
 
La Isleta del Moro-ko arrantzaleak. 

La Isleta del Moro Gata lurmuturreko parke naturalean kokaturik dagoen herri ñimiño 
bat da. Uhartexka baten parean dago, eta Afrika iparraldeko musulmanak maiz 
etortzen ziren bertara. 

Bertako biztanle urriak gauez ere lan egitera ohituta daude, arrantzan jarduten dutenak 
gero eta gutxiago diren arren. 

Itsasoan biziraupenaren antzinako jokoa jokatzen da. 

Beti galtzaileak dituen joko bat da. Txikia izan arren, arrantza beti da ongi etorria. 

Egunsentiarekin batera hasten da taldeka jokatzen den partida. Ondoren, arrantza 
banatu beharko da, baina sareak botatzeko orduan, hobe lagunartean jokatu. 

Moruna deritzon arrantza teknika sofistikatua bezain zaharra da. Atunetan egiten den 
legez, sareak uretara botatzeko, beharrezko dira hainbat lagun, eta lana bi ontzitatik 
egitea komeni da, sareen antolaera konplexua baita, eta euren eraginkortasuna 
langileen doitasunaren araberakoa. 

Lehenengo nekea gainditurik, moruna-ren kokapen egokia ziurtatu behar dute - eta 
itxaron. Arrantza ez da pazientzia gutxiko jendearentzako jarduera. 

Posidoniaren presentziak nolabaiteko bermea eskaintzen du, haren inguruan sare 
trofiko aberats eta konplexuak biltzen baitira, gizakiok desiratzen ditugun espezieak 
barne. 

Arrainak hurbildu eta sare oihal baten atzetik doaz. Erraza da moruna-ra sartzea. 

Seriola edo berrugeta sarda oso bat, edota mero eta bastanga bezalako arrain handiak 
ere, hodi sistema konplexu batek osatutako eta espiral batean amaitzen den labirintora 
sartzen dira, eta zaila izango da bertatik irtetea, guztiz ezinezkoa ez bada. 

Txipiroiak berandu ohartzen dira segadan erori izanaz. Txibia honi, gauza bera gertatu 
zaio. Eta olagarroari ere, indar hutsa besterik ez zaio geratzen ihes egiten saiatzeko. 

Gaur, zorionez, moruna ondo bete da. 

Sareak biratu behar dira. Arrantzaleek badakite antzinako koreografia perfektu hori 
zehaztasunez bete behar dutela. 

Arrainak ihes egiten saiatzen dira berriz ere, baina Isleta del Moro-ko arrantzaleek 
dagoeneko irabazi dute partida. 

Itsasoari erauzitako altxorrak jasota, etxeratzeko ordua da. Gaur, arrantzak etekin onak 
izan ditu. Isleta del Moro-n, hondartzan zain egon ohi diren emakumeek irrikatsu 
begiratzen diete heltzen ari diren txalupei. 

Eguneko azkenaurreko esfortzuan, tornuak laguntzen du. 

Azken esfortzua, arraina etxera eramatekoa da, memoriak oroitzen duenetik 
arrantzaleena den hondartzan zehar. Isleta del Moro-n, dena da artisautza. 


