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GUTUNAK 5

u OHARRA
Abuztuaren 30ean jasoko duzue hu-

rrengo zenbakia, jaietako berezia, eta
irailaren 6an jasoko duzue ikasturte be-
rriko lehengoa. Ordura arte, ondo pasa
jaietan!

BARREN

BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dute. Ez ahaztu izen-abizenak, NANa eta telefonoa jartzea. Bidali helbide honetara: barren@elgoibarkoizarra.eus

ESKUTITZEI BURUZKO ARAUDIA

BARRENen edozein gutun argitaratu ahal izateko, honako baldintza
hauek bete beharko ditu nahitaez:

1. Eskutitz guztiek identifikatuak egon behar dute: izen-abizenak,
telefono zenbakia eta NAN zenbakia derrigorrezkoak dira.
2. 1.500 karaktere izan behar ditu gehienez eskutitzak.
3.Eskutitzak izen-abizenen inizialekin edota izen-abizenekin
argitaratuko dira. Ezizenarekin ezingo dira sinatu gutunak. Onartu
egingo ditugu identifikagarriak diren taldeak: “Ikastolako
irakasleak”, esaterako. Bestalde, sinatzailearekin batera beste
lagun batzuk ere daudenean, hauek ere identifikatuta egon behar
dute.
4. Pertsona eta erakundeek gutun-egilearen izen-abizenak jakiteko
eskubidea izango dute gutun horretan euren izena aipatu edo
erreferentziaren bat egiten bada eta gutuna inizialekin sinatuta
badago.
5. Ez dira onartuko: biraoak, gutun iraingarriak eta errespetu faltaz
idatzitakoak, buzoneatzeko edo kale banaketa egiteko idatzitako
idazkiak, pertsona eta erakundeei zuzenduriko mehatxuak…
6. Ez dugu gazteleraz datorren eskutitzik argitaratuko.

Etxaldeen Administraziorako-Gradu ikasketen ardu-

raduna Alcala de Henareseko Unibertsitatean, eta Gi-

puzkoa, Bizkai eta Arabako, Errioxako eta

Kantabriako ikastetxeetan. Zuzenbidean lizentzia-

tua. Kolegiatu zenbakia: 749

660 969 679 
rosapf@telefonica.net

Gure komunitatean, presidente karguan dagoen pertsona
ez da ari batzarretako aktak sinatzen, bere gogoko ez diren
akordio batzuk hartu direlako batzarrean. Jakin nahi nuke
ea behartu dezakegun aktak sinatzera.

Akta guztiak presidentearen eta akta jasotzen duen idazkari-ku-
deatzailearen sinadurarekin itxi behar dira berez, eta akta ixten den
unetik, akordioak betetzeko dira, legeak bestelakorik ez badio behi-
nik behin.  

Hala ere, bere interes partikularren kontrako erabakiren bat
hartu delako presidenteak akta sinatzeari uko egiten badio, aski
izango da idazkari-kudeatzailearen edo etxaldeen administratzaile-
aren sinadurarekin, bera delako akta jasotzen duena eta presiden-
tearen ezetzaren arrazoiak aktan jaso behar dituena.

Beraz, presidentearen sinadura barik ere, akordio hori balekoa
da, eta ondorioz, bete beharrekoa. Aktak presidentearen sinadura
ez izateak ez du batzarrak onetsitako erabaki bat baliorik gabe
uzten.

AHOLKUA: Komunitateko presidenteak akta sinatzearen
esangura formala da, alde ezberdinek hartutako erabakiak
konfirmatzeko modu bat den heinean. Forma kontu horiek
ez betetzeak, baina, -alegia, presidenteak akta ez sinatzeak,
ez du batzarra bera baliorik gabe uzten, ez dituelako gaine-
rako jabekideak babes gabe uzten.

ROSA Mª 
PINTADO
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50 TXIKI ELKARREKIN 7

Mauxitxa txaranga 50. aldiz irtengo da aurten Txiki
Eguna girotzera. 1970eko Txiki Egunean jo zuen Mau-
xitxak estreinakoz Elgoibarko kaleetan, eta ordutik, hu-

tsik egin gabe irten da jaietan, 50 urtean.  Makillak kuadrillako
zazpi lagunek osatu zuten estreinako txaranga hura:  Luis Zubiau-
rre Balle (klarinetea), Victor Zubiaurre (saxofoia), Rikardo Gorriti
(kaxa), Juan Luis Arregi (bonboa), Rikardo Mujika (txapak) eta Txo-
min Mujika (bonbardinoa). Zuzendaria, Jose Alberto Ansola izan
zen, Mauxitxa. 

Uztailean sortu zuten taldea, eta gogor ekin zioten lanari. Egun
gutxiren barruan hainbat abestiz osaturiko errepertorio zabala zeu-
katen prest, eta, hara non, Soraluzeko Santa Ana txiki egunean
jotzeko eskakizuna jaso zuen Rikardo Gorritik. Bezperan ziren kon-
tratua sinatzekoak, baina azkenean, kontratugileek kale egin
zuten. Desilusioa handia izan zen, baina ez etxean geratzeko
bestekoa. Victor Zubiaurreren osabaren Seat 600 autoan sartu zi-
tuzten instrumentuak, eta osaba eta biak abiatu ziren Soraluzera.
Gainerako musikariak, eta herriko beste neska-mutil mordoska bat
autobusez joan ziren. Maltzagara lehenik, eta handik, La Berga-
resa hartuta, Bar Gilara. Praka urdinak eta alkandora zuriak jan-
tzita joan ziren taldekideak. Viva el anís izan zen jo zuten
lehenengo pieza. 307 pezeta bildu zituzten ikusleen artean, eta
Udalak etxera itzultzeko taxia eta mila pezeta eman zizkien. Ba-

koitzak 150 pezeta hartu zituen, eta gainerakoa txanpana eros-
teko erabili zuten. Ondo baino hobeto ospatu zuten estreinaldi
hura, eta estreinaldiaren arrakasta ikusita, entseguak egiten jarraitu
zuten, Txiki Egunerako errepertorioa zabaltzeko. Kalejirak, balsak,
jotak... prestatu zituzten sanbartolomeetarako. 

Zazpiko taldeari Jose Antonio Osoro Katxo eta Jose Angel Zu-
biaurre Balle batu zitzaizkien, eta bederatzi horiek osatutako tal-
dea irten zen 1970eko Txiki Egunean kaleak musikaz jantzi eta
herritarrak dantzan jartzera.  

1974rako hamabi lagunek osatzen zuten Mauxitxa, Antxon
Azpiazu, Jose Inazio Sarasua eta Jose Inazio Izagirre ere batu zi-
relako taldera, eta urte hartako festetan zazpi emanaldi eskaini
zituzten kalejira eta erromeria artean.

Elgoibarko eta beste hainbat herritako festetan ere joten hasi
ziren, eta 1976an lehenengo aldiz jo zuten Lanaren Diana. Jaime
Arrese orduko alkateak afari bat agindu zien txarangako lagunei,
irailaren 1ean goizean irteten baziren, oporren bueltan jendea la-
nera bidaltzeko. Esan eta egin. Ordutik ohitura bilakatu da hori
ere, eta elgoibartarrak Mauxitxarekin hasten dira lanean, abuztuko
oporren ostean.

Eta konturatu orduko mende erdia bete du txarangak. Mauxi-
txak herritarrekin ospatuko du urteurrena,  eta eskerrak eman diz-
kiete herritarrei, urte hauetan guztietan emandako babesagatik. 

1970eko Txiki Eguneko argazkia. Goian: Victor Zubiaurre
‘Balle’ (=), Jose Antonio Osoro ‘Katxo’, Juan Luis Arregi ‘Planti’,
Jose Angel Zubiaurre ‘Balle’ (=), Txomin Mujika. Behean: Luis
Mari Zubiaurre ‘Balle’, Ricardo Mujika ‘Fonta’, Jose Alberto An-
sola ‘Mausitxa’ eta Ricardo Gorriti. 

Mauxitxa:       urtez 
Txiki Eguna girotzen
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50 TXIKI ELKARREKIN8

w Nola izan zen txarangaren sorrera?
Makillak kuadrillaren barruan solfeoa ikasten zuten batzuek,

eta instrumentuak ere jotzen zituzten. Orduan kanpoko txarangak
ekartzen zituzten jaietan, eta kuadrillako norbaiti bururatu zitzaion
txaranga sortzea. Ni garai hartan Madrilera joan behar izan nin-
tzen ebakuntza bat egitera, eta handik bueltatu nintzenerako ha-
sita zeuden kontu honekin. Abestiei hasiera eta amaiera emateko
norbait behar zutela-eta, ni jarri ninduten zuzendari. Eta, ni, pozik,
jakina. 
w Txarangari zure izena jarri zenioten. Nola erabaki zenuten
hori? 

Anekdotikoa izan zen hori. Egunkarian idatzi zuen kazetari
batek argazki-oin batean Mauxitxa eta bere mutilak entsegu ba-
tean eta hortik aurrera hartu zuen taldeak Mauxitxa izena. Luis
Mari Zubiaurre Ballek behin baino gehiagotan esaten zidan txa-
ranga berea zela eta ni nintzela zuzendaria. Oso ondo konpon-
tzen gara, eta txantxetan ibiltzen gara askotan. 
w Estreinako emanaldia Soraluzen egin zenuten. Zergatik egin
zenuten debuta herritik kanpo?

Lehenengo aldia izanda, herrian baino lasaiago egongo gi-
nela pentsatu genuen. Sanbartolomeetara begirako entsegua izan
zen guretzat. Santana Txiki Eguna zen, uztailaren 26a. Sekulako
arrakasta izan genuen, eta San Roke jaietarako kontratatu gintuz-
ten. Santanak dira jai nagusiak Soraluzen, baina sanrokeetara
ere pozik joan ginen. 
w Zenbat urte egin zenituen txarangako zuzendari?

30 urte. 2000. urtean laga nuen txaranga, 48 urte nituela.
Sorrerako talde hartatik ni izan nintzen txaranga lagatzen azkena.
Eta 30 urtean emanaldi bakarra galdu nuen! Beste guztietan ez
nuen sekula hutsik egin. Elgoibarko emanaldi guztietan egon izan
nintzen 30 urtean, galdu nuen bakarra kanpoko herriren batekoa
izan zen. Elgoibarko sanbartolomeetan emanaldi bat galtzekotan
egon nintzen behin sokamuturrean hartu nuen kolpe baten ondo-
rioz, baina azkenean irten nintzen.  
w Zer sentitzen zenuen herritarrek ‘Mauxi, Mauxi’ oihukatzen
zutenean?

Herriaren alde zerbait egin dudala sentitzen nuen. Elgoi-

barrek asko maite du txaranga, eta hori sentitzea polita da. 
w Txaranga utzi zenuenetik nola bizi dituzu jaiak? 

Desberdina da jaiak txaranga barruan edo kanpoan bizitzea.
Nire zuzendari papera musikariak eta herritarrak animatzea zen,
bereziki. Txaranga gauza handia da Elgoibarren, eta niretzako
Txiki Eguna da onena, bai lehen eta baita orain ere. Iruñeko ba-
tentzat sanferminak izango dira jairik onenak, baina niretzat, san-
bartolomeak.  
w Aurtengo Txiki Eguna bereziagoa izango da? 

Bai, beti da berezia, baina aurtengoa polita izango delakoan
nago. Txarangan ibili izan garen asko bilduko gara, eta ondo
egongo da. 
w Jaien hasierako txupinazoa botako duzue aurten. Zer senti-
tzen duzu? 

Pozik hartu dugu, polita izango da, baina txarangaren ibilbi-
dean beste momentu bat gehiago izango da. Sortzaileei eman
digute txupinazoa botatzeko aukera, eta eskertzekoa da, txaran-
gatik ehun lagun baino gehiago pasatu direlako, eta denek me-
rezi dutelako errekonozimendua. Gu txarangaren parte bat
besterik ez gara.    

“Niretzako Txiki
Eguna da onena,

bai lehen eta baita
orain ere”

Jose Alberto Ansola izenez gutxik ezagutuko dute kalean, baina
Mauxitxa esanez gero, ez da oharkabean pasatuko. Bera izan zen
txarangaren sortzaileetako bat 1970ean, eta 30 urte egin zituen
zuzendari karguan. 2000. urtean laga zuen taldea, baina gertutik
bizi du oraindik txaranga. 

JOSE ALBERTO 
ANSOLA ‘MAUXITXA’ 
TXARANGAKO LEHENENGO ZUZENDARIA

- AINHOA ANDONEGI - 
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50 TXIKI ELKARREKIN 9

w Nola gogoratzen duzu txarangaren sorrera?
18 urte nituen nik txaranga sortu genuenean. Makillak kuadri-

llatik irten zen ideia, eta Zubiaurre anaiak niregara jo zuten parti-
tura eske. Baldintza bat jarri nien: nik ere txarangan jo behar nuela.
Ni isilean, etxekoen ezkutuan, bonbardinoa joten ikasten ari nin-
tzen, baina ez zekien inork. Baietz esan zidaten, ez zegoela ara-
zorik. Haizezko instrumentuetan beraz, hiru geunden, Zubiaurre
anaiak eta ni. Tolosako Peña Alcoyano izeneko taldea zen gure
erreferentzia, eta haien errepertorioa izan genuen oinarri hasieran. 
w Nola egiten zenituzten entseguak? 

Bandaren akademiako giltza neukan ordurako, eta lokal har-
tan egiten genituen entseguak. Garai hartan jendea ez zen orain
bezala joaten kanpora oporretan, eta abuztu osoan zehar egiten
genituen entseguak. Egunean zehar gure planak geneuzkan,
baina iluntzean, akademiara joaten ginen egunero, eta pozik.
Denbora laburrean obra pila bat prestatu genituen. 
w Nola prestatzen zenituen partiturak?

Denetarik jotzen genuen. Irratian entzuten bagenuen udako
abestia zena, hura ere ateratzen saiatzen ginen. Alkorta tabernak
(San Frantzisko tabernan zegoen) disko makina zeukan, eta bi pe-

zeta sartuta nahi zenuen abestia entzuteko aukera zeneukan. Nik
hamar pezeta ateratzen nituen kutxazainean, eta horrekin abestia
bost aldiz entzuteko aukera neukan. Lehenengo aldian entzun egi-
ten nuen, eta bigarrengoan ere bai. Hirugarren aldian noten zirri-
borroa egiten hasten nintzen paperean. Laugarrengoan
zuzenketak egiten nituen, eta bosgarrengoz entzuterako prest neu-
kan partitura. Iluntze horretan bertan eramaten nuen partitura lo-
kalera eta berehala ikasten genuen. 
w Nola definituko zenuke Mauxitxa txarangaren hasierako
etapa hura? 

Ilusioa da hitza; ilusioak bultzatu gintuen txaranga sortzera.
Soraluzen jotzeko deia jaso genuen, eta azken momentuan ara-
zoren bat suertatu zen Udalarekin, baina guri ez zitzaigun inporta
ez kobratzea. Momentu hartan ordaindu ere egingo genuke jo-
tzeagatik. Gero afaria ordaindu, etxerako taxia jarri eta gainera
dirua eman ziguten!. Sekulakoa izan zen debuta. Jotzeko ilusioa
geneukan, besterik ez. Askotan afari bat egiten genuenean ere,
afalostean lokalera joaten ginen instrumentuen bila eta kalejiran
irteten ginen, jotzen gozatu egiten genuelako. Ordurako lanean
hasita geunden asko, eta askotan, Plentzia edo Sopelan emanal-
dia eskaini ostean berandu etxeratzen ginen, eta hurrengo egu-
nean lanera joan behar izaten genuen. Baina ez zitzaigun
inporta. Garai hartan ez zeuden txaranga asko, eta herri askotatik
deitzen ziguten. Miraballesen askotan jo genuen, Bilboko jaietan
ere bai... Ilusioa geneukan eta pozik egiten genuen.  
w Uste zenuten txarangak 50 urte beteko zituela? 

Ezta inondik ere! Poliki-poliki hasi zen jendea txarangan sar-
tzen eta taldea sendotu egin zen. Baina sorreran zazpi izan ginen,
berehala bederatzi, baina ez zitzaigun inporta. Arima, bihotza
eta bizitza jartzen genituen emanaldietan. Herriak txaranga maite
du, eta hori sentitzea oso polita da. Mauxitxak urte askorako ga-
solina dauka oraindik. 
w 50. urteurrenerako propio sortu duzu abesti bat.

Bai, San Bartolome Egunean estreinatuko dugu bandarekin,
eta Txiki Egunean txarangak ere joko du. Viva el anís izan zen
Soraluzeko estreinako emanaldian jo genuen lehenengo abestia,
eta hari keinu bat egiten dio. 

“Ilusioa da hitza;
ilusioak bultzatu
gintuen txaranga

sortzera”

Musikari emanda bizi da Txomin Mujika, eta Elgoibarko musika-
gintzan erreferenteetako bat da. Askok Musika Bandarekin lotuko
dute, baina txarangaren sortzaileetako bat ere izan zen. Hamar
bat urte egin zituen Mauxitxan, eta garai hartako oso oroitzapen
politak gordetzen ditu oroimenean. Ohikoa duen hitz jarioarekin
kontatu dizkigu orduko kontuak. 

- AINHOA ANDONEGI - 

TXOMIN MUJIKA 
TXARANGAKO SORTZAILEETAKO BAT
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Mauxitxa non,
festa han

50 urte bete ditu Mauxitxa txarangak, eta aurten ospatu egingo
dute. Festetan hasiko dituzte urteurreneko ospakizunak, baina urte
guztirako egitaraua prestatu dute. Hala ere, Txiki Eguna izango da
ospakizunen artean handiena. Txaranga eta herria, herria eta txa-
ranga bat izaten dira Txiki Egunean. Herritarrek gogotik gozatzen
dute egun horretan txarangarekin, eta txaranga kideek are gehiago.
Mauxitxaren lehenengo soinu hotsak entzutearekin hasten da festa.
Ehun bat lagun pasatu dira Mauxitxatik mende erdi honetan, eta bi
orri hauetan bildu ditugu protagonisten hainbat argazki. Erretratu
hauek eta gehiago ikusteko aukera egongo da udazkenerako anto-
latu duten erakusketan. Hau hasiera baino ez da. 

50 TXIKI ELKARREKIN10
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50 TXIKI ELKARREKIN 11

San Bartolome jaietan txupinazoa
botako du Mauxitxak, eta horrekin ha-
siko dituzte urteurreneko ospakizunak.
Urte osoko egitaraua prestatu dute,
2019ko sanbartolomeetan hasi, eta
2020 Soraluzeko Santa Ana jaiak arte.
Hona hemen lotuta dituzten ekitaldien
zerrenda:

ABUZTUAK 23, 
SAN BARTOLOME BEZPERA

w 13:00 Txupinazoa botako dute, udale-
txeko balkoitik. 

ABUZTUAK 26, TXIKI EGUNA

w 12:00 Kalejira. Txarangako iraganeko
eta egungo kideekin argazkia.
w 14:00 ‘50 Txiki’ herri argazkia, Kale-
barren plazan. 
w 16:30 Kalejira, Kalegoen plazatik Sig-
mara. 
w 17:00 Herri bazkaria, Sigman.

ABENDURA ARTE

Txiki Egunetik Gabonetara bitartean
dokumental bat grabatuko dute Txiki Egu-
neko bizipenekin eta herritarren laguntza-
rekin. Gabonetan aurkeztuko dute.
Argazki erakusketa ere egingo dute, eta
herrigintzako ekintzetan parte hartuko
dute. 

2020

w Martxoa: Sagardotegira irteera.
w Apirila:Kontzertu berezia, Udal Musika
Bandarekin. 
w Maiatza: Morkaiko Eguna aprobetxa-
tuz, txarangen eguna. 
w Ekaina: Trinitate jaietan, erraldoien alar-
dea, erraldoi erakusketa eta herri bazka-
ria.
w Uztaila: Soraluzeko Udalarekin elkarla-
nean, Viva el anís eta Sukalde abestiak
joko dituzte. Soraluzen hasi eta Elgoiba-
rren bukatu.

A G E N D A
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Mauxitxa txarangak
paper garrantzitsua bete-
tzen du San Bartolome
jaietan oro har, baina be-
reziki, Txiki Eguna izaten
da txarangaren eguna.
Mauxitxa txarangaren
bueltan biltzen dira herri-
tarrak Txiki Egunean.
Ume, nerabe, gazte eta
adineko, denak bat eginda
ospatzen dute Txiki Eguna
Mauxitxaren doinuekin
dantzan eta kantuan. Be-
rezia da Txiki eguna elgoi-
bartarrentzat, eta baita
Mauxitxa txarangarentzat
ere. Aurten 50. urtez ir-
tengo dira Elgoibarko ka-
leak alaitzera. 50 Txiki
Elkarrekin lelopean, are
bereziagoa izango da aur-
tengoa. 

50 TXIKI ELKARREKIN12

w 50 Txiki Elkarrekin. Ospatzeko moduko urteurrena duzue
aurtengo Txiki Egunean. 
Eñaut Izagirre: Bai. Txarangak 25 urte bete zituenean batu ziren
lehenengo aldiz ospakizun berezi bat egiteko, eta urtemuga hura
askok gure aiten bitartez bizi izan genuen. Gero, 40. urteurrena
etorri zen, eta hori txaranga barrutik bizitzeko aukera izan genuen
batzuk, eta ia konturatu gabe hamar urte pasatu dira, eta 50. ur-
teurrenaren atarian gaude. Mende erdia ez da broma, eta Elgoi-
barrentzako Mauxitxa zer den kontuan hartuta eta Mauxitxarentzat
ere Elgoibar zer den ikusita, ospatu beharra zegoela pentsatu ge-
nuen.   
w Jaien hasierako txupinazoa botako du txarangak. Zer sen-
titzen duzue? 
E.I.:Mauxitxa sortu zutenek botako dute txupinazoa. Txarangatik
jende asko pasatu gara, baina pentsatu dugu sortzaileek erreko-
nozimendu bat merezi dutela, orain dela 50 urte txaranga sor-
tzeko ideia beraiena izan zelako. Sortzaileen talde hartatik batzuk
falta dira, eta urteurren hau baliatuko dugu baita ere txarangako

hildako kideei omenaldi txiki bat egiteko. Sei dira: Bittor Alberdi
Patxillo , Victor Zubiaurre, Jose Angel Zubiaurre, Jose Miguel Az-
koitia azkoitxi,  Jose Inazio Sarasua eta Aitor Larrea Larru. 
w Nola bizi duzue Txiki Eguna?
Alaitz Almortza:Ni orain dela hiru edo lau urte sartu nintzen txa-
rangan, eta niretzat ez dauka zerikusirik lehengo Txiki Egunak eta
oraingoak. Oso desberdina da Txiki Eguna txaranga kanpotik
edo barrutik bizitzea. Dianako dultzainen lehen doinuak entzuten
ditudan momentutik urduritasun moduko bat igartzen dut gorpu-
tzean; emozioa izaten da. Txarangari esker horrelako egun bat
edukitzea herrian sekulakoa da. Zorte handia daukagu Elgoiba-
rren. Nik uste dut beste herrietan ez dagoela horrelakorik.  
E. I.: Ezetz esango nuke. Antzekoena Tolosan gertatzen dela
esango nuke, inauterietan. Iruñean ere peñek txarangarekin egiten
dute kalejira sanferminetan, baina Elgoibarkoa desberdina da.
Herri guztia biltzen da txarangaren bueltan. Umeak, gazteak, hel-
duak... denak. Denek daukate lekua txarangaren bueltan eta inor
ez da lekuz kanpo sentitzen. Oso berezia da. Txarangako talde-

- AINHOA ANDONEGI- 

“Txiki Eguna zer den ulertzeko bizi egin behar da”

u EÑAUT IZAGIRRE ETA ALAITZ ALMORTZA
MAUXITXA TXARANGAKO KIDEAK
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kide batzuk bezperatik hasten gara prestatzen. Iluntzean elkartzen
gara, eta denok egoten gara urduri, emozionatuta. Gau horretan
nik sekula ez dut ondo lo egiten. 
w Txiki Eguna beti izaten da berezia, baina aurtengoa bere-
ziagoa izango da zuentzat. Zer egingo duzue? 
E.I.: Goizean goiz hasiko dugu, dianarekin. Gero gosaltzera jo-
ango dira batzuk, besteak sokamuturrera, eta 11:00ak aldera
hamaiketakoa egingo dugu. Txarangan ibili diren musikari guztiak
gonbidatuko ditugu Txiki Egunera, eta 12:00etan argazki ofiziala
aterako dugu. Bakoitzak bere instrumentua ekarriko du, eta elka-
rrekin joko dugu kalejiran zehar. Ibilbidean zehar geldialdi batzuk
egingo ditugu urte hauetan Mauxitxaren lagun bereziak izan diren
hainbat establezimendutan, beraiei ere eskerrak emateko.
14:00etan Kultur Etxe aurrean herritarrekin beste argazki bat ate-
ratzeko asmoa daukagu, eta gero Errosario kalean sartuko gara.
Zaila izango den arren, aurten denborak hobeto zaintzeko aha-
legina egingo dugu, gero Sigman daukagulako bazkaria.
17:00etarako 850 lagun eraman behar ditugu Sigmara, eta hori
ez da erraza izango. Oso harrera ona izan du bazkariak, eta
pozik gaude. Euskal Parrilak eskainiko du. Esan genienean 850
lagun izango ginela eta bazkaria 17:00etan izango zela, ezin
zuten ulertu. Txiki Egunak daukan beste berezitasun bat da hori.
Ez dago ordutegirik. Urteren baten arratsaldeko 19:00etan orain-
dik bazkaldu gabe egon izan gara. 
w Enkargatu al duzue Txiki Egunerako eguraldi ona? 
E.I.: Ez pentsa eguraldia hain garrantzitsua denik. Euri asko egin
izan duenean ere ondo pasatu dugu elizako arkupeetan. Egia da
urak instrumentuei kalte egiten diela, eta eguraldi eguzkitsuarekin
dena hobeto joaten dela, baina gu dena emateko prest gaude. 
A.A.: Eguraldi onarekin politagoa da. Etxeetatik ere ura bota-
tzeko, jendea bustitzeko eta ardoarekin zikintzeko hobeto da egun
eguzkitsua egitea, baina hori ez dago gure esku. 
w Nola azalduko zeniokete Elgoibarkoa ez den bati zer den
Txiki Eguna? 
E.I.: Oso zaila da. Txiki Eguna zer den ulertzeko bizi egin behar
da. Herri oso bat txarangarekin bat eginda eta horrelako festa gi-
roan ez da herri askotan ikusten. Denontzako festa bat da, egun
horretan kanpoan bizi diren elgoibartar asko etortzen dira herrira,
eta hori oso polita da. Elgoibarkoak ez direnak harrituta geratzen
dira Txiki Egunarekin.
A.A.: Txiki Eguna ezagutzen ez duen batek ezin du ulertu hau zer
den, hitzekin ezin delako azaldu. Txarangak herriko belaunaldi
guztiak batzen ditu, eta festa guztia txarangaren inguruan izaten
da.  
w Txiki Eguneko musika errepertorioan zein abesti ezin da fal-
tatu? 
E.I.: Egun horretan inprobisazioak ere izaten du lekua, baina no-
labaiteko ordena mantentzen saiatzen gara. Lander Azpiazu da
zuzendari musikala, eta berak gidatzen ditu musikariak. Azken ur-
teetan saiatzen gara indarrean dagoen abestiren bat jotzen, eta
horiek gehienetan inprobisatuak izaten dira. Iaz Huntzaren Alda-

pan Gora jo genuen, eta hori aurrez prestatu genuen, baina reg-
geton estiloko abestiak ateratzea oso erraza da. Bat hasten da
eta besteek jarraitu egiten diote, eta abestia irteten da. Baina egia
da beti jo beharreko abesti batzuk badaudela, adibidez, La Loles,
Pakito txokolatero, Te quiero México... Abesti horiek ezin dira
falta. 
w Ospakizunen barruan Txiki Egunak leku berezia izango du,
baina urte osorako egitaraua prestatu duzue, ezta?
E.I.: Bai, hori da. 40. urteurrenean Txiki Egunera mugatu ginen,
baina aurtengoa zabalagoa izango da. Jaietako txupinazoa
Mauxitxak botako du, eta horrekin hasiko da ofizialki urteurrena,
baina guretzako hasierako ekitaldi nagusia Txiki Egunean iritsiko
da. Egun horretan hasiko gara txarangari buruzko dokumentala
grabatzen ere. Txiki Eguna izango da dokumentalaren oinarria,
baina gauza gehiago ere sartuko ditugu. Abenduan estreinatuko
dugu lan hori. Azaroan argazki erakusketa bat ere egingo dugu
txarangaren historia azaltzeko, Morkaikoren Egunean, txaranga
alardea egingo dugu, Trinitate jaietan erraldoien alardea, sagar-
dotegira ere joango gara, bandarekin kontzertu berezi bat
emango dugu... Eta amaiera datorren urteko Soraluzeko jaietan
egingo dugu. 1970ean, txaranga sortu zutenean, lehenengo
emanaldia han egin zuten, eta han amaitzea polita iruditu zaigu.
Eta beste sorpresa batzuk ere egongo dira tartean.
w Txarangak paper garrantzitsua dauka sanbartolomeetan.
Imajinatzen al duzue txarangarik gabeko jairik?
E. I.: Askotan pentsatu izan dugu hori!. Nik zaila ikusten dut.  Txiki
Egun bat Mauxitxarik gabe ez litzateke gauza bera izango. Egun
horretan herria eta Mauxitxa bat eginda egoten dira. 
A.A.: Txarangarik gabe ez litzateke izango Txiki Eguna. Egun ho-
rretan txaranga festako osagai nagusia.  
w Nola ikusten duzue txarangaren etorkizuna?
E.I:Ondo.  Orain momentuan txarangako lantaldean 26 lagun
daude. Aktibo daudenak 15-16 izango dira, eta hori nahikoa
da. Instrumentu aldetik orekatuta eta osatuta dago. Elgoibar
herri oso musikala da, musika talde eta musikari asko daude,
eta Inazio Bereziartua musika eskolak ere lan handia egiten du.
Beti Sua txaranga gaztea ere sortu dute, eta hori Mauxitxaren-
tzat harrobi garrantzitsua da. Azken urteotan gazteak sartu dira
txarangan, eta seguruenik 28-30 urteren bueltan gabiltzan sei-
zazpi lagunek aurten utziko dugu. Eta egia esaten badizut, ez
dakit txaranga utzi ostean nola biziko dudan Txiki Eguna. Pen-
tsatzen dut txarangako lagunekin ospatuko dudala egun hau.
Kuadrillakoekin ere bai, jakina, baina aurreko belaunaldietan
ere ikusten ditugu kuadrillakoak ez diren lagunak elkarrekin.
Nire kasuan, asko bidaiatzen dut, eta txarangak herriarekin lo-
tura mantentzen ere lagundu dit. 
A.A.: Azken urteetan 18 urte inguruko bost bat kide sartu gara.
Hiru neska gaude txarangan: Ainhoa Ugalde, Noemi Araujo eta
ni. Ez dakigu zergatik, baina txarangako instrumentuak mutilek jo-
tzen dituzte batez ere, instrumentu maskulinotzat hartzen dira. Asko
kostatzen da neskak instrumentu horiekin ikustea. 
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Edurne Gabilondo Loyola
Zuzenbidean litzentziatua

Higiezin sektoreko peritu ofiziala
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San Frantzisko 51, behea - Elgoibar 

943 744 467 Ondo pasa jaietan!
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w Gauez ere irteteko sasoian dagoen
zure moduko gazte batek nola egiten du
egunez ere horrenbeste ekitalditara iris-
teko?

Ahal den moduan. Gaua gustatzen
zaigu, baina beti gordetzen dugu indar
pixkat egunerako. Sanbartolomeetan ur-
tean zehar baino siesta gehiago egiten
ditut. Hartzen dut egitaraua, aukeratzen
ditut ikusi nahi ditudan ekitaldiak eta ho-
rren arabera antolatzen ditut loak. Ondo
jatea eta ondo hidratatzea ere funtsez-
koak dira. Hori dena eta gaupasak tamai-
nan egitea, goizeko zezenera iritsi nahi
bada. Hori ere gustatzen zaidalako.  Ez
naiz zezenaren aurrean ibiltzekoa, baina
ikustera joaten naiz.
w Dantza mundutik ezagutzen zaitugu,
baina jaietan beste ekitaldi batzuetan
ere parte hartzen duzu. Iaz, esaterako,
goitibeheretan ere ikusi zintugun.

Bai, lehenengo aldiz iaz jaitsi nintzen
goitibeheran Miguel Berazarekin. Migue-
lek esan zidan bere osaba batek bazuela
goitibehera bat eta animatu egin ginen.
Beti gustatu izan zaizkit goitibeherak. El-
goibarko Udalak trizikloak egiteko tailerra
antolatu zuenean ere eman nuen izena,
eta han, afizioa handitu zitzaidan. San-
bartolomeetan ere jaitsi nintzen triziklo ho-
rietako batean, baina goitibeheran jaistea
beste kontu bat da, azkarrago jaisten de-
lako. Oso jaitsiera polita izan zen. Hartu
genuen golpea ere, baina nahiko ondo
ibili ginen eta elgoibartarren artean saria
ere jaso genuen. Lehenengo aldirako,
ezin hobeto. Eta gehiago, kontuan izanda
aurrez goitibehera probatu gabe joan gi-
nela, zuzenean aldapara. Jendetza han-
dia batzen da San Rokeko aldapan eta
ikusgarria da, nahiz eta goitibeheran da-
torrenak ez daukan horri erreparatzeko as-

Gaizka Uranga
Dantzaria

Inazio Bereziartua musika eta dantza eskolako dantzari
zela egin zen ezaguna txapelketetan batutako lorpenei
esker, eta aurten, 17 urte beteta, Haritz Euskal Dantzari
Taldean sartu da. Soka-dantzan parte hartuko du aurten
estreinakoz, baina sanbartolomeetako beste hainbat
ekintzetan ere topatuko duzue. Sanbartolomeak dena
emanda bizi dituela dio eta ahalegintzen dela, lo-orduak
egitarauaren arabera planifikatuta, ahal duen guztian
parte hartzen.

- AINARA ARGOITIA - 

“Polita da lehen gu egoten ginen moduan
orain beste ume batzuk guri begira ikustea”
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tirik. Minik ez hartzea izaten dugu buruan,
besterik ez. Aurten ere badaukagu goiti-
beheran jaisteko asmoa Miguelek eta
biok.
w Haritz dantza taldean ere sartu zara
aurten. Horrek zure jaietako  agenda
are gehiago beteko du, ala?

Bai, aurten sartu naiz Haritzen, Miguel
Beraza, Ainara Burunza, Eider Cerdeira,
Irati Marcos, Mikel Juaristi, Maider Man-
tecon, Maria Galdos eta Oihane Agirre-
beñarekin batera. Elgoibarko
Nazioarteko Folklore Jaialdian ere parte
hartu nuen, eta irailean, seniorren txapel-
ketan ere izango naiz. Sanbartolomeetan,
dantza solte txapelketa, soka-dantza eta
erraldoi eta buruhandien kalejira antola-
tzen ditu Haritz dantza taldeak eta nik az-
keneko bietan parte hartuko dut.
Soka-dantzan estreinakoz ariko naiz,
baina erraldoiekin dantzan ibili izan naiz
aurrez. Iaz, Azpeitiko alardean parte
hartu nuen lehenengoz [aurten ere izate-
koa zen], eta geroztik Elgoibarren ahal
izan dudan guztietan parte hartu dut. Po-
lita da lehen gu egoten ginen moduan
orain beste ume batzuk guri begira ikus-
tea. 
w Kuadrillako asko ez dituzu eramango
zu ikustera, ala?

Denek ez dute ulertzen, ez, eta
nahiago izaten dute lo egin soka-dantzara
joan ordez. Baina soka-dantza gure kul-
tura da, eta merezi du ikusteak. Haritz

dantza taldea ere soka-dantzari eusteko
sortu zuten. Guri hori erakutsi digute beti
etxean, kultura zaintzeko. Gure familiak
kultur ekintzetan parte hartzen du. Santa-
eskean ere ume-umetatik ibili izan naiz ni
Etxegiñarekin eta nire osaba Elgoibarko
Izarrakoekin ibili ohi zen eskean. Dantza
ikuskizunetara ere beti joan izan gara, eta
zer esanik ez folklore jaialdira. Ospe han-
dia daukan jaialdia da, ikusgarria eta me-
rezi duena. 
w Erraldoiak aipatu dituzula ezingo
dugu aipatu gabe utzi duela urte batzuk
urangatarrok etxean egindako erraldoi
hura atera zenutenekoa. 

Duela lau bat urte izan zen hori, baina
erraldoiarekin ibili zena nire anaia izan
zen. Gure etxean beti egon da afizio han-
dia. Ama ere oso zalea da, eta nire
anaiari ikaragarri gustatzen zitzaizkion.
Etxean ere tabureteari ilea mozteko kapa
jantzi eta erraldoietara jolasten zen, eta
horregatik, bere urtebetetzeetarako erral-
doi bat egin zioten gurasoek.
w San Bartolome eguneko ekitaldi na-
gusia da soka-dantza, eta jendetza
handia batu ohi da plazara urtero. Ar-
dura bereziz bizi duzu?

Plazara eginda nago, txapelketa as-
kotan ibili izan naizelako, baina Haritz
dantza taldearekin soka-dantzan parte
hartzea gauza handia da. Ohore bat,
baina ziurrenik egunean bertan urdurituko
naiz pixkat bat, bai. Zaindu beharko gara

bezpera gauean, plaza bete jenderen au-
rrean itxuran dantza egiteko. Egia esan
Haritzen sartzea gauza handia izan da,
dantzan hobetzeko aukera emateaz
aparte, kanpora irteteko atea ere zabal-
tzen duelako.
w Mendaroko San Joan bezperako erri-
tuan ere parte hartu duzu aurten. Izar
modura aurkeztu zintuzten gainera.

Kar-jar. Bai, Miguelek [Beraza] ere
egin zuen dantza, baina neu aipatu nin-
duten. Ez dakit zergatik. Orain bi urte ere
egon nintzen ni Mendaron.
w Bikote artistikoa da zuena orduan.

Bai, kuadrillakoak ez gara, baina
dantzari esker leku askotara joan gara el-
karrekin eta harreman ona egin dugu.
w Sanbartolomeetatik zer da gehien
gustatzen zaizuna?

Txiki Eguna. Mauxitxaren kalejira izu-
garria da, eta dena emanda ibiltzen gara.
Urte gutxitan harrapatu dut, baina Txiki
Eguna, azkeneko bi-hiru urteetan-edo,
umetan kanpoan harrapatzen gintuelako,
gurasoekin oporretan. Gazteen Eguna ere
sekulakoa izaten da. Egia esan, dena gus-
tatzen zait. Eskatzekotan gauza bat eska-
tuko nuke: musika aukera zabaltzea eta
talde ezagun gehiago ekartzea. Gatibu bi
urtean etorri da dagoeneko.
w Zer mezu zabalduko zenuke jaiei be-
gira?. 

Ondo pasatzeko, baina mugak erres-
petatuta. Ez pasatzeko.

17

Miguel Beraza eta Gaizka Uranga, iaz, San Roken behera, eta eskuinean, Maialen Gurrutxagaren eskutik saria jaso ostean.
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Naia Membrillera Janeirok irabazi du 2019ko San Bartolome jaietako programaren azala aukeratzeko lehiaketa, Herriaren soinua
izeneko lanarekin. Zazpi lan aurkeztu dituzte lehiaketara, eta hemen goian duzuen Membrilleraren lan honek jaso du 700 euroko

sari bakarra. Programaren azala aukeratzeko lehiaketarekin batera, Jaietako Haurren Kartel Lehiaketa ere antolatu du Udalak. Hamabi
lan aurkeztu dituzte lehiaketara, eta honako hauek saritu dituzte: Irati Uzkudun Cabezudo (14 urte), Nahia Baskaran Beristain (11 urte,
Elaia Etxaniz Irureta (10 urte), Iñigo Merino Corbillón (9 urte), Ekain Soto Bereziartua (9 urte) eta Leire Etxaniz Bereziartua (7 urte). 
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ABUZTUAK 22, EGUENA

Jubenil mailako futbol txapelketa: Mintxetan.
Antolatzailea: C.D. Elgoibar eta Udal Kirol Patronatua.
- 10:30 Osasuna - Valencia
- 12:00 Real Sociedad - Alaves
- 17:00 3. eta 4. postuak erabakitzeko partida.
- 18:30 Finala

19:00 Iaz jaiotako umeei ongi-etorria egitea. Kultur
Etxeko erakusketa gelan. 

19:30 Kirol Argazkien Lehiaketako lanen erakusketa.
Kultur Etxeko erakusketa gelan. Irailaren 1era arte.
Egunero, 18:30etik 20:30era, 25ean eta 26an izan
ezik.

Jarraian, Jaietako Kartel Lehiaketako sari banaketa,
Kultur etxeko erakusketa gelan. Ekitaldi berean, Kirol
Argazkien Lehiaketako sariak ere banatuko dira.

San Bartolome bezpera......

ABUZTUAK 23, BARIXAKUA

9:00 Etxaniz Memoriala txirrindulari lasterketa, 23
urtez azpiko afizionatu mailakoentzat (19-22 urte).
Lasterketa hau puntuagarria izango da Lehendakari
Txapelketarako. Antolatzailea: Gure Bide Txirrindulari
Elkartea. Ir teera: 9:00etan, Kalegoen plazan.
Helmuga:12:00ak inguruan, Pedro Migel Urruzuno
kalean. Sari banaketa: 12:00etan, Kalegoen plazan.

10:00etatik 12:00etara Kalegoengo San Bartolome
parrokiara   bisita gidatua. Pello Arrieta eta Javier Elorza
historialariek gidatuko dute.

10:30 Jaien hasiera, San Lazaro Egoitzako eta Eguneko
Zentroko nagusiei zapi gorria jartzearekin batera. 
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12:30 Larrain-dantza herrikoia. Kalegoen plazan.

13:00 Txupinazoa eta kanpai jotzea, jaien hasiera
iragartzeko. Aurten, txupinazoa Mauxitxa txarangak
botako du, 50. urteurrena ospatuko duelako. 

Jarraian, Mauxitxa txarangaren kalejira.

16:00 - 20:30  haurrentzako parkea, Aita Agirre
plazan eta Bolatokian. Euria bada, Sigman.

16:00 - 19:30 Kart-ak, Kalegoen plazan. 

16:30  Sorpresa, Jubilatuen Biltokian.

17:30-19:00 Erraldoi, buruhandi eta zezen-zikleten
kalejira, Elgoibarko, Iruñeko eta Guardiako
dultzaineroekin batera.

Jarraian  Mauxitxa txarangaren kalejira
Danborradarekin batera. Kalebarren plazatik.

20:00 Inazio Bereziartuaren Salbea, Parrokiako
Abesbatzak kantatua, San Bartolome parrokian.
Udalbatza Parrokiara bertaratuko da, Udalaren Txistulari
Taldeak lagunduta.

23:00 Mafalda musika taldearen kontzertua, Kalegoen
plazan.
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San Bartolome eguna........

ABUZTUAK 24, ZAPATUA

9:00  Iruñeko eta Guardiako dultzaineroen diana.

9:45  Udal Txistulari Taldearen diana.

10:45 Herriko zaindariaren prozesioa. Udalbatzak parte
hartuko du, Udal Musika Bandarekin eta Udal Txistulari Tal-
dearekin batera.

11:00 Meza nagusia. Udalbatzak  parte hartuko du. Me-
zatan, Parrokiako Abesbatzak, Udalaren Txistulari Taldeak
eta Haritz EDTk parte hartuko dute.

Ordu berean, Udal Musika Bandaren kalejira.

Jarraian, soka dantza. Haritz Euskal Dantzari Taldeak eta
Udaleko Txistularien Bandak eskainia, Kalegoen plazan.
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Ondoren, Udal Musika Bandaren kontzertua. Kalegoen
plazan. Elgoibarko dultzaineroekin.

- Merry go round (Philip Sparke)
- Ascentium (Ed Huckeby)
- At dauw they slept (7/12/1941). Arr. Jay Bacook.
- Fuenterrabia - Hondarribi (Tomas Aragües)
- Vals de ejecución (N. Garcia/ Mold. Juanma Saez)
- Espérame en Elciego (Arr. Iñaki Urkizu)
- Gora Mauxitxa 50. Txiki eguna ospatzen (Txomin Mu-
jika)

16:00 - 20:00 Haurrentzako parkea. Aita Agirre  plazan
eta Bolatokian. Euria bada, Sigman.

16:00 - 20:00 Quadak, Kalegoen plazan. 

17:30-19:00 Erraldoi, buruhandi eta zezen-zikleten ka-
lejira. Elgoibarko, Iruñeko eta Guardiako dultzaineroekin
batera.

18:00 Profesional mailako San Bartolome Pilota Txapel-
ketako finalerdia. Ikastolako frontoian.

19:00 ‘Prozak’ ikuskizuna Malas Compañiasen eskutik,
Kalebarren plazan (euria bada, Maalan).

23:00 The Etta James Experience eta Noa Voll Damn &
The hell Drinkers taldeen kontzertua, Kalegoen plazan. 
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Jubilatuen eguna...............

ABUZTUAK 25, DOMEKA

8:00 Diana herriko dultzaineroekin.

Jarraian,  sokamuturra. Arnoren zezenekin. King-Kong-
etik. 8:45ean, Kalebarren plazan. 10:00etan, Kalegoen
plaza. 

12:00  Hegaluze-parrillada, Eusko Labelduna. Kaleba-
rren plazan. Antolatzailea: Atabal Danborrada Elkartea. 

12:30  Jubilatuei bereziki eskainitako meza. San Bar-
tolome parrokian.

14:30 Jubilatuen bazkaria. Olaizaga kiroldegian. Baz-
karia Eguren Orkestrak girotuko du.

17:00 Profesional mailako San Bartolome Pilota Txa-
pelketako Finala. Ikastolako frontoian.

19:00  Dantza Solteko lehiaketa. 16 urtetik beherako-
entzat, Kalegoen plazan. Antolatzailea: Haritz EDT, Udal
Txistulari Taldearen laguntzarekin.
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Umeen eguna....................

ABUZTUAK 25, DOMEKA

11:45 Haurrentzako entzierroa. King-Kong-etik Aita
Agirre plazaraino. 

Jarraian,  zezentxoak eta pottokak txikienentzat. Aita
Agirre plazan.

11:30 - 12:15 Marrazki lehiaketarako izen-ematea,
elizako arkupeetan. Antolatzailea: Gurutze Gorria (or-
durako eman beharko da izena, jarritako ordutik aurrera
ez da inor onartuko). Gaia: Mauxitxa Txarangaren 50.
urteurrena.

12:30 Marrazki lehiaketaren hasiera. Elizako arkupe-
etan.

13:45 Marrazki lehiaketako lanak jasoko dira. Eli-
zako arkupeetan. 

14:00 Haurrentzako bazkaria, elizako arkupeetan. 7-
12 urte bitartekoentzat. 

Jarraian, Kulki, industriaren jolasak. Kalegoen pla-
zan.

17:00 Marrazki lehiaketako sari banaketa, Kalegoen
plazan.

Jarraian, erraldoi, buruhandi eta zezen-zikleten ka-
lejira. Mauxitxa txarangarekin batera. Haurrak mozo-
rrotuta joatera animatu dituzte. 

19:00 ‘Zirika Zirkus’, Ondorengoak antzezlanarekin.
Maalako parkean.

22:30 Obaneuke taldearekin, dantzaldia. Kalegoen
plazan.

1126 egitaraua:Maquetación 1  19/07/19  12:09  Página 7



Txiki eguna.......................

ABUZTUAK 26, ASTELEHENA

8:00 Mauxitxa  txarangaren eta Elgoibarko
dultzaineroen diana.

Jarraian, sokamuturra Arnoren zezenekin. 8:45ean,
Kalebarren plazan; 10:00etan, Kalegoen plazan.

Ondoren, salda eta txorizo banaketa. Herriko kaleetan.
Karakate, Ego Toki, Zubi Ondo, Herri Gain, Goiko
Errota, Gure Bide elkarteen eta Batzokiaren eskutik.

12:00 Ikuskizun pedagogiko musikala: ‘Reziklator’,
Aita Agirre plazan.

12:00 Mauxitxa txarangaren kalejira: ‘50 Txiki
elkarrekin’. 

13:00-15:00 ‘Jaietan ere, ezetza ezetza da’ fotokola.
Kalebarren kalean.

13:30 Uluka batuka, batukada erreibindikatzailea.
Kalebarren kalean.

17:00 Herri bazkaria: ‘50 Txiki elkarrekin’. Mauxitxak
antolatuta, Sigmako aparkalekuan.

17:30 Haurrentzako egurrezko jolasak. Bolatokian.

17:30 Nerabeentzako paintball-a. Aita Agirre plazan.

18:00 Profesionalen arteko esku pilota jaialdia.
Ikastolako frontoian.

20:00 Rockkalean. Sigmatik hasita. 

8

ABUZTUAK 27, 28 ETA 29

22:00 Kintopekoen idi probak, Sigmako probalekuan.
Antolatzailea: Sigma Probaleku Herri Kirol Elkartea.

ABUZTUAK 28, EGUAZTENA

18:30 Futbola: Haundi taldearen aurkezpen partida: 
C.D. Elgoibar - Ondarroako Aurrera. Mintxetan. 
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Gazteen eguna..................

ABUZTUAK 30, BARIXAKUA

8:00 Diana Elgoibarko dultzaineroekin.

Jarraian, sokamuturra Arnoren zezenekin. 8:45ean, Ka-
lebarren plazan; 10:00etan, Kalegoen plazan. 

Ondoren, salda eta txorizo banatzea. Herriko kaleetan.
Karakate, Ego-toki, Zubi-ondo, Herri-Gain, Goiko Errota
eta Gure Bide elkarteen eta Batzokiaren eskutik. 

12:00 Goitibehera eta Drift Trike jaitsiera, Azkuen (San
Roke). Antolatzailea: Gurutze Gorria. Izena ematea: irtee-
ran bertan. 11:30 arte. 14tik 18 urtera bitarteko partai-
deek gurasoen baimena beharko dute. Araudi guztia
ikusteko: www.elgoibar.eus. 

Jarraian, Mauxitxa txarangaren kalejira.

18:00 - 19:00 Funbox factory: Moto trial ikuskizuna. Ka-
legoen plazan.

Ondoren, Kolpez blai! perkusio taldearen kalejira. Kale-
goen plazatik. 

19:00 Eskubaloia: Alarcos Ciudad Real - Bidasoa Irun.
Sanlok antolatuta, Olaizaga kiroldegian. 

19:30 - 22:30 Skate jaialdia, Mintxetan. Erakustaldia,
DJak, foodtruck. Instagram lehiaketa egun guztian zehar.
Sari banaketa 22:30ean, Skate Parkean. 

23:00 Esne Beltza, Maalako parkean.
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Baserritarren eguna...........

ABUZTUAK 31, ZAPATUA

9:30  Ganadu Lehiaketan parte hartuko duten abeltzai-
nei harrera.Haritz Euskal Dantzari Taldearen eta Udal Txis-
tulari Taldearen eskutik. Kalebarren plazan. 

Jarraian, Baltzola eta Lagunak trikitilarien kalejira.

10:30  Gipuzkoako Limusin Ganadu Txapelketa. Sig-
mako probalekuan. 

11:00 Sagardo Txapelketa eta dastatzea. Kalegoen pla-
zan. Antolatzailea: Sallobente Elkartea.

11:00 Gazta Txapelketa eta salmenta. Kalebarren pla-
zan. Antolatzailea: Kalamua Elkartea. 

12:30 Elgoibarko kale kantariak.Giroa alaituko dute eus-
kal abesti herrikoiekin. Kalebarren plazan hasita.

13:00  Sagardo Lehiaketako sari banaketa, Kalegoen
plazan.

13:30  Ganadu Lehiaketako sari banaketa, Sigmako pro-
balekuan. 

10

Osasun gida - 
- Osasun gida

Osasun gida - 
- Osasun gida

Osasun gida - 

Mekanosa

d idazmakinen salmenta

eta konponketa

d multikopistak

d fotokopiadorak

d erloju industrialak

d marrazketa

materiala

d informatika

d fax

Errosario, 27
Tel: 943 74 02 84 Elgoibar
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13:30 Bertsolariak, Uxue Alberdi, Xabier Arrizabalaga
Ziarda eta German Meabebasterretxea. Kalebarren pla-
zan.

Ondoren, Gazta Txapelketako sari banaketa. Kaleba-
rren plazan.

17:00 Baltzola eta Lagunak trikitilarien kalejira.

17:00 Eskubaloia: Alcorta - Aviron Bayonnaise. Olaizaga
kiroldegian. Antolatzailea: Sanlo EKT. 

18:00 Mintxeta Memoriala: San Bartolomeetako harri-
jasotze txapelketa. Kalegoen  plazan (euria bada, Ikasto-
lan).  Bi harri irregular: Mintxeta harria eta Belaustegi
harria. 5 minutu harri bakoitzarekin. Antolatzailea: Kala-
mua elkartea.

18:30 Aukeran, Fusioak ikuskizunarekin. Kalebarren pla-
zan (euria bada, Maalan).

19:00 Eskubaloia: Alarcos Ciudad Real - Amenabar Za-
rautz. Olaizaga kiroldegian. Antolatzailea: Sanlo EKT. 

23:00 Bideo maping: Argi, bideo eta musika ikuskizuna.
Elizan. 

Jarraian, Mariatxiak: Puro relajo. Kalegoen plazan.

Ondoren, jaien amaiera: Bideo maping, argi, bideo eta
musika ikuskizunaren errepikapena. Elizan.  
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w Jaia eta alkohola horren eskutik bizi ditugun gure kultura
honetan nola lantzen dira kontu hauek?

Hiru lan eremutan jarduten gara gu. Hezkuntza formalean ikas-
leekin lan egiten dugu, familientzako formazio saioak ere ematen
ditugu eta aisialdian ere saiatzen gara gure helburuak betetzen.
Adingabeek drogarik ez kontsumitzea da gure helburu nagusia,
baina badakigu errealitatea zein den, eta horregatik, gutxienez
kontsumitzen hasteko adina atzeratzea bilatzen dugu. Horreta-
rako, eta prebentzio modura, Lehen Hezkuntzako bosgarren mai-
lakoekin hasita gaude lanean, 10-11 urteko gazteekin.
Kontsumitzen hasita dauden gazteekin egiten den lanketa beste
bat da. Horiei arriskuez ohartarazten diegu eta  ahalegin berezia
egiten dugu kontsumoa handitu ez dezaten, jakin baitakigu alko-
holak atea zabaltzen diela beste substantzia batzuetara. 
w Zein adinekin hasten dira drogak kontsumitzen eta zeintzuk
dira adingabeek gehien kontsumitzen dituztenak?

Gure datuen arabera, alkohola probatzen 13 bat urterekin
hasten dira, eta hilabete gutxira hasten dira tabakoa probatzen.
Cannabisa 14 bat urte pasatxokoetan hasten da agertzen. Ha-
landa ere, bada datu esanguratsu bat LHko ikasleei kontsumo-ohi-
turen inguruan azkena egindako galdeketetatik jaso duguna. 77
laguni egin genien galdeketa eta gehienek erantzun zuten ez zu-
tela edaten, baina 18,8k esan zuten probatua zutela noizbait al-
kohola. Etorkizun hurbil batean alkohola edango ote zuten
galderari, berriz, %43k baietz erantzun zioten eta hor garbi ikus-
ten da gizartearen islada: gazteek edaten dute erreferenteek eda-
ten dutelako. Gure gizartean alkohol-kontsumoa erabat
banalizatua eta onartua dago. Hori da kontua.
w Gurasoen kezka nagusia zein izaten da?

Bitxia da, baina gurasoen kezka nagusia ez da alkohola. Sarri
aipatu ere ez dute egiten, alkohola ez dutelako drogatzat hartzen
eta ez direlako kontziente alkoholak adikzioa sor dezakeela. Dro-
gomenpekotasunen gaineko formazio saio batera deitzen ditugu-
nean, substantzia ilegalen inguruan entzutera etortzen dira, eta
hasten gatzaizkienean alkoholari buruz hitz egiten aho zabalik

gelditzen zaizkigu. ‘Alkoholaren kalteak ez dira horrenbestera-
koak’ esaten digute. Gurasoen artean, batetik, begirada pasibo-
dunak daude, uste dutenak gazteek alkohola probatu egin behar
dutela, gure kulturan aisialdia eta alkohola eskutik joan direlako
beti. ‘Nahiago dut neure aurrean edatea, ezkutuan edatea baino’
esaten dutenak badaude, baina hori ez lukete esango kokainaz
adibidez, ezta? Zergatik bai alkoholarekin? Hor garbi ikusten da
alkohola zein onartua daukagun. Batetik daude horiek, eta beste-
tik, alkohol kontsumo gehiegiak eta horren ondoriozko koma etili-
koek kezkatzen dituztenak daude. Guraso horiek uste dute
benetako arriskua hor dagoela, koma etilikoa harrapatzean,
baina oker daude. Gazte horiek hazten ari dira eta euren garatze
edo heltze prozesuan alkoholak eragin oso negatiboak dauzka.
Zenbat eta gehiagotan edan, gainera, gorputzak tolerantzia bat
garatzen du droga horrekiko eta horrek adikzioan jausteko arris-
kua handiagotzen du. Gertatzen zaiguna da uste oker asko dauz-
kagula alkoholaren inguruan, mito faltsu asko, eta horiek
deusezteko ahaleginean ari gara familiekin lanean. 
w Adibidez?
Alkohol kontsumoari balore emozionala aitortzen diote askok,

eta hori zuzendu behar dugu. Gazte bati zergatik edaten duen
galdetuz gero erantzungo digu hasteko nagusiek edaten dutelako
edaten duela, baina aipatuko dizkigu beste arrazoi batzuk ere:
alkoholak lotsa-puntua galtzen laguntzen diola, lagunak egitea
errazten diola eta nolabaiteko lidertza eskuratzeko balio diola adi-
bidez. Eguneroko eskakizunei eta erronkei arrakastarekin aurre
egiteko zailtasunak lotura estua du alkoholaren kontsumoarekin,
adin guztietan. Askok beren gabeziak mozorrotzeko baliatzen
dute alkohola.
w Nola lantzen duzue hezkuntza emozionala?

Batetik, informazio objektiboa ematen diegu mito faltsu horiek
gezurtatzeko, eta bestetik,  bizitzarako trebetasunak edo gaitasun
psikosozialak lantzeko erremintak eskaintzen dizkiegu gazteei. Al-
koholaren eraginen inguruko informazioa egon badago, nahiz
dagoen dena ez den zuzena, baina batez ere kontsumitzeko arra-

u IXONE AKARREGI
DROGOMENPEKOTASUN TEKNIKARIA

“Emozioak landu behar ditugu gehiago, askok beren
gabeziak mozorrotzeko baliatzen dutelako alkohola”

Alkohola eta gainerako drogen kontsumoaren ondorioez ohartarazteko hainbat gune edo egi-
tasmo antolatu ditu Elgobarko Udaleko Ongizate Sailak sanbartolomeetarako. Adikzioen ingu-
ruko prebentzioan aspalditik lanean diharduen Sasoia enpresak, esaterako, alkoholimetria
postua jarriko du Bolatokian bezperan, eta Maalan, Baserritarren Egunean. Enpresa honek
berak formazio saioak ere eskaini izan ditu urtean zehar Elgoibarko ikasteetxeetan.

- AINARA ARGOITIA - 
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JAIAK 21

zoietan inziditzen dugu guk formazio saioetan.
w Gaztetan, azkena heldu bati egiten zaio kasu sarri. Gertu-
ratze hori nola egiten duzue?

Gurekin, normalean, erabat zabaltzen dira gazteak, urtean
behin ikusten gaituztelako, eta batez ere, ez dutelako epaituko di-
tugun beldurrik. Entzun egiten diegu, eta konfiantza giroa sortzen
du horrek. 
w Sanbartolomeetan alkoholimetria guneak jarri ohi dituzte.
Zein perfiletako jendea urreratzen zaizue?

Adin guztiei zabalduta gaude eta etorri ere hala egiten zaiz-
kigu, adin guztietakoak. Alkoholimetria, baina, 18 urtez gorakoei
bakarrik egiten diegu. Adingabeak ere etortzen dira, hala ere,
eta gehienen kezka berdina izaten da: zergatik berdina edanda
bati gehiago eragin dio beste bati baino?. Halakotan alkohola
kontsumitu izanaren ondorioetan dauden arrisku-faktoreak aipatzen
dizkiegu: pisua izan daiteke bat, jan dutena beste bat, edari fer-
mentatuak edo destilatuak edan dituzten, cannabisa edo beste
drogaren bat kontsumitu ote duten..., eta behin horiek aipatuta al-
holaren eragina minimizatzeko pautak ematen dizkiegu.
w Garai batean baino gehiago edaten al da gaur?

Ez. Gaurko gazteek ez dute guk gaz-
tetan edaten genuena baino gehiago eda-
ten, drogen kontsumoa oro har jaitsi egin
delako, baina gertatzen dena da edateko
era aldatu dela. Orain, arinago hasten
dira edaten, edari destilatuak, graduazio
handiagoakoak, edaten dituzte lotsa-puntu
hori azkarrago galtzeko, eta gainera, eda-
ten dutena denbora espazio laburragoan
edaten dute, azkarrago. Eta jakina, hiru
faktore horiek batuta, gaur, arriskua handiagoa da. Baina egunero
edaten dutenen kopuruak behera egin du.
w Fokua gazteengan jartzen dugu sarri jaiaz eta alkoholaz ari
garela, baina nago ez ote dugun argia helduengana zuzendu
behar, ikusirik kontsumitzeko arrazoi nagusia zein duten gaz-
teek. Zer lan egiten duzue karpara hurbiltzen diren 18 urtez
gorakoekin?

Lehenengoarekin guztiz ados. Helduek egiten dutenaren ispilu
dira gazteak, eta ezin ditugu haiek epaitu, guk egiten dugunari
erreparatu barik. Alkoholimetrian positibo ematen dutenei, berriz,
lehenengo kotxerik hartu behar ote duten galdetzen diegu. Baietz
esaten badigute, eginahalak egiten digutu konbentzitzen kotxerik
har ez dezaten. Arriskuez ohartarazten diegu eta isunen eskuorria
ere ematen diegu. Era berean, alkoholimetro orientatibo bat ere
ematen diegu, kotxea hartu aurretik erabili dezaketena jakiteko

kotxea hartzeko momentuan positibo emango
duten edo ez. Hainbat galdera eginda edan
duten kantitatearen araberako kalkulua egiten
diegu jakiteko alkoholaren arrastoa ezabatzeko
zenbat denbora behar duten gutxi gorabehera.
Eta gehienek ondo hartzen dituzte emandako

aholkuak eta jaramon egiten digute. Konbentzitzen ditugu alegia.
w Zein talanterekin gerturatzen dira gerturatzen zaizkizue-
nak?

Elgoibarren, normalean 00:00etan zabaltzen dugu karpa eta
3:30ak aldera itxi. Lehenengo bi orduetan jendea interesatuta hur-
biltzen da, alkoholaz eta bestelako substantziez galdetzera, baina
ordu jakin batetik aurrera, kontsumoaren eragina nabarmenagoa
denean, arpa jo gogoz edo zeinek gehiago ematen duen ikustera
etortzen direnak gehiago izaten dira. Guk, baina, beti pasatzen
dugu filtro bat, ez gaudelako txantxetarako. Alkoholimetroan putz
egin ahal izateko gutxienez hamabost minutu egon behar da edan
barik, bestela ez dugu froga egiten. Etorri ahal dira eta gezurra
esan, baina makinak igartzen ditu horiek, eta gezurretan dabil-
tzanei guk ez diegu azalpenik ematen. Esan behar da berez al-
koholaren prebentziora zuzendutakoa dela gure karpa, baina
adikzioetan trebatutako hiru tekniko izaten dira mahaian, eta ho-
riek prestatuta daude beste drogen inguruan azalpenak emateko
ere. Drogak nahastearen arriskuez ere galdetzen du jendeak, eta
hori ere azaltzen diegu. Nahasketa ohikoena alkohola eta can-
nabisarena da, baina droga ilegalen artean, gehien kontsumitzen

direnak, cannabisa, kokaina, anfetaminak
eta estasia dira, hurrenez hurren. Adinarekin
asko aldatzen da, hala ere. Gazteen artean,
cannabisa, anfetaminak eta estasia dira za-
balduenak.
w Zein mezu zabalduko zenuke jaiei be-
gira?

Batetik, adingabeek ezin dutela kontsu-
mitu eta beraz, legea bete eta betearazi
behar dugula nagusiagook. Bestetik, helduei

gogoraziko nieke gazteagoen eredu direla eta zaindu behar du-
tela egiten dutena. Ez dut abstinentziaren aldeko mezua zabal-
duko, bai baitakit horrekin ez goazela inora gure kultura honetan,
baina kontsumo arduratsua egiteko eskatuko nieke eta adinga-
been aurrean gutxiago edateko. Drogen kontsumoa normalizatu
eta banalizatzen badugu, gazteei oso zaila egiten zaie drogen
ondorio kaltegarrien kontzientzia hartzea. Ez gara alarmistak izan
behar, baina daukan garrantzia eman behar diogu gai honi. Dro-
gen kontsumoak eragin kaltegarriak dauzka, eta ez bakarrik kon-
tsumitzen duenarengan. Gurasoei esango nieke aisialdirako beste
planteamendu batzuk bilatu behar dituztela eta momentuak topatu
etxean gazteekin alkoholaren eta beste drogen ondorioez hitz egi-
teko eta eurek drogekin izandako bizipenak kontatzeko. Eta guzti
horrekin batera, konpetentzia emozinalak lantzeko eskatuko nuke,
kontsumoa ere oso lotua dagoelako emozioekin.

“Ez dut abstinentzia 
eskatuko, baina 

arduraz kontsumitzeko
esango nieke helduei eta

adingabeen aurrean 
gutxiago edateko”
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Sasoian enpresakoek jarriko dituzten informazio postuez gain, Botiltzarra programa
ibiltaria ere ekarriko du Elgoibarko Udalak sanbartolomeetara. Kalean alkohola
edaten ari diren nerabe eta gazteen artean alkoholaren erabilerari lotutako arris-

kuak gutxitzea da Botiltzarra programaren helburu nagusia, eta horretarako, alkoholaren
inguruko informazioa eta alkohola edateak dakartzan arriskuak murrizteko materiala
banatuko dute Ai Laketekoek gazteen artean, bai eta bizikidetza sustatzeko hainbat go-
mendio eman ere. 

Mozorrotuta eta orga txiki batzuk hartuta ibiliko dira sei teknikari kalean gora eta
behera, eta gazteak biltzen diren lekuetara hurbilduta, konfiantzazko giro batean, ai-
sialdi eta festa giroan ematen diren alkohol eta bestalako drogen gehiegizko kontsu-
moaren kalteez ohartaraziko diete. Era berean, alkoholaren eragina hobeto
kontrolatzeko hainbat aholku ere emango dizkiete. Besteak beste, ondo jatea eta ura
edatea zein komenigarria den gogoraraziko diete, eta alkohola beste drogekin nahas-
teak dakartzan arriskuen berri eman ere bai. Horretarako, ur botila txikiak eta jatekoa
banatuko dizkiete beharra ikusiz gero, bai eta Eusko Jaurlaritzak argitaratutako pegatinak
eta alkoholaren erregeletak ere. Era berean, plastikozko edalontziak ere banatuko diz-
kiete, gazteek edaten duten alkohol kopuruaren kontzientzia har dezaten, eta baita plas-
tikozko zabor poltsak ere, sortzen duten hondakinak jaso ditzaten. Hori ere badelako
programa honen helburua: kalean edateak herriko elkarbizitzan sor ditzakeen kalteak
minimizatzea. 

Bezpera egunean, 20:30etatik 00:30ak bitartean ileorde koloretsuak eta mantal
txuridunak ikusiz gero erosketak egiteko orgei tiraka, ez kezkatu. Ai Laketekoak izango
dira-eta.

‘Botiltzarra’ programa ibiltaria
SANBARTOLOMEETAKO 
PREBENTZIO GUNEAK

ABUZTUA 23, OSTIRALA
20.30 - 00:30 ‘Botiltzarra programa,
nerabe eta gazteen alkohol kontsumoari
loturiko arrisku murrizketa programa he-
rrian zehar.
22:00 - 01:00 Beldur Barik gunea. Sexu
erasoen prebentzio gunea. Kalegoen
plazan.
22:30 - 01:30 Substantzien inguruko in-
formazio eta testing gunea. Bolatokian.

ABUZTUA 30, OSTIRALA
22:00 - 01:00 Beldur Barik gunea. Sexu
erasoen prebentzio gunea. Maalan.

ABUZTUAK 31, LARUNBATA
22:00 - 01:00 Beldur Barik gunea. Sexu
erasoen prebentzio gunea. Maalan.
23:30 - 03:00 Alkoholimetria gunea.
Alkoholaren kontsumoaren inguruko
informazioa eta arrisku murrizketa
adin guztietako pertsonentzat. Maa-
lan.
23:30 - 03:00 Substantzien inguruko
informazio eta testing gunea. Maa-
lan.
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Kultur eskaintza oparoa
MAFALDA. Abuztuak 23. Kalegoen plazan, 23:00etan.

‘PROZAK’ ANTZEZLANA. ABUZTUAK 24, San Bartolome Eguna. Kalebarren Plazan, 19:00etan.

.................................................................................................... 
Rock talde valentziarra da Mafalda, ezaguna

Euskal Herriko agertokietan. 2010an sortu zuten
taldea Turiako bederatzi musikarik. Ska, reggae,
funk eta hardrock musikaren nahasketa egiten
dute. Ismael Senarro (Madril, 1974) abeslariaren
Buenos Aires kantuan topatu zuten taldearentzako
izena, Mafalda, eta protesta soziala egiten dute
euren kantuetan. Lau disko dituzte argitaratuak:
Música basura (2002), Nos deben una vida
(2014), La última vez que te escucho (2016) eta
Palabras forman caos (2018).

Batere ohikoa ez den familia batek egoera burugabez betetako
unibertsoan murgildu araziko ditu ikusleak, eta konturatzerako, pu-
bliko hori familia horren parte sentiaraziko dute.  Umore dosi han-
diko antzezlana da, eta beste behin, antidrepresibo osasuntsu eta
eraginkorrena barre egitea dela ohartaraziko digu antzezlan
honek. Maite Guevarak zuzendutako obra da Prozak, eta Gueva-
raz gain honako beste antzezle hauek osatzen dute taldea: Ariñe
Azkue, Koldo Arakistain, Javier Garcia Mimo eta eta Mikel Pikaza.

THE ETTA JAMES EXPERIENCE. ABUZTUAK 24, San Bartolome Eguna. Kalegoen plazan, 00:00etan.

Herbehereetako hamabi lagunek osatzen dute taldea,
haize-instrumentuen atal indartsuduna eta swing, blues, soul,
funk eta rock and rolla egiten dute. Rock Me Baby, Tell Mama
edo Something’s Got a Hold on Me bezalako klasikoak aurki-
tuko ditugu beren errepertorioan, dantza eginaraziko digute-
nak, eta baita balada ospetsuenetako batzuk ere, At Last edo
I’d Rather go Blind, esate baterako.

‘ONDORENGOAK ANTZEZLANA. Abuztuak 25, Umeen Eguna. Maalan, 19:00etan.

Familia osoarentzako antzezlana da Zirika Zirkus
konpainiaren Ondorengoak. Lopeztarrena zirko konpai-
nia entzutetsua da, musikari, dantzari eta abarrez osa-
tutakoa, baina bosgarren belaunaldikoak ordezkatzeko
garaia helduko zaie, eta ilusioz gainezka egon arren,
zaila egingo zaie ondorengoei zirkoari eustea. Zuze-
neko musika, klakea, malabareak, akrobaziak eta akro-
porteak uztartzen ditu umore dosi handiko lan honek.
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.................................................................................................... 
2008an sortu zuten lau lagunek Obaneuke

erromeria taldea. Taldearen estiloa eta airea tri-
kitixa batek markatzen ditu, eta horrek ematen
dio ukitu original eta bertokoa. Erromeria txikie-
tan hasi ziren, eta urte gutxiren buruan plaza
handiagoak ere okupatu dituzte, bai eta erreper-
torioa zabaldu ere. Betiko erromerietan eta
gazte giroko berbenetan ezagunak dira.

‘REZIKLATOR’ IKUSKIZUNA. Abuztuak 26, Txiki Eguna. Aita Agirre plazan, 12:00etan.

Kaleko musika-ikuskizun pedagokikoa da
Reziklator, 12 bat urte arteko haurrei zuzendu-
takoa. Marimertxe garbitzailearen eta zaborra
edonon uzten duen Kakamatraka pertsonaia-
ren arteko istorioa da, hein handi batean. Ka-
kamatrakak ahulgune bat dauka: musika, eta
musika erabilita eta Krix-Krax, Rastaka, Pottori
eta Plastikillo lagunen bidez Kakamatraka uxa-
tzea lortuko du Marimertxek. Zaborrak sailka-
tzearen beharraz kontzientziatzeko obra da.

ROCKALEAN. Abuztuak 26, Txiki Eguna. Sigman hasita, 20:00etan.

Musika munduan denbora luzea daramaten
bost musikarik osatutako taldea da RocKalean: Ja-
vier Area eta Odei Astibia (baterian), Jon Viejo
(Sousaphonea), Mikel Sukunza (gitarra) eta L.M
Moreno Piratak (ahotsa eta haizezko instrumen-
tuak). Rock eta pop estiloko kantuak egiten dituzte,
eta hainbat talde ezagunen bertsioak jotzen dituzte,
mimo handiz. 

KOLPEZ BLAI. Abuztuak 30, Gazteen Eguna. Kalegoen plazatik abiatuta, 20:00etan.

Bederatzi lagunek osatzen dute Kolpez
Blai taldea: Ander Garciak, Odei Astibiak,
Ander Larrañagak, Aitor Zudairek, Andika
Guerrerok, Harriet Irigaraik, Unai Odriozolak,
Irati Hernandezek, Alberto San Fulgenciok,
Unai Goioganak eta Aitor Malvidok. Energia
handiko ikuskizuna eskaintzen dute, musika,
dantza eta mugimendua batzen dituena.

OBANEUKE TALDEAREN DANTZALDIA. Abuztuak 25, Umeen Eguna. Kalegoen plazan, 22:30ean.
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ESNE BELTZA. Abuztuak 30, Gazteen Eguna. Maalako parkean, 23:00etan.

Esne Beltza taldea 2007. urtean sortu zuten Fermin Muguruza
kantariarekin aritutako zenbait musikarik, tartean Xabier Solano
trikitilariak (Etzakit, The Solanos, 4 Itzal) eta Zigor Lampre disko
jartzaileak (Selektah Kolektiboa). Reggae, rock, hip hop, cumbia
eta ska doinuak nahasten ditu Esne Beltzak, Negu Gorriak-ek,
Muguruzak berak edota Mano Negrak jorratutako ildo beretik.

AUKERAN DANTZA KONPAINIAREN ‘FUSIOAK’ 
Abuztuak 31, Baserritarren Eguna. Kalebarren plazan, 18:30ean.

1997. urtean jaio zen Aukeran konpainia, Edu Muruamen-
diaraz dantzari eta koreografoaren ekimenez, eta orduz ge-
roztik ibilbide luze eta aberatsa jorratu du. Dantza
tradizionalaren eta garaikidearen mestizajean oinarritzen dira
bere lanak. Proposamen berritzaileak egin izan dituzte eta eza-
gunak dira Euskal Herrian, bai eta gure mugetatik kanpora
ere. Euria bada, Maalara aldatuko dute lekuz emanaldi hau.

PURO RELAJO MARIATXIAK. Abuztuak 31, Baserritarren Eguna. Kalegoen plazan, 23:30etan.

Nafarroa Garaiko musika taldea da Puro Relajo, Zangozal-
dea eskualdeko Oibar udalerrikoa. Nagusiki Kanta mexikar eta
latinoamerikarrak kantatzen dituzte, baina euskal kantuak ere
abesten dituzte, tartean Xabier Lete eta Mikel Laboaren abesti
ezagunak. Taldearen eraginak askotarikoak dira: Mexikoko mu-
sika klasikoa, rantxerak, korridoak, balsak, folka, vallenatoak,
cumbiak, musika latinoamerikar klasikoa, boleroak eta abar luze
bat. Abuztuarekin batera, gure inguruko herri askotan ikusiko di-
tugu, “musika bizia eta sentimendu handikoa” sortzen. 

BIDEO MAPPING: ARGI, BIDEO ETA MUSIKA IKUSKIZUNA
Abuztuak 31, Baserritarren Eguna. Kalegoen plazan, 23:00etan.

Bideo mappinga (Projection mapping) irudien edo animazioen proiekzioari esaten
zaio eta eraikinen azaleratan egiten da normalean. Irudiak berak eta haren mugimen-
duak azaleran sortzen dituen efektuen bitartez, ezohiko emaitza artistikoa lortzen da.
Bideo mappinga egiteko programa informatiko bereziak erabili ohi dira, bolumenak
automatikoki marrazteko eta zehazteko balio dutenak, eta lortzen den emaitza ikusga-
rria izaten da. Ilusio optikoen jokoaren helburuetako bat ikuslearen pertzepzioa na-
hastea izaten da,  irudi finkoari edo geldik dagoena mugimenduan dagoela
sinestaraztea. Horixe egingo dute Elgoibarren ere plazako eraikinekin. Antolatzaileek
aurreratu dute ekitaldi ikusgarria izango dela. 
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AUKERAN DANTZA KONPAINIAREN ‘FUSIOAK’ 
Abuztuak 31, Baserritarren Eguna. Kalebarren plazan, 18:30ean.

BIDEO MAPPING: ARGI, BIDEO ETA MUSIKA IKUSKIZUNA
Abuztuak 31, Baserritarren Eguna. Kalegoen plazan, 23:00etan.
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Maalako Gune Askeko kultur eskaintza

D u r a n g o n
2017an ospatu zen
Gazte Egunerako
Gazte egune da ta
kantua egin zuten,
eta handik sortu
zuten Gora Etorri mu-
sika taldea. 22 eta
27 urte arteko zazpi
lagunek osatzen dute
taldea, eta euro-
dance estiloari base-
rri mundua erantsita
“agrodance” estiloa
lantzen dute. Umorea
eta ondo pasatzeko-
helburuarekin igotzen
dira oholtzara, baina
gai sozialak ere lan-
tzen dituzte, Biribil-
keta feminista
abestia da horren
adibide. Euskaraldi-
rako ere egin zuten
Jaixu kebapa kantu
entzutetsua.

Iaz egin zuten be-
zala, aurten ere la-
rrain dantza antolatu
du Maalako Gune
Askeko jai batzor-
deak zapaturako,
San Bartolome egu-
nerako.

La r r a i n - dan t za
gizon -emakumeen
dantza da, plazan
dantzatzekoa biribi-
lean bikoteka. Itxu-
raz, Lizarran du
jatorria, baina dan-
tzaren antzeko alda-
erak egiten ziren
Uxuen, Agoitzen eta
Arruazun ere XIX.
mendearen bukaeran
eta XX.eko hasieran.
Dantzariek bikoteka
eskuak zapi baten
bidez loturik dantza-
tzen dute.

2000. urtean
sortu zuten Tximeleta
erromeria taldea, au-
rrez beste hainbat tal-
detan ibilitako
musikariek. Bateria,
baxua, gitarra eta te-
klatuaz gain, trikitixa,
panderoa edota
gaita eta txirula mo-
duko instrumentu tra-
dizionalak jotzen
dituzte, eta euskal
doinuetan oinarritu-
tako errepertorioa
dute (%75 euska-
razko kantuak di-
tuzte). Mexikanak,
kalejirak, fandan-
goak edota folk doi-
nuak uztartzen
dituzte eta rock talde
ezagunenen ber-
tsioak kantatzen di-
tuzte euskaraz nahiz
erdaraz. 

Alain Zulaika el-
goibartar gaztea da
Niala magoa. Ka-
pera jantzi eta
magia-maleta soi-
nean hartzen due-
nean, publikoa aho
zabalik uzteko abil-
dadea du. 11 urtere-
kin hasi zen magia
egiten, Oliver ma-
goak zuzendutako
udalekuetan. Ikusi eta
ikasitakoarekin lilura-
tuta Bilboko Fabrica
de magos eskolara
joaten hasi zen gero
astero. Bere lehen
jende aurrekoa Tan-
tantaka tabernan
egin zuen, anaiaren
urtebetetze ospakizu-
nean eta geroztik
makina bat saio es-
kaini ditu Elgoibarren
zein herritik kanpo.

Jon Gurrutxaga
eta Patxi Zabaletak
osatzen dute Bikustik.
2008ko maiatzean
sortu zuten proiektua,
eta rockaren klasi-
koak eta gaur
egungo beste hain-
bat kantu modu akus-
tikoan moldatzen
dituzte. Bikustik talde-
aren emanaldietan
Beatles, Led Zeppe-
lin, Rainbow, Queen
nahiz Creedence
Clearwater Revival
bezalako taldeen
kantuak entzun dai-
tezke. Azalpen asko-
rik behar ez duen
bikoa da Bikustik
gure inguruan, bai
eta proiektu honetako
bi buruak ere. Hain-
bat proiektutan ibilita-
koak dira biak, eta
Sinüoseko kide dira.

GORA ETORRI
Abuztuak 23, barixakua

01:00etan

LARRAIN DANTZA
Abuztuak 24, zapatua,

21:00etan

TXIMELETA
Abuztuak 26, astelehena,

20:30-22:30/00:00-02:00

NIALA MAGOA
Abuztuak 29, eguena,

19:00etan

BIKUSTIK
Abuztuak 29, eguena,

21:00etan

Aldarrikapena
eta jaia

Urtero legez, elkarlanean antolatu dute herriko gazteek Ma-
alako Gune Askeko egitaraua, eta aurreko urteetan mo-
duan, jai-egun bakoitzari aldarrikapen bati lotutako izena

jarri diote. Era berean, azken urteetan ezaguna egin duten lelo-
pean antolatu dute aurten ere Gazteen Eguna: gaztiakgeraba-
rren. Logotipo lehiaketa egin dute, eta Leire Rodriguez
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ABUZTUAK 23, BARIXAKUA
Sebas etxera!
12:45 Euskal preso eta iheslarien eskubi-
deen aldeko elkarretaratzea.
15:00 Herri bazkaria.
01:00 Gora Etorri.

ABUZTUAK 24, ZAPATUA
Egun morea
21:00 Larrain dantza.

ABUZTUAK 26, ASTELEHENA
Txiki eguna. Jaietan euskaraz!
20:30-22:30/00:00-02:00 Erromeria
Tximeleta taldearekin.

ABUZTUAK 29, BARIXAKUA
Herriko artistak
Goizean, erreka garbiketa + bazkaria.
17:30 Egur arte taldearen eskutik umeen-
tzako eskulan tailerra.
19:00 Niala magoa.
21:00 Bikustik taldearen kontzertua.

ABUZTUAK 30, BARIXAKUA
Gazteen eguna. 
Altsasukoak aske!
13:30 Egunari hasiera plazan.
14:30 Bazkaria Sigman + Jolasak.
18:00 Elektrotxarangarekin kalejira.
20:00 Euskal preso eta iheslarien eskubi-
deen aldeko elkarretaratzea.

ABUZTUAK 31, ZAPATUA
1080 gutxieneko pentsioa
22:30 Debrassband + Hara + Eman-
Emak.

EGITARAUA

29

Duela urtebete
eskas sortu zuten tal-
dea sei debarrek,
baina kalean jotzeko
eskabideak hasi zi-
tzaizkienean beste
lau lagun batu zituz-
ten taldera. Gaur, bi
perkusio-jole, tuba,
tronboi bat, bi tron-
peta, bi saxofoi altu,
tenore bat eta bari-
tono batek osatzen
dute taldea. Musika
estiloari dagokionez,
zaila da egiten du-
tena definitzea,
baina funky, soul,
house... estiloak lan-
tzen dituzte. Lucky
Chops, Too Many
Zooz, Youngblood
Brass Band... taldeak
dituzte erreferente.
Iaz ere jo zuten Elgoi-
barren, sanbartolo-
meetan.

2016ko mar-
txoan sortu zuten
Hara! musika taldea
eta 2017an zazpi
kantuz osatutako
euren lehen diskoa
kaleratu zuten Baga
Biga zigiluarekin:
Adikzioak, minak eta
desirak. 2018ko
urriaren 18an euren
bigarren lana eman
zuten argitara: Erro-
tak. “Modu ireki ba-
tean” ulertutako
rocketik abiatuta es-
tilo edo eremu ezber-
dinetara inkurtsio
txikiak egiten dituzte,
eta 90eko hamarka-
dako taldeen eragina
du haien musikak.
Aitor Lazkano Aris-
tondo (bateria) eta
Jon Kirru Iparragirre
Burgoak (gitarra eta
ahotsa) osatzen dute
taldea.

Maddi Erauskin,
Sara Ayesa eta Maria
Sarasola donostiarrek
osatzen dute Eman-
Emak proiektua. Do-
nostiako Piraten
mugimenduaren ba-
rruan duela pare bat
urte sortutako proiektua
da. Jai egitaraua osa-
tzeko musika talderen
bat inguratzeko aski
diru ez zutenez, Do-
nostiako hiru pirata
hauek euren burua aur-
keztu zuten musika jar-
tzeko, eta ekitaldi hura
gauzatu ez bazen ere,
gerora hainbat plaza
egin dituzte. Parranda
giroko musikari musika
aukera berriak gehi-
tzen dizkiote euren
errepertorioan, eta
saiatzen dira musikari
emakumezkoen kan-
tuei eta euskaraz sor-
tzen duten musikariei
tarte berezia eskain-
tzen.

DEBRASSBAND
Abuztuak 31,Zapatua,

22:30etik aurrera

HARA!
Abuztuak 31, zapatua

22:30etik aurrera

EMAN-EMAK
Abuztuak 29, eguena,

19:00etan

elgoibartarrak eginiko lana saritu dute. 21 urte ditu, eta arkitek-
tura ikasten ari da Rodriguez. Gustuko du horrelako lehiaketetan
parte hartzea, eta orain dela hiru urte ere sanbartolomeetako
kartel lehiaketa irabazi zuen. Berak prestatutako logotipoa soi-
nean eramango dute Elgoibarko gazteek Gazteen Egunean,
eta beretzako “ohore bat” izango dela adierazi du. 

(Uztailaren 23an inprentara bidaltzerako
lotuta zituzten ekintzak)

LEIRE RODRIGUEZ
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Sokamuturra: segurtasun handiagoa ibilbideanu

Correos dagoen parean ipiniko dituzte, esaterako, hesi berezi hauek. 

Ekitaldi taurinoak antolatzeko araudia berritu zutenetik, segurtasun neurri gehiago hartzera behartuta daude antolatzaileak. Elgoibarren
zezenekin lotura duen ekitaldi garrantzitsuena sanbartolomeetako sokamuturra da, zalantzarik gabe, eta azken urteetan neurriak hartzen
hasita bazeuden ere, aurten aldaketa nabarmenak izango dira ibilbidearen itxiturari dagokionean: Elgoibarko Udalak burdinezko barra
bertikalak jarriko ditu hainbat gunetan, pertsonak bai, baina zezena ez kabitzeko modukoak. 

Sokamuturra egiten den eremua murriztu egin dute antolatzai-
leek azken urteetan, eta, gaur egun, hiru zonaldetan bana-
tzen du Udalak eremu hori: Maala, Kalebarren eta

Kalegoen. Eremua murriztearekin batera, hesiak jarri dituzte inguru
guztian, korrikalarientzat eta ikusleentzat seguruagoa izan dadin.
Kalebarren plazan eta San Frantzisko iturriaren gainaldean, egur
eta metalezko hesitura finkoa jarri zuten duela urte batzuk, eta,
iaz itxitura finkoak jarri zituzten estreinakoz San Bartolome eta Erro-
sario kaleen erdian, bai eta baita King-Kong parean ere.

Aurtengo jaietan beste pauso bat emango du Elgoibarko
Udalak segurtasunari dagokionean, eta itxitura berriak jarriko
ditu sokamuturraren ibilbidean. Kalegoen plazako sektorerako
hesi berriak erosi dituzte: Azpeitiko Landeta Burdin Lanak en-
presak egin ditu hesiak, eta berezitasun bat dute: bertikalak
direla. 2x2 metroko egiturak dira, elkarrekin lotu daitezkee-
nak, eta, 35 zentimetro dituzte barratik barrara. Hala, hesiak
gainetik salto eginda pasa beharrean, korrikalariek barren ar-
tetik pasa beharko dute orain. Hurrengo urteei begira gaine-
rako sektoreetan ere jarriko ditu Udalak era honetako hesi
finkoak. 

AURTEN GUNE HAUETAN JARRIKO DITUZTE:

w Udaletxeko arkupeetan: Giza Eskubideen parkera ema-
ten duen arkupean.
w Txankakoa zubiaren hasieran: Hirigintzako eraikina da-
goen parean ipiniko dute, Txankakoa zubia baino behera-
xeago.
w Muguruzatarren arkuaren ondoan: 2x2 metroko egitura
bakarra jarriko dute Muguruzatarren arkuaren ondoan.
w San Inazio kalean:Correos dagoen parean era honetako
lau hesi ipiniko dituzte elkarrekin lotuta.
w Santa Ana kalean: Arnoko ganadutegikoek kamioia ipin-
tzen duten parean ipiniko dute hesi bat.

Giza eskubideen parkera ematen duen udaletxeko arkupera.

31JAIAK
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1968

Aste honetako erretratu zaharra Australiatik iritsi da BARRENen erredakziora. Jose Urbieta eta Pepi Cornejo elgoibar-
tarrak dira argazkian agertzen direnak. Elgoibarkoak dira biak, baina Australian bizi dira. Lanera joan ziren gaz-
tetan, eta han geratu ziren. Han osatu zuten familia, eta dagoeneko jubilatuta dauden arren, hantxe bizi dira.

Tarteka etortzen dira Elgoibarrera familiakoak bisitatzera, eta BARRENi esker jasotzen dute Elgoibarko berri. Argazki hau
1968ko sanbartolomeetan ateratakoa da, tiro-pitxoian. 
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“Bada egun bat elgoibartar guztiena, gure txikian handi egiten gaituena”

Irati Agirreazaldegi

Iñigo Lamelas

San Bartolome bezperan plazara jo-
anda, txapligoaren eztanda. Ura,
ardoa, gaseosa edo beste edozer

bota zein edanda, hastera doa pa-
rranda. Txupinazioa da jaien hasiera, eta
herriko jaietan herritarren begira ibili ohi

da norbera,  besteek seguraski berari begiratuko dioten antzera.
Ia urtero hainbat gauza errepikatu arren, beste batzuk aldatzen

dira. Iaz txupinazora gurasoekin joandako gaztetxoak, aurten, la-
gunekin elkartu eta pozik doaz plazaren erdira. Pasa den urtean
lagunekin parrandan ibilitako beste makina bat guraso berri, aur-
ten, umeak besotan, begietan inbidia dizdira, umerik gabeko la-
gunei begira. Horrelako jai egunetan “desagertuko” balira…

Jaiak, baina, denontzako dira jai. Ume, guraso, eta gainerako
herritar guztientzat ere bai. Jaiak beti hizketarako gai, eta ahal
dela, noski, alai. Denok behintzat hala dugu nahi. Denok, bai,
eta hala beharko, jaien aitzakiak denok elkartzen gaituelako;
umeen, gazteen, erretiratuen zein baserritarren egun izendatzen
badira ere, jai egun guztiak denontzat direlako.

Baina bada egun bat bereziki elgoibartar guztiena, gure txi-
kian, ume, gazte, heldu zein adineko, handi egiten gaituena; Txiki
Eguna, onena. Egun horretan adinak bereziki ez du axola; musika
doinuei segika, multzo berean familia bereko hainbat belaunaldi
ardoa dariola eta elkarri kontu hartu gabe inondik inola.

Adinak ez du inporta, baina aurten bada zenbaki bat, 50a,
askok duena begiz jota. 50 txapligotik gora bota, 50 kalejira 50
aldiz baino gehiago jota, 50 musikaritik gora gainditu dutenak
txarangaren kota. Mauxitxaren 50. urteurrena ospatzeko dago-
eta. Lehen doinuak hasi zituen Makilak kuadrillak, gero dantzan jarri
zituen musikariak urte luzez Mauxiren makilak, eta gaur egun zein
aurrerantzean, prest dira herria kantuz janzteko txarangako neska-
mutilak.

Txiki Egunez kalejiran elkartzen diren herritar batzuen artean
badira 50 urte, eta adinari erreparatu gabe, elkarrekin dantza
zein salto egiten dute. Zenbat hobe egun hortan bezala lotsak
galdu eta urte guztian barrena elkarren lagun gisa jokatuko ba-
genuke. Jaietako txupinazoko txinpartak zein Txiki Eguneko ardo-
tanta pila bat elkartu, eta hainbestetik, jai bat.
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