
ABALTZISKETA�

Plater
tiraketan
lehiatzen
San Joan jaiak ari 
dira ospatzen�2-3

SSaann  JJooaann,,  eegguunn  bbeerreezziiaa      
PROZESIOA�San Joanekin batera, hainbat
santu atera zituzten atzo Santa Mariatik;
prozesioa egin zuten herriko kaleetan zehar

PARTAIDEAK�Eskopetarien, musikarien
eta bordondantzarien egun handia izan zen
atzokoa; batera jardun zuten egun osoan�4-5

‘Aurreskua’. Arrameleko San Joan kaperan arrats otoitzetan parte hartu ondoren, Zumardi Handira joan
ziren udalbatza, Musika Banda, eskopetariak eta bordondantzariak ohiturazko Aurreskua egiteko. L. MONTES

Udal korporazioa. San Joan eguneko prozesioan hartu zuen parte
udal korporazioak; Musika Bandaren aurretik zihoan. IRATXE ETXEBESTE

Eskopetariak. Trianguloan bildu ziren atzo eguerdian eskopetarien
hamabi konpainiatako kideak udal korporazioa agurtzeko. LEIRE MONTES
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Bai Euskal Herriari-k
deituta, 19:00etan�7



UUrrtteekkoo  ggaauu  mmoottzzeennaa  ppaassaattaa,,
jjaaii  ggiirrooaann  iiggaarroo  dduuttee  hhaaiinnbbaatt
hheerrrriittaann  SSaann  JJooaann  eegguunnaa  

O. ESKITXABEL - D. GIBELALDE

Bezperak San Joan egunari le-
kukoa eman eta kalera irten
zen jendea festa gosez. Izan
ere, goizetik iluntzera arte eki-
taldi ugari egin zituzten atzo
hainbat herritan.

Ekainaren 23a gaurik motze-
na duen eguna omen da; hori
baieztatu dezakete Abaltziske-
tako gazteek. Izan ere, atzo goi-
zean egin zen II. Plater tirake-
tan gaupasa eginda joan ziren
hainbat lagun lehiaketara.
Konturatzerako eguna iritsi zi-
tzaien, nonbait.

Larraitzeko bidean dagoen
Sagastiberri zelaian egin zuten
plater tiraketa lehiaketa.
11:30ak aldera bildu ziren par-
te-hartzaileak: ehiztariak eta
gizonezkoak, guztiak. 20 lagun
inguruk hartu zuen parte.

Lauko taldetan hamabosna
tiro bota zituen bakoitzak; pla-
ter gehien jo zituenak irabazi
zuen: Larraitz-gain tabernako
Josu Zubizarretak. Hamaboste-
tik hamalau jo zituen. Bigarren
postuan, Lontxo Otamendi, iaz-
ko irabazlea, eta Haritz Gar-
mendia sailkatu ziren; 13 eta
12 plater jo zituzten, hurrenez
hurren.

Herrian bertan ere ekitaldi
ugari izan ziren. Goizean, meza
nagusiaren ondoren, hamaike-
takoa egin zuten jubilatuek Es-
tanko tabernan apaizaren kon-
painian. Arratsaldean, jende
ugari bildu zen pilotalekuan,
pilota partidak ikusteko as-
moz. Jubenilen eta afiziona-
tuen partidak jokatu ziren.

Gaur ume jolasak izango
dira arratsaldean gaztetxoen
entretenimendurako. Ondoren,
txokolatada izango da, trikiti

TOLOSALDEA�SAN JOAN EGUNA

Abaltzisketako plater tiraketan Josu Zubizarreta gailendu zen; Belauntzan 
bertsolariak eta pilota partidak izan ziren eta Anoetan jubilatuen bazkaria 

Larraitzeko Sagastiberri zelaian egin zuten atzo goizean II.Plater lehiaketa; 20 lagun inguruk hartu zuen parte. O.ESKITXABEL

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Estanko tabernan egin zuten hamaiketakoa herriko jubilatuek. O.ESKITXABEL Belauntzan, jende ugari izan zen Aizmendi eta Telleriaren bertso saioan. D. GIBELALDE
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�sar zaitez eskualdeko web atarira�inkestak, eztabaidak, 

eguneko albisteak, argazki bildumak, zerbitzuak, zorion agurrak...

TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
Asteasu. Medikua: 69 24 23
Baliarrain. Medikua: 88 90 03 
Berastegi-Elduain. Medikua:
68 33 61
Bidegoian. Medikua: 68 11 34
Ibarraldea. Osasun etx: 672411
Ikaztegieta. Medikua: 65 33 29
Irura. Osasun zentroa: 69 07 20
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Lizartza. Medikua: 68 20 77
Orendain. Medikua: 65 55 95
Orexa. Medikua: 68 22 28
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 00 68 00
�Gernikako arbola: 00 69 00
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�Tolargi: 65 00 16
�Iurramendi egoitza: 67 03 25
�DYA: 67 25 36
�Gurutze Gorria: 67 48 88
�Ertzaintza: 53 88 20
�Tolosa gasa: 67 53 20
Villabona-Aiztondo.
Anbulatorioa: 00 69 70
Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930

GARRAIOAK
�Renfe Tolosa: 65 28 89
�Donostiako autobusa: 36 17 40
�Tolosaldea bus: 65 06 21

KOMUNIKABIDEAK
�Galtzaundi: 65 50 04
�Aiurri aldizkaria: 30 07 32 
�Ttipi ttapa ald.: 948 631888
�Txolarre Irratia: 69 80 38
�Karrape Irratia: 948 610914

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Morant R. Zabalarreta 1
(Tolosa). 67 38 49. Gimeno A,
Elbarren 52 (Leitza). 112. 

TOLOSALDEKO HITZA
Publizitatea. 661 67 88 18.
tolosaldean_publi@tolosaldeko
hitza.info
Tolosa. 687 41 00 82 - 
687 41 00 33.
tolosa@tolosaldekohitza.info
Villabona-Aizt. 687 41 00 22.
villabona_aiztondo@tolosaldeko
hitza.info
Anoetaldea. 687 41 00 22
anoetaldea@tolosaldekohitza.info
Ibarraldea. 687 41 00 32.
ibarraldea@tolosaldekohitza.info
Alegialdea. 687 41 00 34.
alegialdea@tolosaldekohitza.info
Leitzaldea. 687 41 01 18. 
leitzaldea@tolosaldekohitza.info

Belauntzako herritarren eskulan erakusketa ikusgai dago. D. GIBELALDE

doinuek alaituta.Gauean herri-
tarrak mahaiaren bueltan bil-
duko dira herri afarian.

Bertsolariak Belauntzan

Belauntzako jai ofizialetan ere
izan ziren ekitaldi ugari.San Jo-
anen omenezko mezaren on-
doren, txistulariak izan ziren.
Herriko tabernan, hamaiketa-
koa izan zen hurbildu ziren
guztientzat. Mokadutxoa egin
ondoren, Joxe Aizmendi eta Mi-
llan Telleria bertsolariek
eguerdi partea alaituz saio
umoretsua eskaini zuten.

Era berean, goizean herrita-
rren eskulan erakusketa polita
izan zen ikusgai Kultur Etxean.
Urtean zehar eskulanen ikas-
taroan aritu diren herritarrek
ipinitako hainbat lan izan ziren,
eta. gaur eta bihar ere zabalik
izango da erakusketa. Besteak
beste, eraberritutako koadro-
ak, margoak, kakorratz-lanak...
jarri dituzte.

Arratsaldean, frontoian pilo-
ta partida izan zen; Retegi II.ak
eta Oteizak Belloso eta Jauregi-

ren aurka neurtu zituzten inda-
rrak. Partida amaituta, Soroza-
bal eta Telleria bertsolariak
izan ziren berriz.

Gaurkoan mus eta punttu
txapelketa jokatuko da eguer-
dian; arratsaldean, haur jola-
sak, pailazoak eta Eriz magoa-
ren ikuskizunarekin gozatzeko
aukera izango da. Eguraldi ona
eginez gero plazan egingo da,
bestela frontoiean. Gauean he-
rri afaria izango da tabernan,
Oskar Estanga eta Jaione Ola-
zabalen Berriketan emanaldia-
rekin batera.

Bestalde, gaur jai alternati-
boetako txupinazioa izango da
21:00etan, eta ondoren afaria
frontoian edo Gaztetxearen pa-
rean. Afariaren ondoren, txin-
ga eta toka txapelketa jokatuko
dute.

Anoetan, urtero San Joan
egunean egin ohi duten bazka-
rian bildu ziren jubilatuak.
Ehun lagun inguru izan ziren
Bentaldea jatetxean; Franziska
Aizpuru eta Juliana Arsuaga
herriko adinduenak omendu
zituzten.

Omenduak alkatearen eskutik jaso zituzten opariak. O.ESKITXABEL

Plazan ‘Bordondantza’
izan zen bezperan

ALEGIA�SAN JOAN BEZPERA

Txintxarri abesbatzak, herriko dantzari eta
txistulariek batera eskaini zuten emanaldia

O. ESKITXABEL

Plazaren inguruan bilduta,
Bordondantza entzun eta iku-
si ahal izan zuten herritarrek
Txintxarri abesbatzak, dan-
tzariek eta txistulariek batera

eskainitako emanaldian. Eta
herriko apaizaren bedeinka-
zioaren ondoren sua pizteari
ekin zion herriko alkateak.
Suak altuera handia hartu
zuen; berotasuna berehala
nagusitu zen plazan.

Suaren aurretik Bordondantza abestu eta dantzatu zuten. HITZA

Euri arriskuari aurre
eginez, sua jaun eta jabe

LEITZA�SAN JOAN BEZPERA

Leitzan eta Areson suaren ondoan afaria
egin zuten San Joan bezpera zela-eta

JAIONE ASTIBIA

San Juan bezperako gauari,
ohi denez mahaiaren ingu-
ruan eman zitzaion hasiera
Leitzaldean. Areson, hainbat
ume eta haien guraso plazan
bertan elkartu ziren afaritara.

Leitzan afalondoan biztu zu-

ten sua eta berehalakoan
ikuskizun berezia izan zen,
sortzez Ekuadorrekoak diren
herritarrak, Intirraini (San
Joan dantza) izeneko dantza
egin baitzuten, beren jazkera
eta musika tresnekin joz. Han
eta hemen ere festa gaua izaki
berdentzabartekoa.

Jende ugari bildu zen San Joan bezperako afarian. J.ASTIBIA



BBuurrrruunnbbaarreenn  ddooiinnuuaakk

I. ETXEBESTE - L. MONTES

Eguna bezain dizdiratsua izan
zen jaia. Eguraldi apartak eta
usadioak bultzatuta, herritar
askok hartu zuen parte, atzo,
San Joan eguneko ospakizune-
tan. Koloretsua, zalapartatsua,
alaia eta tradizio handikoa izan
zen herriko festen egun han-
dia.

Goizean goizetik ekin zioten
egunari herritarrek. Tolosako
eta Iruñeko txistulariek Alkate
soinua eta San Joan zortzikoa
joz esnatu zituzten udal aginta-
riak. Eguna berezia izango zela
gogoratu nahi zieten horrela.

Eskopetariak ere 08:30ak al-
dera hasi ziren elkartzen. Na-
giak kendu orduko iritsi zi-
tzaien alardearen ordua. Arin-
arin abiatu ziren, ondoren,
lizarrez betetako kaleetan ba-
rrena. Eta 11:00etarako Plaza
Zaharran eta Santa Maria au-
rrean ziren, zain, meza nagusia
amaitu eta parrokiatik proze-
sioa noiz irtengo.

Santuak sorbaldan hartuta
abiatu ziren lehendabiziko he-
rritarrak. San Joan herriko pa-
troiari harrera berezia egin zio-
ten bordondantzariek, eskope-
tariek eta herritarrek. Apaizek,
udal korporazioak eta Musika
Bandak ixten zuten prozesioa.
Herritarrek lagunduta zehar-
katu zituzten Alde Zaharreko
kaleak.

Santa Mariara itzultzean, es-
kopetarien hamabi konpainiek
salba bana joz agurtu zuten
prozesioa. Eta Triangulo plaza-
ra abiatu ziren, txiribitu eta
danbor hotsen artean, alkate-
ak eta zinegotziak agurtzera.

Koloretsu eta jendetsu ikus-
ten zen Triangulo plaza Kultur
Etxeko balkoitik. Eta burrun-
baz beterik. Banan bana, ha-
mabi konpainiek bina salba es-
kaini zizkioten alkateari. Bu-
rrunbaren indarraren arabera
egiten zuten txalo herritarrek.
Salbak aldi berean jo zituzten
eskopetariek txalo zaparrada
luzeagoa jaso zuten; besteek
ere txaloak izan zituzten opari,
baina irribarre eta adar jotze
artean. Hamabi konpainien
alardearekin dar-dar egin

TOLOSA�SAN JOAN EGUNA

Koloretsua, zalapartatsua, alaia eta tradizio handikoa izan zen herriko festen egun handia; udalbatza,
eskopetariak, Musika Banda, txistulariak eta bordondantzariak kalez kale aritu ziren goizetik gauera

Hamabi eskopetari konpainiek alardea egin zuten eguerdian Trianguloan, Kabi Alaiko Kike Cea alardearen kapitainaren aginduetara. LEIRE MONTES

zuen plazak. Txikienek bela-
rriak estali egin zituzten, zarata
handiaren beldur; eta zenbait
helduk ere salto txiki bat baino
gehiago egin zituzten burrun-
bak ezustean harrapatuta.

Arratsaldean, bezperetara
eta arrats otoitzetara joan ziren
udalbatza, Musika Banda, txis-
tulariak, bordondantzariak eta
eskopetariak. Amaitzean,
oraindik indartsu, azken des-
kargak egin zituzten eskopeta-
riek Trianguloan. Eta bordon-
dantzarien jarduna ere izan
zen.

Zumardi Handiko aurresku-
rako atera zituzten dantzariek
azken indarrak. Adi-adi jarrai-
tu zuten haien jarduna herrita-
rrek. Hainbatek baita erdi ez-
kutuan ere; neskak dantzara
ateratzea da ohitura, eta kaze-
tariak ere ez zeuden horren
salbu.

Erredakzio hau ixterakoan,
jai giroa zen nagusi oraindik
herrian. Luzerako, antza.

Udalbatza. Santa Mariatik abiatu zen prozesioa eta Alde Zaharreko kaleak zeharkatu zituen. Argazkian,
udalbatza, Solana kaletik Korreo kalera sartzen; alboetan, jendea, adi. LEIRE MONTES

San Joan. Elizatik azkena irteten izan zen San
Joan patroiaren irudia. Harro eraman zuten
herritarrek sorbalda gainean. Atzean, meza ospatu
zuten apaizak, iladan. LEIRE MONTES

Jokin Bildarratz alkatea, agurra dantzatzen, Trianguloan. IRATXE ETXEBESTE

Bordondantzariak. Hogeitik gora bordondantzari aritu ziren atzoko
egunean. Prozesioan San Joan patroiaren irudia lagundu zuten.
Argazkian, bordondantzari taldea, dantza saioa eskaini ondoren,
Korreo kalera sartzen. LEIRE MONTES

Aurreskua. Zenbait neska lotsatu egin ziren, baina
azkenean onartu egin zuten bordondantzarien
gonbita. Guztiek batera dantzatu zituzten
Fandangoa eta Arin-arina. IRATXE ETXEBESTE

Alkatearen agurra
Jokin Bildarratz alkateak ezustean harrapatu zituen atzo 
herritarrak; Trianguloaren erdian ‘Agurra’ dantzatu zien guztiei

I.E. - L. M.

Ez, oraingoz ez du kargua uzte-
ko asmorik. Hori ez da atzo Jo-
kin Bildarratz alkateak eman
zuen sorpresa.

Ezustean harrapatu zituen
herritarrak Trianguloan, Kul-
tur Etxeko balkoitik jaitsi eta
plaza erdian jarri zenean. Eta
aho zabalik utzi zituen txistula-
rien doinuetara kapa gainetik
kendu eta Agurra dantzatzen
hasi zenean.

«Udaberri taldekoek komen-
tatu egin zidaten antzina alka-
teak dantza egiten zuela San
Joan egunean, eta ea ni anima-
tuko nintzen. Proposamenak

ezustean harrapatu ninduen
hasiera batean, baina gustura
eman nuen baiezkoa. Eta he-
mentxe gaude. Zer edo zer egin
dugu, ezta?», adierazi zion po-
zik HITZAri alkateak.

Udaberri Dantzari Taldeko-
ek egin zioten proposamena.
Eta hortxe zituen, atzean, irri-
barretsu, alkatearen jardunari
adi-adi jarraitzen.«Asko entse-
atu al dudan? Puf! Jakingo ba-
zenute!», zioen serio-serio.
Atzoko egunerako asko presta-
tu dela ziurtatu du behin eta
berriro. Herritarren txalo zapa-
rrada handia jaso zuen, behin-
tzat. «Hurrengo urtean ere
dantzatuko al du?», galdetu du
alkatearen jarduna jarraitu
duen emakumezko batek. Ho-
rri buruz ezer ez dio alkateak.
Beste ezustekoren bat presta-
turik izango al du, akaso?
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ABALTZISKETA

16:30. Ume jolasak herriko
gaztetxoentzat. Jolasak amaitu
ondoren, txokolatada eta
trikitixa.
20:30. Herri afaria. Ondoren,
erromeria Etxabe anaiekin.
Atsedenaldian. Txerrikume
harrapaketa pilotalekuan.
17:00. Ondoren, zaldi karrera.
18:30. Mugerza eta Otaegi
aizkolariak herriko plazan.
22:30. Izer eta Alabier
musikarien emanaldia herriko
plazan.

BELAUNTZA 
(EGITARAU OFIZIALA)

12:00-14:00. Eskulan
erakusketa Kultur Etxean.
13:00. Mus eta punttu
txapelketa.
16:30. Haur jolasak
pailazoekin alaiturik eta Eriz
magoa.
21:00. Herri afaria, Oskar
Estanga eta Jaione Olazabal
musikaren Berriketan
emanaldiarekin batera.
Ondoren. Pagadi anaiak
trikitilariak goizaldera arte.

BELAUNTZA 
(JAI ALTERNATIBOAK)

21:00. Jaien hasierako
txupinazoa eta ondoren herri
afaria. Afalostean txinga eta
toka txapelketa.

TOLOSA

11:00. Goizez eta arratsaldez
(11:00-13:30 eta 16:00-19:30),
haur jaialdia, Sortzez Garbia
plazan: gaztelu, ohe elastiko,
tren txiki, bufalo amerikar...
17:00. Graffiti lehiaketa,

Foruen plazan (Trianguloa)
gaztetxoentzat.
17:30. Erraldoi eta
buruhandiak, Tolosako
Dultzaineroekin, Plaza Berritik
aterata.
18:00. Haur Jaialdia zezen-
plazan; xexenak eta zalditxoak.
23:00. Iraunkorrak txaranga
ibiliko da kalez kale herria
alaitzen.
23:00. Fronton kafetegian
Blues kontzertua: Ñaco Goñi.
24:00. Plaza Berrian Lobo
Electrico eta Kuraia taldeen
emanaldia. Ondoren, DJ Bull.



«Tolosar batentzat oso lan
interesgarria da hau»

JOXEMI SAIZAR

Duela bi urte hil zen Jose Maria
Jimeno Jurio historialariaren
Tolosa Bordondantzaren ikus-
pegitik liburua aurkeztuko da
gaur Tolosako Kultur Etxean.
Egilearen seme Roldan Jimeno
Aranguren lan honi buruz aritu
da HITZArekin.
Nondik dator liburu hau argi-
taratzeko ideia?
Aitak bi artikulu txiki idatzi zi-
tuen Bordondantzari buruz
Dantzariak aldizkarian, 1982-
ko uztailean eta urrian, 22. eta
23. zenbakietan. Horiek libu-
ruaren aurrerapenak direla
esan daiteke. Liburua idatzita
zuen, makinaz, orain, hil ondo-
ren, argitaratzeko aukera izan
da.
Nola iritsi zen aita Bordon-
dantzaren gaira?
Miguel Angel Urmeneta au-
rrezki kutxako lehendakariak
euskara eta kulturaren alde lan
handia egin zuen. Liburutegi
batzuk sortu zituen Iruñeko
auzoetan eta aita liburuzain
zen San Pedro auzoan, langile-
en auzoa garai hartan. Hortik
hasi zen artxibategietan mia-
tzen. Eta Bordondantzari bu-
ruzko informazioa Elizbarruti-
ko Artxibategian aurkitu zuen.
Gipuzkoa osoa Iruñeko Elizba-
rrutian sartzen zen. Prozesu
guztiak Iruñean ebazten ziren.
Eta horietako bat izan zen
1717an Bordondantzari bu-
ruzkoa.
Zer kontatzen da liburuan?
Prozesu oso mamitsua izan
zen;xehetasun ugari ditu.Aitak
ikertu zuen eta Bordondantza-
ri buruzko liburua egin zuen,
baina Tolosako historiaren zati
handi bat ere agertzen da.
XVIII. mendeko Tolosaren des-
kribapen batekin hasten da.
Erdi Aroko hirigintzatik abiatu-
ta, Errenazimenduak eta Ba-
rrokoak zer ekarri zuen azal-
tzen du, hiria nola bilakatu zen.
Bordondantzarekin zerikusia
duten eszenatokiak aipatzen
ditu: Beotibar, Arramele, Ige-

rondo... Alderdi soziologikoak
ere aipatzen ditu. Gaur egun
hori arrunta da, baina orduan
ez. Garai hartako mailaketa so-
ziala ere agertzen du: jauntxo-
ak, apaizak, behartsuak, kan-
potarrak… Hizkuntza ere az-
tertzen du. Talde etniko baz-
tertuak agertzen dira. Erakun-
deen alorra ere ondo jorratzen
du. Udala nola dagoen egitura-
tuta, Justizia nola antolatzen
den… Arlo zibila aztertu ondo-
ren, Elizaren antolakuntza des-
kribatzen du: apaizak, kabil-
doa, bikarioa… Adibidez, oso
interesgarria da asilo eskubi-
dearena. Justiziak kontra egi-
ten bazuen, Elizak bazuen asilo
eskubidea garai hartan eta Eli-
zaren babesean Justiziak ezin
zuen ezer egin.
1717ko gertaerak zein izan
ziren?
Egunez egun deskribatzen
ditu, xehetasun handiz. Eliza
eta herriaren arteko epaiketa
azaltzen du, parrokoak Bor-
dondantza Santa Marian sar-

‘Tolosa Bordondantzaren ikuspegitik’ liburuak «herriaren historia biltzen» duela
dio nafarrak; aitaren lana berrikusi du Aranzadi eta Udaberrirekin batera 

RROOLLDDAANN  JJIIMMEENNOO�HISTORIALARIA

zen, modu barrokoenean, tea-
tralizatuenean egiten ziren
dantzak.
Ezagutzen al duzu Tolosako
San Joan eguna eta Bordon-
dantza?
Txikia nintzenean aitarekin-eta
etorri izan nintzen askotan,
baina orduan ikuspegi kritiko-
rik ez nuen. Bere lanaren bidez
zerbait ezagutu dut. Bere lana-
ren frogak zuzentzen aritu naiz
Aranzadi eta Udaberriko lagu-
nekin batera. Lanik handiena
beraiek egin dute. Jose Mari
Gorrotxategiren argazki asko
daude liburuan. Meritu handia
dute horrelako lana egiten du-
telako argitaletxe profesionale-
tatik kanpo.
Zer esango zenieke tolosa-
rrei?
Tolosar batentzat oso lan inte-
resgarria da hau arlo institu-
zionala, soziala, dantzarena,
folklorikoa… biltzen dituelako.
Herriaren historia txiki bat da,
Bordondantzaren inguruan
idatzia.

tzea debekatu zuelako. Deskri-
bapen diakronikoa egin da.
XVIII. mendeko dantzen ele-
mentuen izenak aipatzen ditu:
tresnak, jantziak, musikariak,
koreografia… Dantzaren krisia
gertatu zen XIX. eta XX. mende-
etan eta Udaberri Dantzari Tal-
deak berreskuratu eta berrin-
dartu zuen Bordondantza.
Dantzari buruzko lan gehiago
ba al ditu aitak?
70. hamarkadan hainbat dan-
tza berreskuratu ziren. Aitak
ikerketa lan ugari egin zuen ar-
txibategietan. Nafarroako Erri-
berako paloteatuak, adibidez.
Bera ez zen dantzaria. Hainbat
testu, datu eta abar jaso zituen
Trantsizio garaian. Folklorea
berreskuratu zuen nortasuna
berpizteko. Aitaren lanetik
abiatu ziren talde asko. Oso lan
interesgarriak ziren bertako
dantzak berpizteko. Itxaropen
horrekin ikusten zuen bere
lana. XVIII. mendean, beste
arte guztietan bezala, dantza
barrokismo handienera iritsi
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Roldan Jimenok San Joan egunaz gozatzeko aukera izan zuen atzo Tolosan. IRATXE ETXEBESTE

1717ko
prozesua
1717ko San Joan egunean
Pedro Joaquin Garmendia
Santa Maria parrokiako pa-
rrokoak sarrera debekatu
zien bordondantzariei, urte
askotako ohitura hautsiz. He-
rriak eta alkateak aurre egin
zion erabakiari eta prozesu
bat antolatu zuten parrokoa-
ren aurka. Epaiketa hartako
dokumentazioan arakatuz,
Jose Maria Jimeno Jurio his-
torialari nafarrak Tolosa Bor-
dondantzaren ikuspegitik li-
burua idatzi zuen.

Bordondantzaren eta
XVIII. mende arteko Tolosa-
ren historiaren xehetasun
ugari biltzen ditu. Aurkezpen
soziologiko eta kulturala egi-
ten du, egoera linguistikoa-
ren berri emanez, besteak
beste.

1717an galdutako ohitura
2001ean berreskuratu zen:
bordondantzariak parrokian
sartzen dira orain.�

Bordondantzariak. LEIRE MONTES

FFIITTXXAA�

Gaia. Tolosa
Bordondantzaren ikuspegitik
liburuaren aurkezpena.
Egilea. Jose Maria Jimeno
Jurio.
Argazkiak. Jose Mari
Gorrotxategi.
Argitaratzaileak. Udaberri
Dantzari Taldea eta Aranzadi
Zientzia Elkartea.
Babeslea. Tolosako Udala.
Eguna. Gaur.
Ordua. 20:00.
Tokia. Udaletxea.
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EEuusskkaall  iikkuurrrreenn  aallddeekkoo
mmaanniiffeessttaazziiooaa  eeggiinneenn
ddaa  bbiihhaarr  aarrrraattssaallddeezz

JAIONE ASTIBIA

Bihar, larunbat arratsaldez, eta
plazatik abiatuz, 19:00etan, Bai
Euskal Herriari, Ikurrina gurea
lelopean Leitzan burutuko den
manifestaziora joateko deia
egin du Bai Euskal Herriari he-
rri ekimenak.

HITZAri helarazi zaion oharre-
an adierazten denez, manifes-
tazioaren deitzaileek, hots, Lei-
tza, Malerreka, Baztan, Bera eta
Lesakako Bai Euskal Herriari
herri ekimenek, «ikurrina zein
kateen bandera gorria, Nafa-
rroakoa, Euskal Herri osoko
ikurrak» direla aldarrikatzen
dute eta herritar orori dei egi-
ten diete «ikur hauen defen-
tsan aritzera, herrietako kale
zein udaletan gureak diren iku-
rrak present egon daitezen».

Bai Euskal Herriari herri eki-
menak egin duen deialdi hau

LEITZA�POLITIKA

Ikurren Legea delakoari erantzuteko deia egin du Nafarroa
Garaiko mendialdeko Bai Euskal Herriari herri ekimenak

Leitzako udaletxeko balkoian dauden ikurrak. JAIONE ASTIBIA

«Euskal Herriaren aurkako
eraso berri horren» erantzun
modura deitu omen dute, ze-
hazki Nafarroako Gobernuak
«Nafarroako eraikuntza publi-
ko orotatik Euskal Herriaren
ikurra den ikurrina desagerra-
razi nahi» duela argudiatuz;
beren esanetan, horretarako
«berriro ere herritarren esku-
bideak eta borondatea inda-
rrez zanpatu nahirik, Ikurren
Legea delakoa» egin eta apli-
katu nahi dituzte.

Ikurrina dela-eta sortarazi
den egoera honen inguruan,
Bai Euskal Herriari taldearen
iritziz «ikurrina eta Nafarroako
ikurra elkarren aurka jarri
nahi» dituzte eta joko hori
«maltzurkeriaz» pentsatu eta
egindakoa dela gaineratu dute.
Baina haien esanetan «bi iku-
rrek ere, bata zein besteak,
Euskal Herria nazio» dela adie-

razten dute eta «Ikurren Lege-
ari, herri modura erantzuteko
garaia» heldu dela iritzi.

Atxikimenak

Ekimen honek zonaldeko
hainbat elkarte, talde eta per-
tsonen atxikimenak jaso ditue-
la adierazi dute oharrean ber-
tan, besteak beste, Asier Olai-
zola pilotaria, Berako Gure
Txokoa elkartea, Josu Goia
hautetsia, Aurrera Kirol Elkar-
tea, Jon Abril hautetsia, Mikel
Mindegia aizkolaria, Petti musi-
karia, Iñaki Perurena kirolaria,
Donato Larretxea aizkolaria...

Euskal presoen
herriratzearen
alde bilkurak
daude deituta

PRESOAK�

Tolosako eskualdean
nahiz Leitzaldean, 
hilabeteko azken 
ostiralero egiten dira

J.ASTIBIA

Gaur ostirala, hilabeteko az-
kenekoa izanik, Euskal pre-
soak Euskal Herrira lelopean
herriz herri kontzentrazioak
daude deituta ondorengo
herritan eta ohikoak diren le-
kuetan: Tolosan, Lizartzan,
Ibarran, Anoetan, Alegian,
Amezketan, Ikaztegietan, Vi-
llabonan eta Leitzan.

Etxerat-etik jakitera eman
dutenez kontzentrazioak es-
kualde osoan Leo Esteban
tolosarra gogoan izanik bu-
rutuko badituzte ere, bai To-
losan eta bai Villabonan ere,
bilkura bereziak eginen dira.

Leo gogoan

Tolosakoan Leo Esteban he-
rritarra izanen dute gogoan
bereziki, «istripua izan eta
hamabost urtetara, sakaba-
naketak Leo eraman du» eta
«Leo Esteban, maite zaitu-
gu!» adieraziz, ohiko leloare-
kin batera. Ekimen horrekin,
euskal presoen eta hauen se-
nide eta lagunen kontra Es-
painiako eta Frantziako Go-
bernuek ezarrita duten saka-
banaketa politikaren aurka-
ko salaketa egitea dute hel-
buru 19:30ean Trianguloan
burutuko den bilkuran.

Jakina denez, Leo Esteban
tolosarra ekainaren 3an zen-
du zen, bere anaia Esteban
presoa bisitatzetik, Puerto de
Santa Mariatik zetorrela
izandako istripuak eragin
zizkion ondorio larrien kau-
saz. Izan ere, orduz geroztik
hanka moztu eta beste 16 al-
diz ebakuntzak jasan izan
baitzituen.

Bestalde, Villabonan, ber-
tako herritarra den Lander
Etxeberriaren «askatasuna
eskatzeko dei ozena» egin du
Etxerat elkarteak 20:00etara-
ko, Iru Aldetan eta Aiztondo-
ko herrietako biztanle guztiei
luzatuta. Izan ere, Etxebe-
rriak mugan entregatua iza-
teko arriskua ekidin nahian
—hurrengo astelehena— 25
egun daramatza gose gre-
ban, Draguignaneko kartze-
lan; bere kide Ramontxo Na-
veriok ere bide berari ekin
dio azken egun hauetan.

LEITZA�

Mendibil M.T.ak
Piriniotara irteera
antolatu du
Udako oporraldi aurretik, az-
ken irteera antolatu du aste-
buru honetarako Mendibil
mendi taldeak. Piriniotara jo-
anen dira asteburua igaro-
tzera eta Ayous mendia egite-
ra. 2.288 metroko garaiera
du, eta, hortaz, material ego-
kia eramatea beharrezkoa
da. Bihar 08:30ean aterako
dira herriko plazatik, autoz
joanen direlarik. Ayouseko
aterpean bertan eginen dute
gaua.

VILLABONA�

Etxeberriaren
entregari buruz
batzarra 28an
Astelehenean, 20:00etan eta
herriko plazan bertan, batza-
rra burutuko da, hain zuen
ere Lander Etxeberria herri-
ko presoaren entrega gerta
daitekeen egunaren bezpera
izanik, biharamunean herri-
tar multzo bat, Espainiako eta
Frantziako estatuen mugako
hainbat puntutara abiatuko
baita eta bidaiaren azken xe-
hetasunak lotzeko xedez bil-
du behar dute.

ZIZUKIL�

Atxulondora
irteera igandez
10:00etan
Atxulondora irteera antolatu
dute iganderako. Pedro Mª
Otaño plazatik abiatuko dira
bertara joatekotan direnak,
eta antolatzaileek 10:00eta-
rako egin dute hitzordua.

BULDAIN�

Berrobi. Hiru etxe unifamiliar adosatuak
salgai. 160 m2-ko bizitza, garajea 50 m2-
koa eta lorategia 40 m2-koa, 306.516,1
euro.
Gorriti. Etxe unifamiliarra eraikitzeko.
1.500 m2-ko lurra eraikigarria salgai.
Leitza. Herritik 10 km-tara,
Leitzelarrean, borda eta txabola salgai,
8.500 m2-ko lur-eremuarekin. 90.151,81
euro.
Leitza. Pisu eta etxe bat salgai.
Leitza. Pisu bat alokatzen da herri
erdian. 360 euro/H.



URTE ASKOAN
Garazi Otaegi (Asteasu). Gaur 6

urte. Zorionak eta muxu handi bat

Berastegiko familiaren partetik.

Parte hartzaile bat eraztuna adarrean jarri nahian. G. AZKUE

AAnniimmaalliieenn  aauurrrreeaann  aarrttiissttaakk
TOLOSA�Sanjoanetako Errekortadoreen VIII. Saria banatu zuten atzo 
Tolosako zezen plazan; bertako eta kanpoko artistak gerturatu ziren 

ERREDAKZIOA

Tolosako sanjoanetan ze-
zenek leku garrantzitsua
betetzen dute egitarauan.

Baina zezenekin zerikusia
duen beste ekintza batek ere
jende ugari biltzen du Tolosa-
ko zezen-plazan: errekortariak.
Atzo izan zen sanjoanetako
zortzigarren saria.

Arratsaldean abiatu ziren
Triangulo plazatik dultzainero-
ak zezen-plazarako bidean, eta
18:00ak inguruan eman zi-
tzaion hasiera ikuskizunari.
Errekortariek, zezen-plazaren
bueltan desfilea egin zuten la-
nean hasi aurretik.

Aurten,gainera,Tolosako sa-
riaz gain, Errekortarien Euska-
diko V. Txapelketaren finala jo-
katu dute.

Tolosako parte-hartzaileez
gain, Lodosatik, Mendabiatik,
Bergaratik, Zaragozatik, Zan-
gotzatik, Alfarotik, Lizarratik
eta Urretxutik etorritako erre-
kortariak izan ziren zezen-pla-
zan.

Dultzaineroek eta txarangak
alaitu zuten arratsaldea. Lehe-

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Amezketa. Bihar, Betizu
jatea Ugarten, 14:00etan.
Gaztelu. Nerea Herrarte
ipuin kontalariaren saioa
izango dute haurrek gaur
udaletxean 18:30etik
aurrera.
Tolosa. Gipuzkoako Batzar
Nagusiak berreskuratu
izanaren 25. urteurrena
dela eta, aparteko batzarra
izango da 11:00etan
Gorosabel Zaharrean.
Tolosaldea. Presoen
aldeko kontzentrazioak
izango dira Tolosaldeko
herrietan. 
Villabona. Odol ematea.
Villabonako osasun
zentroan, 18:30etik
aurrera.

ERAKUSKETAK

Tolosa. Kultur Etxeko
tailerretako ikasleen lanen
erakusketa zabalik da
Aranburu Jauregian.
Tolosa. Maria Carmen
Gorbearen koadroak
ikusgai Saikin tabernan.
Guztira 11 koadro dira.
Hilaren amaiera arte dago
zabalik.
Tolosa. Charo Berra
pintore tolosarrak bere
margolanak ditu ikusgai
Lanbroa tabernan hilaren
amaiera arte. 

SANJOANAK

Abaltzisketa. 16:30ean
ume jolasak eta
txokolatada. Herri afaria
eta txerrikume harrapaketa
pilotalekuan.
Belauntza. Eskulan
erakusketa, mus eta
punttu txapelketa eta haur
jolasak. Herri afaria eta
trikitilariak.  

MUSIKA

Tolosa. Solstizio
kontzertua eskainiko du Et
Incarnatus orkestrak
Mendikuten 20:00etan.

ZINEMA

Tolosa. La joven de la
perla filma izango da
asteburu honetan
Leidorren. Gaur,
22:30ean. Bihar,
19:30ean eta 22:30ean.
Igandean, 17:00etan,
19:30ean eta 22:30ean
izango da.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

nik eta behin, bikote bakoitzak
errekorte artistikoa egin behar
izan zuen; lan honetarako mi-
nutu bat izan zuen bikoteak.
Errekorte artistikoa erakustal-
di modukoa izan zen, ikusleek
bikotea ezagutzeko, eta, bikote-
ak behiaren mugimenduak az-
tertzeko.

Minutu horren ondoren hasi
zen benetako lana parte-har-
tzaileentzat: eraztunak behia-
ren adarrean sartzea; hiru mi-
nutu zuen bikote bakoitzak.

Esponcedako (Nafarroa) Je-
sus Estenagaren behiak plaza-
ratu zituzten atzo.

Irabazleak hautatzeko lana
lau epaimahaikideren gain gel-
ditu zen: Juan Luis Bikuña,
ETBko aurkezlea, Javier Arre-
seigor tolosarra, Miguel Telle-
ria Tolosako zezen-plazako le-
hendakaria eta Koldo Larrea
zezen kritikoa bildu ziren era-
bakiak hartzeko.

Odol hotza eta ausardia era-
kutsi zuten parte-hartzaileek
atzo arratsaldean, animaliaren
ondo-ondotik pasatzen baitzi-
ren; gutxik egin dezaketen lana
burutu zuten atzo.

Zuhara Telletxea (Amezketa). 
Gaur 2 urte; epa, epa, epa, beltxaran

maitea! Muxu asko zure guraso,
ahizpa Ainitze eta anaia Enaitzek.

URTE ASKOAN
Elisabeth Artola (Tolosa).
Gaur 2 urte, zorionak eta

muxu bat etxekoen partetik.

URTE ASKOAN
Ane Urrestarazu (Altzo).

Bere lagunak, Ane eta
Lorenaren partetik.
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ARGITARATZAILEA: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA: SS-0398-03
ZUZENDARIA: Joxemi Saizar
EGOITZA: Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa, 20400
TELEFONOA: 943 65 56 95 FAXA: 943 65 00 18
POSTA ELEK.: tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA: www.tolosaldekohitza.info
TIRADA: 7.500 ale

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 2222 hotzena 1166 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
(zalantzak, harpide egiteko...) 994433  3300  4433  4466

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Berastegi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
Tolosa, Villabona, Zizurkil

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

eta Tolosaldeko 
77 gizarte eragile:
(HITZAren enpresan parte hartzeko,
deitu 943 65 56 95ra) a

ZORIONAK
Mari eta Olaia. Gaur eta etzi zuen urtebetetzea. 

Ondo pasa. Aitatxo eta Haizearen partetik.


