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Juantxo Zeberio  Musikaria

«Zuzeneko honetan jendea 
sentsazio berezi batekin geratzen da» 
Juantxo Zeberio tolosarrak eta Maddi Oihenart
zuberotarrak ‘Baldi’lana aurkeztuko dute gaur,
20:30etik aurrera Tolosako Topic aretoan

Piano jotzaileak dioenez, Oihenart entzutea «Iratiko
basoan sartzea bezalakoa da», izan ere «aire asko entzuten
da; iradokitzailea, intimoa eta goxoa da»  q3

Garai bateko 
Alegia irudikatuko
dute herritarrek
igandean
10:00etan herriko txistulariek emango diete
hasiera egunari; goizean zehar ekitaldi ugari
izango dira, tartean auzoen arteko herri 
kirol apustua Kalebeherako frontoian q6

Euskal dantzek hartuko
dituzte bihar,
Ibarrako bazter guztiak
Alurr dantza taldeak Dantzari Txiki eta Alurr eguna antolatu du
bosgarren aldiz; goizean goizetik dantzak izango dira nagusi 
herrian, eta 15:30etik aurrera dantza eta jolasak uztartuko dituzte q7

Maddi Oihenartek eta Juantxo Zeberiok (erdian) ‘Baldi’ eskainiko dute Tolosan. HITZA

Irteera Ausa
Gaztelura «nor garen,
eta nondik gatozen»
aldarrikatzeko
Villabonako Aritza Kultur Taldeak eta
Nabarraldek antolatu dute txangoa datorren
urtean «gaztelarrek Nafarroa Garaia inbaditu
zutela 500 urte beteko direlako» q4



Itzea Urkizu

Bihar iluntzean, Tolosako Musi-
ka Bandak konztertua eskainiko
du Musikaria astearen egitaraua
osatuz. 

Emanaldia Zerkausian izango
da, 19:00etan, eta Enrike Arostegi
Eguzkitzaren gidaritzapean ari-
ko dira musikariak. 

Interpretatuko dituzten piezak
honakoak izango dira: Lazos de
Amistad pasodoblea, Festive

Overture op. 96, Caribbean Con-
certo, El año pasado por agua zar-
zuela eta Danzon nº2.

Amaiera, gaztetxoenekin
Musikaria asteko egitarauari
amaiera emateko, eta azken bi ur-
teetan bezala, igandean Leido-
rren emanaldia izango da. Tolosa-
ko Musika Eskolako ikasle ban-
dak eta Udaberri dantza taldeak,
elkarlanean emanaldia prestatu
dute. 

12:00etan hasiko da emanaldia,
eta ikasle bandak interpretatuko
dituen abestiekin, koreografiak
eskainiko dituzte Udaberriko
ikasleek. 3 urteko haurrekin hasi,
eta 14 urteko gaztetxoek ere dan-
tzatuko dute. 
1tolosa@hitza.info

Musikaria astea bi
emanaldirekin
amaituko da
Musika Bandak eta
Musika Eskolako ikasle
bandak kontzertu bana
emango dute; Udaberri
ariko da azken hauekin 

Zerkausian izango da konztertua. HITZA

Pinotxo pertsonaia ezagunaren istorioa kontatuko dute. HITZA

I. Urkizu

Amarozko jubilatu eta pentsiodu-
nen elkarteak irteera antolatu du
datorren ekainaren 4rako. 

Markinara egingo dute txan-
goa, eta egun osorako izango da.

Amaroztik goizeko 09:00etan ir-
tengo dira, eta nahi duenak Santa
Klaran hartu ahal izango du auto-
busa, 08:45ean. Lehenengo Arre-
txinagako San Migel baseliza bisi-

tatuko dute. Gero, Ziortzako kole-
giatara ere joago dira.

Aipaturiko bi bisita hauek egin
nahi ez dituenak, Markinan gera-
tzeko aukera izango du, bazkalor-
dura bitarte. 

Bazkaria, Berriatuako Laka-
Erdi sagardotegian egingo dute,
eta bazkalondoren dantzaldia
izango da. 

Izena emateko, Beti Gazteak el-
kartearen egoitzara joan behar
da, ostegun eta ostiraletan,
17:00etatik 20:00etara bitarte. Irte-
eraren prezioa, bestalde, 30 euro-
koa izango da bazkideentzat; baz-
kide ez direnek 33 euro ordaindu
beharko dituzte. Argibide gehia-
go nahi dituenak, 653 74 71 92 tele-
fonora dei egin dezake.

Markinara irteera
antolatu du Beti
Gazte elkarteak
Ekainaren 4an izango
da, eta izena emateko
Amarozko Beti Gazte
jubilatu elkartena joan
behar da
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I. Urkizu

Bihar arratsaldean, gaztetxoenei
zuzenduriko txotxongilo emanal-
dia izango da Topic aretoan: Pino-
cho, corazón madera (Pinotxo,
egurrezko bihotza). 

Pinotxorena Italiako egur fine-
kin egindako panpin famatuari
buruzko elezahar garaikidea da. 

Bere aita, munduko azken aro-
tza da, pixkanaka lanbidea desa-
gertzen ari baita. Bakardade honi
aurre egiteko, egurrezko panpina
gizaki bihurtzea beste desiorik ez
du. Abesti eta dantzen artean
kontatuko dute istorio hau. 

18:30ean hasiko da emanaldia,
eta sarrerek 4 euroko prezioa
izango dute haurrentzat. Hel-
duek, 7 euro ordaindu beharko di-
tuzte.

‘Pinocho, corazón
madera’ antzezlana
izango da bihar Topic-en
Teatro de las 
Estaciones taldeak
eskainiko du haurrei
zuzendutako
txotxongilo emanaldia

I. Urkizu

Asteburu honetarako zine pro-
gramazioak ere, adin guztiei zu-
zenduriko filmak dakartza Lei-
dor aretora. 

Gaur iluntzean, 20:30ean Agua
para elefantes izango da ikusgai.
Sara Gruen idazlearen best seller-
a zinerako egokitu dute. 

Bihar, berriz, 19:30ean Mundu
hobe batean izango da ikusgai.
Atzerriko film onenaren Oscar
saria jaso duen pelikula, euska-
raz ikusi ahal izango da. 22:30ean,
Agua para elefantes izango da.

Igandean, hiru filme ikusgai
izango dira Leidorren. 17:00etan
El oso Yogihaurrentzako pelikula
eskainiko dute, eta 19:30ean eta
22:00ean, Agua pasa elefantes eta
Mundu hobe batean izango dira
ikusgai, hurrenez hurren.

Azkenik, astelehenean, Mun-
du hobe batean ikusteko aukera
izango dute bertaratuek; ikuslea-
ren eguna denez, sarrera merkea-
goa izango da.

Heldu eta
gazteentzako
zine eskaintza
izango da
asteburuan

Hiru pelikulez 
gozatu ahal izango 
da, bihartik hasi eta
igandera bitarte,
Leidor aretoan

I. Urkizu

Laskorain K.E. taldeak, igoera fa-
seko play off-a jokatuko du dato-
rren igandean. 

Joan den asteburuan Trans-
portes Lakunza taldearen aurka-
ko partidan 8-5eko emaitza lortu
zuen, eta bigarren postuan amai-
tu dute denboraldia.

Sailkapeneko postu txukunari
esker, hurrengo denboraldia A
mailan jokatzeko aukera izango
dute tolosarrek. Play off-eko joa-
neko partida Antsoainen izango
da, Iruñeatik gertu, igandean,
12:00etan. 

Lasorain K.E.-k
‘play off’-a
jokatuko du
Nazional A
mailara igotzeko

Ligako azken partida 
8-5 irabazi ondoren,
bigarren postuan
amaitu du denboraldia
areto futbol taldeak



Asier Imaz 

Maddi Oihenartekin urteak dara-
matza Juantxo Zeberio (Tolosa,
1968) piano jotzaileak. Zuberota-
rraren lehen diskoan, Hari Biru-n
(Elkar 2007), elkarrekin aritu zi-
ren lanean. Bigarrengo honetan,
besteak beste, Kirmen Uribe, Itxa-
ro Borda, Bernardo Atxaga, Kar-
los Linazasoro eta Maddi Oihe-
nart beraren olerkiak kantu bila-
katu dituzte.  
Etxean jotzeak zer sentiarazten
dizu? 
Atzean lan handia egin dugu, eta
ingurukoen aurrean aurkeztea
tokatzen zaizunean... gehienbat
ilusioa sentitzen dut.  
Topic zer moduzko aretoa iruditzen
zaizu?
Gure kontzertua nahiko gauza
berezia da; intimioa. Topic-en 200-
250 lagunentzako ondo prestatu-
tako lekua dago, eta horrelako
gune batean jotzea gozada bat da.
Jotzen ari dena eta entzulea oso
bilduta gelditzen dira, oso goxoa
da lekua. Leidorren egingo bazen,
agian, pixka bat handiegia geldi-
tuko zen.
Urduritasuna ere izango duzu?
Futbol jokalariek esaten duten
bezala, zelaira irten aurretik beti
behar da urduritasun puntutxo
bat. Baina proiektu honekin eta
beste hainbatekin urte asko dira
jadanik, eta urduritasun hori
kontrolatutako urduritasuna da.
Azken finean, badakizu zer ema-
ten duzu, eta baita taldeak nola
funtzionatzen duen ere, kantuek
bere ibilbidea egina daukate eta...
gehienbat disfrutatzeko kontzer-
tua izango da guretzat.  
Zentzu batean, Maddi Oihenartek
kantatu aurretik, publikoa irabazita
izan ohi du.
Maddirekin bi gauza pasatzen
dira. Alde batetik, hainbat gune-
tan bere izena ezaguna dela, ha-
maika egoeretan azaldu delako,
zuberoarra delako eta abar. Bes-
talde, ordea, publiko zabalaren-
tzat oraindik nahiko ezezaguna
da. Euskal musikan Benito Ler-
txundi, Mikel Laboa eta Xabier
Lete oso ezagunak izan dira, eta
dira; hortik behera ordea, bere
publikoa edo lekua duten beste
hainbat aurkitzen dira, eta Mad-
diren kasua hau izango litzateke.
Baina egia da, eskenatoki batean,
errazagoa dela horrelako ahots
bat baldin baduzu aurrean. 
Ezagutzen ez dutenei nola aurkeztu-
ko zenieke?
Lehenik, ez dakitela ongi zer 
galtzen ari diren esango nieke. El-
karrekin askotan jo dugu, bai he-
men eta baita atzerrian ere, hi-
tzak ulertzen ez dituzten lekue-
tan jendea aho bete hortz
gelditzen da. 

Behin hori esanda, Zuberoako
tradizioa denok ezagutzen dugu
pixka bat, eta Maddik hori barne-
an darama. Abeslari onen fama
daukate, baina kasu honetan,
emakumea batez ari gara hizke-
tan, eta Zuberoan kantatzen du-
ten emakume gutxi daude, eta are

gutxiago bera bezalakoak. Maddi-
ren ahotsa Iratiko basoan sartzea
bezala da; bertako haizeak egiten
dituen ufadak, koloreak, soi-
nuak... zuhaitz artetik. Beti kon-
paraketa hori egiten dut nik,
Maddi entzutean aire asko entzu-
ten baita; oso iradokitzailea, inti-
moa eta goxoa da. 
Horrelako ahots bati instrumentuak
gehitzea,ez da erraza izango,ezta? 
Nire erronka zailena ez baldin
bada izan, zailenetakoa hori izan
da. Horrelako ahots batek, berak

bakarrik hainbeste esaten duene-
an, arrisku hori izaten da, hau da,
jartzen diozun guztia lagungarri
izan beharrean okerrerako iza-
tea. Hori erronka bat zen, eta egia
esan, oso gustura gaude lortuta-
koarekin. Bere kantaera errespe-
tatuz, kantua janztea eta interes-
garriagoa egitea zen erronka, ez
hiru musikari bere ahotsarekin
lehian ibiltzea. Kontzertura doa-
nak esango du, baina lortu dela
uste dut nik. Horrek ez du esan
nahi, tarteka, kanturen bat berak

bakarrik sartuko ez duenik, jen-
dearekin batera kantatuz eta
abar. Oso berezia izango delakoan
nago. 
Pianoa, kontrabaxua, txeloa eta es-
kusoinua sartu dituzue abestietan.
Nola aukeratu dituzue?
Hori izan da pixka bat nire lana.
Maddi eta bion arteko elkarlana
hor kokatzen da gehienbat. Berak
musika buruan dauka, ahoan,
bihotzean,... baina gero musika

idatzia aurkitzen da, eta hori da
nire lana. Bidelagun horiek auke-
ratzea ez da hain zaila izan azke-
nean, hasieran buruhauste han-
diak izan banituen ere. Bi klabe
egon dira; alde batetik, gogokoak,
ezagunak eta jotzerakoan nahiz
funtzionatzerakoan afektiboki
oso hurbil ditudan musikariak
aukeratu ditut, eta bestetik, ani-
tzak, ahotsera egokitzen direnak.
Lehen esan bezala, haizea bezala
ibiltzen da Maddi, erritmo batetik
bestera. 

Pello Ramirez eta Txema Gar-
ces oso ondo ezagutzen nituen,
eta laguntzaile lan horretan mai-
suak dira; koloreak ateratzen,
ahotsaren inguruan jolasten, eta
beti hor, inondik borrokan ibili
gabe.  
Xamurtasuna, epeltasuna, zoraga-
rria... horrelako hitz asko entzuten
dira Maddi Oihenarten ahotsaren in-
guruan. Baina, bera zuzenean en-
tzunda, estereotipo ponpox hori ne-
kagarria izateaz gain, erabat murriz-
tailea dela iruditzen zait.
Benitoren kontzertua da Benito-
ren kontzertua, eta badakizu zer
entzutera zoazen. Hor ez dago
ezustekorik. Maddi ez da hori; ba-
dauka niretzat xamurtasun hori,
baina egia da beste dimentsio bat
ere baduela. Horregatik gehiago
gustatzen zait konparatzea Zube-
roko izate horrekin. Badu zerbait
ezustekoa ematen dizuna. Zuk
Euskal Herrian edozein abeslari-
ri galdetzen badiozu kantari erre-
ferente baten izena, oso gutxik
utziko dute aipatu gabe Maddi,
eurek badakitelako zein zaila den
berak egiten dituen gauzak egi-
tea. Betiko kantua betiko eran en-
tzutera joan denari, agian, gogor
xamarra iruditzen zaio, bai, baina
musikazaleari eta hor sartuta da-
goenari asko gustatzen zaio. Hala
eta guztiz ere, oraingo proiektu
honetan, eta gaurko kontzertuan,
topiko horiek betetzen direla uste
dut. Instrumentazioarekin kon-
tzertuak osotasun bat hartzen du;
ordubete edo ordu eta laurdeneko
emanaldia da, eta instrumentuek
bidea egiten dute, lagundu bezala
egiten diote, pixka bat koheren-
tzia emanaz Maddiren ahotsari
eta diskurtso guztiari. Hori bai,
zuzeneko honetan jendea harritu-
ta ez nuke esango, baina bai sen-
tsazio berezi batekin geratzen
dela, beste paisaia batzuetan ibili
denaren sentsazioarekin. 

Juantxo Zeberio qMusikaria

Maddi Oihenart eta Juantxo Zeberiok euren azken lana,‘Baldi’,
gaur aurkeztuko dute Tolosako Topic zentroan; kontzertua
20:30ean hasiko da, eta sarrera 10 eurotan jarri dute salgai.

«Maddi kantuan
entzutea Iratiko basoan
sartzea bezalakoa da»

OLATZ PEÑAGARIKANO

ESKAINTZA
]Klase partikularrak. Psikope-
dagogian eta hezkuntza bere-
zian tituludunak LHko eta DBH1
eta DBH2ko ikasleei klase 
partikularrak emango lizkieke. 
Andoain, Aduna, Villabona, 
Zizurkil, Asteasun edo 
inguruetako herrietan. Intere-

satuek deitu ondorengo 
telefono zenbaki honetara:
669 00 56 71.

SALGAI
]Mastin txakurkumeak. Mas-
tin txakurkumeak salgai, 50 eu-
rotan. Interesatuek deitu ondo-
rengo telefonora: 618 25 49 71.

Iragarki laburrak

‹ Tolosa
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E. Maiz Aduna

Dagoeneko lau kanporaketa pasa
ditu Asvineneak antolatzen duen
Poltsikoko V. Antzerki Lehiake-
tak. Finalerdietako lehen kanpo-
raketa izango da gaur 22:30ean,
Adunan. Sailkatutako lau antzez-
lan hauek ikusteko aukera izango
da: Zintzilik, Edurne Agirrezaba-
laren eskutik; Gusanito de luz -
Retamarena; Maitetasuna, Tic
Tac-en eskutik; eta Portugalete-
ko Antzerki Taldearen Belleza.
Artista gonbidatua, Txalagore,
musika taldea izango da.

Poltsikoko
Lehiaketako
finalerdietara
iritsi diren lau
saio, gaur   

10:30ean hasiko da
Poltsikoko V. Antzerki
Lehiaketako
finalerdietako lehen
kanporaketa

Euskadiko 15 eta 17 urte azpikoen Halterofilia Txa-
pelketa Gasteizen jokatu zen. Asier Gallego Eus-
kadiko 15 urte azpikoen txapeldun geratu zen, eta
Kellyam Quintana Euskadiko 17 urte azpikoen az-
pitxapelduna izan zen.15 urte azpikoen taldean
aritu ziren Danenako Pultsulariak Asier Gallego
eta Issam Eloikili izan ziren.Banakako sailkapen

orokorrean Asier Gallego lehen postuan sailkatu
zen,eta 17 urte azpikoen taldean Adrian Sasiain,
Kellyam Quintana,Asier Gallego,Joseba Arrate
eta Sofyam Rochdi aritu ziren.Banakako sailka-
pen orokorrean Kellyam Quintana 2.postuan sail-
katu zen.Hurrengo txapelketa,Espainiako Nagu-
siena izango da, Iruñean, ekainaren 4an.HITZA

GALLEGO EUSKADIKO TXAPELDUN

Irudia q

Eneritz Maiz 

Ausa Gaztelura martxa antolatu
dute Nabarraldekoek eta Villabo-
nako Aritza Kultur Taldekoek.
Izan ere, «datorren urtean 500
urte beteko dira, gaztelarrek Na-
farroa Garaia inbaditu zutela.
Orain 500 urte, 1511. urtean, Nafa-
rroa Estatu independentea zen,
eta orain 812 urte, gipuzkoarrok
nafarrak» ginela aldarrikatu
nahi dute.  

Antolatzaileen esanetan, «Na-
farroa, erresuma librea zen Euro-
pan, baina alboko bi erresumen
eraso bortitzen eraginez estatu
hori mapatik ia-ia desagertu egin
zen. 1054. urtean, mugan gertatu-
tako guduan, Atapuerkan, kendu
egin zizkiguten Enkarterri eta
Bureba; 1076. urtean, Errioxa; eta
1200. urtean, Araba, Bizkaia eta
oraingo Gipuzkoako lurrak bor-
txaz beretu zituzten gaztelarrek». 

Geroztik nafarrak ez garela dio-
te, baizik eta gaztelarrak, hau da,
espainiarrak. Mende hauetan
guztietan, gure hizkuntza debe-
katuz desagerrarazi nahi izan gai-
tuztela aldarrikatu nahi dute.

«Gure erreferente sinbolikoak
suntsitu nahi dituzte, Ausako
gaztelu honekin egin zuten beza-
la. Ez dute nahi guk jakitea nor
garen, nondik gatozen. Ez dute
nahi guk nora joan nahi dugun
erabaki dezagun», gaineratu
dute. 

Nabarralde eta Aritza Kultur
Elkartekoek argi dute: «Guk ba-
dakigu hizkuntzaz eta kulturaz
Euskal Herria garela, eta gure ja-
torriko estatua Nafarroa dela. Gu
gipuzkoarrak gara, euskaldunak
gara, beraz, nafarrak». Gure arba-
soen ondarea defendatzeko prest
agertu dira: «Otsoen kontra, le-
hortearen kontra, lukurreriaren
kontra, justiziaren kontra,defen-
dituko dugu gure arbasoen lu-
rraldea». 

Historia gogoratuz
Ausa Gaztelura
martxa egingo dute
Gaztelarrek Nafarroa
Garaia inbaditu zutela
500 urte betetzear direla
eta, igandean Ausa
Gaztelura igoko dira

MAIATZAK 29, IGANDEA

p09:00. Irteera Larraitzetik.
pEkimena.Ausa-Gaztelun
egingo dute: Plaka agertu, me-
zua irakurri, eta Erribera eta Na-
farroako Ereserkia, abestuko di-
tuzte txistulariekin.
p13:00.Larraitzen elkartuko
dira: Bertsolarien saioa, Ausako
DVDa ikusi, mezua irakurri 
eta kalejira egingo dute 
trikitilariekin.
p14:30.Bazkaria.

GEgitaraua

E. Maiz Amasa-Villabona

Bihar, Villabonako Eskola Kiro-
lak, ikasturte amaierako festa
egingo du. Arratzainen izango da,
bi zatitan banatuta. Alde batetik,
benjaminak 09:30ean  areto futbo-
leko partidak jokatuko dituzte.
Bestetik, alebinak eta infantilak
11:30ean jokatuko dute. Gainera,
Multiekintzak proiektuko kiro-
lak praktikatuko dituzte, 20 mi-
nutuko saioak eginez: Rugby,
badminton, mahai tenisa, herri
kirolak eta hockeya. Opari eta go-
zokiak banatuko dituzte.

Eskola Kirolak
ikasturte
amaierako festa
egingo du
Arratzainen   

Villabonako Eskola
Kirolak antolatuta,
09:30ean hasiko da
festa. Kirol ugari
probatuko dituzte

Larraulgo ekomuseoaren
eguna ospatuko dute

LARRAUL ›Ekomuseoaren 
2. urteurrena ospatuko dute,
bihar. 11:00etan, buztinaren tai-
lerra egingo dute; Pisatzeko
tresnak izeneko erakusketa
inaguratuko dute; eta bolato-
kian, tokan eta txingatan ariko
dira. 13:30ean Ostatuan baz-
kalduko dute. Jarraian,
16:00etan herriko ondare kultu-
rala ezagutzeko mendi ibilaldia
egingo dute. Ondoren, bolato-
kia eta museoa irekita egongo
dira nahi duenarentzat.

Klarinete eta piano
emanaldia, Anoetan

ANOETA ›Loatzo musika esko-
lako ikasleek klarinete eta piano
emanaldia eskainiko dute, gaur,
18:30ean, Anoetako auditori-
mean. Bestalde, 2011-12 ikas-
turterako martikulazio epea
zabalik dagoela gogorarazi nahi
dute.

DLaburrak



I. Urkizu Tolosa

Triatloi denboraldia pasa den api-
rilaren 30ean hasi zen, Senpereko
(Lapurdi) lakuan. Orduz geroz-
tik, triatloian aritzen diren tolosa-
rrek emaitza onak lortu dituzte. 

Senperen, taldekako erlojua-
ren aurkako frogan, Atletiko San
Sebastian taldeko Egoitz Zala-
kain eta Aimar Agirresarobe tolo-
sarrek garaipena lortu zuten. Hu-
rrengo egunean, berriz, Senpe-

ren, Agirresarobek laugarren
postua lortu zuen bakarkako fro-
gan. Aipatzekoa da TTT taldeko
Maider Gaztañagak ere, Lapur-
din lortutako garaipena. 

Maiatzaren 7an, Euskadiko zir-
kuitua hasi zen, sprint distantzia-
ko trialoiarekin. Bigarren iritsi
zen helmugara Aimar Agirresa-
robe, eta lehen euskalduna izan
zen. Egoitz Zalakainek, berriz,
bosgarren postua lortu zuen. Ber-
meon ere, Maider Gaztañagak ira-
bazi egin zuen emakumezkoen
mailan.

Datorren uztailaren 4an, Espai-
niako triatloi txapelketa izango
da Gasteizen, eta Arabako hiribu-
ruko lehian parte hartzeko sail-
kapen proba izan zen maiatzaren
14an Madrilen; Ecotrimad distan-

Denboraldia ondo hasi dute
triatloilari tolosarrek
Lehen postuetan
amaitu dituzte
lasterketa gehienak
Agirresarobe eta
Zalakain triatletek

‹ Tolosaldea
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Nerea Pikabea Alegia

Igeldoko Lezkarri abesbatzak
emanaldia eskainiko du bihar,
Alegiako Joan Bataiatzailea Deu-
naren elizan. Herriko Txintxarri
abesbatzarekin duen harremane-
tik sortu da kontzertua eskaintze-
ko aukera, eta larunbatean Igel-
dotik Afrikara izeneko ikuskizu-
na eskainiko dute.

Igeldoarren emanaldia arra-
tsaldeko zortzietan izango da. Le-
hendabizi, Lezkarri abesbatzari
ongi-etorria emateko, lau kantu
abestuko ditu herriko Txintxarri
abesbatzak Garbiñe Orbegozok
zuzenduta. Javi Busto hondarri-
biarrak eginiko edo moldatutako

abestiak dira gehienak. Lezkarri
abesbatzakoen txanda izango da
hori eta gero. Igeldoko perkusio
taldearen laguntzaz ariko dira
igeldoarrak, Kote de la Granjak
gidatuta.

Duela zortzi urte sortu zen
abesbatza, herrian kantuak zuen
hutsunea betetzeko helburuare-
kin. Igeldotik Afrikara izeneko
ikuskizunaren barruan hamaika
abesti eskainiko dituzte, horieta-
ko batzuk euskal kantu herri-
koiak, eta beste batzuk Latinoa-
merikako doinuak. Emanaldia-
ren izenburuak dion bezala,
kantu afrikarrak izango dira na-
gusi: Zulu etniakoak, Kamerun-
go abesti bat eta Hego Afrikako bi
abesti. Kantu gehienak Gurutze
eta Jaione Dorronsorok perkusio-
arekin lagunduta abestuko dituz-
te.

Kontzertu amaieran, Benito
Lertxundiren Herribera abestu-
ko dute elkarrekin Txintxarrik
eta Lezkarrik.

Igeldoko ahotsen
kontzertua, elizan
Lezkarri abesbatzakoek
Afrikako hainbat doinu
eskainiko dituzte;
Txintxarrikoek ere
parte hartuko dute

Lezkarri abesbatzak, besteak beste, abesti afrikarrak kantatuko ditu. HITZA

tzia erdiko proba, hain zuzen. Ai-
mar Agirresarobek elite mailako
proban parte hartu zuen. Fabori-
to nagusiak estatu mailako tria-
tleta onenetarikoak diren Marcel
Zamora eta Francisco Pontano
kataluniarrak ziren. Agirresaro-
bek, ordea, bizikletako proban
ederki aritu ondoren, atleta kata-
luniarren erritmoari eutsi zion,
korrikako proban hirugarren
postuan arituz. Bidegurutze bate-
an, antolakuntzakoen akats bat
medio, tolosarrak 4 kilometro
gehiago egin behar izan zituen;
hala ere, 12. postuarekin, uztaile-
ko elite mailako Espainiako txa-
pelketan izango da. 

Pasa den asteburuko Hondarri-
biako triatloian, laugarren sail-
katu zen Zalakain tolosarra.

I. Garcia 

Gaur iluntzean ohiko elkarreta-
ratzeak izango dira Tolosaldeko
eta Leitzaldeko herrietan Ami-
nistiaren Aldeko Mugimendua-
ren deialdiari jarraituz. 

Era berean, LAB sindikatuak
Leitzako Sarraiopapel enpresan
elkarretaratzea egingo du gaur
12:30etik 14:30era. Bertan, sindi-
katuko ordezkariak izango dira,
eta herritar guztiak gonbidatu di-
tuzte parte hartzera.  

Bestalde, Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak azaldu duenez,
Gregorio Jimenez Morales Goito
tolosarra Madrilera eraman zu-
ten herenegun bere aurkako eu-

AAMk deituta elkarretaratzeak, gaur

roagindua onartua izan eta gero.
Tolosarra eta Sopelako Aitor Ar-
tetxe Espainiako Entzutegi Na-
zionalera eraman eta gero, espe-
txeratu egin zituzten. 

]12:30. Leitzako Sarriopapel
enpresan. 
]19:30. Alegia, Amezketa,
Anoeta, Ibarra eta Tolosa.
]20:00. Aduna, Asteasu, Li-

GAzken ostiralak

zartza, Orendain, Villabona,
Zirzurkil eta Leitza (Lopeneko
biribilgunean).
]20:30. Ikaztegieta.
]20:15. Txarama.



Imanol Garcia Alegia

Orain bi urteko arrakasta ikusi-
rik, bigarrengo aldiz antolatu
dute Garai Bateko Alegia festa.
Igandean egingo dute, goizetik
hasita, eta herriak zenbait ha-
markada atzera egingo du histo-
rian. Kontatu ez badituzte ere,
parte hartuko duten herritarren
kopurua handia izango da, Mai-
der Jauregi kultur zinegotziak
azaltzen duenez: «Herri bazkaria
300 lagunentzako da eta astebete-
ko epean txartelak amaitu ziren.
Lagun horiek guztiak normalean
ekimenean parte hartuko dute».

Jauregik, hain justu, herrita-
rren parte-hartzea nabarmen-
tzen du: «Orain bi urte lehenen-
goa egin genuenean, orduan ere
arrakasta horrekin gelditu ginen:
festa bat izan zen oso jende ezber-
dina elkartzeko balio izan zuena.
Hortik ondorioztatu genuen bes-
te saiakera bat egin behar genue-
la, beste behin ere antolatzeko,
parte-hartzea izugarria izan zela-
ko».

Lehenengo festa prestatzeko,
lana hartu zuten ekimenaren as-
moa herritarrei azaltzeko, Jaure-
gik gogora ekartzen duenez: «Fes-
ta egun bat zela, gure aurreko his-
toria ezagutzeko modu bat zela.
Gure herrian zegoen hainbat joe-

ra eta lanbide egun batez berres-
kuratzeko aukera zela. Jendeak
ulertu zuen, eta egun horretan
ere nahiko islatuta gelditu zen
hori. Orain bigarrena izanik, jen-
deari azalpenak ematea erraza-
goa izan da. Gainera, asko gogoz
gelditu ziren aurrekoa egin eta
gero. Hurrengo egunetan jende
askok esan zigun festa berriro
egin behar zela». 

Berritasunak 
Egitarau zabala prestatu dute au-
rreko garaiak egun batez berpiz-
teko. «Nahiko garbi genuen, garai
bateko bizimodua berreskuratze-
ko, lehenengo festan egindako
zenbait ekintza errepikatu egin
behar zirela. Oinarria aurrekoa-
ren berdintsua da», dio Jauregik. 

Lehengoko  langintza eta bizi-
modu ezberdinak islatuko dira
herriko lau puntutan: Bulebarra,
Txintxarri plaza, Kalebehera eta

plaza. Berritasunak ere izango
dira: ile apaindegi bat; eskola za-
har bat, garai bateko argazkiekin
egindako erakusketarekin; aroz-
tegia; aulkigilea; eztigilea eta gaz-
tagilea.

Bestalde, orduko bizimodua-
ren zertzelada batzuk izango
dira: umeen jolasak nolakoak zi-
ren, emakumeen arteko harre-
manak nola izaten ziren, herri ki-
rolak nola egiten ziren... 

Aurrekoan, euskal ezkontza
bat antzeztu zuten. Oraingoan,
ekitaldi nagusi gisa, auzoen arte-
ko herri kirol apustua egingo
dute Kalebeherako frontoi zaha-
rrean. «Gehienbat garai bateko
herri kiroletan oinarritutako
apustua izango da: oskol apustua,
zakua eramatea, giza proba, ko-
rrika, eta bukatzeko, sokatira»,
dio Jauregik. Gero, garai bateko
dantzariek, lehen dantza taldean
ibilitakoak, soka dantza egingo

Zenbait hamarkada historian atzera 
Garai Bateko Alegia
festa antolatu dute
iganderako; tartean,
auzoen arteko herri
kirol apustua izango da

Orain bi urteko festan, ezkonberriak plazarako bidean. HITZA
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p10:00.Herriko txistularien
diana.
p10:30.Bandoa.
p11:00.Kantujiraren hasiera
plazan.
p11:00-13:00.Lanak eta eginki-
zunak.
p12:00.Bertso saioa balkoitik
balkoira, plaza inguruan.
p12:45.Argazki herrikoia pla-
zan.
p13:00.Kalejira erraldoia pla-
zatik Kalebehera. Ondoren,
auzo arteko herri kirol apustua.
Segidan, garai bateko dantza-
riak.
p14:30.Herri bazkaria. Buka-
tzeko, erromeria Jai-Alai taldea-
rekin.

GEgitaraua

dute. Bazkaria plazan egingo da,
eta aurrekoan bezala paella erral-
doia prestatuko dute. 

Orain bi urte sortu zen giro ber-
dina sortzen saiatuko dira aur-
tengoan. «Aurrekoan ez genekien
lortuko genuenik», dio Jauregik.
«11:00etarako, martxan jarri ge-
nuenean, konturatu ginen lortu
genuela». 

Festa asko daudela dio kultur
zinegotziak, baina egun horrek
berezitasun bat baduela: «Adin
eta izaera ezberdinetako pertso-
nek, bakoitzak bere txokoa izan
dezakeela, eta denak kalean el-
kartzen garela. Oso festa zabala
bihurtzen da. Adinekoei oroitza-
penak ekartzen dizkie eta gazteei
lehengoko ohiturak eta bizitza
ezagutarazten die».

Herriarteko Txapelketa,
Hernaniren aurka, gaur

BIDEGOIAN ›Herriarteko Pilota
Txapelketa jokatuko du bihar
Bidegoianek Hernaniren aurka.
Etxean izango dituzte joaneko
partidak, 18:00etan hasita.
Bestalde, Aurrera Saiaz elkarte-
ko pilotariek partidak izango
dituzte asteburuan Lau t’erdiko
Udaberri Txapelketan. Alebin
mailan Lapke 4 taldekoaren
aurka jokatuko du Aurrera Saia-
zekoak Lazkaon, gaur,
18:00etan. Senior mailan, bi
partida izango dira Tolosako
Beotibar pilotalekuan, bihar,
10:00etan hasita. Otaegi Via-
nako Belokiren aurka airko da,
eta Mujika Eskoriatzako Zubiza-
rretaren aurka.

Kultur Asteko ekitaldiak
eta gurasoentzat bilera

ALBIZTUR ›Kultur Astearen
baitan, gaur magia emanaldia
izango dute, Angel Magoaren
eskutik, 18:00etan, udaletxeko
aretoan. Bihar, Gesaltzara
bidaia egingo dute eta etzi
Mendikute kobazuloa ikustera
joateko ibilaldia izango dute.
Bestalde, gurasoei zuzenduta-
ko bilera antolatu du udalak,
bihar, 20:00etan, udaletxean.
Alde batetik, hiru urtetik hama-
bi urtetara bitarteko udaleku
irekiei buruz hitz egingo da.
Uztailaren 4tik 15era egingo
dira. Bestetik, 13- 17 urte bitarte-
ko gazteentzako Lizarrara aste-
buru pasa egiteko bidaiari
buruz ariko dira hizketan.

DLaburrak
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Maier Ugartemendia Ibarra

V. Dantzari Txiki eta Alurr eguna
ospatuko dute bihar, Ibarran.
Egun guztiko jaia izango da; goi-
zean, dantzari txikiak ariko dira,
arratsaldean erromeria izango
da, eta gauean Alurr dantza esko-
laren emanaldia izango da. 

Dantzari txikien festan Ibarra,
Anoeta, Zizurkil, Tolosa, Beraste-
gi, Irura, Iparralde, Bera eta Al-
tzoko dantza taldeek parte hartu-
ko dute. Horretarako, 09:30ean
talde guztiak elkartuko dira Iba-
rrako plazan. Bertan ongi etorria
egingo diete guztiei. Ondoren,
Agurra dantzatuko dute talde
guztiek. Jarraian, talde hauek he-
rriko hainbat puntutara abiatuko
dira kalejiran: Azkue, San Inazio,
Idoiaga, Emeterio, eta Ibarrako
plaza. Horrez gain, Euskal Herria
kalean zehar ere ibiliko dira dan-
tzariak herria alaitzeko asmoz,
eta herritarrak festara gonbida-
tuz. Talde bakoitzak dagokion le-
kuan bi dantza eskainiko ditu, eta
amaitutakoan hamaiketakoa ja-
soko dute bertan. 

12:30ak inguruan, denak pla-
zan elkartuko dira, eta bertan tal-
de bakoitzak beste dantza bat
egingo du. Amaitzeko, denek ba-
tera Fandangoa eta Arin arina
dantzatuko dituzte. Ondoren, in-
darrak berreskuratzeko bazkal-
tzera joango dira dantzari guz-
tiak. 

Eguraldi txarra eginez gero, Ki-
roldegian ospatuko da festa guz-
tia. Goizean 350 dantzari txiki ari-
ko dira dantzan gutxi gorabehe-
ra; Alurrekoak 150 inguru izango
dira . 

Musika, dantza eta jolasak
15:30etik 17:30era Iparraldeko di-
namizatzaile talde bat ariko da,
musika oinarri hartuta dantza
eta jolasak lotzen. Antolatzaileek
herritar guztiak bertan parte har-
tzera gonbidatu dituzte. 

Honekin, nolabait herrien arte-
ko elkartruke bat egitea dute hel-
buru. Kultura bera dutenez, elkar
hobeto ezagutzea lortu nahi dute.

Gaueko emanaldia
Gauean helduen txanda izango
da; Alurr dantza taldeko 120 dan-
tzarik emanaldi bat eskainiko

rabehera 500 lagun inguruk parte
hartu beharko dute, bihar egun
guztian zehar, festako ekitaldi ez-
berdinetan, dena ondo atera da-
din. Honengatik, antolatzaileek
eskerrak eman nahi dizkiete «gu-
raso, elkarte, musikari, dantzari
eta irakasleei» ematen dieten la-
guntzagatik; beraiek gabe, ezi-
nezkoa izango bailitzateke hain-
beste jende mugitzen duen festa
bat antolatzea.

Bestalde, Tolosaldeko herritar
guztiak eta ibartar guztiak festan
parte hartzera gonbidatu nahi di-
tuzte. Eta, festara joaten direnei
goizetik euskal jantziekin joatea
ere eskatu diete. 

Argi dago, beraz, egun horre-
tan ez dela ez dantzarik eta ezta
umore onik ere faltako. Euskal
kulturaz gozatzeko eguna izango
da biharkoa. 

500 pertsona inguruk parte hartuko
dute Dantzari Txiki eta Alurr egunean
09:30ean talde guztiak
elkartu eta denek batera
‘Agurra’dantzatuko
dute egunari 
hasiera emateko

Nagusiek eskainiko duten emanaldia 22:00etan izango da, herriko plazan. HITZA

Saharar herriarentzako
elikagaien bilketa

IBARRA ›Gizarte Zerbitzuak eli-
kagaiak jasoko ditu Saharara
bidaltzeko. Aurtengo kanpai-
nan arroza, lekaleak, pasta,
hegaluzea oliotan, sardinak
oliotan, azukrea, konpresak,
olioa eta helduentzako fardelak
behar dira. Produktuak honako
lekuetan bilduko dira: udaletxe-
an (09:00-14:00); Kultur Etxe-
an (10:30-13:00 eta 15:30-
21:00); Uzturpe ikastolan
(09:00-12:30 eta 14:30-18:00).
Janariak hilaren 25etik ekaina-
ren 3ra arte jasoko dituzte.

Udarako kamisetak
diseinatzeko lehiaketa

BELAUNTZA ›Irarri serigrafiak
udako kamisetak atera behar
ditu, bezero eta lagunen artean
doan banatzeko. Horretarako
diseinu lehiaketa bat antolatu
du. Bertan edonork parte har
dezake, baina lehiakide bakoi-
tzak lan bakarra aurkeztu ahal
izango du. Lanak originala eta
inoiz argitaratu gabea izan
behar du. Lanak irarri@terra.es
helbidera bidali behar dira, edo
enpresan bertan utzi behar dira
hilaren 30a baino lehen. Argibi-
de guztiak eta lehiaketako oina-
rriak: www.irarriserigrafia.com.

Haitzetan Rajukoak
rafting egitera joango da

IBARRA ›Haitzetan Rajuk raf-
ting egitera joateko irteera
antolatu du. Gaur abiatuko dira
18:00etan, eta igandean itzuli-
ko dira. 22 euroko kostua du, eta
izena emateko aukera izango
da azkeneko momentura arte
652 71 58 00 telefonoan.

DLaburrak

dute, 22:00etan, plazan. Eguraldi
txarra egingo balu Kiroldegian
izango litzateke. Emanaldia do-
hainik izango da. 

Antolatzaileen hitzetan, urte
guztian zehar egiten duten «lanik
onenetakoa» izaten da hau. Ema-
naldian, Aiert Beobidek, Alurre-
ko irakasleak, prestatutako kore-
ografiak eskainiko dituzte. «Dan-
tzak, arropa, musika... berriak»,
eta «mota askotarikoak» izango
dira. Gainera, adin ezberdinetako
gazte ugarik hartuko dute parte
ikuskizunean. 

500 pertsona lanean
Horrelako festa bat antolatzeak,
jende asko mugitu behar izatea
eskatzen du; dantzariez gain, ira-
kasleak eta gurasoak ere lanean
aritzen dira egun berezi honetan.
Antolatzaileen arabera, gutxi go-
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2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.L. Lejeune, Euskal He-
rria kalea, 46. 943 67 32 74.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. 112.

BIHAR

pTolosa.Azpiroz, L. Amarotz
auzoa, 9. 943 67 51 18.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. 112.
pIrurtzun.Gastearena,
M. Amaya kalea. 112.

ETZI

pTolosa.Morant, R. Zabalarre-
ta, 1. 943 67 36 49.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. 112.

ETZIDAMU

pIbarra. Iturrioz, I. Euskal Herria,
3. 943 67 09 15.
pLekunberri.Azpiroz, M. A. Ara-
lar kalea, 43. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

2 Agenda

DEIALDIAK

pLarraul.Ekomuseoaren biga-
rren urteurrena dela eta
11:00etan buztinarekin tailerra;
Pisatzeko tresnak izeneko era-
kusketaren irekiera; bolatokian
toka eta txinga lehiaketa; Osta-
tuan bazkaria; eta 16:00etan
mendi ibilaldia.
pAlbiztur.Udalekuak antola-
tzeko bilera egingo dute bihar,
20:00etan Kultur Etxean. Izena
emateko epea ekainaren 3an
amaituko da.
pLeitza.XXXIV. Kultur Aroaren
barruan, gaur 20:00etan elka-
rretaratzea Lopenean hileko az-
ken ostirala dela eta, eta
23:00etan Kerobia taldearen
kontzertua zineman. Bihar, Gaz-
teen Eguna: 14:00etan bazka-
ria; 18:00etan kalejira;
19:00etan malabare ikuskizuna
plazan; 20:00etan batukada ;
21:00etan luntxa; eta
23:00etan Hidro eta Vomitoren
kontzertuak. Igandean
09:00etan gaiteroen diana; eta
11:00etatik aurrera XXXIV. Arti-
sau Azoka plazan.
pAmasa-Villabona. III. Segun-
do Montes-Aiztondo Senidetze
Eguna igandean. 11:00etan pa-
tinetako ginkana, Errebote pla-
zan; 12:00etan udal ordezka-
rien harrera instituzionala Se-
gundo Monteseko ordezkariei;
12:30ean herritarren harrera
txupinazioarekin, eta ondoren
pregoia; 13:00etan buruhan-
diak; 14:30ean bazkaria bertso-
lari eta trikitilariekin; 17:00etan
Bizitza Zirkuan Potxin eta Patxi-
nen eskutik Errebote plazan;
eta 20:30ean kontzertua eta
berbena Errebote plazan.
pTolosa.Sanblaspiko Gazte
Asanbladaren Maiatza Gorria-
ren barruan bihar 09:30ean
Otsabitik irtenda Aralar atzo
eta gaur ibilaldia Lizarrustitik
barrena; 14:00etan bertso baz-
karia Otsabin bertan; eta ondo-
ren kontzertua.
pAlbiztur.Kultur Astearen ba-
rruan gaur 18:00etan udaletxe-
ko hitzaldien aretoan Angel Ma-
goaren Muykishow emanaldia.
Bihar Gesaltzara ibilaldia.
pTolosa. Izaskungo Santute-
gian igandean meza nagusia
11:00etan. Santa Maria kaperak
abestuko du.
pTolosa.Galtzaundi euskara
taldeak igandean izango den
Ibilaldira joateko autobusa an-
tolatu du. 09:30ean irtengo da
tren geltokitik.

BERTSOLARITZA

pTolosa. Izaskun auzoko Arse-
nal elkarteak antolatutako ber-
tso afaria gaur. Julio Soto, Miren
Amuriza, eta Eneritz Artetxe
bertsolariak izango dira bertan.
pAmezketa.Gipuzkoako Ber-
tsolari Txapelketako saioa bihar
goizez eta arratsaldez. Goizean
Beñat Iguaran ariko da.

JAIAK

pTxarama.Jaiak gaur eta bihar.
Gaur 21:00etan suziria; eta on-
doren barrikotea plazan. Bihar
12:00etan toka txapelketa;
13:30ean pintxo lehiaketa;
16:00etan herriko dantzarien
emanaldia plazan; 17:00etan
ume jolasak eta txokolatada;
ondoren ikuskizuna zinean;
21:00etan herri afaria; eta on-
doren, bertsolariak eta trikitila-
riak.

ANTZERKIA

pVillabona.Pikor taldearen 
XL Town antzezlana gaur,
22:30ean Gurean.
pAduna.Asvineneak antola-
tzen duen V. Poltsikoko Lehia-
ketaren finalerdia izango da
gaur, 22:30etik aurrera Asvine-
nean bertan. Lau talde ariko
dira, eta Txalagore musika tal-
dea izango da gonbidatutako
artista.

MUSIKA

pTolosa.Cobra eta Trumbo tal-
deen kontzertua bihar,
22:30etik aurrera Bonberenean.

KIROLA

pAlkiza.Aiztondo VII. Olinpia-
dak bihar 16:00etatik aurrera.

pTolosa.Roberto Jauregiren
omenezko Hegats Igeriketa
Txapelketa bihar egun osoan
zehar Usabal kiroldegian.
pLeitza.Eusko Label Banakako
Aizkora Txapelketako Urrezko
Mailako finalerdien jardunaldia
etzi 12:00etatik aurrera Amaza-
bal pilotalekuan.

Bertso Ipuin Lehiaketa 2011ko sariak banatu zituzten atzo Gurea
antzokian. Udaleko Hautsi Izagirre eta Maite Agirrereekin batera,
Amaia Agirre aritu zen bertsotan sariak banatzen, Mendizabal eta
Mujika lagun zituela. Ipuin sarituen artean, lehen saria: Anne Iztue-
tak, Larraitz Garmendiak, Silvia Morenok eta Aitor Gisasolak esku-
ratu zuten. Bertsotan berriz, lehen saria: Ander Usandizaga, June
Ugarte, Iratxe Geresta eta Ane Gerestak eraman zuten. ENERITZ MAIZ

IPUINA ETA BERTSOA

Irudia qAmasa-Villabona


