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IRITZIA

U ztailarekin batera iritsi dira ikas-

turtea amaitzen ari diren zan-

tzuak. Ikasturteko azken artiku-

lua da irakurtzen ari zaren hau,

iritsi dira ikasturtearen balora-

zioak, zintzilik gelditutako kon-

tuak ixteko garaiak, udako planak, herriko festen zu-

rrunbiloa eta abar luze bat. Udako hilabeteak erabil-

tzen ditugu gelditu eta berriz hasteko, urte hasieran

legez, lehen sei hilabete hauetako balorazioa egin,

eta datozen hilabeteetarako erronkak jartzeko.

Hain zuzen, iritzi artikulu hau idazteko garaia balia-

tu dut nik ere neure balorazio propioa egiteko. Atze-

ra begiratu, eta hilabete hauetan gertatutakoari erre-

paratzeko. Ondo egindakoak, gaizki egindakoak, al-

datzekoak zein hobetzekoak zerrendatzeko. Geure

buruari begiratzea garrantzitsua baita etorkizunera

begira jartzeko. Ikasturte honetan, gainera, begi bis-

takoa izan da zerbait amaitzearen eta berriz hastea-

ren irudipena. Bizitzaz hitz egin baitugu pandemia

baino lehenagokori edo ondorengori erreferentzia

eginez, eta koronabirusa bihurtu da kristo aurreko

eta ondorengo aldaera gaurkotua.

Ikasturte amaiera izaten da hartutako erabakiak

baloratzeko garaia ere. Askotan iruditzen baitzaigu

erabaki bat hartzea zerbaiten akabera dela. Denbora

asko pasatzen dugu horiei buruz hausnartzen. Alde

onak eta txarrak zerrendatzen. Horrek kenduko digu-

naz eta emango digunaz pentsatzen. Bizitza, baina,

hori da: etengabe erabakiak hartzea. Gertuko pertso-

na batek erakutsi zidan horien garrantzia erlatibiza-

tzen: jakiteak bakoitzak dituela bere alde on eta txa-

rrak.

Iaz garai honetan aritu nintzen pasa berri dugun

ikasturteari buruz pentsatzen. Ikasketei heldu edo ez

erabakitzen. Aurrera egitea erabaki nuen azkenean,

eta zorionekoa ni egin dudan bideaz. Bertan topatu-

tako lagunak baitira hilabete hauek edertu dizkidate-

nak. Elkarrekin ikasteaz gain, elkar babestu, elkar

zaindu, elkar entzun eta elkar aberastu dugulako. Izan

ere, irakurri nuen behin elikagai fisiko eta emoziona-

lak behar ditugula; fisikoa bizirik mantentzeko (kar-

bohidratoak, grasak, proteinak...) eta emozionala, al-

diz, beste energia bat lortzeko. Izan daiteke mendi

buelta bat, kontzertu bat edo kafe edo garagardo ba-

ten bueltan izandako elkarrizketa amaigabe bat.

Asko hitz egiten da harremanak zaintzeaz, baina

lagun batek kezkaz aitortu zidan behin ez zuela den-

borarik bere lagunekin nahi adina denbora pasatze-

ko, hori ere kendu digulako bizi garen sistemak, eta

sartu gaituelako lanaren, ikasketen edo bestelako

erantzukizunen zirkuluan. Izan ere, askok ikasturteka

ikusten dute bizitza, baina gehienok ez. Eta horrela,

gelditzeko aukerarik ere ez dugu izaten askotan. Ho-

rrelakoa da bizitzaren zirkulu (geldiezin)a.

ANE URKOLA
AGIRREZABALA

KAZETARIABizitzaren zirkulua 

«Udako hilabeteak
erabiltzen ditugu gelditu eta
berriz hasteko, urte hasieran
legez, lehen sei hilabete
hauetako balorazioa egin,
eta datozen hilabeteetarako
erronkak jartzeko»
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Asier Imaz Irura

Jon Gotzon Gurrutxaga Ugalde (Reus, 1974) pande-

mia tarteko ogibidea aldatu behar izan zuen baina

berriro ere, normaltasunaren bueltarekin batera, DJ

lanari ekin dio.  

Nabari al duzu geldialdiaren ondoren festa goserik?

Bai, gizartea aldatu egin da. Hiru urtez herriko jairik

izan gabe, antsietatea eta zirrara sentitzen dira. Emo-

zio asko sortzen zaizkio herritar bakoitzari. Besteen

«Hiru urtez herriko jairik
izan gabe, antsietatea eta
zirrara sentitzen dira»

JON GURRUTXAGA UGALDE, ‘DJ BULL’
DJ-A

Festak hasi dira bazter guztietan eta festa dagoen tokian behar da
musika; musika horren atzean askotan izaten da DJ Bull irurarra. 
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jaietara gerturatzeko gogoa ere nabari da, baina nor-

bere herriko jaiek zerbait berezia pizten dute. 

Nire saio guztietan antzematen ari naiz jende asko

gerturatzen dela; lehen baino jende gehiago, alegia. 

Herriko jaiak gehiago estimatzen al dira?

Gehiago estimatu ez, gabezi bat egon da. Azkenean,

jendea etxean egon da, jendearekin harremanik izan

gabe... Eta azkenean, une batetik bestera, jende ma-

sifikazio eta multzo horiek sortu dira.

Mutur batetik bestera pasa gara?

Nik uste hau puntuala izango dela. Momentu batean

baretuko dela pentsatzen dut. Izan ere, ekonomikoki

ez gaude eroso eta horrek berriro ere baretzea eka-

rriko du. Hala ere, seguruenik, uda honetan aparrean

gora mantenduko gara.  

Ekonomiko zein da bizi den egoera?

Txosnek, tabernek nabarituko dute momentu hone-

tako gorakada hori. Nik, azkenean, musika baino ez

dut jartzen, niri tragorik eta ez didate eskatzen. 

Trago berdinarekin gehiago irauten al du jendarte-

ak?

Jendeak dantza egin dezan saiatzen naiz. Gero jada

kale-zurruta egiten duten, tragoa txosnan hartzen

duten edo etxetik ekartzen duten hori ezin dut esan.

Norberaren kontua da hori. 

Musikak lagunduta, jendea orain errazago hasten al

da dantzan?

Bai, bai. Jendea urduritasun puntu batekin dago.

Emozioa transmititzeko modu diferenteak ditugu

orain, berriro ere. Hori guztia nabari da dantza egite-

ko garaian ere. Kalejiretan asko gozatzen ari dira he-

rritarrak. 

Musika bera aldatu al da azken bi urte hauetan?

Egia esan, nik nire filosofia dut musika jartzeko ga-

raian. Jendeak jarraitzen du euskal musika dantza-

tzen. Hala ere, antzematen da reggaeton eta musika

komertziala eskatzeko zaletasuna badagoela. Honek

guztiak kezka sortzen dit. Jende euskalduna horren-

besteko musika komertziala eskatzen, euskaraz ez

den musika entzuten eta eskatzen!  

Reggaetona eskatzen dizutenean zein izaten da

zure erantzuna?

Nik ez dudala reggaetonik jartzen. Ni ez noa eztabai-

datzera zer musika jarri behar dudan. Gustatzen

zaionari gera dadila eta gustatzen ez zaionari ospa

egin dezala. Ni ere beste lekuetara joaten naizenean

berdina egiten dut. Gero noski kritika pertsonala

egingo dut musikaren inguruan baina ez dut momen-

tuan kritikarik egingo. Gustatuko litzaidake gainon-

tzekoek ere berdina egitea. Gustatzen ez bazaie alde

egin dezatela, gainontzekoak bakean utz ditzaten.

Normalean ez da arazorik izaten, gauza oso puntua-

lak izaten dira. Beti pelmaren bat izaten da.

Herri desberdinekoak izanda ere, makina berdinean

egiten dituzte ‘pelma’ hauek, ezta?

Pelmek hemen, han eta edozein txokotan pelma iza-

ten jarraituko dute. Horiek jasan behar eta aurrera!

Zein da zure musika filosofia?

Nire filosofian euskal musikak du pisua. Zenbatekoa?

Hainbat tokitan zailagoa da. Ingurua euskal hiztuna

baldin bada edo ez bada, horrek eragin handia izaten

du. Zonaldeka oso ezberdina izaten da. Momentuek

eta jendeak ere asko agintzen dute. Euskaraz egiten

den musikak pisu handia du. 

IRAGARKI LABURRAK
Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95 zenbakira, idatzi ataria@ataria.eus helbidera edo pasa 

ATARIA-ko bulegotik (San Esteban, 20. Tolosa). Iragarki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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ELKARRIZKETA

Euskaraz egiten den musi-

kan bilakaerarik nabari al da,

azken urte hauetan?

Reggaetona euskaraz bada,

baina reggaetona eskatzen

duenak ez du euskarazkorik

nahi. Jendeak musika komer-

tziala nahi izaten du.

DJ bezala nola bizi izan ditu-

zu azken bi-hiru urteak?

Galera handia izan nuen. Orain dela gutxi iparraldera

bizitzera joan naiz; hegoaldean autonomo izatetik,

iparraldean autonomo izatera pasa nintzen. Momen-

tu txarra aukeratu nuen, 2019tik 2020ra egin nahi

nuen aldaketa. Pandemia etorri eta ez nuen lagun-

tzarik izan ez iparraldean, ezta hegoaldean ere. 

Pare bat hilabetez lasai egon nintzen, hausnarketa

egiten, aurrera begira zer egin erabakitzeko eta Ore-

xako Ostatuan zerbitzari moduan lan egiteko aukera

suertatu zitzaidan. Urte eta hiru hilabete egin ditut

Orexan eta berriro musikarekin hasteko aukera izan

dudanean, musikan buru-belarri sartu naiz, 2021eko

urritik aurrera. 

Buelta hori nolakoa izan da. Hasieratik dei ugari

jaso dituzu edo tantaka etorri dira?

Deiak geroxeago hasi ziren. Jendeak ikusi zuenean

benetan dena aktibatzen ari zela. Baina momentu

honetan, azaroa bitarte,

agenda betea daukat. 

Kolpea noiz sumatu ze-

nuen?

Inauterien bueltan. Azken

egunetan behintzat agen-

da betea izaten ari naiz:

Portugaletetik, Irurara eta

Dima egun berdinean,

Amoroto, sanferminak La-

saka eta Iruñean, Sodupe, Arroabea, Iturmendi, Ore-

reta, Pasai Donibane eta, uztaila amaieran, Hatortxu

Rock etorriko da.  

Abuztuan Oiartzun, Agoitz... denetarik etorriko da.

Bilboko Aste Nagusia. 

Bilbokoa ohiturazkoa duzu, ezta?

Altxa Porru-ko konpartsarekin joaten naiz. Bilbori zor

diot, Bilbok arreta handia eskatzen du. Urtean zehar

ostegunero Kafe Antzokian izaten naiz. Bilbok asko

ematen dit eta nik ere bueltan asko eman behar diot. 

Bi egunetan izango naiz Bilboko Aste Nagusian. Bi

emanaldi eskainiko ditut. 

Noiz hasi zinen Aste Nagusian parte hartzen?

25-30 bat urte izango dira! 

Aste Nagusitik bereziena?

Oso berezia da Bilbokoa. Baina zein da hobea? Bere-

zia da Bilbokoa, oso parte hartzailea... Auzolan han-
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dia izaten da. Filosofia hori

betidanik asko gustatu izan

zait.  

Aipatu dituzun herri guzti

horietara zer helbururekin

joaten zara?

Niri parte izatea gustatu

izaten zait baina bederatzi

egun segidan lan egin be-

har badut denbora dosifi-

katu egin beharra daukat;

fisikoki ere ondo egon ahal

izateko. Tokatzen zaidan

bederatzigarren egun ho-

rretan ere dena eman beha-

rra daukat, profesionalki

begiratuta. 

Azken finean, lan bat betetzen ari naiz, baina ahal

dudan guztietan festa horren parte sentitzea gusta-

tzen zait, dultzainarekin, edo ni naizenarekin. 

Kuadrillen bazkarietan, herri bazkarietan... ere

egon izaten zara.

Ahal dudanean bai. Azkenean, askotan behar izaten

dena deskantsua da. 

Udan kilometro asko.

Bai eta gasolina garesti! Azken batean, lekuetara hel-

du behar!

Aipatu dituzun herri horiek guztiak zure bezeroak

izandakoak dira? Leku berrietatik ere deitu dizute?

Bai, bai. Leku berdinetatik jende asko deitzen ari da.

Lehentasuna izan dute urtero-urtero izan naizen leku

horiek. Betiko toki horiei baiezkoa segituan eman

diet. Ezezko batzuk eman behar izan ditut. Pena

eman dit kasu horietan, leku berriak zirelako.  

Hego Euskal Herria aipatu duzu, Ipar Euskal Herria-

rekin zer-nolako harremana duzu?

Oso ona. Musikalki gainera, euskal musika askoz

gehiago eskertzen dute. Ez dakit geografiagatik

izango den, bakoitzak duen borrokagatik. Nire erre-

pertorioa dezente ezberdina izaten da iparraldean

eta hegoaldean.  

Iparraldean reggaetona eska-

tzen al dute?

Ezta batere.

Kultura ezberdinen eragina

nabari da?

Normalean deitzen diguten le-

kuetatik euskal jendea izaten

da; iparraldeko euskal jendeak

euskal musika nahi izaten du.

Argi eta garbi.

Herri txiki eta handien artean

ezberdintasunik bada?

Gertutasuna. Errazagoa izaten

da herri txikietan lan egitea. 

Zu hasi zinen garaian, DJ

munduan, lau katu zineten.

Orain aukera zabala dago.

Gehiegi esan duzu lau katuren horrekin! Nik nahikoa

lan badut nire lana jarraitzen, baina gero sareetan

ikusten ditut programazioak, herrietako festa egita-

rauak... eta izen ezberdinak badaudela ikusten dut,

DJ berriak atera direla, alegia. Ez dakit denek aurrera

jarraituko duten edo une puntual batean ariko diren.

Egia esan, DJen eskaera handia dago une honetan.

Dena aktibatu da eta denek euren egitarauak osatu

nahi dituzte, egitarau luze eta beteak nahi dituzte eta

hori guztia bete egin beharra dago. 

Zure lan egutegia nolakoa da?

Azaroa bitarte lan eta lan ariko naiz eta azaroan opo-

rrak hartuko ditut. Oporrak behar ditudalako hortxe

egingo dut etenaldia; izan ere, azarorako ere deiak

jasotzen ari naiz. Abenduan berriro lanera bueltatuko

naiz. Abenduan esaterako, Orioko jaiak izaten dira,

bestelako emanaldiak, Eguberriak eta Kafe Antzokira

buelta. Abendua ere nahiko betea espero dut. 

2022ko udako kanta zein izango da?

Itzulera arrakasta polita izaten ari da, Herri Urratseko

aurtengo kanta, Zetak eta Erramun Martikorenaren

kanta. Untzak ere beste proiektu bat atera du, musika

elektronikoa bere lekua hartzen ari da, Chill Mafia ere

dezente eskatzen da...

«Iparraldeko euskal
jendeak euskal musika

nahi izaten du. 
Argi eta garbi»

a004-007_ataria_Maquetación 1  2022/07/20  12:56  Página 4



a008_ataria_Maquetación 1  2022/07/21  09:33  Página 1



TOLOSALDEA GARATZEN

Imaz, arkitektura tekniko estudioa

Ivan Imaz obra zuzendari eta arkitekto tekniko gisa

aritu da lanean azken urteotan, besteak beste, Do-

nostiako erdiguneko etxebizitza promozioetan.

Orain bere estudioa zabaldu du. 

Arkitekturarekiko lotura etxetik datorkio, lan hone-

tan diharduen hirugarren belaunaldia baita berea: ai-

tona Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Tekniko-

en Elkargoko sortzaileetako bat izan zen, baita lehen

lehendakaria ere. Ivan bera diruzain lanetan aritzen

da gaur egun. 

Hiru lan-lerro nagusi izango ditu Imaz Arkitektura

Tekniko Estudioak: birgaitze proiektuak, eraikuntza

eta obra berriak, eta azterketa eta bestelako doku-

mentazio lanak.

Skanak, 3D eskaneatzea

Duela hamarkada bat baino gehiagotik Iruran bizi

den portugaldarra da Armenio Ferreira. Skanak en-

presa sortu du, BIM eta alderantzizko ingeniaritzara-

ko 3D eskaneatze- eta modelatze-zerbitzua duena.

Enpresentzako aktiboak digitalizatzeko zerbitzua

da, hala nola, eraikinak eta instalazio industrialak

(neurriak, sistema elektrikoak, aire girotuko siste-

mak) edo proiektu osoak (mantenutik berreraikitze-

ra). Alderantzizko ingeniaritza ere eskaintzen du,

metrologiaren bidez piezen zehaztasuna neurtzeko,

baita 360º eskaneatzea ere.

Emari, ardo berezien banaketa

Cristian Andres Vasquez Ferrok ardo bereziak mer-

katuratu eta banatzen dituen Emari Wines enpresa

sortu du. Azken 13 urtez sommelier gisa jardun du,

hainbat urtez 3 Michelin izar dituen ABAC jatetxe os-

petsuan. Bertan, harreman komertzial sare zabala

sortu du artisau-ardo eta ardo natural oso bereziak

egiten dituzten upategi txikiekin.

Handizkako banaketaz gain, online denda bat izan-

go du ardoak saltzeko. Ostalaritzarako prestakuntza-

prozesuak ere egingo ditu, mahastizaintzari buruzko

ezagutzak zabaltzeko.

Tolosaldea Garatzenek doako orientazio pertsona-

lizatua eskaintzen du enpresa ekimen berri bat mar-

txan jartzeko asmoa duten ekintzaileei: ideia, bidera-

garritasuna edota finantziazioaren inguruko azterke-

ta eginez eta formazioa eta laguntzak eskainiz.

Hiru ekintzaile gehiago
Lehiberri enpresa haztegian

Ivan Imaz billabonatarrak,
Armenio Ferreira irurarrak eta

Cristian Andres Vasquez
ibartarrak beren enpresak sortu

eta Lehiberriko enpresa
haztegian kokatu dituzte.

09

Zure enpresa sortu nahi? Jarri harremanetan Tolosaldea Garatzenekin.
zubeldia@tolosaldea.eus
Tolosaldeagaratzen.eus
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50 URTE,
FAMILIA GIROAN

Hamabost urte zituztela sartu ziren batera Xabier Zelaia
eta Juan Jose Agirre Tolosako Udal Txistulari Bandan.
Mende erdia bete dute bertan. Agirrek dagoeneko utzi
du taldea, eta azken ikasturtea falta zaio Zelaiari.
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Gaia edozein delarik ere, 50 urte kontuan hartzeko

kopurua da. Xabier Zelaia Txirrita-k (Tolosa, 1957) eta

Juan Jose Agirre Ttanbor-ek (Legazpi, 1957) urte ho-

riek guztiak bete dituzte Tolosako Udal Txistulari

Bandan, eta San Joan jaien inguruan egindako kon-

tzertu berezian, Arnas berriz izenekoan, taldekideen

omenaldia jaso zuten. 

Ez zuten espero omenaldirik. «Bukatzen ari gine-

nean Txirri, Mirri eta Txiribitonen abesti bat jo ge-

nuen. Haiek 50 urte egin dituzte, eta aurkezlea hasi

zen esanez guk ere bete genituela 50 urte, eta or-

duan konturatu ginen guri ere bazetorkigula zer-

bait», azaldu du Zelaiak. Agirre publikoan zegoen,

dagoeneko ez delako Udal Txistulari Bandako kidea.

«Xabier kontzertuan zegoen, agertokian bertan, be-

raz, ez zuen alde egiterik. Ni hor izan nintzen alde

egin ala ez pentsatzen», esan du. «Esan zutenean

gora igotzeko, harrituta geratu nintzen, eta igotzea

tokatu zen. Gehienbat irrigarri geratuko nintzateke

gora igo ez banintz, plazaren erdian bainengoen».

Emanaldi berezia izan zen kontzertua, herriko hain-

bat talderekin. Omenaldian oroigarri bat jaso zuten

Zelaiak eta Agirrek, txantxoen txapela bat tamaina

txikian. «Oso polita», ekarri du gogora Zelaiak. 

Agirrek 65 urte bete zituenean jubilatzea erabaki

zuen. «Bandatik bakarrik ezin nuen bizi eta bestelako

lanak egitea tokatzen zen, lanaldi osoa izateko», dio

Agirrek. Beste lanean errelebo kontratua bukatzen

zitzaion eta erabaki behar nuen jubilatu ala ez, eta

horrela hartu zuen erabakia. Eta erabaki horrek ere

eragin zuen Udal Txistulari Banda uztea. «Tarteka jo-

tzen dut, baina lagunekin-eta, kontzertuetan eta ez»,

dio atabalariak. Legazpin jaio zen, baina gaztetxoa

zela familia Tolosara etorri zen. «Ni tolosarra naiz,

nahiz eta jaiotzez ez izan. Gainera, txistulari bandako

parte izatea beste koska bat da», dio erdi barrez. 

Igandero, herriko kaleetatik

Txistulari bandakoen zereginetako bat igandero Zor-

tzikoa jotzea izaten da. 50 urtetan, beraz, igandero

aritu dira kalejira egiten, eta horrek bere lana duela

diote, baina gustukoa izan dela ere gaineratu dute.

Igandero aritu direla ez da berez zehatza, lau igandez

behin libratu egiten dutelako bandako kideek. Izan

ere, sei kide izaten dira bandan, lau txistulari, perku-

sionista eta atabalaria, eta igandeko Zortzikoan lau

kidek parte hartzen dute. Zehatza hasiera ordua da:

08:45ean hasten dira udaletxetik eta Alde Zaharretik

itzulia egiten dute. Gero auzo batera edo bestera joa-

ten dira. «Nahiz eta parranda egin, tokatzen bada

azaldu egin behar da», dio Zelaiak. «Hori bai, gaixo-

tzen bazara-edo ez zara joaten, beste norbait abisa-

tzen duzu ordezkatzeko, baina bestela hor egon be-

har da». 

Kalejiran joaten direnean bi txistulari, silbote-jo-

tzailea eta atabalaria izaten dira. «Sei izaten gara

kontzertuetarako. Batek atabalak jotzen ditu, beste-

ak marinba edo perkusio instrumentuak», dio Ze-

laiak. Seme bana dute tronpeta jotzen dutenak, eta

horiek ere joan izan dira tarteka laguntzera. Emanaldi

berezia dagoenean beste musika instrumentuen par-

te hartzea izaten dute bandakoek.

Zelaia eta Agirre batera sartu ziren Udal Txistulari

Bandan, 15 urte zituztela. Aurretik Udaberri Dantza

Taldean elkar ezagutu zuten, hamaika-hamabi urte-

rekin, eta pauso hori izan zen gero bideratu zituena

11
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beste batzuk laguntzen. Ni bosga-

rrena naiz, eta niri ere tokatu zitzai-

dan dantza taldera joatea». Dan-

tzan zertxobait aritu zen, baina az-

kenean txistulari jarri zen. Agirre

ere dantzan hasi zen Udaberrin,

«baina ez nintzen oso ona, eta Txa-

parrok belarri pixka bat nuela jabe-

tu, eta danborra erakutsi zidan.

Gero Xabierri eta beste batzuei es-

ker, zerbait egiteko gai izan gara. Nik oso oinarrizko

ikasketak ditut. Solfeo pixka bat ikasi nuen, eta per-

kusioa beste lankide batek erakutsi zidan. Ikasketak

nahiko murritzak izanik, Xabierrek laguntzen zizki-

dan gauzak prestatzen». 

Zelaiak txistuko ikasketak egin zituen, eta egun

txistu eta dultzaina irakaslea da Beasainen, bertako

udal musika eskolan. Horrez gain, Amarotzen ere kla-

se partikularrak ematen ditu. Donostian ikasi zuen,

Ansorenarekin, kontserbatorioan. «Horrekin aukera

zegoen gero klaseak emateko. Orain Musikenera joan

behar da eta maila altuagoa behar da», azaldu du.

Txistu ikasketak 25 urte zituela bukatu zituen, beraz,

hamar urte inguru bazeraman dagoeneko txistulari

bandan. 

Beraiek sartu aurretik Lezeatarrak zeuden bandan.

Arazoak izan ziren bandaren eta udalaren artean, eta

alkateak denak kaleratu zituen, eta ondoren deialdia

egin zuten kide berriak sartzeko. «Sanjoanetan Uda-

berriko txistulariek jo genuen», gogoan du Zelaiak.

Deialdian biak batera sartu ziren, azterketa bat egin

ondoren.

Udal Txistulari Bandako kide izateagatik soldata

kobratzen da, baina lanaldi murritzean. Negoziake-

tak-eta egin behar izan dituzte, bestela sartu zirene-

tik gaur egun arte «ezerezean» geratuko zirela diote.

Tartean gizarte segurantzan alta eman zieten. «50

urte hauetan kontu horiek asko aldatu dira. Lan bat

da, horregatik igandean tokatzen denean jotzea, to-

katzen da», esan du Agirrek. «Hori bai, hamabost ur-

terekin sartu ginenean, ez zen diruarengatik izan,

bandan sartzera. Beraien ezizena

ere Udaberrin jarri zieten. Agirrere-

na, Ttanbor, danborra jotzetik da-

tor. Zelaiarenak, Txirrita, azalpen lu-

zeagoa behar du: «Udaberrin abes-

ten aritzen ginen, eta bertsoak

abesten genituen, baina idatzitako

bertsoak, bat-batekorik ez. Hortik

dator nirea». Txaparrok jarri zizkien

ezizenak. Gainera, Zelaiaren ka-

suan, bere ezizenak semeek dituztenetan eragina

izan du: «Semeetako bati Txirri deitzen diote, tronpe-

ta jotzen duenari, eta besteari Mirri. Beste bat etorri

izan balitz Txiribiton izango zitekeen». Inguruan zein

herrian barrena, askok ezizenez ezagutzen dituzte

Zelaia eta Agirre.

Udaberrin sartzearena Zelaiari familiako tradiziotik

iritsi zitzaion: «Zortzi anaia-arreba eta guztiak pasa

dira Udaberritik. Batzuk musikari, besteak dantzan,

«Hamabost
urterekin
[bandan] sartu
ginenean, ez zen
diruagatik izan»
JUAN JOSE AGIRRE
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bandaren parte izateak izen bat zuelako izan zen

gehiago», azaldu du Agirrek. Ez du bere lanbide na-

gusia musikarekin lotutakoa izan. Gogoan du hama-

lau urterekin lanean hasi zela kalderero moduan.

«Sanjoanetarako ikasketak bukatu, eta abuztuaren

11n hasi lanean. Lehengoko hamalau urteak ez dira

oraingoak». 

Hamabost urterekin sartu eta bandan 50 urte egi-

teak badu bere arrazoia. «Arrak heldu egiten dizu,

hor irabazten denagatik inork ez luke jarraituko. Gus-

tukoa dugulako, eta gure artean hartu-emana ona

izan delako. Beti izaten dira ika-mika txikiak baina

oso ondo moldatu izan gara. Hori eskertzeko gauza

da», zehaztu du Agirrek, eta Zelaiak gaineratu: «Bes-

tela, gustura ez bazaude, utzi egiten duzu». 

Festarik festa

Ezberdinak dira Udal Musika Banda eta Udal Txistula-

ri Banda, izena antzekoa izan arren. «Gure instrumen-

tuekin egin dezakezu hau, hau edo hau. Musika ban-

da ezberdina da, instrumentu asko daude», esan du

Zelaiak. Musika bandan izan zen urtebetez klarinetea

jotzen, baina azkenean denetan zebilela eta zerbait

utzi egin behar eta hori utzi zuen. Leidor abesbatzan

abeslari bezala ere aritu ziren. Zelaia bigarren tenor

eta Agirre baritono moduan. Iñaki Letamendia, orain

gutxi arte udal txistulari bandako zuzendaria eta bes-

te biekin sartu zena orain 50 urteko deialdi hartan,

baju bezala aritzen zen koralean. «Hirurok egon izan

ginen ere dultzaina jotzen Baionako festetan bi urtez.

Gero Euskal Herriko Itzulian ere izan ginen dultzaina-

rekin, eta anaia soinuarekin», zehaztu du Zelaiak.

Igandeaz gain, auzoetan dianak edo kalejirak jo-

tzen dira. «Sartu ginenean hamalau festa nagusiak

jotzen genituen korporazioan», esan du Agirrek. «Zi-

negotzi bakoitzaren etxean deia jotzen genuen, gero

alkatearen etxearen aurrean, eta horrez gain proze-

sioak eta abar. Gero udala akonfesionala deklaratu

zenean, sanjoanetan Bezperak eta San Joan Eguna

egiten genuen». Horrez gain, protokolo kontuak egi-

tea ere egokitzen zaio txistulari bandari, agintariren

bat etortzen bada. Aurrekoan, adibidez, Gipuzkoako

Batzar Orokorraren bilera izan zenean parte hartu

behar izan zuten txistulari bandakoek.

Udal Txistulari Bandako kideak, San Joan Eguneko prozesioan, 1990ean. ATARIA
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Igandetan Zortzikoa jotzeaz gain, mezaren ondo-

ren kontzertua ematen zuten udaletxeko arkupean.

Eta, arratsaldean, Euskal Herria Plazan edo Zumardi-

txikian egiten zen dantzaldian jotzen zuten, jazbana-

rekin batera. Igande osoa lotuta zuten, beraz. Gerora

dantzaldian jazbana kendu egin zen eta beraien par-

te hartzea pixka bat mantendu bazen ere, azkenean

bertan behera geratu zen. Gaur egun, hamar bat

emanaldi egiten ditu txistulari bandak urtean zehar,

horietako batzuk musika bandarekin elkarlanean.

Esaterako, orain urte gutxi batzuk herrian antolatzen

hasi den Tolofolk jaialdian parte hartzen dute txistu-

lariek. Ohiko emanaldietara gehienetan «betikoak»

joan ohi direla diote. Uda partean, igandetan Zortzi-

koa jotzerakoan, tarteka gaupasa egindakoen kon-

painia izan dute, baina orokorrean inguruan inor ez

dutela aritzen dira. 

Inauterietan ere izaten du Udal Txistulari Bandak

zeregina. Ostegun Gizenean txupinazoaren aurretik,

igandean Zortzikoa, eta zezen festetara joan aurretik

Idiarena pieza jotzea. Asteartita

goizean, seietan, Alborada izaten

dute. Hainbeste urtetan hor izanik,

dagoeneko ohitu ziren ordu txikie-

tan bertan egotera. «Askotan lo

egin gabe joan izan gara. Baina hori

garai batean izan zen, gaur egun

ez», esan du Zelaiak. Entzuten dute-

nen artean ez dira denak gaupasa

egindakoak. «Izaten da bakarren

bat joaten dena espresuki Alborada entzutera», gai-

neratu du Agirrek. 

Mende erdian izan dituzte zenbait anekdota, baina

ez hainbeste. «Behin, pilota partida batera danborra

jotzera joaterakoan, pilotari afizionatuekin batera

atera, gerrikoa puskatu eta danborraren atzetik korri-

ka ibili nintzen, denak barrez entzuten nituela», ekarri

du gogora Agirrek. Zelaiak Irurako festetako pasadi-

zo bat du gogoan: «Bertako festetara joaten ginen

jotzera, eta urte batean gotzaina etorri zen, zerbait

inauguratzera. Meza nagusia egin bitartean, gu ha-

maiketakoa egitera joaten ginen. Atera ziren mezatik,

dantza egiteko prest, eta txistulariak falta. Normale-

an gu egoten ginen zain, eta egun horretan gure zain

egon behar izan zuten. Orduan ez zegoen mugiko-

rrik...». 

Hitzordu berezia Iruñeko San Fermin festa izaten

du txistulari bandak. Beraiek 1980an hasi ziren berta-

ra joaten. «Aurretik Lezea-eta joaten ziren, eta urte

batzuetan hutsunea izan zen. Gero, gu hasi ginen.

Duela zortzi urte, 2014an, bete zen

mendeurrena Tolosako Udal Txis-

tulari Banda Iruñera joaten zela»,

esan du Agirrek. «Gero, hurrengo

urtean Maisonnave hotelak egin zi-

gun omenaldi bat. Urtero egiten

du, sanferminen inguruan, festetan

parte hartzen dutenei». Garai bate-

an Iruñean ez zen txistularirik izan-

go, eta Tolosatik hasi ziren joaten.

«Askotan
[Alboradara] 
lo egin gabe 
joan izan gara; 
gaur egun ez»
XABIER ZELAIA

Ezkerreko hiru irudietan, Tolosako inauterietan, tartean Alboradan. ATARIA
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Zelaia eta Agirre joaten hasi zirenean, bazegoen ber-

tan txistulari banda, eta elkarrekin aritzen ziren, gaur

egun izaten den moduan. Azken urteetan, San Joan

Egunean Iruñeko bandakoak etortzen dira Tolosara.

Sanferminen txupinazoan plazan bertan egiten zu-

ten emanaldia, bai txistulariek zein Iruñeko musika

bandak, eta gero kanpora ere ateratzen ziren dultzai-

neroak. «Azken urteetan kanpoan ezin izaten zen, eta

udaletxe barruan egiten genuen. Alkandora zuriare-

kin joaten ginen, eta plazan minuturako zikinduta ze-

goen», esan du Zelaiak. Hain justu, aurten berresku-

ratu egin dute ohitura hori. Agirre, noski, ez da izan,

dagoeneko ez dagoelako bandan, eta Zelaia ez da

aurten joan Iruñera. «Beti ezagutu dugu jendez gai-

nezka plaza», esan dute. «Udaltzainek jartzen zuten

kordoi bat eta musika banda eta txistulariak aritzen

ginen». Gaintza abestia jotzen zuten, eta gero kalejira

egiten zuten.

San Fermin egunean txantxoz joaten ziren jantzita.

«09:30erako joaten ginen eta gero prozesioa izaten

da. Gu lau joaten ginen eta Iruñe-

ko bandako beste lau, eta horrez

gain, bi tronpeta. Astean zehar

bakoitzak bere buelta izaten

du», esan du Zelaiak. Beste ohi-

tura bat bi bandek uztailaren

14an, San Fermin festen azken

egunean, bazkaria egitea da.

Aurten azkenekora joan nahi

zuen Zelaiak baina azkenean ez

du posible izan». Bestela, egunero aritzen dira Tolo-

sako txistulariak sanferminetan, eta Iruñean bertan

geratu ohi dira lotan. Eguerdian bi orduz izaten da

kalejira, eta gero, arratsaldean, Gaztelu plazan, dan-

tzaldia, 21:00etatik 22:00etara. «Dultzaineroak 20

minutuz, txistulariak 20 minutuz eta berriz dultzaine-

roak 20 minutuz izaten dira, eta Larrain dantzarekin

bukatzen dute», esan du Zelaiak. Sanferminak «beste

gauza bat» izango zirela uste zuen, «baina azkenean

da festan sartzea, giroan, eta asko ibiltzea. Gero egun

guztia daukagu denetarako. Parranda pixka bat ere

egin izan dugu, baina adinean pixka bat aurrera joan

garenean aldatu egin da hori». 

Elduainera, Bidania-Goiatzera eta Amezketara ere

joan izan dira festetan, eta oraindik Amezketara ere

joaten dira. «Orain Loatzo musika eskola dagoenez,

badaude txistulariak herrietan eta beraiek jotzen

dute», esan du Zelaiak. Iruran urte asko egin zituzten,

eta txapela eta zapia oparitu zieten bertara joateari

utzi ziotenean. «Nahiko natural» bizi izan dute feste-

tako egitarauaren parte izatea.

«Goiz jaiki behar izaten dela, eta

hor gaua ikusi egin behar nola

izan den», esan du Agirrek. Zen-

tzu horretan, ez dira behin ere

damutu txistulari bandan sar-

tzeaz. «Bestela ere nahiko pa-

rranda egin ditugu», esan dute. 

Festetara dultzainarekin ari-

tzen zirenean egunean zehar jo-

«Orain Loatzo musika
eskola dagoenez,
badaude txistulariak
herrietan eta beraiek
jotzen dute»
XABIER ZELAIA

Eskuineko irudian, Iruñeko Udalak omenaldia egin zienekoa Tolosako Udal Txistulari Bandakoei, sanferminetan mendeurrena betetzean. ATARIA
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tzen zuten, eta gero gaua iritsitako-

an txistua ateratzen zuten. «Ezin

izaten genuen gehiago. Ezpainek

ez zuten hainbeste aguantatzen.

Errazagoa da txistua jotzea dultzai-

na baino», diote. Tronpetak proto-

koloetan-eta jotzen dira, eta gero

kontzerturen batean edo. «Hori se-

meek egin izan dute. Txarangetan-

eta ibiltzen dira. Horiek teknika

dute, ez da garai batean bezala, eta horiek aguanta-

tzen dute», esan du Zelaiak. 

Musikaren presentzia

Zelaiak bizimodua musikari lotuta eman du, musika

irakaslea baita. Garai batean Jaiak taldean egon zen,

eta herriz herri aritzen zen. 12 urte pasa zituen talde-

an. «Orduan bai izaten zela, etxera etorri, pare bat or-

duz lo egin eta gero txistua jotzera ateratzea. Asko-

tan lorik egin gabe ere», esan du. Txistuaz gain, saxoa

eta flauta jotzen ditu, eta teklatua ere bai. «Jo baino,

lardaskatu», dio berak. Tronboia erakusten du, kaxa,

eta lehen baita bateria ere. Obrarik ez du konposatu:

«Horretarako semeak ditut». Agirrek dioenez, bera

danborrarekin bakarrik aritu da musikan, «eta lagun-

tzarekin». Seme zaharrenak saxofoia jotzen du, eta

gazteak tronpeta.

Izan ere, Tolosak badu zerbait berezia musikarekin,

eta Zelaia eta Agirreren familiak dira horren adibide.

«Nire ustez asko eragiten dute inauteriek», esan du

Zelaiak. «Jende asko ikusten da musika jotzen, eta

gero denek ikasi nahi dute. Nik 60

urtetik gorako ikasleak ditut, adin

horrekin hasi direnak ikasten. Ba-

tzuei saxoa, besteei bonbardinoa,

besteei tronboia erakusten diet, eta

inauterietako abestiak ikasi nahi di-

tuzte». Gaur egun gazteak ondo

prestatuta daudela diote. «Horre-

tan aldaketa handia izan da. Lehen

pixka bat ikasten zenuen eta aurre-

ra. Orain beste maila bat dago»,

esan du Agirrek, eta Zelaiak gaine-

ratu: «Txaranga bat ikusten baduzu

kalean, bere konponketak-eta iza-

ten dituzte, oso txukunak. Badago

musikarekiko grina». 

Txistua jotzeak bere zailtasuna

duela azaldu du Zelaiak. «Lehen ga-

rai batean txistua bakarrik jotzen

zen, silbotea eta atabalekin. Orain

soinuarekin edo pianoarekin jotzen da, eta hor instru-

mentuak ondo afinatu behar dira». Garai batean erro-

meriak txistuarekin izaten zirela ekarri du gogora, eta

trikitilariek jotzen dituzten abesti asko txistuaren ga-

rai bateko errepertoriotik ateratakoak direla. Garaiak

aldatzen joan dira, eta txistularien emanaldietan ins-

trumentu gehiago erabiltzen dira, beste aberastasun

bat emanez. «Orain aukera dago txistua edozein ins-

trumenturekin jotzeko, eta eboluzionatzen joan da

eta jarraitzen du horretan, bestela, kontu txarra izan-

go litzateke», azaldu du Zelaiak. 

Lehen herriz herri ibiltzen zen Zelaia txistuko klase-

ak ematen: Berastegi, Elduain, Berrobi, Leaburu, Txa-

rama, Gaztelu, Asteasun ordezkapenak egiten, Adu-

nan ere bai. Gero Beasaingo udal musika eskolan sar-

tu zenean, beste herrietakoak utzi eta Amarotzen

jarraitu zuen klaseak ematen. 

«Lehen herrietan taldeka ematen nuen, eta hor

gertatzen da batzuk aurrera doazela eta besteak

atzean geratzen direla, baina entseguak eginez, fes-

tetako prestatzen nituen. Gustatzen zait erakustea-

rena, badu bere xarma», esan du

Zelaiak. 

Bandaren errepertorioan badi-

tuzte bereziki gustatzen zaizkien

abestiak. «Korpusetako zortzikoa

oso polita da. Gero, Minuto de Mon-

zon deitzen dioguna», esan du Agi-

rrek, eta bat egin du Zelaiak. «Ba-

daude xarma berezia dutenak gure-

tzako, jendeak gainera eskatu

ASTEKO GAIA

«[Prestaketan]
aldaketa handia
izan da; orain
beste maila 
bat dago»
JUAN JOSE AGIRRE

«Txistua jotzea
eboluzionatzen
joan da, bestela,
kontu txarra
izango litzateke»
XABIER ZELAIA
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egiten digu kalean jotzen ari garenean», diote. Jen-

dearen berotasuna jasotzen dutela gaineratu dute,

eta, esaterako, sanjoanetan egindako Arnas berriz

emanaldiarekin jendea oso kontentu geratu zela.

«Ezberdina izan zen, abeslariekin, gitarrarekin, bate-

riarekin..., beste kutsu bat ematen zaio», esan du Ze-

laiak. 

Zelaia eta Agirre, txistulari bandako kide izateaz

gain, kuadrilla berekoak ere badira. Musika, gainera,

Konponezinak taldean ere partekatzen dute. «Txa-

ranga bat da, Amarozkoa. Bazkaltzeko eta parranda

egiteko elkartzen gara, abestiak joz. Gure kasa ibil-

tzen gara, kontraturik gabe», esan du Zelaiak. Taldea-

ren hitzordu garrantzitsuetako bat Iruñeko San Fer-

min eguneko larunbata izaten da. Bestalde, Musikhe-

rrian ere parte hartzen dute. «Amarozko festetan ere

aritzen gara. Gehienak auzokoak dira eta hor egiten

ditugu entseguak», esan du Zelaiak, eta Agirrek gai-

neratu: «Nik tarteka parte hartzen dut. Xabier buru-

belarri sartuta dago eta koordinatzaile moduan gai-

nera». Izan ere, Zelaia da partiturak-eta prestatzen

dituena.

Agirre txistulari bandan ez dago, eta Zelaiari ikas-

turte bat falta zaio bukatzeko. Pasa berri direnak izan

dira berarentzako azkeneko sanjoanak bandan. Pix-

kana belaunaldi berriak sartzen doaz taldean. Agirre-

ren ordez Santi Nazabal sartu da atabalari moduan,

eta Zelaiaren semeetako bat, Mikel, perkusionista be-

zala sartu da. «Ni joandakoan beste norbait sartuko

da. Ikusten da gazte jendea prest dagoela», esan du

txistulariak. Etorkizuna ziurtatuta dago, beraz, Udal

Txistulari Bandan. 

Gaur egun bandan sartzeko deialdiak beste kontu

bat direla diote. «Orain deialdi indartsuak egiten dira.

Duela 50 urte beste historia bat zen, sartu eta gero

prestatzeko konpromisoa hartzen zenuen. Orain

maila onarekin sartu behar dute», esan du Agirrek.

Izan ere, txistulariak herrietako ekitaldietan parte

hartzeko ohiturak hor jarraitzen du. «Horrek esan

nahi du sekulako lana egin dela kultura mailan», gai-

neratu du Agirrek. «Txistua sustatzeko herri askotan

eskolak sortu dira, eta gero parte hartzen dute herri-

ko festa eta ekitaldietan. Hori, etorkizunari begira,

ona da». 

Bandan pasa dituen urteei begiratuta, Agirrek argi

du: «Familia bat bezala izan gara, eta oso ondo kon-

pondu gara. Gure laguntasuna indartsuagoa izan da,

beste edozer baino. Ni oso gustura egon naiz, eta

gainera eskertzen diet gure lankide guztiei, lankide

baino gehiago lagunak izan direlako». Zelaiak ere bat

egiten du bandan izan duten eta gaur egun duten ha-

rreman ona izan dela esaterakoan. Agirrek gaineratu

du beti prest egongo dela bandarekin elkartzeko es-

katzen diotenean. «Beste modu batera bizituko

dugu, nahi dugulako izango da», esan du. Iritzi bere-

koa da Zelaia, eta prest egongo dela parte hartzeko

bere ibilbidea bukatzen denean. Ordainetan hamai-

ketakoa bakarrik eskatuko dutela diote, irribarrez.

Txistulari bandako kideen omenaldia jaso zuten sanjoanetan. ATARIA
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Ilar krema hotza AINTZANE ARTOLA

A zken egunetako beroa arintzeko errezeta freskoa

prestatuko dugu gaurkoan. Ilar freskoak eskura

izango bagenitu, primerakoa litzateke, bestela izoz-

tutakoekin ere balekoa litzateke honako errezeta.

Lehenik eta behin, barazki guztiak zurituko ditugu. Ilar freskoen

kasuan, aletuko ditugu aurrena eta ondoren, garbituko ditugu.

Eta porrua eta tipularen kasuan, zuritu eta ondoren zatitxoetan

moztuko ditugu. Berdin dio zatien tamaina; izan ere, krema testu-

ra emango diogunez gure platerari osagaiak irabiagailutik pasako

ditugu.  

Jarraian, kazola bat hartuko dugu eta hiruzpalau koilarakada

olio botako ditugu. Lehendabizi, tipula eta porrua botako ditugu

bertan, eta erresogosiko ditugu. Goxo-goxo izango ditugu sutan; sua fuerteegi jarri gabe. Azken batean, ekidin

behar duguna da tipula erretzea. Barazki guztiak bigundu arte sutan izango ditugu, beraz. Barazkiak erregosi

ahal izateko gatz apurtxo bat botako diegu, honela euren zukua aterako dute eta errazago egingo dira. Ikusten

dugunean tipula eta porrua bigun samar daudela, orduan ilarrak gehituko dizkiogu. Ilarrekin batera ur baso

handi bat ere gehituko dugu. Salda izanez gero, ura baino egokiagoa izango da, noski. Bor-bor batean bost bat

minutuz izango ditugu gure barazkiak, egosten. 

Behin barazki guztiak egosita, prest ditugunean, irabiagailutik pasako ditugu. Ondo-ondo pasako ditugu,

krema fin-fin-fin bat lortu arte. Krema berde polit bat lortuko dugu honela. Nahi izanez gero, barazki krema hau

beroan jan daiteke baina azken egunetako beroari aurre egiteko freskoa hartzea aukera polita izan daiteke. 

Orduan, pare bat orduz hozkailuan hozten utziko dugu. Eta ondo-

ren, behin hotza dagoela, jateko aterako dugu. Platerari toke berezi

bat eman nahi izanez gero, jogurt natural baten koilarakada bat gehi-

tuko diogu, krematsu ukitua emanez. 

Eta azkenik, urdaiazpikoa prestatuko dugu. Plater batean sukalde-

ko papera jarriko dugu eta hor gainean urdaiazpiko bizpahiru xerra ja-

rriko ditugu eta berriro sukaldeko paperarekin tapatuko ditugu. Mi-

krouhin labean 10 segundoka berotzen joango gara. Deshidratatu

egingo da gure urdaiazpikoa. Gure barazki krema zerbitzatzerako or-

duan, jogurt pittina botatzeaz gain, urdaiazpiko deshidratatu hau gai-

neratuko diogu eta toke goxoa emango diogu honela.

OSAGAIAK

- Tipula txiki bat.
- Porru bat.
- Ilar kilo erdia.
- Gatza.
- Olioa.
- Jogurt koilarakada bat.
- Hiru xerra urdaiazpiko.
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IRITZIA

A kabo bakea. Amaitu da lasaitasuna. Badi-

rudi pandemia aurreko garaietara itzuli ga-

rela. Betiko erritmo bizi eta frenetiko ho-

rietara. Deskantsatu nahi eta ezin. Gelditu

nahi… eta ezin.

Niri behintzat hori pasatzen zait. Azkenaldian, ez naiz

apenas etxetik pasatzen: herrietako festak, Bilbao BBK

Live musika jaialdia, lagunekin asteburuetako bidaiak,

hondartza… Hau dena, Tolosan astero-astero antolatzen

diren azoka eta ekimen ezberdinak kontuan hartu gabe… Eromena.

Neure burua gelditzera behartzen saiatu arren, ezinezkoa zait. Beti dago eta

zerbait etxetik kanpo egotera eramaten nauena. Eta ni bezala, nire inguruko la-

gunak ere berdin daude. Egia da, asko eskertzen dudala, berriz ere normalta-

sun batera itzuli izana, baina egia da, irailera arte asteburu guztietarako pare

bat plan baino gehiago jada itxita izatea, zertxobait estresatzen nauela.

Zoragarria da berriz ere kaleak jendez beteta ikustea. Era guztietako azoka

zein ekitaldi musikalekin gozatzea… baina batzuetan beldur naiz ez ote garen

erotzen ari hainbesteko eskaintza eta aukera ezberdinekin. Pandemiak eman

zigun lasaitasun eta patxada hori luzerako geratuko zela uste nuen, baina argi

eta garbi ikusten da, askori erritmo karibeño horiek segituan ahaztu zaizkigula.

Beldurra diogu zerbait galtzeari. Ez dugu EZER galdu nahi. Afari bat, musika

kontzertu bat, erakusketa berri baten irekiera… edozer. Eta ulergarria da, ezta?

Ez dut kontrakorik esaten, baina azken aste hauetan buruari buelta asko eman

dizkiot gai honen inguruan. Gelditzeari beldurra diogu? Lagunekin gai hau ma-

hai gainean jarri dudanean, batek baino gehiagok esan dit: «Hiltzerakoan des-

kantsatuko duzu… orain… aprobetxatu!». Eta egia da, gaur egungo gizartea,

betiko erritmo bizi horietara bueltatzen ari den momentu honetan, deskantsua

edo etxean gelditzearena, berriz ere, gaizki ikusia dagoela.

Aurtengo oporretan ez dut ezer berezirik egin nahi. Ezer ez egitea eta des-

kantsatzea dira nire helburu bakarrak. Beldur naiz ez ote dudan lortuko. Behar-

bada, mugikorra itzali eta sare sozialak kendu beharko ditut mundutik desko-

nektatu eta lasai-lasai estresik eta planik gabe egun batzuk pasatzeko. Konta-

tuko dizuet.

Bitartean, ondo pasa uda eta topera bizi (deskantsatu edo deskantsatu

gabe).

ALEX PADILLA
KALEZALE 

AMORRATUA

Deskantsatu nahi eta ezin! 

«Neure burua
gelditzera
behartzen
saiatu arren,
ezinezkoa zait.
Beti dago eta
zerbait etxetik
kanpo egotera
eramaten
nauena»
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U dan ez daukazu

oporrik. Uztai-

laren erdirako

n a z k a t u t a

zaude opor-lekuak entzute-

az. Horren arabera ere ingu-

rukoak sailkatu ditzakezula

pentsatu duzu, eta joko

bihurria hasi duzu buruan.

Badaude irlazaleak dire-

nak: Menorca, Mallorca,

Ibiza, eta Kanariak. Ordena ez dakizu, baina urte

gutxian ezagunenak eginak izango dituzte.

Beste multzo batean pilatuko zenituzke mundua-

ren beste puntara joateko ohitura dutenak: Viet-

nam, Thailandia, Filipinak, Japonia, Australia...

Gutxienez hiru aste, ze badakizu, bestela ez du

merezi.

Familia izandakoak ere badituzu inguruan, eta

noski, halabeharrez aldatu zaie atseden lekua:

Espainiako kanpin edo resortak, pentsio osoan

hotelak edo apartamentu turistikoak. Hori bai, kos-

taldetik gertu eta entretenimendua inguruan,

umeen gozamena lehenetsita.

Abenturazaleak ere bai, noski. Gutxi batzuk badi-

tuzu motxilan bizitzekoak hartu eta nomada antze-

ra dabiltzanak. Europara edo Hego Amerikara

gehienak, lagunartean edo bakarrik. 

Eta nola ahaztuko dituzu furgonetazaleak! Horie-

kin denak balio du; kostaldea, Pirinioak, Europako

hiriak, Suitzako Alpeak, Italiako Dolomitak... Aurten

agian ez dute luzatuko hainbeste egonaldia. Erre-

gaia, bai.

Badakizu zerrenda luzatu dezakezula, baina bere

horretan uztea erabaki duzu. Asko ez dira herritik

irtengo, gehienez ere pueblora. Horiek ez dute zure

sailkapenean lekurik. Tira, ez diezu lekua egin. Hala

ere, berdin gozatuko dute atseden egunez. Berdin

egongo dira maite dutenekin, berdin elkartuko dira

mahaiaren bueltan eta mundua konpondu. Badaki-

zu, eta ahaztu egiten zaizu, ez duzula behar askorik

bizitzeko. Ondo bizitzeko. Gogorarazi egin behar.

OLATZ 
PEÑAGARIKANO

IRAZUSTA

Gogoan hartzekoak, berriz

«Uztailaren erdirako nazkatuta zaude opor-lekuak entzuteaz. 
Horren arabera ere ingurukoak sailkatu ditzakezula pentsatu duzu,

eta joko bihurria hasi duzu buruan»
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OREXA
OSTIRAL KULTURALAK
22:00. Orexako Ostiral
Kulturalak ekimenaren barruan
Irai taldearen kontzertua,
Ostatuko Ganbaran.

TOLOSA
BISITA GIDATUAK
Andre Maria eliza eta gangak.
Astelehenetik ostiralera bisitak
11:30ean izango dira eta
larunbatetan 13:00etan.
Hizkuntza erreserbaren arabera
aukeratuko da. Astelehenetik
ostegunera euskaraz eta
gazteleraz. Ostiral eta
larunbatetan ingelesez eta
frantsesez ere bai.
Tolosako Alde Zaharrera bisita
gidatua. Hizkuntza erreserbaren
arabera aukeratuko da.
Astelehenetik ostegunera
euskaraz eta gazteleraz. Ostiral
eta larunbatetan ingelesaz eta
frantsesez ere bai. 10:00etan eta
12:00etan.
FILM PROIEKZIOA
19:00. Noviembre filmaren
proiekzioa eta azterketa,
Box.An.

KONTZERTUA
22:30. Tolosako Musika Bandaren
Gau Giro kontzertua, Lopez
Mendizabal plazan.
ERAKUSKETA
Irailaren 9a bitarte. Irribartea,
Artea, Irribarra eta euskara, erein
eta hazi eskultura erakusketa.
Artea, Euskara eta Irribarra
kontzeptuak uztartuta, Irribartea
izeneko proiektua jarri da abian,
41 euskal eskultoreen
laguntzarekin. Erakusketa hau
Kilometroak inguruan antolatu da
eskulturaren mundua herrira
hurbiltzeko. Eskulturak
erakusketa-gune berean edo web
orrian egongo dira salgai;
salmentaren ehuneko bat Uzturpe
ikastola antolatzen ari den
Kilometroak 22 proiektuari
laguntzeko erabiliko da. Topic
museoko Anbiguan.

ZIZURKIL
TXAPELKETA
II. Lau eta Erdiko Intxaur
Txapelketa Abeletxe Saria. Euskal
Herria, Nafarroa eta Errioxako
pilotari onenak elite eta promesa
mailan eta emakume kategorian. 

OSTIRALA
UZTAILAK 22

ADUNA
DASTAKETA ETA BAZKARIA
13:30. Aburuza sagardotegian
ostiralero, dastaketa gidatua eta
bazkaria.
BISITA GIDATUA ETA OTORDUA
19:30. Bisita gidatua eta otordua
ostiral eta larunbatetan, Aburuza
sagardotegian.

ALKIZA
URTEURRENA
Alkizako Udalak eta Euskaltzaindiak
Juan Irazusta Alkizalete hil zeneko
250. urteurrena gogora ekartzeko
hainbat ekitaldi egingo dituzte. 
17:00. Fagus-Alkiza Interpretazio-
zentroan, Juan Irazusta eta bere
garaiari buruzko erakusketa
inauguratuko da. Erakusketa ikusgai
egongo da irailaren erdira arte. 
17:30. San Martin Tourseko elizan,
Juan Irazusta. Pertsona, garaia eta
idazlana liburuaren aurkezpena
egingo da. 

AMASA-VILLABONA
ENTSEGUAK
19:30. Santiotako danborradarako
bigarren entsegua, Amalurra
plazan.
20:00. Santiotan egingo den
Santanako Rozioaren konpartsako
dantza ikasteko entsegua, Aljibean.

IBARRA
APAR JAIA
16:30. Apar jaia, Emeterio Arrese
parkean. Irekia izango da herriko
haur eta gazte guztientzat.

IRURA
MUSIKA ZUZENEAN
19:00. Urdaiazpiko ebakitzailea eta
DJ Andoni, Aizpurua jatetxeko
terrazan. 
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bertsolariak, pilota partidak eta
beste izango dira. udalak autobusa
jarriko du joan nahi duten herritar
guztientzat. Leaburuko plazatik
abiatuko da autobusa 08:45ean,
eta Txaramako papelerako autobus
geltokian egingo du beste
geldialdia 09:00etan.

TOLOSA
BisiTa GidaTua
11:30. Tolosako azokara bisita
gidatua.

IGANDEA
UZTAILAK 24

ABALTZISKETA
arrOiLa JaiTsiera
arroila jaitsiera Osinberden,
Txindokiko itzalak antolatuta.

AMASA-VILLABONA
sanTiO Jaiak
12:00. Txupinazoa, erreboteko
plazan. Osasungintzako eta
santiago egoitzako langileen
partetik, iraunkorrak txarangak
alaiturik. 
12:15. Buruhandi, ipotx eta
erraldoien kalejira, iraunkorrak
txarangak alaituta. 
12:30. halterofilia proba,
erreboteko plazan. Molins de rei
(espainiako klubetako txapelduna)
vs. denok danena. 

10:00. Billabona Xake
elkartearen 50. urteurrena dela
eta, sabrina Vega kanariarrak,
estatuko historiako jokalari
onenak, elkarteko 25 jokalariren
aurka jokatuko du aldi berean
Maiatzaren Lehena plazan, goiz
guztian zehar. 
14:00. herri bazkaria, erreboteko
plazan. 
16:00. etxeondo Fest azokaren
irekiera, etxeondo parkean:
artisau postuak, desfilea,
kontzertua. 
16:00. Bola tiraldia, helduentzat.
Behar Zana elkarteko Bola
Taldearen eskutik, Olaederrako
bolatokian. 
17:00. Pilota. Frontenisa eta
eskuz Binakako Txapelketa
herrikoia, Behar Zana
elkartearen eskutik, Olaederrako
pilotalekuan. eguraldi txarra
eginez gero, Villabonako udal
Pilotalekuan. 
17:00. Perkusio emanaldi
ibiltaria, etxeondo parkean. Zo-
zongo taldea: Kolpez Blai.
*Irakurri elkarrizketa Txomin 
Urdanpilletari 26-29 orrietan.
18:00. Perkusio emanaldi
ibiltaria, erreboteko plazatik
abiatuta. 
Zo-zongo tadea: Kolpez Blai. 
19:30. Futbito finala, erreboteko
plazan. 
19:30. Gontzal Mendibilen

LARUNBATA
UZTAILAK 23

AMASA-VILLABONA
Trikuharri Mendi LasTerkeTa
Villabonako Triatloi Taldekoek
antolatu dute; ibilbide motzak 18
kilometro ditu eta luzeak 28
kilometro. errebote plazatik
abiatuko dira bi probak eta bertan
bukatuko dira. 28 kilometrokoa
08:30ean hasiko da eta 09:00etan
18 kilometrokoa. 

AMEZKETA
FesTa
10:00. Gaztelekuko Festa.
BisiTa GidaTua
18:00. Argi ezkutuaren bila: San
Bartolome eliza eta Argizaiolak. 3
euro pertsonako. aralarko
trikuharrietatik hasi eta
argizaioletaraino euskal kulturan
izan diren ohituren inguruko
azalpena eta amezketako
argizaiola ezagunak ikusi eta
hauen inguruko errituak
ezagutzeko bisita gidatua.
Bisitaren hasieran amezketako
baserritarren produktuak
dastatzeko aukera eskainiko da.
izen-ematea: 657 37 01 56. Pello
Zabala Gunean.

BERASTEGI
Mendi irTeera
Pirinioetara irteera, urpele
elkarteak antolatuta. 
Larunbatean. eguraldiak laguntzen
badu, arroila jaitsiera, rafting edo
antzeko kirolen bat egiteko aukera. 
Igandean. aspe mendira irteera.

LEABURU-TXARAMA
irTeera
Larresoroko (Lapurdi) harrizko
zubiko jaietan parte hartu nahi
dutenentzat irteera antolatu du
Leaburu-Txaramako udalak.
urteroko moduan, bazkaria,
musika, kantuak, dantza,
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kontzertua, Eresargi eta Eresargi
Gazte abesbatzekin, Gurea
antzokian. 
23:00. Danborrada, Iraunkorrak
txarangak alaituta, Onddo Gazte
Asanbladaren eskutik. Kultur
etxetik abiatuko da. 
00:00. Dantzaldia, Erreboteko
plazan, Gabezin taldearekin.
01:00. Gazte garaiak oroituz, 40
urtetik gorakoentzako DJ
emanaldia, Txistulari plazan.
SANTIO JAIAK. 
ONDDO GAZTE ASANBLADA
12:16. Txupinazoa, Onddo plazan.
Ondoren. Argazki herrikoia. 
23:00. Danborrada. 
01:02. DJ Fresa Morango. 
ETXEONDO FEST
16:00-21:00. Artisau eta
diseinatzaileen postuak.
16:00-17:00. Ipuin antzeztua.
17:00-17:45. Zo-Zongo!
18:00-19:00. Desfilea.
19:00-21:00. Dudik-P taldearen
kontzertua.

AMEZKETA
BISITA LIBREA
12:00. Amezketako eta Aralarko
natur eta kultur ondareari

buruzko interpretazio zentroan
bisita librea. Amezketako
baserritarren produktuak erosteko
eta dastatzeko aukera izango da.
Prezioa: 3 euro. Pello Zabala
gunean.

TOLOSA
KOLONBIAKO FESTA 
UZTURRE TABERNAN
13:00. Papa betea, enpanada,
txorizo arepak salgai izango
dituzte. 
17:00. Umeei aurpegiak
margotzea. 
19:00. Datzatzeko viejoteka.
22:00. Andres Soto DJa
zuzenean.

ZIZURKIL
EUSKADIKO TXAPELKETA
Muga Ranch-en Euskadiko
Txapelketa. Bigarren fasea. Bi ate
eta hiru zaldun. 2x20 desafioa.

ASTELEHENA
UZTAILAK 25

AMASA-VILLABONA
SANTIO JAIAK

09:00. Diana, Loatzo Musika
Eskolako Txistu Taldeak alaituta.
10:15. XL Herri Krosa Haurrentzat.
Zunbeltz elkartearen eskutik,
Altzin plazatik abiatuta. 
11:30. XL Herri Krosa Helduentzat.
Zunbeltz elkartearen eskutik,
Altzin plazatik abiatuta. 
12:30. Buruhandi, ipotx eta
erraldoien kalejira, Loatzo Musika
Eskolako Txistu Taldeak alaituta,
Erreboteko plazatik abiatuta.
13:00. Eresargi Gazte
Abesbatzaren kontzertua,
Berdura plazan. 
18:00. Soka dantza, Oinkari
dantza taldearen eskutik,
Erreboteko plazan. Eguraldi txarra
eginez gero, Villabonako Udal
Pilotalekuan. 
Ondoren. Sari banaketa: Atari Bizi
eta programaren portada
lehiaketak, Erreboteko plazan. 
19:00. Rock emanaldi ibiltaria:
Rockalean, Erreboteko plazatik
abiatuta. 
19:45. Rock emanaldi ibiltaria:
Rocklanean, Etxeondo parkean.
20:30. Etxeondo Fest Azokaren
amaiera: tailerrak, eskultura,
DJak... 
22:30. Umore Gaua, Arroako
plazan: Jose Cruz Gurrutxaga eta
Patricia Sornosa artisten
bakarrizketak.
ETXEONDO FEST
11:30-21:00. Artisau eta
diseinatzaileen postuak.
10:00-11:30. Yoga saioa.
12:00-13:00. Gyotaku tailerra.
13:00-14:00. Origami tailerra.
17:00-18:00. Xaboi aromatikoen
tailerra.
17:00-18:00. Koadernaketa
tailerra.
18:00-20:00. Eskultura bizirik
amaiera.
19:45-20:30. Rockalean.
20:30. Sualma Metak.
20:30-22:00. Zigor DZren musika
saioa.
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Josu Artutxa Dorronsoro

Zo Zongo arte eszenikoen taldearen barruko ema-

naldia da Kolpez Blai. Hilabete batzuk besterik ez da-

ramatza Txomin Urdanpilleta Mujikak (Anoeta, 1998)

bertan parte hartzen, Iñaki Mujika lehengusu astea-

suarrarekin batera. Perkusioa maite du, eta bere bizi-

moduaren parte da.

Zer da ‘Kolpez Blai’?

Batukadako erritmo desberdinak uztartzen ditugu;

badira erritmo sinpleekin edo oinarrizkoekin batuka-

dak egiten dituzten taldeak, baina gurea intentsitate

handiko emanaldia izaten da. Gure saioa benetan zer

den ezagutzeko, ikustea eta entzutea da onena.

Zenbat kidek osatzen duzue taldea eta zein instru-

mentu jotzen dituzue?

Dozena bat kide gara taldean eta pailak, kaxak, tom-

tomak, txindatak eta surdoak jotzen ditugu. Une ho-

netan, hasiberri asko gaude taldean, eta beraz, ba-

tzuetan taldekide ohiak ere etortzen dira gurekin jo-

tzera. Orduan, lehen aipatutako instrumentu horien

kopuruak handitzen ditugu.

Zuk zein instrumentu jotzen duzu?

Surdoa jotzen dut. Instrumentu guztietatik hots gra-

beena duena da eta bonboaren funtzioa betetzen

duela esan genezake, erritmo finkoa markatzeko era-

biltzen baitugu.

Instrumentua zure aukeraketa izan da?

Txikitatik aritu izan naiz perkusio instrumentuak jo-

tzen, eta azken urteetan, gainera, musika talde des-

berdinetan aritu izan naiz. Hala ere, serioski hartu di-

tut orain perkusio ikasketak, maila handiagoko ikas-

ketak egin ahal izateko. Nire kasuan, taldean

hasiberrietako bat naizenez, eta instrumentu erraze-

«Talde batean ezinbestekoa
da gure lana, beste inork ez

duelako erritmoa markatzen»
TXOMIN URDANPILLETA MUJIKA

PERKUSIO JOTZAILEA ETA ‘KOLPEZ BLAI’ IKUSKIZUNEKO KIDEA

Igandean, 17:30ean hasita, ‘Kolpez Blai’ ikuskizuna izango da 
Amasa-Villabonan; ordubete pasatxoko saioa da, perkusioa

erdigunean duena, eta bertan ariko da Txomin Urdanpilleta anoetarra. 
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netako bat surdoa denez, esleitu egin zidaten. Oso

gustura hasi nintzen berau jotzen, eta orain ere oso

gustura aritzen naiz. Beste instrumenturen bat ikasi

beharko banu, ez nuke arazorik izango.

Noiztik zaude taldean, eta nolatan sartu zinen?

Abenduan batu nintzen taldera, entseguekin hasiz,

eta nire lehen saioa Irungo Errege Magoen desfilean

izan zen. Donostiako kontserbatorio batean ari naiz

musika ikasketak egiten, eta bertan bada beste ikasle

bat taldean dabilena; Iñakik [Mujika] ere bertan ikas-

ten du. Bien bitartez, izan nuen taldearen berri eta

beraiek gonbidatu ninduten kide izatera. Nirekin ba-

tera beste lau kide ere hasi ziren abenduan.

Noiz hasi zinen perkusio ikasketekin?

Haurra nintzela, Tolosako Inauterietan, txarangan

parte hartzen nuen perkusio instrumentuak joz. Au-

rrerago, baina, haizezko instrumentuak jotzeko ikas-

ketak egin nituen; lehenengo tronpeta, eta gero tron-

boia. Beranduago bateria jotzen ikasten hasi nintzen,

nire kabuz, baina azkenean, perkusio ikasketak egi-

tea erabaki nuen Loatzo musika eskolan. Handik An-

doaingo musika eskolara joan nintzen, eta 2020az

geroztik, kontserbatorioan ari naiz.

Bestelako talde batzuetan, txarangan edo rock tal-

deetan aritu izan zara. Zein da desberdintasuna eta

zein nahiago duzu?

Kolpez Blai ikuskizuna, azken finean, lana da gure-

tzat. Lana eta aisialdia uztartzen ditugu, seriotasuna

eta dibertimendua. Beste talde mota batzuetan jo-

tzen dudanean ere oso gustura aritzen naiz, baina

horiek zaletasunera bideratuta daude.

Musika aldetik, Kolpez Blai ikuskizunean egiten du-

B
eheko ilaran, ezkerretik hasita bigarrena da Txom

in U
rdanpilleta anoetarra. ATA

RIA
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gunak ez du zerikusirik bestela jotzen dudanarekin,

intentsitate handiagokoa da musika. Intentsitate hori

dela eta, nekagarriagoa ere bada.

Zuen ikuskizunean, energia, dantza eta mugimen-

dua uztartzen dituzue, baina oinarrian, perkusioa

joz. Erraza al da hori dena batera egitea?

Esango nuke hori dela gure ahulgunea. Musikari ga-

rrantzia eman nahi izaten diogu, baina ezin dugu

ahaztu, emanaldiaren gakoetako bat eskaintzen du-

gun show-a dela. Instrumentuak jotzearekin batera,

gorputz mugimenduak eta espresioak lantzen ditu-

gu entseguetan.

Koreografiaren bitartez behintzat, indarra transmi-

titzen duzue.

Ez da gauza bera erritmo bat geldirik zaudela edo

mugimenduan eta dantzan ari zarela jotzea. Gu mu-

gituz gero, inguruan dauden ikusleak ere mugitzen

dira, eta hori da nire ustez emanaldiari berezitasun

edo xarma puntu hori ematen dion elementua.

Hala ere, ezinbestekoa izango da instrumentuak

ondo jotzea, ezta?

Noski. Erritmoaz gain, ñabardurak ere badira. Oso

garrantzitsua da makilekin jo beharreko lekuan egoki

jotzea, batzuetan indartsuago, ozenago entzun da-

din, eta beste batzuetan suabeago, jotzen ari zaren

hori ahalik eta gutxien entzun dadin. Entzule asko

izaten da gure emanaldietan horrelako xehetasune-

tara adi egoten dena.

Perkusio jotzaileek egiten duzuena soinua atera-

tzea dela esango du askok. Zein iritzi duzu?

Musika talde batean ezinbestekoa da gure lana, bes-

te inork ez duelako erritmoa markatzen. Perkusioa

jotzea erraza dela dio askok, kolpe-

ak jotzea besterik ez dela. Horrez

gain, haizezko edo harizko instru-

mentuekin nota eta melodia des-

berdinak jo daitezkeela esaten

dute. Gure kasuan, eskumuturrari

ezartzen diozun indarrean edo ins-

trumentuan zein tokitan eta zein in-

tentsitaterekin jotzean dago gakoa.

Perkusioa mundu bat da, eta badira notak ere, xaflaz-

ko instrumentu ugari daudelako.

Zuen emanaldian geldikako saioa edo estatikoa eta

kalejira uztartzen dituzue. Nolakoak izaten dira?

Herriko plaza batean hasi ohi gara, geldirik, eta gure

saioaz gozatu nahi duena gugana gerturatzen da.

Gero, kalejiran joaten gara jendetza handia biltzen

den beste leku bateraino, eta bertan ere geldirik jo-

tzen dugu. Konturatzerako, bizpahiru geldialdi egin

ondoren, ikuskizuna amaitzen dugu; motza bezain

bizia da.

Halaber, Kolpez Blai emanaldia eskaintzen dugun

kide berdinek, Psychoclown izeneko beste emanaldi

bat ere eskaintzen dugu. Maskarak, petardoak eta

bengalak erabiltzen ditugu. Beste emanaldia baino

ikusgarriagoa da, eta batez ere, ilunduta dagoenean

egiten dugu, bengalek bere funtzioa bete dezaten.

Kasu honetan ere, ikusleek musikari erreparatzen

diote, baina ez beste emanaldian bezainbeste, an-

tzerkitik eta ikusgarritasunetik gehiago duelako.

Zuen kasuan, zein kantu jotzen dituzue? Aurrez

prestatuta izaten duzue saio guztia?

Festa guztietan izaten da musika taldeez edo kultur

emanaldiez arduratzen den pertsona bat. Gure ka-

suan, behintzat, berak agintzen digu, eta nora eta

nondik joan behar dugun esaten digu. Orduan, guk

ingurua begiratu eta izaten den jende kopuruagatik

edo motagatik, abesti bat edo beste jotzen dugu, ho-

rrek baldintzatzen du gure saioa, alegia. Jotzen ditu-

gun kantu ia guztiak oso azkarrak eta motzak dira;

hortaz, ez dira inoiz amaitzen ez direla diruditen ho-

rietakoak.

Hasiberriak ezin gara kexatu.

Guztia eginda topatu genuen le-

hen egunetik, aitona-amonen

etxera joan eta otordua prest iza-

ten duzunean bezala. Moldaketa

guztiak eginda zeuden, eta beraz,

horiek behin eta berriz irakurri,

ondo ikasi eta praktikan jartzea

izan da gure lana.

«Iraila amaieran
Lanzaroten egingo
den Arrecife
Festival jaialdian
aritzeko gonbita
jaso dugu»

AGENDA
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Zein harrera izaten du ikuskizunak?

Gugana hurbildu diren denak oso gustura ikusi eta

entzun izan dutela esan digute. Jotzen ari zaren bi-

tartean ere nabari da hori bere gorputz eta aurpegie-

tan. Akaso egongo zen bakarren bat ikuskizunaz go-

zatuko ez zuena, baina gu behintzat ez gara horretaz

jabetu.

Ekainean hainbat emanaldi eskaini dituzue herri as-

kotan. Egun bakarrean hiru eskaini zenituzten. Posi-

ble al da?

[Barreak] Bai, bai. San Joan jaien inguruan izan ziren

emanaldi gehienak. Bi asteburutan bederatzi ema-

naldi eskaini genituen. Egunen batean, eguerdian

bat, arratsaldean bestea eta gauean azkena. Gu ere

nahiko parranda zaleak gara, eta beraz, esaerak dio-

en bezala, «gustuko lekuan aldaparik ez». Nik buruan

honako pentsamendu hau izaten dut: «Ikuskizunak

irauten duen ordu eta laurden horretan topera aritu,

eta behin hori igarotzean, lasaitu eta atseden hartuko

dut».

Igandean, 17:30ean hasita, Villabonan ariko zarete.

Berezia izango da etxetik gertu jotzea, ezta?

Zalantzarik gabe; etxean jotzea bezala izango da.

Andoainen ere aritu ginen festetan, eta hura ere be-

rezia izan zen. Bertan ikasi nuen, eta bertan ere fami-

lia daukat; beraz, ezagun askorekin elkartu nintzen.

Tolosaldeko herritarrok ez dugu ohitura handirik An-

doainera joateko, eta beraz, igandekoa horregatik

izango da berezia, eskualdean ditudan lagunak ber-

tan izango direlako.

Aurrerago ere, abuztuan eta udazkenean emanaldi

gehiago dituzue aurreikusita?

Bai. Festak ospatzen hasiko dira herri askotan, eta

guk ere jaso ditugu deiak. Udarak aurrera egin ahala,

pentsatzen dut toki gehiagoetatik jasoko ditugula.

Abuzturako jada hainbat ekitaldi ditugu aurreikusita,

eta irailerako ere beste batzuk. Iraila amaiera aldean,

gainera, Lanzaroten egingo den Arrecife Festival

jaialdian aritzeko gonbita jaso dugu. Lehenago egin

izan dute Kolpez Blai emanaldia bertan, baina talde-

ko batzuentzat lehen aldia izango da. Esperientzia

berri bat izango da.

Non ariko zinake gustura taldearekin?

Batez ere, Euskal Herrian. Anoetan, noski, baina baita

Iruñean ere. Ekainean Bilbo inguruan izan ditugu

emanaldi gehienak. Gustura aritu gara, baina gertua-

go aritzea politagoa litzakeela hitz egin izan dugu

gure artean.

AGENDA
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EGU
RAL
DIA
OSTIRALA.
Giro goibela.

Egun osoan zeruan hodeiak na-
gusituko dira eta hodei hauek
tarteka euri langar pixka bat
utziko dute, batez ere, egunaren
lehen zatian, non ez den bazter-
tzen uneren batean zaparrada
handiagoren bat edo beste bo-
tatzea. Ipar-mendebaldeko hai-
zea izango dugu eta tenperatura
nabarmen jaitsiko da, 22-23 gra-
duan joko duelarik goia, egune-
ko erdiko orduetan.

LARUNBATA
Argitzera egingo du. Goizean
oraindik ere hodeiak oso ugariak
izango dira eta lehen orduetan
euri-langar pixka bat ere izango
da. Eguerdirako ateri geratuko da
eta pixkanaka ostarteak zabaltzen
joango dira, arratsaldean hodeiak
eta ostarteak eta giro polita gera-
tuko delarik. Azken orduetan ze-
rua ia erabat urdin geratuko da.
Goizean ipar-mendebaldeko hai-
zeak joko du, arratsaldean aldiz,
ipar-ekialdekoak. Tenperatura igo
eta 23-25 graduan joko du goia.

IGANDEA
Giro beroa. Goizean zerua ia era-
bat urdin agertuko da eta giro
eguzkitsua izango dugu. Arra-
tsalde erditik aurrera eta, batez
ere, azken orduetan behe-ho-
deiak agertuko dira, baina ez
dute inolako ondoriorik ekarriko.
Haizeak goizean hego-ekialdetik
joko du, arratsaldean aldiz ipar,
ipar-mendebaldera egingo du.
Tenperatura asko igoko da, 32-
34 graduan joko duelarik goia.
Azken orduetan nabarmen fres-
katuko du.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€

FARMAZIAK

UZTAILAK 22, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo kalea, 20. 
943 67 60 13.

UZTAILAK 23, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo kalea, 20. 
943 67 60 13.

UZTAILAK 24, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Marta Olarreaga.
Martin J. Iraola, 10. 943 67 24 38.

UZTAILAK 25, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.

EGUNERO 
GAUEKO GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA. 
LEIRE ANDRES MORANT. 
ZABALARRETA, 1. 943 67 38 49.
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