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g. pikabea
Ez da kontu berria, oholtza 
gainean oraindik ere gizonez-
koak gehiago dira. Baina ur-
teekin musikaren panorama 
ere aldatzen ari da eta gero eta 
gehiago dira oholtzaz oholtza 
dabiltzan emakumezkoak. Gure 
eskualdean ere badira, eta 
horietako hiru dira Ainhoa 
Zabaleta Iribarren goizuetarra 
(22 urte), Irune Elizagoien Bi-
zente etxalartarra (25 urte) eta 
Jaione Elizagoien Elizegi eli-
zondoarra (27 urte). Gazteak 
dira baina ez dira atzo hasiak 
honetan; badute zer kontatua.

12 urterekin taldeko abeslari 
Zabaletak Aralar Musika Es-
kolan eman zituen musika-
gintzako lehenbiziko urratsak: 
«zazpi-zortzi urterekin, solfeoa 
ikasten hasi nintzen eta han-
dik gutxira pianoarekin». Ge-
rora gitarra ere ikasi zuen eta 
gazterik hasi zen musika tal-
dean. Duela hamar urte, «Mu-
sika Eskolak antolaturiko he-
rriarteko kontzertu batean» 
ezagutu zituen lagun batzue-
kin, Gabezin taldea sortu zuen 
eta hortxe segitzen du. Erro-
meria talde horretako abesla-
ria da eta «euskal zein atzerri-
ko taldeen bertsioak jotzen 
ditugu, hainbat estilotakoak».

trikitixa eta pandereta  
utzi gabe
Inork ez du zalantzan jarriko 
etxalartarrarenak trikitixa eta 
pandereta direla erranez gero. 
«Sei urterekin pandereta ikas-
ten hasi nintzen herrian» eta 
«urtebete beranduago trikiti-
xa ikasten Lesakan». Lehen-
gusinari begira «inbidia» sen-

tituta hasi zen eta geroztik «ez  
ditut bi musika-tresnak utzi». 
14 urte bete arte solfeo ikas-
ketak ere egin zituen, eta «15 
urte nituela», Dantzadi taldean 
hasi zen. Zazpi urtez aritu zen 
taldean, eta aldi berean, orain-
dik segitzen duen «Elizagoien 

Ahizpak» taldean ere bai. Ahiz-
parekin bikotea osatuz ibiltzen 
da gaur egun, «erromeria es-
tiloko musika egiten dugu eta 
asteburuetan herriz herri ibil-
tzen gara». Formatu «ttikia» 
direla dio, «bere alde on eta 
txarrekin. Badira taldea nahi 

duten herriak, trikitilari biko-
tea guttixko ikusten dutenak. 
Gipuzkoa aldean, berriz, aunitz 
ibiltzen gara. Taldea eramatea 
baino nahiago dute trikitilari 
bikote batekin besta egin». 

akordeoiarekin han eta hemen 
Elizondoarra ere «ttiki-ttikita-
tik» dabil musikaren munduan: 
«familian euskal musikarekiko 
afizio handia dago eta horrek 
niregan eragina izan du». Sei 
urte zituela solfeoa ikasten 
hasi zen Baztango Musika Es-
kolan eta zazpirekin akordeoia 
ikasten. Ikasketa horiek gehia-
go segitzeko bide eman diote: 
«oraindik ere akordeoia jotzen 
dut eta duela urte batzuk te-
klatuarekin hasi nintzen». 
Hauspolariek taldean dabil 
eskualdean barna: «duela bortz 
urte hasi ginen eta bertze ho-
rrenbertze jarraitzea espero 
dugu». Izaskun Iparragirrere-
kin osatzen du Hauspolariek, 
«herri giroko taldea da, herri-
ko bestak, ezkontzak, bazka-
londoak... alaitzeko aproposa». 

Zer da musika?
Musika egunerokoaren parte 
bihurtu zaie. Elizondoarraren-
tzat «deskonektatzeko eta 
erlaxatzeko tresna arras ona» 
da eta etxalartarrarentzat«be-
ti nirekin dagoen zerbait». 
Goizuetarrarentzat, berriz, 
«bizitza sentitzeko modu bat» 
bilakatu da. Halere, bere ka-
suan, bertsolaritza ere garran-
tzitsua izan da: «letrak sortze-
ko bidea izan da. Letra horiek 
melodia bat eskatzen dizute 
eta horrela hasi nintzen kan-
tuak konposatzen». Bakarka 
eta taldean ibilia da, baina 
«taldean, bakarka bizi ez nituen 
esperientziak bizi ondotik, 
taldean segitzea erabaki nuen». 

Lehenbiziko aldi hura
Ez dute atzendua oholtza gai-
nerea igo ziren lehenbiziko 
aldia. Zabaletak «urduritasun 
handia» sentitu zuen eta eli-
zondoarrak «urduritasuna eta 
publikoarekiko errespetu han-
dia. Oronozko bestetan izan 
zen... A zer garaiak», dio irriz. 

«estereotipoek 
toki handia dute 
oholtzan»
ainhoa zabaleta, abeslaria

«musika bizitza 
sentitzeko modu 
bat bihurtu da»
ainhoa zabaleta, abeslaria

oholtza gaineko   
oreka helburu
Musikari lotuta, eskualdeko hainbat emakumezko dabiltza oholtzaz oholtza eta plazaz plaza. 
horietako hiruren bizipenak bildu ditu TTipi-TTapak eta orain arte egin duten ibilbideaz, emakume 
izanda oholtzan sentitzen dutenaz eta etorkizunera begira dituzten asmoez solastatu dira

Ainhoa Zabaleta goizuetarra Gabezin taldeko abeslaria da. utzitako argazkia
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Etxalartarrak auzoko beste-
tan egin zuen estreinako saioa, 
ahizparekin: «12 eta 10 urte 
izanen genituen. Mikrofono 
eta altaboz ekipo ttiki bat ero-
si genituen eta horrela hasi 
ginen». Edozein moduz, atzen-
duko ez duen eguna «gure 
lehenbiziko txapelketa» omen 
da: «2002ko ekainean, Etxa-
larko plazan», bederatzi urte 
zituela. «Ni trikitixarekin eta 
Itsaso panderetarekin atera 
ginen. A zer urduritasuna! Az-
ken aitzineko postua lortu 
genuen. Kategoria bakarra zen, 
eta gure aurka 18 urtekoak ere 
baziren». Baina horren gaine-
tik, «ez ditugu atzentzen he-
rritarren animo, txalo eta 
oihuak! Hain gustura gelditu-
ta, oholtzetan segitu nahi ge-
nuela erabaki genuen».  

Urteekin ikasiz
Geroztik ederki aldatu zaizkie 
kontuak. Etxalartarrak dio bera 
«aunitz» aldatu dela oholtza 
gainean: «orduan bi haur ginen 
eta geroztik ikasten joan gara. 
Txapelketetatn eta plazetan 
ibiltzea izan da eskolarik one-
na». Urte hauetan, gainera, 
Euskal Herriko hainbat pla-
zetara ailegatu dira, baita 
urrutirago ere: «trikitixaren 
aitzakian, Londres, Paris edo 
Portugalera jotzera atera izan 
gara». Eta urruti edo hurbil, 
atsegin du egiten duena: «lana 
eta ikasketak uztartuz gabiltza 
musikarekin eta momentuz 
behintzat gustura. Asteburu 
batzuk bertzeak baino betea-
goak izaten dira eta norbera-
rentzat asti guttirekin... baina 
tira, esaerak hala dio, ez? Gus-
tuko lekuan maldarik ez!».

Baztandarrari ere «esperien-
tziak aunitz lagundu» dio eta 
«talde bezala, bilakaera de-
zentea» egin dutelakoan dago. 
Emanaldietan «ongi» pasatzen 
du eta «musikak ilusioz eta 
gogoz beteriko momentuak 
ematen dizkit, baita jendea 
ezagutu eta harremanak egi-
teko aukera ere». 

Bertzalde, aurten hamar urte 
beteko ditu Gabezin taldeak, 
eta goizuetarrak aitortu digu, 

«azken hamar urteotan uda 
bakoitza bidaia ezberdina» 
izan dela beretzat. «Bidaia 
bakoitzean, musikalki, baina 
batez ere pertsonalki, hazten 
laguntzen didaten esperien-
tziak bizitzen ditut».Bere iru-
diko, «ikasi egin behar da 
oholtza gainean moldatzen» 
eta berak «pixkanaka» ikasi 
omen du: «abesteaz gain, gor-
putzaren mugimenduek, kei-
nuek edo espresioek garrantzi 
handia dute. Hasieran, nor-

mala da publikoak 'janen' 
zaituen sentsazioa izatea, bai-
na esperientziari esker publi-
koa nik 'jaten' ikasi dut». 

«Une onak eta txarrak»
Momentu gazi-gozoak ere izan 
dituzte. Elizondoarrak «Haus-
polariek taldea hirukote batek 
osatzen genueneko garaia» du 
bereziki gogoan, «oroitzapen 
arras onak ditut». Baina zori-
txarreko berri baten ondorioz, 
hirutik bi izatera pasatu ziren 

eta ez zen samurra izan talde-
kideentzat: «taldearekin lotu-
tako momenturik txarrena 
taldekide baten galera izan da, 
arras gogorra izan zen». 

Etxalartarrak «une berezi 
aunitz» ditu gogoan: Azpeitiko 
txosnak «ikaragarrizko jende 
pila eta denak dantzan geldi-
tu gabe», Oñatiko Madalena 
auzoa «goizeko zazpietan 
oraindik plaza beteta jendea 
ezin etxera joanez», Euskal 
Herriko Trikitixa Txapelketa 
«azkenekoz parte hartu genuen 
urtea eta txapela jantzi genue-
na»... Hala ere, «paretari jotzen 
egon garen» uneak ere tokatu 
zaizkie. «Halakoetan 'zertara-
ko gaude gu hemen?' burutik 
pasatzen zaizu. Dena bildu eta 
etxera joateko gogoa sartzen 
bazaizu ere, entsaiorako ibili 
izan ditugu emanaldi edo ordu 
horiek», dio umoretsu. 

Goizuetarrari, ordea, ahotsak 
sortu izan dizkio eragozpenak: 
«abeslaria izanik, nire tresna-
rik garrantzitsuena ahotsa da 
eta afoniak momentu txarrak 
pasarazi dizkit». Baina horien 
gainetik, oroitzapen onak ditu 
gogoan: «hamar urte hauetan 
jende asko pasa da gure tal-
detik eta aukeratzekotan, ho-
rietako bakoitzarekin eman-
dako azken kontzertuekin 
geldituko nintzateke». 

«gazteek gero 
eta guttiago 
aditzen dute 
gure musika»
Jaione elizaGoien, MUsiKaria

«ama izandakoan 
oholtzan 
segitzen dutenak 
miresten ditut» 
irUne elizaGoien, MUsiKaria

Irune Elizagoien etxalartarra 'Elizagoien Ahizpak' taldeko abeslaria eta panderojolea da. utzitako argazkia
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emakumeak eta musika
Parekidea al da musikaren 
mundua? «Ez», argi dio Zaba-
letak: «talde gehienetan gizo-
nezkoen kopurua emakumez-
koena baino handiagoa da». 
Taldean duten tokian ere aldea 
badela uste du: «emakume 
gehienak abeslari gisa ikusten 
ditugu, gutxiagotan ikusten 
dira musika-tresna bat jotzen; 
bateria, esaterako». Ez hori 
bakarrik: «soinu eta argi tek-
nikari gehienak ere gizonezkoak 
dira eta horiek, normalean, 
mutilengana jotzen duten 
edozein galdera egiteko». 

Etxalartarrak ere «oraindik, 
gizon gehiago» ikusten ditu 
oholtzetan. «Emakumeak ere 
badira, baina ama izan ondo-
tik, oholtzetatik desagertzea 
izan da ohikoena. Badira ohol-
tzetan segitzen dutenak eta 
miresten ditut. Horrela behar-
ko luke». Dena den, bere ibil-
bidean emakumezko andana-
rekin topo egin du: «ikasten 
hasi nintzenean, panderetako 
eta trikitixako nire irakasleak 
emakumeak ziren» Bere ustez, 
«trikitixaren munduan, ema-
kume edo neska aunitz ari da 
ikasten eta jotzen. Garai batean 
gizonezkoa zen mundua, gaur 
egun emakumeena bihurtzen 
ari dela erranen nuke». Erre-
ferente izan dituenak ere ai-
patu dizkigu: «Maixa eta Ixiar, 
Alaitz eta Maider, Kristina eta 
Amaia...». 

presio gehiago ala guttiago
Emakume izateagatik ez dute 
presio gehiago sentitu elizon-
doarrak eta etxalartarrak: 
«orain arte behintzat ez dugu 
inolako desberdintasunik sen-
titu», dio lehenak eta «beti 
ongi eta errespetuz tratatu 
izan gaituzte», etxalartarrak. 
Elizondoarrak ez du uste «mu-
sikaren mundua gizonezkoen-
tzat errazagoa denik,gure 
kasuan behinik behin ez da 
horrela izan». Baina bertzela-
koa da goizuetarraren iritzia: 
«gizonezkoentzat errazagoa 
da». Estereotipoek eta aurrei-
ritziek paper handia jokatzen 
dute oholtzan. Emakume ba-

tengandik 'ederra izatea', 'ongi 
abestea, 'ongi mugitzea', 'ongi 
janztea', 'edukazioz jokatzea'... 
espero da. Salbuespenak beti 
dauden arren, alde horretatik 
gizonezkoek ez dute hainbes-
teko presiorik jasaten». 

Segitzeko gogoz eta ilusioz
«Musikatik bizitzea zaila» dela 
diote. Zabaletaren irudiko, 
«garai batean, berbenak zuen 
pisua gaur egun musika ko-
mertzialak hartu du. Gizartea-
ren interesei erantzuten dien 
musika egiten baduzu, lor 
dezakezu musikatik bizitzea. 
Baina zure interesei erantzun 
nahi badiezu, bidea zailagoa 
da. Kontraesana dirudi, baina 
musikatik bizitzeko ez duzu 
zertan musika 'ona' egin. Itxu-

rak, propagandak, kontaktuek, 
interesek... zeresan handia 
dute». Berak, ordea, garbi du: 
«musika bizi nahi dugu, ez 
musikatik bizi». Baztandarrak 
ere «musikatik bizitzea arras 
zaila» dela onartu digu: «gure 
kasuan, nabarmena da guk 
jotzen dugun musika estiloa 
gaur egungo gazteen artean 
gero eta guttiago aditzen dela, 
eta horrek eragina dauka.Hala 
ere, guk hobbie moduan har-
tzen dugun zerbait da». 

Etxalartarrak gogorarazi du 
badirela musikatik bizi direnak 
eta bere ahizparen kasua ai-
patu du: «trikitixa klaseak 
emanez, nirekin erromeriak 
eginez eta Carlos Nuñezekin 
kontzertuak eskainiz dabil. 
Posible, posible da, baina ez 

da lan finkoa, eta ez dakizu 
noiz arte iraunen duen...».

emakumeei deia
Oztopoak oztopo, hiru musi-
kariek mundu horretan segitu 
nahi dute. «Ahal dudan arte 
behintzat, orain arte bezala 
segi» nahi du etxalartarrak, 
eta elizondoarrak ere «taldea-
rekin aitzinerat jarraitu nahi 
du, eta ahal izanez gero, nire 
bizitza eta inguruena ere mu-
sikaz betetzen jarraitu nahi 
dut». Bide beretik jo du Zaba-
letak: «taldearekin jarraitu nahi 
dut», eta «etorkizunean bali-
teke proiektu ezberdin bati 
ekitea». 

Uda honetan behintzat ez 
ditugu maiz ikusiko etxean, 
herriz herriko bestetan ibiliko 
baitira hainbertze maite duten 
musikaren bueltan, baztan-
darrek dioen bezala «gozatzen». 
Beraiek bezala, «musika atse-
gin duten emakume guztiak 
mundu honetan murgiltzera» 
animatu nahi izan ditu Zaba-
letak. Eta etxalartarrak, «erro-
meriazale edo bestazaleei» 
egin die deia: «herriko beste-
tan plazak bizirik mantendu 
behar ditugu, ostatuetan be-
zain besta ona, sanoa eta po-
lita egin daiteke plazan». Ema-
kumeei ere luzatu die mezua: 
«segi oholtzak konkistatzen!». 

Jaione Elizagoien elizondoarra, akordeoiarekin, Hauspolariek taldeko kidea da. utzitako argazkia

Gibeleko lana

Musikarien lana ez da oholtzara mugatzen, gibeletik ere 
«lan aunitz» izaten baitute. «Kanta berriak ikasi behar dira 
jendeak horiek entzun nahi baititu. Kantu herrikoiei norbere 
ukitua ematea ere garranzitsua da», dio etxalartarrak. 
Elizondoarrak «batez ere, konstantzia eta konpromiso 
handia eskatzen duela» gaineratu du: «lehenagotik entsegu 
dezente egin behar dira, kanta aunitz atera eta prestatu...». 
Eta Zabaletak «lau orduko kontzertu baten atzetik, lanordu 
asko daudela» azaldu digu, «entseguetan, materiala prestatzen, 
berrikuntzan, bidaietan...» pasatzen dituztenak.
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ABUZTUAK  14, asteartea

12:00 Altxaferoa. Ondotik, kalejira Elutxa txarangarekin eta herriko 

txistulariekin. Segidan herriko dantzari gaztetxoen saioa. 14:30 Zikiro-jatea. 

17:00 Gorapean: bestetako programaren azal lehiaketara aurkeztutako 

marrazkien erakusketa. 17:00 Haurren aurpegi margotzea. 20:00 Txamukos 

mariatxi taldearen emanaldia. 00:00etatik aitzinera dantzaldia Beñat eta 

Fernandorekin.

ABUZTUAK  15, asteazkena

10:00 Diana herriko musikariekin. 11:00 Meza. Ondotik Arantzako Dantza 

Luzea. 18:00 Wiia Gorapean. 19:00 Buruhaundi, erraldoi eta trikitilarien 

kalejira. 19:00 Pilota partidak: Maddi Mendizabal-Patri Espinar | Maite Ruiz de 

Larramendi-Olatz Arrizabalaga eta Alberto Ongai-Jon Olaizola | Jon Alberdi-

Jon Gorriti. 20:00-21:30 Dantzaldia Fan&Go taldearekin. 21:30 Zezensuzkoa. 

00:00etatik aitzinera dantzaldia Fan&Go taldearekin.

ABUZTUAK  16, ortzeguna
10:00 Diana herriko musikariekin. 11:30 Haurren herri-lasterketa. Izen-ematea 
11:00etan. 12:00 Luntxa plazan eta kantu poteoa. 16:00-19:00 Puzgarriak. 19:00 
Bertso saioa: Oihana Iguaran, Amets Arzallus, Joanes Illarregi eta Alazne Untxalo. 
Gai-jartzailea: Patxi Larretxea. 20:00-21:30 Dantzaldia Trikidantz taldearekin. 
22:00 Auzoetako afariak. 00:00etatik aitzinera dantzaldia Trikidantz taldearekin.

ABUZTUAK  17, ortziralea

10:00 Diana herriko musikariekin. 10:30 Herriko 

pilota txapelketako finalak, Ekaitza Elkateak 

antolatuta. 18:00 Gaztetxoentzako ginkana. 18:30 

Herri-kirolak: Nafarroako II. Mailako Aizkolari 

Txapelketako kanporaketa eta Inaxio Perurenaren 

harri-jasotze erakustaldia. 19:00 Entzierro ttikia. 

20:00-21:30 Dantzaldia Oharkabe taldearekin. 

21:00 Elkartasun Afaria Ekaitza Elkartean. 

00:00etatik aitzinera dantzaldia Oharkabe 

taldearekin.

ARANTZAKO BESTAK
Abuztuaren

14tik 17raEGITARAUA

ABUZTUAK  25, larunbata

ARANTZA ROCK (23. edizioa)

Ilunabarrean Matraka Elektrotxaranga. Gauez  

kontzertuak: Azken Trena, Kulto Kultibo, Bultz! 

eta DJ Balber. Sarrera 5€.
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ARANTZAKO BESTAK
Abuztuaren

14tik 17ra

«Elkarlana gauza ederra eta beharrezkoa 
dun herria aitzinera ateratzeko». Halaxe 
diote Nerea Alzuri, Amaia Telletxea, Amaia 
Apezetxea, Leire Mitxelena eta Aintzane 
Pikabea Arantzako ttunttunlariek. 
Badakite zertaz ari diren, aspalditik 
ari baitira elkarlanean eta auzolanean. 
Gainera, gustura aritzen dira, «herriko 
saltsa eta auzolana gustuko» baitute. 
Lehenbiziko hirurak ttunttunlari 
beteranoak dira: «10-12 urterekin, 
Martin Ibarrola eta Gregorio Mitxelena 
txistua erakusteko prest agertu zitunan. 
Solfeoan ari gintunan eta instrumentua 
aukeratzeko momentua zunan». Garai 
hartan «akordeoia furian» zegoen 
arren, «Gregoriok bilera bat antolatu 
eta txistua ikastera animatu gintunan». 
Garai «polita» izan zela diote: «belaunaldi 
diferenteak, hiru gizon heldu eta sei 
neska gazte elkarrekin. Ordura arte 
segur aski gizonak bakarrik izanen 
zitunan. Aunitz disfrutatu geninan, haien 
ohitura transmititu zigutenan eta oraindik 
segitzen dinagu». 
Mitxelena eta Pikabea, berriz, Gaizka 
Sarasola lesakarrarekin ikasiak dira: 
«Musika Eskolan instrumentu bat 
aukeratu behar geninan eta gustukoena 
ttunttuna genuenez eta honek Arantzan 
zuen presentzia eta auzolanarekin lotuz 
hasi gintunan». 8-9 urte izanen zituzten 
eta «beteranoen artean gauzak ikasiz eta 
kultura barneratuz» kontent ibili izan dira.
Merituz betetako urte saila pasatu 

dira geroztik, eta aldi oro, ttunttularien 
hitzorduetan izaten dira: «bestetan 
argisoinuetan, herriko dantzetan, dantza 
taldea kanpora ateratzean, prozesioetan, 
meza berezietan, ezkontzetan...». Hain 
zuzen, musu-truk eta borondate onez 
egiten duten lana eskertzeko, martxoan, 
Udalak omenaldia eskaini zien: «hagitz 
eskertuak gauden, auzolana eskertzeko 
modu polita dun». 

HERRI TTUNTTULARIA
Lotura haundia izan du Arantzak 
txistuarekin: «herriko dantza txistu eta 
atabalarekin jotzen dun eta mozorroen 
inguruan ere ttunttunlariak ibili ditun 
aspalditik». Juan Migel Biurrarena 
aipatu dute: «Arantzako ttunttunlari 
eta txistugilea, 1927an sorturiko 
Euskal Herriko Txistularien Elkarteko 
lehendakaria izan zunan». 
Gaur egun, bortzkote honi esker segitzen 
du txistuak bizirik Arantzan, baina 
«txistua aspaldi ez din inork ikasi eta 
taldea odolberritzea polita» izanen 
litzatekeela uste dute: «saiatu beharko 
dinagu». 
Ate joka diren bestetan ere ez dute 
hutsik eginen. «Lagun eta familia artean, 
egunez eta arratsez, ekitaldi aunitzetan 
parte hartuz» ibiliko dira, baina baita 
herriko karrikak eta plaza ingurua 
txistuarekin alaituz ere. Eurek gabe 
ezinezkoak izanen bailirateke herriko 
hainbat ekitaldi. 

ARANTZAKO
TTUNTTUNLARIAK

«Elkarlana gauza 

ederra dun»
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ABUZTUAK  14, asteartea

17:00-18:00 IV. lasterketa herrikoia. Haurren lasterketa 17:30ean eta helduena 

18:00etan. Izen-ematea: 17:00. Ondotik, merienda denentzat. 19:45 Agerraldi 

isila Euskal Presoak Euskal Herrirat. 20:00 Altxaferoa txistulariek, trikitilariek, 

Elutxa txarangak, buruhandiek eta kankailuek animatua. 21:30 Herri-afaria 

frontoian. Txartelak (20€) hartzeko epea: abuztuak 10. Elutxa txarangak 

animatuko du giroa. 00:30-04:00 Dantzaldia Joxpa Erromeria taldearekin.

ABUZTUAK  15, asteazkena
10:30 Argisoinuak. 11:30 Meza. 12:30 Herriko 
dantzarien saioa. Ondotik  hamaiketakoa dantzari 
eta musikarientzat. 18:30 Funbox Factory. Freestyle 
ikuskizuna. 19:30-21:30 | 00:00-03:00 Dantzaldia 
Oharkabe taldearekin.  

EGITARAUA

Abuztuaren
14tik 18ra

ABUZTUAK  16, ortzeguna
10:30 Argisoinuak. 11:00-13:00 | 15:00-18:00 Haurrentzat joko parkea (txu-txu 
trena, puzgarriak eta joko tradizionalak). 13:30 Asauttiki. Txartelak (8€) hartzeko 
epea: abuztuak 12. 16:30-18:30 Eskalada haur eta helduentzat, frontoi gibeleko 
paretan. 17:00 XXVI. mus txapelketa. Apuntatzeko 16:30etik aitzinera frontoian. 
18:30 Lerro dantzak Lesakako Beti Gazte Elkartearen eskutik. 19:45 Museko sari 
banaketa. 20:00 Txamukos mariatxiak. 00:00-03:30 DJ Txingudi.  

ABUZTUAK  17, ortziralea

10:30 Argisoinuak. 11:30 Herriko umeen XXXII. pilota txapelketako finalak. 12:00 Aitor 

Danboriena Memoriala VII. Pilota Txapelketako finala. 13:00 Pilotako sari banaketa. 

17:30 Herriko trikitilarien saioa. Ondotik trikitilarientzat merienda. 19:00 Sokatira 

desafioa, bertsolariek girotua. Segidan, sokatira erakustaldia. 19:15 Bertso-saioa: 

Miren Amuriza, Iker Gososterrazu eta Etxahun Azkarraga. Ondotik, bertso-kalejira. 

20:00-21:30 | 00:00-03:00 Dantzaldia Gabenara taldearekin.  

ABUZTUAK  18, larunbata
10:30 Argisoinuak. 12:00 Herri-kirolak. Nafarroako herriz 
herri txapelketaren jardunaldia. 14:00 Jubilatuen bazkaria. 
14:00 Asaua ermitako zelaian. 20:00-22:00 Eonian 
Elektrotxaranga. 00:00-03:00 Dantzaldia Trikidantz 
taldearekin.  
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Abuztuaren
14tik 18ra

Mikel
IBARRA
Etxalarko gaztea

«Pilota txapelketari 

esker herria 
girotzen dugu»

Egunen joan-etorrian, Mikel Ibarrak 
gero eta gogo gehiago ditu «gustuko» 
dituen herriko bestetarako. Bezperako 
herri-afariarekin, «giro ederrean» 
hasiko ditu. Egun handian «indarra 
hartzen ari diren dantza emanaldiaz 
eta bermutaz» gozatuko du; eta azken 
eguneko «asauarekin» borobilduko ditu. 
Bien bitartean, «mariatxien emanaldia 
ikusteko eta pilota txapelketan edo bertze 
ekitaldietan» parte hartzeko aukerarik 
ere ez du galduko. 
Ekitaldi batzuetan bertzeetan baino 
eskarmentu handiagoa du Etxalarko 
gazteak. Pilota txapelketan, erraterako, 
«laugarren urtea» du aurtengoa; asaua 
prestatzen, berriz, ez daki zenbat 
daramatzan: «hamar urte inguru izanen 
dira...». 

HERRIA GIROTUZ
Pilota txapelketa «herritar gazteak eta 
ez hain gazteak astebururo biltzeko 
aitzakia da» etxalartarraren ustez, 
baina «inguruko herritarren bat ere 
bertaratzen da». Parte-hartzaileei esker, 
«herria girotzen dela erranen nuke» 
gaineratu du. Aurten hamar bikote ari 
dira. Tartean da Ibarra. Aitortu digunez, 
bere zaletasunetako bat da «kirola neurriz 
egitea», baina «partida ondotik Herriko 
Ostatuan, tertulia ederrean, hartzen duten 
garagardoak» ere badu erakartzeko 
gaitasunik. Oro har, «normalean gelditzen 
ez zaren jendearekin egotea» polita 
iruditzen zaio etxalartarrari.

AITZINEKOENGANDIK IKASI, 
ONDOKOEI IRAKATSI
Batean pilota eta bertzean zartagina 
hartuta, baina batean zein bertzean 
«ederki» moldatzen da Ibarra: «asaua 
prestatzea guri tokatzen bazaigu ere, 
ikaragarri ongi pasatzen dugu» adierazi 
digu: «hamabortz lagunen artean egiten 
dugu eta kuadrillan horretan abilak 
direnak baditugunez, kasu egitea aski 
izaten dugu». 
Aunitz dira egitekoak: «letxuga garbitu, 
mahaiak jarri, edariak eskatu, haragia 
prestatu, zerbitzatu..., denetarik egitea 
tokatzen zaigu» adierazi digu. 
Herriko «erretzaileen» laguntzaz, «300 
bat lagunentzat» bazkaria prestatzen 
dute: «urtez urte antzeko kopurua 
etortzen denez, kantitateak neurtzeko 
aitzineko urtekoa izaten dugu ardatz. 
Hala, dezente moldatzen gara» adierazi 
du. «Haragi eta zerbitzu onari» esker, 
dena «behar bezala» ateratzea lortzen 
dute: «jendea hagitz gustura egoten da». 
Aurtengoan, larunbata izaki, jendetza 
bilduko denez «herritarrak kanpoan ez 
gelditzeko» dei berezia egin nahi izan 
du, «zelaia ez da hagitz handia eta... 
ingurukoak ez etorrita ere beteko da» 
erran digu irriz. 
Lanak, ordea, ez dira bazkariarekin batera 
bukatzen: «gero ermita zegoena baino 
garbiago utzi behar izaten dugu». Beraz, 
seguru bazkalondorako eta ondotik 
datozen garbiketa-lanerako bisitariak 
ametituko dituztela!
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ABUZTUAK  14, asteartea

19:30 Herri-kirolak. Lehendabizi haurrak eta gero 

gazteak. 20:00 Txupinazoa eta kalejira herriko trikitilari 

eta buruhaundiekin. 00:00 DJ Endara.

ABUZTUAK  15, asteazkena
09:30 Diana gaiteroekin. 11:00 Meza. 12:00 Haurren dantza saioa. 13:00 Luntxa. 17:00 Haurren pilota partida.  18:00 Pilota partida: Titin-Azanza | Elizalde-Bergera. Pilotariei harrera herriko trikitilariekin egingo zaie. 20:00-22:00 Pancho Balbuena.

ABUZTUAK  16, ortzeguna

13:00 Aizkora apustua: Julen Kañamares-Donato Larretxea | Iker  Vicente-

Joxean Etxeberria. Herriko trikitilariek alaituko dute saioa. 14:00 Paella bazkari 

autogestionatua. 18:00 Tira goiti bulka beheiti. 21:30 Gazte-afaria. Arratsaldez 

eta gauez DJ Julen.

ABUZTUAK  18, 
larunbata

14:00 Herri-bazkaria Sustrai Kolina 

eta Agin Laburu bertsolariekin. 

Txartelak abuztuaren 16a arte 

30€tan eta hortik aitzinera 35€tan. 

Segidan komentura bisita Aurtizko 

trikitilariekin. Arratsaldez eta gauez 

dantzaldia Gabenara taldearekin.

ABUZTUAK  17, ortziralea
11:00-13:00 | 16:30-18:30 Puzgarriak. 17:30 Mus txapelketa herrikoia (bikote 
bakoitzeko lagun bat guttienez herrikoa izan behar da). 19:00 Patata tortilla eta 
postre lehiaketa. 20:30 Prestatutako patata tortilla eta postreen aurkezpena. 
21:30 Afaria frontoian. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Joxe Angelekin.

DONAMARIAKOKO BESTAK

EGITARAUA
Abuztuaren

14tik 18ra
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ZUBIETAKO FIESTAKDONAMARIAKOKO BESTAK

ABUZTUAK  14, asteartea

19:00 Pala txapelketako finala. 20.00 Herriko txistulariak. Ondotik, herriko 

trikitilariak. 21:30 Zopa handiak Herriko Ostatuan eta Errandonean. 00:00 Arbola 

altxatzea eta joaldunak. Dantzaldia Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK  15, asteazkena

08:00 Diana. 11:00 Meza nagusia. Ondotik  

txistulariak eta joaldunak. Herriko erraldoiak 

eta buruhandiak. 12:30 Herriak eskainitako 

omenaldia aurten 85 urte betetzen dituztenei. 

13:00 Aizkora apustua: R. Saralegi-E. Saralegi 

| Palaxio-Irazu. 18:00 Ortzadar dantza taldea. 

Ondotik muxikoak plazan. Arratsaldez eta 

gauez dantzaldia Modesto soinulariarekin.

ABUZTUAK  16, osteguna

08:00 Diana. 11:30 Krosa (izen-ematea 11:00etan). 

12:30 Pilota partidak: Hegoi-Endika | Mattin-Joanes 

eta Mikel Mikelarena-Julen Santesteban | Xuban 

Ilarregi-Patxi Loiarte. 16:00 Mus Txapelketa 

herriko ostatuan. 17:00 Patata tortilla lehiaketa 

plazan. 17:30 Postre lehiaketa, etxetik ekarritakoa. 

Ondotik merienda. 18:30 Patata tortilla eta postre 

lehiaketaren sari banaketa. Arratsaldez eta gauez 

dantzaldia Hauspolariek taldearekin.

ABUZTUAK  17, ostirala

08:00 Diana. 10:30 Herriko trikitilariak. 11:00 Haurrentzako betiko jokoak. Eguerdian 

haurrentzako bazkaria eta gazte-bazkari autogestionatua. 16:30 Jokulandia. 17:30 

Plater-tiroketa. 18:30 Haurrendako merienda. 19:00 Gazte jokoak plazan. Arratsaldez 

eta gauez dantzaldia Gabezin taldearekin.

EGITARAUA
Abuztuaren

14tik 18ra

ABUZTUAK  18, larunbata

08:00 Diana. 11:30 Pilota partidak: Enara 

Santesteban-Ane Mendiburu. 12:00 Emakume 

Master Cup: Maite Tolosa | Ane Arteaga eta Naroa 

Elizalde-Ohiana Orbegozo | Araitz Eizagirre-Maire 

Telletxea. 13:00 Gazteek antolatutako herri-kirolak. 

14:30 Bertso-bazkaria: Nerea Ibarzabal eta Julio 

Soto. 17:00 Haurrentzako futbitoa. 21:00 Xingar 

jatea estalpean (txartelak 4€). Arratsaldez eta 

gauez dantzaldia Fan&Go taldearekin. 02:30 Arbola 

botatzea bestei bukaera emanez.

Abuztuaren
14tik 18ra
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ORONOZ-MUGAIRIKO
BESTAK

Abuztuaren
14tik 18ra

ABUZTUAK  14, asteartea

Goizean mendi-irteera. 20:00 Txupinazoa eta 

kalejira. 21:30 Baztan zopak. 00:00 Mahai-ingurua 

eta kalejira plazara. 01:00 DJ Pali.

ABUZTUAK  15, asteazkena10:00 Dianak. 11:00 Meza nagusia. 12:00 Herriko haur eta gazteen dantzak. 18:00 Herriko pala txapelketa finalak. 20:00 Mariatxiak + sorpresak. 22:00 Dantzaldia Franxixko akordiolariaren eskutik.

ABUZTUAK  16, ortzeguna
10:00 Dianak. 11:00 Gosaria eta auzolana. 14:00 Gazte bazkaria. 17:00 

Egonian elektrotxarangarekin kalejira herrian barna. 19:30 Gazte jokoak. 20:00 

Franxixko. 21:30 Mozorro eta tortilla lehiaketa. 22:30 Dantzaldia.  

ABUZTUAK  17, ortziralea
10:00  D ianak. 11:00 Joku land ia 

haurrentzat eta partxis eta xake txapelketa 

gaztetxoentzat. 14:00 Haurren bazkaria. 

16:00 Jokulandia haurrentzat eta futbol 

partidua gaztetxoen artean. 17:00 Mus 

txapelketa herrikoia. 21:30 Kuadrillen 

afaria. 23:00 Kontzertuak.  

ABUZTUAK  18, larunbata

10:00 Dianak. 12:00 Herri-kirolak. 14:00 Herri-bazkaria. 17:00 Dantzaldia 

Joxe Angelen eskutik. 18:30 Grand prixa. Ondoren plazara kalejira. 21:30 DJ 

Endaran eskutik dantzaldia plazan.  

EGITARAUA
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AMAIURKO BESTAK

ABUZTUAK  14, asteartea

20:00 Suziriak eta ezkil-jotzea. Kuxkuxtu txaranga herrian barna. 21:00 Baztan-

zopak Kuxkuxtu txarangak alaiturik (sarrerak: Amaiurko Gaztelu ostatuan eta 

Elizondoko Intzan eta Antxitonean). 01:00 Gaupasa Fan&go taldearekin. * Oharra: 

bueltatzeko autobusa herriz herri: 03:00etan, 05:00etan eta 07:00etan.  

ABUZTUAK  15, asteazkena

10:00 Baztan-Bidasoko XVI. ardi erakusketa 

eta lehiaketa, ardi-gasna lehiaketa, artisauen 

erakusketa, bretoi arrazako zaldien erakusketa 

eta Indart Ariztegi ganadutegiko piriniar 

arrazako behien erakusketa, trikitilariek 

alaiturik. 11:00 Meza. Ondotik Gaztelu 

taldearen emanaldia elizan. 12:00 Herriko 

txistulariak herrian barna. 13:00 Mutil-

dantzak eta hamaiketakoa. 17:00 Artzain 

zakur desfilea trikitilariek alaiturik. 17:30 XLIII. 

Artzain Zakur Txapelketa, Patxi Etxeberriaren 

XIV. Memoriala. Ilunabarrean Demode 

Quartet taldearen kontzertua.

ABUZTUAK  16, ortzeguna

11:00 Haurren esku-pilota finalak. 12:00 Herriko txistulariak herrian barna. 

12:30 Haurrendako jokoak herriko plazan. 14:00 Haurren bazkaria elkartean. 

16:00 Jolas parkea eta apar besta. 18:00 Bertso-poteoa Iñaki Apalategi eta Alaia 

Martinekin. 19:30 Txokolatada. 21:00 Muxikoak. 21:30 Sardina eta txistor jatea. 

22:00 Dantzaldia Beñat eta Fernandorekin.

ABUZTUAK  18, larunbata

12:30 XVII. boneta jaurtiketa eta herriko txistulariak. 14:00 Zikiro jatea Salaberrik 

alaiturik. 21:30 Mutil-dantzak, gaita eta larrain-dantza. 00:30 Gaupasa Gabezin 

taldearekin. * Oharra: Gan torri autobusa herriz herri ibiliko da.

ABUZTUAK  17, 
ortziralea

10:00 Dianak. 12:00 Herriko txistulariak 
herrian barna. 12:00 Mus txapelketa 
Gaztelu Ostatuan. 14:00 Gazteen bazkari 
autogestionatua. 18:00 Pilota partidak. 
Ondotik trikipoteoa. 21:30 Mutil-dantzak, 
gaita eta larrain-dantza. 22:00 Gazteen 
afaria elkartean. 23:30 Kontzertuak: 
Ezen Balea eta La Tokokera. Ondotik Dj 
Txingudi.

EGITARAUA

Abuztuaren
14tik 18ra
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ZUGARRAMURDIKO                         
             BESTAK

ABUZTUAK  14, 
asteartea

10:00 Besta hasierako suziria eta eskea 

musikaz alaiturik. Ondotik pintxoak 

Herriko Etxean. 16:00 Haurrendako 

jokoak frontoian. 18:00 Herri-kirolak 

plazan. 19:30 Kli-k txaranga plazan. 

22:00 Piperrada. 00:00 DJ Tirri&Tery.

ABUZTUAK  15, asteazkena
12:00 Meza Nagusia. Ondotik herriko eta Baztango dantzarien saioa eta  
Herriko Etxeak eskainitako aperitifa. 17:30 Herriko pala txapelketaren finala. 
Ondotik dantzarien emanaldia plazan. Arratsaldez eta gauez Trakets taldea.

ABUZTUAK  16, ortzeguna

12:00 Gorriti eta bere animaliak. 16:00 Haurrendako jokoak eta aparra frontoian. 

17:00 Sarangak animatutako bertso poteoa. 20:00 Joselu Anaiak. 

ABUZTUAK  17, ortziralea
09:00 Plater-tiroketa Urbian. 10:00 Zikiroko haragiaren prestatzea Akelarrenean. 

12:00 Erraldoiak eta buruhandiak eskualdeko trikitilari gazteek animaturik. 

12:00 Adinekoendako meza. 14:00 Adinekoendako bazkaria Azketan. 16:00 

Zikiroko piperradaren prestatzea Akelarrenean. 18:00 Kuxkuxtu txarangaren 

eskutik, plazatik kalejiran abiatu eta ahate-jokoa. 19:30 Dantzaldia Txamukos 

taldearekin. 21:30 Valentziatik ekarritako sorpresa! Ondotik Irazar taldea.

ABUZTUAK  18, larunbata

08:00 Zikiro prestatzea lezean. 12:00 Baigorriko gaiteroek, Kuxkuxtu txarangak 

eta Irungo Atsegina txarangak animaturik, aperitifa ostatuetan. 14:30 Zikiro 

jatea lezean, gaiteroek eta txarangarekin. 19:00 Larrain-dantza eta muxikoak 

plazan. Arratsaldez eta gauez Laiotz taldea. Ondotik Gaixoa ni.

EGITARAUA
Abuztuaren

14tik 18ra
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Juan Migel
OLAIZOLA
Zugarramurdiarra

Azken hogeita bortz urteetan Zuga-
rramurdin bizi da Juan Migel Olaizola. Ez 
da bertan sortua, baina baditu bertako 
erroak, «ama zugarramurdiarra nuen», eta 
enbor beretik du sentimendua: «bertakoa 
sentitzen naiz». Herrian ditu «familia, an-
tzerki taldea, lagunak...».

BESTAZALE ROLEAN LANIK EZ
2012az geroztik herriko antzerki taldean 
parte hartzen du: «Hondarribian antzerkia 
egiteko apez bat behar zutela erran 
zidatenean hasi nintzen». Ordutik, «gus-
tatu» egin zitzaion eta egun «sartua naiz» 
adierazi digu. «Adin eta kuadrilla» ani-
tzetakoak biltzen dira eta «elkar ikusteko 
aitzakia da». Guti goiti-beheiti «hogoita 
bortz lagun» biltzen dira, eta «laguntasun» 
giroa izaten dute: «emanaldirik ez dugu-
larik pena hartzen dugu, bazkariren bat 
pentsatzen hasten gara». 
Hasieran «inkisidore rola egiteko» sartu 
bazen ere, pixkan-pixkan «akerrarena» 
ere hartu du. Inkisidorearen rolean «aur-
pegia biluzik» izateak eta «solas aunitz» 
egin beharrak «indartsuago» sentiarazten 
du. «Jendea izutzeko eginkizunak» 
baldintzatzen du «solasaren tonua, 
erritmoa...». Akerraren rolean «ahotsik 
gabe jarduteak» bertze alderdi batzuk 
nabarmentzea eragiten dio: «pauso 
lasaiak ematea, jarrera segurua eta 
irmoa islatzea» dira gakoak. Ederki ikasi 
ditu gakoak. Hartzen dituen rol guztiak, 
ordea, ez dira ikasiak, bada berezko 
duenik. Ondoko egunetan hartuko duen 
bestazale rola erraterako, berez datorkio: 

«urtean zehar ez naiz aunitz ateratzen 
baina bestetan maite dut» adierazi digu. 

HERRI TTIPIA, BESTA HAUNDIA
Familiarekin «elkartuz, dantzatuz, 
gozatuz» eta «alimaleko bestarik gabe, 
lasaiki» pasatzen ditu egunak. Bezperan 
«haundixkoa» egiten ez badu, «egunero» 
ateratzen da Olaizola: «herri-kirolak, aha-
te jokoa, dantzaldia...». Batetik bertzera 
ibiltzen bada ere, gustukoena «hondar 
eguneko zikiro jatea» izaten du. Areago, 
bezperatik prestaketa-lanetan laguntzera 
joaten da eta 18an egun guztian lezean 
izaten da: «ez naiz lehendabizikoetarik 
joaten, ni baino gehiago egiten dutenak 
badira frango» gaineratu du. Halere, dena 
akitzen delarik ez zaio bildu beharra 
dagoela ahanzten: «akitu artean, han 
izaten naiz». Zikiroak duen «xarma» tokiari 
eta herritarrei zor zaie: «lezean egiten 
delako eta herritar guztiak elkarlanean 
jarduten dugulako, berezia da». Lagunen, 
familiaren, eta bereziki, aitaren arrimuan 
hasi zen laguntzen. Aita, oraindik orain, 
hor izaten da, zikiroa erretzen: «gehienak 
helduak dira, aitak erraterako 80 urte 
ditu, baina horren ongi egiten dutenez ez 
dugu zikiroa erretzen ikasteko beharrik 
izan. Halere, gazte batzuk ikasten ari 
dira: nire koinatua, Dominik... ». Ez da 
lan makala, 800 bazkari-txartel egiten 
dituzte eta «jendea txartelik gabe gelditu 
izan da», herri ttipian besta haundia izaten 
den seinale. Bada, bertze zantzurik: «200 
biztanleko herri batean sei ostatu daude 
eta hori ere bada besta giroaren adierazle». 

«Bezperan piperrada 

urririk banatzen 
dugu»
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EGITARAUA

ABUZTUAK  12, igandea

08:00 Auroroak Umore Ona koroaren eskutik. 09:00 Irumaita txaranga herrian 

barna. 11:00 Meza. 12:00 Pilota partidak herriko pilota eskolako haurrekin. 

14:00 Umeen bazkaria Ikastolan. 16:30 Zezenak eta poniak plazan. Ondoren 

haurrentzako merienda. 19:00 DJ Porru plazan. 20:30 Goittikiren aldeko 

bingoa Ikastolan.

ABUZTUAK  15, asteazkena
07:30 Diana dultzaineroekin. 08:00 Entzierroa. 10:30 Meza eta prozesioa. 
12:00 Erraldoiak eta buruhandiak dultzaineroekin herrian barrena. 12:00 Pilota 
partidak. 13:30 Igandea txaranga. 17:45 Zezenak. 19:00 Bertso saioa: Alaia 
Martin, Agin Laburu, Julio Soto eta Iker Zubeldia. Ondoren Igandea txaranga. 
20:30 Goittikiren aldeko bingoa Ikastolan. 21:30 DJ. Mikeltxirekin dantzaldia 
Ikastolan. 21:45 Afari herrikoia Umore-Ona elkartean. 00:30 Kalejira. Ondoren 
Igandea txaranga. 

ABUZTUAK  14, asteartea
11:30  A l tsasuko gazteen aldeko 

elkartasun argazkia. 12:00 Txupinazoa. 

Ondoren erraldoiak eta buruhandiak 

Igandea txarangarekin. Txosna irekiera 

eta gazte-poteoa. 14:30 Gazte-bazkaria 

Ikastolan. Ondoren gazteen arteko Goizu-

prix. 19:30 Umore-Ona peñaren irteera 

Ikastolatik, txarangarekin. 20:00 Gazte 

txupinazoa Gaztetxean. 20:30 Goittikiren 

aldeko bingoa Ikastolan. 23:00 Gabezin 

taldearekin dantzaldia plazan. Ondoren 

Igandea txaranga.
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ABUZTUAK  16, osteguna
11:00-14:00 Haurrentzako puzgarriak eskolan. 11:30 Toka txapelketa heldu eta 
haurrentzat. 12:00 Sagardo probaketa plazan. 13:00 Igandea txaranga. 16:00-18:00 
Haurrentzako puzgarriak eskolan. 18:30 Herri-kirolak. Aizkolariak: Hodei Ezpeleta 
eta Oier Kañamares. Harri-jasotzailea: Idoia Etxebarria. Ondoren Igandea txaranga 
kaleetan barrena. 20:30 Goittikiren aldeko bingoa Ikastolan. 00:00 Modextorekin 
dantzaldia Ikastolan. Ondoren Igandea txaranga kaleetan barrena.

ABUZTUAK  17, 
ostirala

11:00 Erraldoiak eta buruhandiak herrian 

trikitilariekin. 12:00 Chuchin Ibañez y Los 

Charros mariatxiak plazan. 13:30 Igandea 

txaranga. 17:00 XV. mus txapelketa Ixkibi 

kanpinean. 18:00 Umore-Ona dantza 

taldekoak plazan Hernaniko dantzari 

eta musikarien laguntzaz. 19:30 Eonian 

elektrotxaranga kaleetan barrena. 20:30 

Goittikiren aldeko bingoa Ikastolan. 23:00 

Nøgen taldearekin kontzertua plazan. 

Ondoren Laiotz taldearekin dantzaldia 

plazan. Ondoren Igandea txaranga.

ABUZTUAK  18, 
larunbata

08:00 Entzierroa. 12:00 Umore Ona 
peñaren irteera Ikastolako tabernatik. 
12:00 Pilota partidak: umeen pilota 
partida eta Goizueta-Arano pilota partidak. 
Ondoren Igandea txaranga. 14:30 Umore 
Ona peñaren bazkaria Ikastolan. 17:00 
Umore Ona peñaren kalejira Igandea 
txarangarekin. 18:30 Zezenak. 19:30 
Iratzar taldearekin dantzaldia plazan. 
20:30 Goittikiren aldeko bingoa Ikastolan. 
00:00 Udaletxe aurrean festen bukaerako 
ekitaldia Igandea txarangarekin. Segidan 
Iratzar taldearekin dantzaldia plazan. 
Ondoren DJ Bull Ikastolan eta Igandea 
txaranga kalez kale. 
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Abuztuaren
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ABUZTUAK  14, 
asteartea

21:00 Herri-afaria. Ondoren dantzaldia 

Joxe Angelekin.

EGITARAUA

ABUZTUAK  15, 
asteazkena

10:00 Argisoinuak. 12:00 Meza 

nagusia. 13:00 Bike show. 18:00 

Aizkora apustua: Arria V.a-Mugerza | 

R. Saralegi-Rekondo. Arratsaldez eta 
gauez dantzaldia Fidelekin.

ABUZTUAK  16, 
osteguna

10:00 Argisoinuak. 11:00-13:00 | 15:00-18:00 Karts eta puzgarriak. 18:00 Batukada Samba-kara. 19:00 Pintxo potea. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Iratzar taldearekin.

ABUZTUAK  17, ostirala
10:00 Argisoinuak. 10:30 Mus txapelketa. 16:30 Finalerdiak eta finala. 18:00 Aizkora apustua: Nafarroako III. mailako finala. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Fidelekin.

ABUZTUAK  18, 
larunbata

10:00 Argisoinuak. 14:30 
Herri-bazkaria. 18:00 Los 
Cazahuates mariatxiak. 
22:00ak arte dantzaldia 
Frantziskorekin.
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Abuztuaren
14tik 18ra

ARESOKO PESTAK
Abuztuaren

14tik 18ra

EGITARAUA

ABUZTUAK  14, asteartea

17:00 Umeen merienda plazan. 18:00 Txupinazoa pestei hasiera emateko. 

Ondoren umeen jokoak. 18:30 Patata tortilla lehiaketa. 21:00 Afaria karpan. 

22:30 XXXIII. mus txapelketa udaletxean. *Arratsaldean gozokiak banatuko 

dituzte.

ABUZTUAK  15, asteazkena
09:30 Diana. 11:00 Meza. Ondoren hamaiketakoa karpan herritar guztientzat. 13:00 Pilota partida: Olano-Olazabal vs. Lansalot-Eulate. 19:00 Herriko haurren dantza saioa. Ondoren dantza gidatuak Ttipika taldearekin. 23:00 Trikitilariak.

ABUZTUAK  16, osteguna
09:30 Diana. 11:00 Haurrentzako puzgarriak. 11:00 Plater-tiroketa Urteagan. 
13:00 Haurren pilota partidak. 17:00 Tomasen abenturak pailazoen emanaldia. 
Ondoren haurrentzako krosa (14 urtera arte). 19:00 Gazteen pilota partidak. 
20:00 Fan&Go musika taldea. 21:30 Ogitarteko-jatea plazan (talde gorriak eta 
beltzak prestatuko dute). 23:00 Fan&Go musika taldea. *Arratsaldean gozokiak 
banatuko dituzte.

ABUZTUAK  17, ostirala
11:00 Jaiak txarangarekin kalejira. Kuadrillen eskutik, hamaiketakoa herriko 

hainbat txokotan. 15:00 Paella-jatea kuadrilla guztientzat. Ondoren kuadrillen 

arteko jokoak eta ingurutxoa. 20:00 Laket musika taldea. 21:00 Guraso 

Elkarteak antolatutako afaria. 23:30 Laket musika taldea. * Kalejiran atera 

aurretik kuadrilla bakoitzeko bi lagun arduratuko dira mahaiak jartzeaz.

ABUZTUAK  18, larunbata

12:00 Herri-kirolak. 14:00 Zikiro-jatea karpan Uxue Alberdi eta Miren Amuriza 

bertsolariekin. 19:00 Alurr dantza taldearen emanaldia. Ondoren herriko 

gaztetxoen kontzertua. 21:00 Barrikotea hirugiharra eta txistorrarekin. 23:00 

Joselu Anaiak musika taldea. *Herri-bazkarirako gonbidapena aurten 65 urte 

betetzen dituztenek bakarrik izango dute.
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LEKAROZKO BESTAK

ABUZTUAK  23, 
ortzeguna

19:00 Pilota partida finalak. 

20:00 Altxaferoa txistulariekin. 

20:30  Ezk i l - j o t zea  e ta 

argisoinuak. 22:00 Baztan- 

zopak. 00:00etatik aitzinera 
Dantzaldia Joxe Angelekin.

ABUZTUAK  24, ortziralea

10:00 Argisoinuak. 12:00 Meza nagusia. 13:00 Herriko dantzariak eta luntxa. 

13:45 Mutil-dantzak eta gaita. 19:00 Herri-kirolak: Basaburua, BRT, Lekaroz. 

20:30 Txokolatada. 21:30 Mutil-dantzak, larrain-dantza, gaita eta muxikoak. 23:30 

Kontzertuak: Sofokaos, Luntxa eta DJ sorpresa.  

EGITARAUA

ABUZTUAK  25, larunbata
10:00 Argisoinuak. 11:00 Herri-bazkariko mahai muntatze herrikoia. 11:30 Futbol 
desafioa: gazteak vs. helduak. 14:00 Herri-bazkaria. 16:30 Olaia eta Liernirekin 
dantzaldia. 19:30 Dantzaldia Oharkaberekin. 21:30 Mutil-dantzak, larrain-dantza, 
gaita eta muxikoak. 00:00 Dantzaldia Oharkaberekin. 03:30 DJ Tirri&Tery. 04:30 
DJ Aimar.

ABUZTUAK  26, igandea
10:00 Argisoinuak. 11:00 Puzgarriak eta aurpegi margoketa. 13:30 Haurren 
bazkaria herriko elkartean. 15:00 Puzgarriak. 17:00 Mus txapelketa herrikoia.  
18:00 Haurren mozorro jaialdia DJ Aimarrek alaiturik. 19:00 Txokolatada. 20:30 
Entzierro ttikia. 21:30 Mutil-dantzak, larrain-dantza, gaita eta muxikoak. 22:00 
Bertso-afaria herriko elkartean Julio Soto eta Aitor Sarriegirekin. 01:00etatik 
aitzinera DJ desafioa Apezenean.

ABUZTUAK  27, 
astelehena

10:00 Argisoinuak. 11:30 Bizikleta 

martxa herrikoia. 14:00 Gazteen 

bazkaria. 17:00 Ipuin-kontalaria. 

18:00  Gaz te  jokoak . 20:00 

Dantzaldia Joxe Angelekin. 21:30 

Mutil-dantzak, larrain-dantza, gaita 

eta muxikoak. 22:30 Dantzaldia Joxe 

Angelekin. 00:00 Gaixoa ni!

Abuztuaren
23tik 27ra
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LEGASAKO BESTAK

ABUZTUAK  28, asteartea

09:00 Argisoinuak. 11:00 Meza nagusia. Ondotik herriko dantzarien emanaldia 

herriko plazan. Segidan luntxa herriko elkartean. 18:00 Erraldoiak. 18:00 Mus 

txapelketa. 20:00etatik aitzinera Hauspolariek. 22:00 Zezensuzkoa.

ABUZTUAK  30, ortzeguna
15:00 Haurrendako ekintzak. 20:00 besteei hasiera emateko suziria Herriko 
Etxetik. Ondotik tanborrada eta buruhandiak herrian barna ibiliko dira. 21:00 
Zopak Kattalin ostatuan. 01:00-05:00 DJ Jotatxo.

ABUZTUAK  31, ortziralea

09:00 Aurorak. Ondotik gosaria herriko plazan. 11:00 Haurrendako betiko 

jokoak. 12:00 Haurrendako krosa. 17:30 Trikitixa emanaldia. 20:00-22:00 

Dantzaldia Oharkabe taldearekin. 22:00 Zezensuzkoa. Gauez dantzaldia Oharkabe 

taldearekin.

IRAILAK  1, 
larunbata

09:00 Argisoinuak. 11:30 
Erraldoiak. 14:00 Zikiro 
jatea. Ondotik DJ Txingudi. 
Gauez dantzaldia Trikidantz 
taldearekin.

Abuztuaren
23tik 27ra

EGITARAUA

Abuztuaren
 28tik

irailaren
 2ra

IRAILAK  2, igandea
09:00 Argisoinuak. 11:00 Pilota partidak frontoian. 18:00 Gazte jokoak 
(lerro hauek idazterakoan zehaztu gabe). 19:00 Talo jatea. 20:00 Txamukos 
mariatxiak. 22:00 Zezensuzkoa.

SANTA 
LEOKADIA

IRAILAK  8, 
larunbata

20:00 Altxaferua eta ezkil- 

jotzea. 21:00 Zopak. 

IRAILAK  9, 
igandea

11:00 Meza nagusia. 13:00 
Bazkaria. Arratsaldean 
dantzaldia Hauspolariek 
taldearekin.



Berriozarren biziagatik, asteburuetan 
«gustuko gauzak egitera» herrira 
bueltatzen den narbartearra da Ivan 
Lopez: «motoan ibili, lagunekin egon eta 
indarrak geldituz gero, besta egiteko» 
aukerarik ez du galtzen.
Bi gurpileko ibilgailuak eta motorra duen 
«edozer» du gustuko. Areago, «beti-
danik» gustatu izan zaio: «bizikletarekin 
hasi nintzen, gero mobileta, scooterra... 
Ongi portatu eta lan pixka bat egin 
ondotik, 50cc-ko mendiko motoa erosi 
nuen; gerora, bentetan lan egin eta en-
durokoa...». Lasterketetan «lagun baten 
bultzadaz» hasi zen, «herritik atera eta 
lagun gehiago egiteko asmoz», pausoa 
ematea erabaki zuen. Halere, joan den 
urtean izandako «istripu bat tarteko», 
azken aldian ez da aunitzik atera: «Basa-
buruko mendi xenda batean, sasi batean 
trabatu eta hanka jarri nuen, baina lurrik 
ez zegoen. Mendian beheiti, bueltaka, 
hogei metro beheitiago zegoen arbol 
gurutzatu baten kontra gelditu nintzen». 

TXARRENARI ONENA
Lagunek «hiru ordu behar izan zituz-
ten hortik ateratzeko, ez dut niregatik 
egindako guztia eskertzeko modurik. 
Neska-laguna ere beti ondoan izan dut». 
Kolpearen ondorioz «bizkarrezurra ukitu 
eta lunbarreko bertebretako apofisiak 
hautsi zitzaizkidan. Gibeleko derrame 
ttiki bat ere izan nuen, baina hori gu- 
ttienekoa zen». 
Ba jan  pasa tako  lehendab iz iko 
hilabetearen ondotik, «hobetu ahala, 
gogoa bueltatu» egin zitzaion eta denbora 
bazuela «aprobetxatuz» lagunen artean 
aunitzetan aipatu izan zuten «zirkuitu bat 
egiteko asmoa» berrartu zuen: «han eta 
hemen galdetuta, Javier Martikorenak 
bere lurrak utzi zizkidan». Baimenak 
eskatu eta Jose Antonio Arriada Zikitoren 

laguntzaz, proiektua aitzinera doa. Azken 
zertzeladak falta zaizkie, baina beste-
tarako prest izanen dute: «Larunbatean 
inauguratuko dugu, goizean lasterketa 
bat eta zikiro jatearekin borobilduz».

OGI GOGORRARI, 
HAGIN ZORROTZA
Horrekin batera, «plaza gehixeago be-
tetzen» ere saiatuko dira: «herria maite 
dudalako, nire esku dagoena egiten 
saiatuko naiz». Lanean besta eskatuta, 
ahal duen guztian parte hartuko du: 
«igande arratsaldean herri-kiroletan 
parte hartzea niretako gogorra izaten 
da baina plaza betetzen dela eta bai 
herriko jendeari, bai eta ingurukoei 
aunitz gustatzen zaiela ikusita ere, 
geldiezina da».  
Narbarteko bestek, zerbait badute, 
ahaleginaren fruitu izatea litzateke Ivan 
Lopezen ustez: «gazteon ardura izaten da 
dena prestatu eta behar bezala joatea». 
Bortz egunez «deiak, erosketak, dirua... 
kudeatu beharrak» urduritasun puntu 
bat sortzen dute, «baina gibeleko lana 
ezagututa, gehiago eskertzen da».  Azken 
batean, «gaztetxo, guraso eta helduekin 
animo onean egoteko aukera» direla 
ikusita, «bai astelehen gogorrak baita 
egindako ahalegin guztiek ere merezi 
dute». 
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NARBARTEKO BESTAK
Abuztuaren
22tik 26ra

Ivan
LOPEZ
Narbarteko gaztea

«Larunbatean 

inauguratuko dugu 

moto zirkuitua»

«Ekitaldi batzuk, 
biltzen duten 

jendetzagatik, 
geldiezinak

dira»



ABUZTUAK  22, asteazkena

10:00 Haurrentzako jokoak plazan. 11:30 Gosaria Herriko Ostatuan. 12:00 

Txupinazoa. 12:30 Etxez etxe Itsaso eta Irune trikitilariekin. 17:00 Txokolatada 

plazan. 21:00 Zopak. 23:00-04:00 DJ Aimar.

ABUZTUAK 23, 
ortzeguna

08:00 Aurorak. 09:30 Jokulandia. 
11:00 Meza nagusia. 12:00 Dantzak 
herriko plazan. 16:00 Mus eta partxis 
txapelketa. 18:00 Iurgi magoa plazan. 
23:30-03:30 Dantzaldia Luziano 
akordeoilariaren eskutik.

ABUZTUAK 24, 
ortziralea

09:30 Plater-tiroketa. 15:00 Gazte-

bazkaria. 20:00 Tortilla txapelketa. 

19:00-03:00 Oharkabe.

ABUZTUAK  26, igandea
11:00 Meza. 18:00 Herri-kirolak. 19:00 Los Tenampas mariatxiak. 21:00 Afaria eta kantu zaharrak Irune eta Itsaso trikitilariekin. 
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ABUZTUAK  25, 
larunbata

09:00 I. Enduro Indoor. 14:00 Zikiro 

jatea. Arratsaldez DJ Txingudi. 23:00 

Akerbeltz taldea. Ondotik DJ Txingudi. 
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zerbitzuak
merkatu ttikia

etXebizitzak
salgai
LESAKA. Bifamiliarra salgai. Bortz 
logela, hiru komun, sukalde eta 
egongela haundiak, garaje haundia 
eta lorategia. Prezio negoziagarria. 
☎ 618 188300.

errentan emateko
bera. itzea karrikan, apartamentua 
errentan emateko. ☎ 609 973306.
LESAKA. apartamentua errentan 
emateko, irailetik ekainera. Bi ira-
kasle edo bi ikaslerentzako. Bi loge-
la bakoitza bere komunarekin. ☎948 
637862 / 678 855056.

errentan hartzeko
eLizONDO edo eLbete aldean ju-
bilatu batek pisua errentan hartuko 
luke. hilabetean 350-375 euro or-
daintzeko prest. ☎ 620 454664.

konPartitzeko
bera. logela errentan emateko. 
etxea konpletoa da. ☎ 631 902318 
(Jose).
iruÑea. eskualdeko lagun bat pisu 
konpartitu bila, irailetik ekainera. 
☎638 200575.

GaraJeak/LOkaLak
denetarik
IRUN. erdigunean dagoen te eta 
kafe-denda, kafetegiarekin, traspa-
satzeko. martxan dagoena. 27.000 
eurotan. ☎ 638 441320.

LaNa
eskaintzak
LESAKA. Batzokin, lanean aritzeko 
norbait behar dute: sukaldean, osta-
tuan... aritzeko. ☎ 695 669831.
LESAKA. kafetegi batean egun osoan 
lan egiteko lagun bat, edo egun erdiz 
lan egiteko bi lagun behar dira. ☎620 
700964 / 661 845053.
BERA. auzoa ostatuan langileak behar 
dituzte, interesatuak jarri harrema-
netan Whatsapp bidez. ☎657 472020.
ZUGARRAMURDI. kattalin jatetxean 
zerbitzaria behar dute udan lan egi-
teko, 10:00etatik 18:00tara. Frantse-
sa pixka bat jakitea beharrezkoa da. 
☎948 599146 / 948 599009.
DONEZTEBE. supermerkatu batean 
almazenean lanean egoteko pertso-
na bat behar dute. interesatuek bi-
dali curriculuma: supermerkatua@
hotmail.com.
ELIZONDO. Beatriz ongizate zentroan 
langile bat behar dute egun erdiz 
lanean aritzkeo. estetika gaiez jakitea 
beharrezkoa da. ☎ 948 580283 / 636 
142890 (Whatsappez).
LESAKA. antoiu ostatuan, zerbitzaria 
behar dute larunbat eta igandetan lan 

egiteko. ☎  627 877281 / 948 
630087.

eskariak
BORTZIRIAK. emakumezko bat as-
telehenetik ortziralera goizez aritzeko 
lan bila. kotxe propioarekin. garbike-
tan, adinekoak zaintzen, animaliak 
zaintzen... ariko litzateke. adinekoak 
zaintzen esperientziaduna eta etxez 
etxeko geriatriako tituluduna. ☎ 682 
154668.
adinduak interna edo orduka zain-
tzeko lan bila, haurren zaintzan edo 
garbiketan lan egiteko prest. sukal-
dari laguntzaile bezala ezagutzak. 
disponibilitate osoa. ☎ 694 420310.
50 urteko emakumea interna bezala 
adinekoak zaintzeko lan bila. Bi ur-
teko esperientzia interna moduan 
lanean, erreferentziekin. disponibili-
tate osoa. ☎ 722 237313.
Pertsona adinduak (interna edo or-
duka) edo haurrak zaintzeko edota 
ostalaritzan zerbitzari bezala aritzeko 
lan bila. adinduen zainketan eta os-
talaritzan zerbitzari bezala esperien-
tziaduna. alzheimer eta lehen soros-
penen inguruko ikastaroak eginak.  
disponibilitate osoa. ☎ 644 860944.

DeNetarik
salerosketak
Benelli markako eskopeta salgai, 
hagitz arina eta hagitz egoera onean. 
☎ 677 592133.

aNimaLiak
oParitzeko

zakurkumeak oparitzeko: Border 
Collie mestizoak. ☎ 622 774110.

iragarkia jartzeko:

sail honetan iraGarkia jartze ko 10 € ordaindu behar da
arGazkiarekiN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko GehieNez 25 hitz onartuko dira

ttiPi-ttaPa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
erran.eUs webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako eS86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

744 484 361

Argitaratzailea 
ttipi-ttapa Fundazioa
koskontako bidea, 7 - 1.
31700 LeSaka
t.   (+34) 948 63 54 58
F.   (+34) 948 63 54 57
Whatsapp 744 48 43 61
info@ttipi.eus

Zuzendaria 
aitor arotzena
Erredakzioa  
Gurutze Pikabea
Nerea Bazterrika 
eneritz iraola
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zerbitzuak

urteBetetZeak

Berako Oier 
Larretxea agirrek 
abuztuaren 26an  
18 urte beteko ditu. 
aunitz urtez! ongi 
pasa zure eguna eta 
prestatu berendu 
goxoa!

aunitz urtez beñat, udane eta amatxi 
hilariari. abuztuaren 9, 10 eta 15ean urteak 
beteko dituzte. musu haundi bana familiaren 
eta bereziki iratiren partetik.

etxalarko elaia 
Larretxea Garaiar 
sorgin ttikiak urte bat 
beteko du abuztuaren 
10ean. zorionak 
attatto, amatto eta 
oiartzun eta Berako 
familiaren partetik.

Berako Julene Goia 
Garciak 11 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 28an. 
aunitz urtez eta ongi 
pasa eguna. muxu 
bat familiaren 
partetik.

Berako Olatz Pagola 
romanok 12 urte 
beteko ditu  
abuztuaren 26an. 
aunitz urtez eta 
muxu handi bat 
Julene eta milaren 
partetik.

aunitz urtez eneritz! 
ez zenuen 
pentsatuko 
atzenduko ginela, 
ez? muxu haundi bat 
eta ongi pasa zure 
eguna, konpainia 
ederrean zaude eta!

eneko ugalde 
Fagoagak 3 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 24an. 
aunitz urtez eta 
muxu haundi bat 
arantza eta azpeitiko 
familien partetik.

hurrengo aldizkaria 
irailaren 6an
urtero bezala, abuztuarekin batera, iraila bitarte agurtzeko 
tenorea ailegatu zaigu. aldizkari honetan, ohi dugunez, 
bestetako egitarauak eskuratu dizkizuegu, hemen 
inguruan gelditzen zaretenentzat. Oporretan kanpora 
joan behar duzuenei, berriz, ongi pasa eta ez ahaztu, 
irailaren 6an berriz ere hamabortzeroko hitzordua izanen 
baituzue TTipi-TTaparekin. Ongi pasa eta laster arte!

urtebetetzeak eta merkatu ttikiko iragarkiak  
iraileko aldizkarian, merkatu ttikian eta urtebetetzeen 
atalean zerbait agertzea nahi baduzue, abuztuaren 28rako 
bidali beharko duzue. 
Oroitu, http://erran.eus atarian sartu eta hortik bidal 
ditzakezuela zorion-agurrak eta iragarkiak. 
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