
M A D A L E N A K
ERRENTERIA-ORERETA 2022BIDASOA.HITZA.EUS

OARSOALDEA.HITZA EUS  

P andemiak eragindako itzalaldi so-
ziala bukatzen ari da apurka. Ho-
rren seinale garbienetako bat da

herrietako jaiak berpiztu direla. Madale-
nak ostegunean hasiko dira, eta 2020an
eta 2021ean eman gabeko besarkadek,
festa giroaren berotasunean esan ezinik
gelditu zirenek, eta herri baten nortasu-
naren zati handi baten partaide izatearen
sentsazio galduek izango dute, aurtengo-
an bai, tartea.
Herriko eragileek mimoz eta arduraz

prestatu dituzte herriko jaiak. Ohiko
osagai den-denak dauzkate 2022ko
Madalen Jaiek. Bi urteko lehorraldiak
herritarrek festekiko duten jarreran
zein eragin izan duen ikusteko dago,
baina ziur, berriz ere plazak eta kaleak
berreskuratuko dituztela. Horretarako
aukerak behintzat jarri dituzte mahai-
ren gainean era batera edo bestera ma-
dalenetean ekitaldiak antolatzen di-
tuzten eragileek.
Orotara, 110etik gora dira hilaren

25era arte herrian izango diren jardue-
rak. Denak espezial eta bakarrak. De-
nak zuentzat. 5

Argazkia: Imanol Saiz
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tzeko errenteriarrek izan zuten azken
eguna. Beraz, ostegunean 1.090 eguneko
aroa beteko jai nagusirik gabe. Itxarote-
ak, zaintzeak, pazientzia izateak, eta
itxaropena mantentzeak merezi izan du,
ordea. Asteartean aurkeztu zuen udalak
jai egitaraua. Han, Aizpea Otaegi alkate-
ak esan zuen aurtengoak «desio eta irri-
ka bikoitzarekin» hartuko dituztela he-
rritarrek. Hala izango da, baina ahal
bada, neurrian.
110etik gora dira Jai Batzordeak aur-

tengorako adostu, landu eta proposatu
dituen jarduerak. Horietatik gehien-
gehienak kalean egitekoa dira, hau da,
errenteriarrek eta bisitariek plazak, ka-
lea eta herriko txokoak bere egingo di-
tuzte berriz ere. Datu bat: 25 musika
emanaldi daude bilduta programazioa-
ren barruan. Osteguneko 19:00etatik
hilaren 25eko 00:00ak arte 101 ordu
daude zehazki. Ordu bakoitza, minutu
bakoitza, gozamen unea izango da.
Alkateak egitarauaren jendarteratze

ekitaldian adierazi zuen madalenak hiru
baliorekin estu lotuta daudela. Batetik,
errenteriarren partaidetza aipatu zuen:
«Herriko pertsona eta eragileen inpli-
kaziorik gabe ez dago horrelako progra-
mazio anitza eta askotarikoa osatzerik».
Ildo horretatik, festetan omenduak
izango diren Ekintza BIBE eta Arrats el-
karteetako kideen konpromisoa aintza-
tetsi zuen udal agintariak: «Sarri ikuse-
zin zaizkigun horien alde, finean, herri
honen kohesioaren alde egiten duten la-
nari aitortza kolektiboa da izango duten
omenaldia».
Azkenik, madalenak berdintasunean

eta askatasunean gozatzeko jaiak direla
adierazi du Otaegik, eta elkar zaintzeko
deia egin du, «erasoek inolako tokirik
izango ez duten jaiak nahi ditugu, eta
hori guztion ardura da».

JAI BATZORDEA 
Madalenetako Jai Batzordearen lanaga-
tik ez balitz, ez legoke madalenarik. Han
biltzen dira jaien egitaraua era batera
edo bestera aberasten duten eragileak.
Maite Gartzia Kultura zinegotziak ba-

URKO ETXEBESTE PETRIRENA 

L itekeena da aurtengo madalenak
inoizko desiratuenak izatea. Us-
tekabeko izurriteak 2020koak
eta 2021koak geldiarazi zituen,

birusari aurre egiteko neurrien artean
gizarte ekintza jendetsu oro egutegitik
ezabatzea izan zelako. Egutegiari tiraka,
kalkulu oso esanguratsua: 2019ko uztai-
laren 25a izan zen herriko festetaz goza-

1.090 egun
geroago, hemen
dira madalenak
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Aurten bai, Madalen Jaiak iritsi dira. Osteguneko txupinazo
hirukoitzarekin 110 ekitaldiko egitaraua biltzen duen festa aroa
hasiko dute errenteriarrek eta herrira etorriko direnek.
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18:00ean da Koldo Mitxelena plazan,
Holi Festa 19:00etan Gernika plazan),
aurretik geratzeko eskatu dute: 18:15ean
Foru plazan. Horrela, kalejira animatua
egingo dute bertatik udaletxe pareraino
hala nahi duten guztiek.
«Jai Batzordearen apustua da festak

guztion gozamenerako izatea, eta denek
jaiez libre gozatu ahal izatea. Ez dugula-
ko ausartak izan behar, libreak baizik.
Erasorik gabeko madalenak helburu di-
tuzten neurriekin bat egiten dugu»,
azaldu dute festen antolaketa taldeko
kideek. 5

tzordearen funtzioa goresteaz gain, ba-
tzordekideen ekarpenari balioa eman
dio, denentzako madalenak prestatzen
dituztelako. «Programan jasota daude
hilabete hauetan ilusio handiz auzola-
nean landutako ekintzak, eta pozik gau-
de horregatik. Izan ere, gure nahia baita
jaiak herritik eta herriarentzat izatea»,
adierazi zuen Jai Batzordeak egindako
agerraldian Gartziak.
Batzordekideek dei berezia egin diete

herritarrei jaien hasierarako. Batetik, hi-
laren 21ean egitekoa den Herriko Plaza-
ko herri bazkarian parte har dezatela es-
katu diete. Bestetik, Herriko Plazako
txupinazo nagusira joateko (haurrena

Irudian, Madalenetako Jai Batzordeko kideak jaien gaineko xehetasunak emateko egin zuten agerraldian. Aitor Odriozola
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bi elkarte omenduko dituzte, herri ko-
hesioa eraikitzen laguntzen dutenak:
Arrats eta Ekintza BIBE. Urte asko igaro
dira bi elkarteek euren ibilbidea hasi zu-
tenetik, eta omendu izateak ibilbide ho-
riei aitortza egitea dakarrela azaldu dute
Arratseko Jose Mari Larrañagak eta
Ekintza BIBEko Jose Antonio Barceni-
llak.

Arratsek 25 urte daramatza lanean.
Larrañagak aipatu du proiektuaren has-
tapenean kartzelan zegoen jendea
laguntzen hasi zirela, eta bide horretatik
abiatuta, kale gorrian dagoen jendea
artatzen hasi zirela, «pertsona horiek
baitira askotan kartzelan bukatzen
dutenak». Arratsek lan sakona egiten du
bazterketa eta zaurgarritasun egoeran
dauden pertsonei babesa eta sostengua
emateko, eta argi dute euren egitekoa:
«Gure helburua da egoera txarrean

dagoen jendeak norbait alboan izatea; ez
bakarrik gizarteratzen laguntzeko, bai-
zik eta haien ondoan egoteko». 

Ekintza BIBE, berriz, 1994an abiatu-
tako proiektu bati jarraipena eman zion
elkartea da. 28 urte dira herrian gogor
lanean daudela. «Gehienbat ludopatia
eta bestelako mendekotasun psikologi-
koak dituzten pertsonen errehabilita-
zioa tratatzen lan egiten dugu», baietsi
du Barcenillak. Astelehenetik ostegu-
nera bideratzen dute euren jarduna,
arratsaldetan, Errenteriako Udalak Ala-
bergan utzi zien lokal batean. Barcenilla
argi mintzo da euren egitekoaz: «Bizi-
tzan nahastu diren pertsonei aukera bat
ematen saiatzen gara, jokorik gabeko bi-
zitza berri bat izan dezaten. Horrez gain,
erakutsi nahi dugu bizi daitekeela guk
eta gure familiek sufritu duguna jasan
gabe».  

ELKARTEAK, OSO POZIK 
Txupinazioa botatzeko astebete gera-
tzen denean, elkarteak unea iristeko
«irrikan» daude. Arratseko Jose Mari
Larrañagak onartu du «poz handia» izan
dela elkartearentzat omendu izatearen
errekonozimendua jasotzea, are gehiago
aitortza nola etorri den ikusita: «Guk
lagundutako Errenteriako jendea izan da
gure ibilbidea aitortu nahi izan duena,
eta oso pozik gaude horrekin. Gure la-
nean askotan gauzak latzak dira, eta
ikusten duzunean jendea aurrera doala,
bere bizitza egiten ari dela eta zutaz
oroitzen dela, poz handia ematen du». 

Ekintza BIBEko Jose Antonio Barce-
nilla ildo beretik mintzatu da, eta aitor-

MIKEL DEL VAL

B i urteko etenaldi derrigortua-
ren ondoren, madalenak gaine-
an dira, eta indartsu datoz.
Soilik astebete geratzen da he-

rriko jaiek txupinazoarekin eztanda egi-
teko, eta ohikoa den bezala, madaleneta-
ko omenduek izango dute txupinazoa
jaurtitzeko ohorea. Aurten laguntza be-
har duten pertsonak artatzen dituzten

Arrats eta Ekintza
BIBEri aitortza
madalenetan
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Laguntza behar duten pertsonak artatzen dituzten elkarteak dira.
Ziur azaldu dira omendu izateak euren jarduna aitortzen eta
bistaratzen duela, eta pozik daude errekonozimenduarekin.

OMENDUAK

p032-033_oarsoaldea_Maquetación 1  2022/07/13  16:03  Página 1



tu du omendu izatea «sorpresa atsegin»
bat izan dela eta «oso pozik» daudela:
«Urte asko daramatzagu Errenterian la-
nean, eta ilusio handia egin digu gutaz
oroitu izanak. Errekonozimendu honek
gure jarduna bistaratzen lagunduko du,
eta garrantzitsua da guretzako jendeak
jakitea herrian sufritzen duen jendea la-
guntzeko elkarte bat dagoela, eta hemen
gaudela behar duenari laguntza emate-
ko».

Horrez gain, Barcenillak nabarmendu
du artatzen dituzten pertsona asko
errenteriarrak direla, eta egoera «ilusio
handiarekin» bizitzen ari direla. Gaine-
ra, Ekintza BIBEko kideak zehaztu du

«garrantzitsua» dela jakitea «mundu
guztiak baloratzen» duela egiten ari di-
ren lana: «Denek ulertu dute omenduak
izateko arrazoiak genituela, eta hori gu-
retzat oso garrantzitsua da. Egiten du-
gun lanak balio duela, eta aitortua dela
jakitea izugarria da guretzat». 5

Aizpea Otaegi alkatea eta Eñaut Gracia Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia, Arrats eta Ekintza BIBEko ordezkariekin udaletxean. HITZA
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Bi elkarteek urte asko
daramate herrian lanean,
komunitatearen kohesioa
eta integrazioa ardatz
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ziren, eta OaingozHau sortu zuten,
aniztasunean oinarritutako festen alde,
feministak, euskaldunk, ez homofoboak
eta ez arrazistak izango direnak. Taldea-
ren izenak orain arte dagoenari egiten
dio erreferentzia: hau da dagoena, eta
zerbait etorriko da. 
Urtzi Lujanbio mugimenduaren kide

da. Haien helburuak lortzeko «ahalik eta
jende gehien lanean jartzen» saiatu dire-
la adierazi du, «jaiak herritik sortzeko
eta herrirako». Bi urtez madalenak egin

ez badira ere, ez dira geldirik egon. Iaz,
Makarenak egin zituzten; 2020an Dj
Bull eta Dj Txankleta online aritu ziren
saioa egiten, urte hartan egin ezin izan
zen Kuadrillen Egunaren harira. Urte
berean balkoiak atontzeko deia egin zu-
ten aldi berean. Datozen festei begira
kroketa eta falafel tailerrak egin dituzte. 

HELBURUAK BETE BIDEAN
Aurtengoan ere bi gunetan egingo dute
jarduna OaingozHaukoek, hain zuzen,
Panier eta Lino guneetan. Jardueretan
emakumeen presentzia bermatzen aha-
legindu direla azaldu du Lujanbiok: guz-
tira 24 jarduera antolatu dituzte, eta ho-
rietan izango diren musika taldeetako
(Iratzar erromeria, Txamukos Maria-
txiak, Grises taldea eta Dj Txankleta)
bost emakume igoko dira oholtzara; aldi
berean, Irantzu Varelak bakarrizketa es-

ALAINE ARANBURU ETXEGOIEN  

O aingozHau jai herrikoien al-
deko mugimendua da. 2018.
urtean jaio zen, ez zegoelako
konforme ordura arteko jaien

ereduarekin. Egun ere martxan jarrai-
tzen duen Txosna Batzordea arduratzen
da Linoko txosnaguneko jarduerak anto-
latzeaz, baina herri mugimenduaren fal-
ta nabaritu zuten. Hori eraikitzera joan

Madalen kalean, 2019ko Kuadrillen
Eguneko poteoan. Inoizko jendetsuena
izan zen. U.Etxebeste

Herri inplikazioa
bilatzen duen 
jai ereduaren bila 
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OaingozHau mugimenduaren bosgarren urtea eta hirugarren
madalenak izango dira aurtengoak. Hasieratik hausnarketan
dihardute, herritik sortuko den jai eredua eraiki nahian.  

JAI HERRIKOIAK
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du Lujanbiok. «Edaria osotasunean ez
dugu lortu bertakoa izatea, baina gara-
gardoa, esaterako, artisaua da eta Panier
gunean topa daiteke». 
Dirua jasotzea ez dela asmoa argi utzi

nahi izan dute. Haien izatea  «herri mu-
gimendua indartzea» dela defendatuz,
madalenetan jasotako dirua hurrengo
urteko festetan inbertituko dutela ziur
adieraziz. Lujanbioren arabera, kontsu-
moaren ereduan oinarritzen da egungo
jai eredua, eta horri aurre egiteko egun
osoko egitarauak eskaintzeko apustua
egin dute jaietako egun guztietan zehar. 

PEDAGOGIA BEHARRA
Kuadrillen Eguna hilaren 23an egingo
dute, baina bazkaririk gabe. Erabaki ho-
rren berri duela aste batzuk eman zuten
mugimenduko kideek. Ez zen erraza izan
erabakiari eustea. Iniziatiba hori egiteak
antolatzaileak «kontsumitzen» zituela
ohartu ziren, eta hori bazkaria egiteari
uzteko arrazoi indartsua ez balitz, jarrera
matxistak eta euskararekiko erasoak ere

izan zirela salatu dute antolatzaileek.
«Auzolanean eraikitako espazio aske, li-
bre, feminista, ez arrazista, ez homofo-
boa eta euskalduna nahi genuen Kua-
drillen Egunean ere. Ez dugu %100ean
lortu». 
Horrez gain, hasiera batean bazkari

horretan 200 pertsona elkartzetik,
1.900 pertsona biltzera pasa ziren, baina
antolakuntza lanetan gorakada hori ber-
matu gabe. Jai herrikoiak izateko peda-
gogia lana egin behar dutela ohartu zi-
ren. «Helburua baldin bada jai herri-
koiak antolatzea eta ez egun bateko
kontsumoari begirako bazkari eta poteo
bat, ikusten dugu pedagogia egin behar
dugula jendea batzeko ditugun lanetara.
Orduan antolatuko dugu kuadrillen ar-
teko bazkaria». Bitartean, era sinboliko-
an ospatuko dute eguna jada saldu di-
tuzten kamisetak jantzita, eta arratsean
poteoarekin kaleak hartuko dituzte. 
Gainera, mugimenduaren guneetan

txandak egiteko izena eman daiteke
oraindik, Sindikato tabernan. 5

kainiko du. Oro har, egitaraua batez ere
musika ikuskizunez osatu dutela adiera-
zi du antolatzaileak, baina Irrien Lagu-
nen eskutik hilaren 22an haurrentzako
elkartasun jantokia ere egongo dela go-
gorarazi nahi izan du. 
Panierreko jantokian ere bertako

ekoizleei egin diete txokoa. Barrako
nahiz sukaldeko jakiak bertakoak eta
ekologikoak izaten saiatu direla ere esan
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MIKEL DEL VAL

Zer suposatzen du zuretzako zure karte-
lak madalenak iragartzeak?
Txapelketa asko irabazi ditut hemendik
kanpo, baina ilusio berezia egiten didana
herrikoa da. Ikasten ari nintzela, mada-
lenetakoa izan zen irabazi nuen lehen
lehiaketa, eta ilusio handia egin zidan.

Horrez gain, madalenak
intentsitate handiarekin
bizitzen ditut, eta ilusio
handia egiten dit nire he-
rriko jaiak aurkeztu ahal
izatea.
Nondik datorkizu ‘Zazpi-
tan’ kartela sortzeko
ideia?
Egiten ditudan kartele-
tan estilo ezberdinak jo-
rratzen saiatzen naiz, eta
aurten letrekin jolasteko
gogoa nuen. Horren hari-
ra, letrek garrantzia han-
dia dute kartelean, eta le-
tra horiek madalenetako
zeinu eta ideia esangura-
tsuekin irudikatu ditut.
Esaterako, udaletxeko fa-
txada irudikatu dut txu-
pinazoko momentuan,
eta erabili ditudan koloreek Xanti eta
Maialenekin dute zerikusia. 
Zein da kartelaren esanahia?
Letra batek udaletxeko arkupea sinboli-
zatzen du, balkoia eta suziria ere bertan
daude, eta dena Xanti eta Maialenen ko-
loreekin. Ez nuen dena esplizitua izatea
nahi, baina argi nuen jendeak madalene-

tako elementuekin, txupinazoarekin eta
herriarekin lotzea nahi nuela. 
Sari ugari ari zara lortzen azken urtee-
tan. Ohitzen ari zara...
Madalenetako lehiaketa hamarretan ira-
bazi dut. Kartelak egitearena nire lana-
ren zati bat da, baina egunerokoan oso
gutxitan murgiltzen naiz gai horretan.
Niretzako zaletasun bat ere bada, eta
ikasten nuenetik beti izan dut gogoa
kartelak sortzeko. Urtean lauzpabost
egiten ditut. Hiriburuei dagokienez, Bil-
bokoa da zintzilik dudan bakarra, Gas-
teizkoa, Donostiakoa eta Iruñekoa ira-
bazi ditut dagoeneko; baina, dudarik
gabe, herrikoa izanik, niretzat madale-
netakoa da denetan garrantzitsuena. 5
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36 KARTELA

«Ilusio handia
egiten dit nire
herriko jaiak
aurkeztu ahal
izatea»
ANGEL BLANCO EGOSKOZABAL
JAIETAKO KARTELAREN EGILEA

‘Zazpitan’ kartelarekin irabazi du
madalenetako kartel lehiaketa,
eta herrikoa izanik, ilusio berezia
egin dio saria eskuratzea.

M. Del Val
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Haurren
ahotsa ere
jaietan entzun
dadin
Aurten ere, Madalen Jaiek
haurrei zuzendutako egitaraua
izango dute. 2015. urtetik,
gainera, haurrek prestatzen
dute egitaraua, «bidelagun»
batzuen laguntzarekin. Jaietan
sartzen lehenak izango dira.

AITOR ODRIOZOLA ZUBILLAGA 

Nora Barroso Moreno eta Naroa Ota-
mendi Diaz dira haurren bidelagun ho-
rietako bi, eta argi dute zein izan zen
Haurren Jai Batzordea sortzearen abia-
puntua: «Haurrek hitza ematea eskatzen
ziguten». Ordutik hona, hainbat ekintza
antolatu dituzte: ferietara etortzen diren
familien haurrekin elkartu, abesti bat,
dantza bat eta, noski, txupinazoa. Urtez
urte, txupinazoa «eraikitzen» joan dira,
prozesuan zehar atera diren gauzak txer-
tatzen joan direlako. Haurrek hasiko di-
tuzte madalenak, osteguneko 18:15ean,
Mila Koloreko Txupinazoarekin.
Batzordekideek aitortu dute «beti»

hartzen dutela sorpresa haurren propo-
samenekin, eta euren mugak «guztiz

apurtu» izan dituztela: «Bat-batekota-
sun horretan helduok bizitzen jakin be-
har dugu. Hori da, azken finean, beraiei
ahotsa ematea». Jartzen dieten baldintza
bakarra «egingarria izatea» da. 
Hortik sortu zen, esaterako, Batubu-

rrunba: «Zarata egitea eskatzen ziguten,
entzunak izatea. Orduan, bururatu zi-
tzaigun umeek etxetik sortutako ins-
trumentuak ekartzea, eta ZoZongorekin
batera txupinazoarekin aurretik 45 mi-
nutuko kalejira egitea». 
Haurren txupinazoa 18:00etan izango

da, Koldo Mitxelena plazan. Batubu-
rrunba, berriz, 17:15ean irtengo da Zu-
marditik. Horrez gain, apar festa, esku-

lan tailerrak eta antzerki bat ere antolatu
dituzte madalenetako beste egun ba-
tzuetarako.
Egingarritasunaren muga horretan,

baina, ez zaizkie etorkizunerako ideiak
falta: «Beraien bazkaria nahi dute, baina
oraindik ez dugu antolatzea lortu». Ho-
rrez gain, buruhandi eta erraldoi tailerra
ere eskatu dutela aipatu dute batzorde-
kideek, baina egitarauan txertatzea ezi-
nezkoa zenez, urtean zehar egingo dute.
Herritarrei gonbita luzatu diete Hau-

rren Jai Batzordeko kideek: «Haurrak
etorkizuna dira, eta merezi du beraiek
entzutea. Denok disfrutatzeko tokia
dago». 5

Aurten ere Mila Koloreko Txupinazoa jasoko du Koldo Mitxelena plazak. Ikerne Zarate

M
AD

AL
EN

AK
 2

02
2.

 E
RR

EN
TE

RI
A-

O
RE

RE
TA

   
   

   
   

   
 O

AR
SO

 B
ID

AS
O

KO
 H
IT
ZA

37HAURREN JAI BATZORDEA
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Muguruza eta txistulariak,
hibridaziorako prest 
Klasiko bilakatu da dagoeneko
Madalen Aurreko Txistularien
Kontzertua. Fermin Muguruza
izango da aurtengo gonbidatua,
eta irundarraren ibilbide oparoa
errepasatu eta omenduko dute
hilaren 20an, Zumardian.

ALAINE ARANBURU ETXEGOIEN 

Kortatu taldeak 1984ko uztailaren 19an
egin zuen bere lehen agerraldia, urte har-
tako Errenteria-Oreretako Madalen
Jaien atarikoetan, goizaldeko 06:30ean.
Programaz kanpo eta sorpresaz, Patxi-

kuko kanpan RIP eta Regimen taldeekin
partekatu zuen oholtza. Muguruzarren
taldeak lau urteko ibilbide bizia izan
zuen harrezkero, eta 1988. urtean bana-
tzea erabaki bazuten ere, ez zen izan gel-
dirik egoteko, Negu Gorriak eratu bai-
tzuten 1990an. Arrakastaz arrakasta,
iraungitze data izan zuen talde horrek
ere, eta jarraian, Fermin Muguruzak Dut
taldearekin Ireki ateak diskoa kaleratu
zuten. Ondoren, Muguruzak musikan ez
ezik zineman ere bide luzea egiten aritu
da.
Madalen Jaiak berriz ere bueltan dira.

Hilaren 20an, XV. Madalen Aurreko
Txistulari Kontzertua egingo dute Zu-
mardian, 20:00etan, gonbidatua Fermin
Muguruza izango delarik. Urtero Euskal
Herrian musikan ibilbide oparoa duen
musikariren bat gonbidatzen du Udal
Txirtulari Taldeak emanaldi berezi ho-
rretara —2019koa Niko Etxart izan
zen— eta txistuaren doinuetara eginda
ez dauden artista gonbidatuen abestiak
egokitu eta plazaratzen dituzte. Xabier
Vesga Elizalde Udal Txistulari Taldeko
zuzendariak adierazi du Muguruzaren
ibilbidea markatu duten abestiak auke-
ratu dituztela emanaldirako. Egokitza-
pen horiekin lan handia izan dutela na-
barmendu du.
Kontzertu berezia izango dela ziur da

Vesga. Oholtza partekatuko dute Euskal
Herriko 50 txistularik, Zaria Koru
Abesbatzak, eta metal boskote batek. El-
kartze hori Euskal Herriko Txistularien
Elkarteak egin duela posible adierazi du
Vesgak, eta laguntzaile izan dituzten de-
nei eskerrak eman dizkie. 5

2019an egin zen azken pregoia Niko Etxartekin. Imanol Saiz
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38 AURRE-PREGOIA
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39KULTUR ANIZTASUNA
ALAINE ARANBURU ETXEGOIEN  

Nigeriako Artisten Elkarteko kide zare-
te. Zertarako sortu zenuten?
IYAYI EVELY: Errenterian dugu elkartea,
baina kideak Euskal Herri osokoak dira.
Abeslariak, komedianteak, zineman da-
biltzanak... denetik dago elkartean. Ikusi
genuen talentu handia geneukala kalean
eta ezin zutela ezer egin barruan zutena-
rekin, eta horregatik sortu dugu elkarte
bat, zer egin dezaketen erakusteko. Ma-
dalenetan bi jaialdi eskainiko ditugu, bat
hilaren 23an eta bestea 24an. Lehenen-
goa Gernika plazan da, 22:00etan; biga-
rrena, berriz, hilaren 24an Diputazio
plazan 20:00etan. Euskal Herriko hain-
bat lekutako artista asko etorriko dira,
eta gure elkarteko artistak dira denak. 
Zein zailtasun dituzue kalean zuen artea
zabaltzeko?
I. E: Zailtasun handiak daude. Adibidez,
oso zaila da azoketan parte hartzea, ba-
tzuek arazo ekonomikoak dituztelako
edota dokumentazio arazoak dituztela-
ko. Talentua daukate eta hori erakutsi
dezakete elkarteari esker. Izan ere, bi
pisu kentzen dizkie elkarteak: doku-
mentazioaren aferak alde batetik, elkar-
teko kide bazara elkartea arduratzen de-
lako horretaz; eta bestetik, diruari lotu-
tako gaiak kentzen dizkiegu gainetik. 
Zuen elkartean orotariko artistak dau-
dela esan duzue, eta bi jaialdi egingo di-
tuzuela madalenetan. Zein izaerako
jaialdiak izango dira?
I.E: Errenteria gure kulturarekin lotu
nahi dugu. Aldi berean, gure kultura era-
kutsi nahi dugu. Hilaren 24an dantza ni-

geriarra izango da eta Nigeriako arropa
tradizionalez jantziko dira. Batez ere
musikak izango du protagonismoa bi
egunetan, eta gure herrialdean egin ohi

dugunari jarraituz, afrikar janaria ere ja-
rriko dugu. Bi egunetako kontzertuetan
ez dira musikari berberak izango. Lehe-
nengo egunekoa zuzeneko kontzertua
izango da, eta bigarrenekoa ere, baina DJ
batekin.
Aurreratu al daiteke nortzuk igoko diren
oholtzara?
POGBE IAOUI: Abestuko duenetako bat ni
neu izango naiz, edo hobeto esanda,
King Jasper. Iyayik ekoitzi duen single
bat aurkeztuko dut.
I.E: Blessing Osadolor ere etorriko da
Tolosatik, eta bere single berria aurkez-
tuko du hilaren 23an. Nigeriako artista
ezagunen bat ere etorriko da akaso. 5

«Errenteria gure
kulturarekin lotu 
nahi dugu»
IYAYI EVELY ETA POGBE IAOUI
NIGERIAKO ARTISTEN ELKARTEKO 
PRESIDENTEA ETA ABESLARIA

Evely ‘Ike jombo’ eta Iaoui ‘King Jasper’. A. Aranburu
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40 PROPOSAMENAK

HERRI BAZKARIA

Hilaren 21ean, 14:00etan, Herriko
Plazan. Jai Batzordeak azken madale-
netako usadioari eutsiko dio, eta jaiak
hasten diren egunean herri bazkaria
egingo dute Herriko Plazan. Txartelak
Reyna eta Xera tabernetan daude salgai.
Menu beganoa eska daiteke.

Ikerne Zarate

HERRI KIROLAK

Hilaren 22an, 12:00etan, Evaristo
Bouza plazan. Gabierrotan egingo di-
tuzte aurten herri kirolak. Aizkolariak:
Laiene Pikabea, Nere Arruti, Iker Vicen-
te eta Mikel Larrañaga. Harri jasotzaile-
ak: Udane Ostolaza, Aroa Sanchez, Jokin
Eizmendi eta Imanol Royo.

Urko Etxebeste

INDIOROCK

Hilaren 22an. 18:00etan hasita, eta or-
duero, Indiorock kaleko musika jaialdia-
ren barruko kontzertuak egingo dituzte
tarteka Panier gunean, Linon, Foru pla-
zan, Gailur tabernan edo Leku Zaharra-
ren parean. Orotara zortzi emanaldi
izango dira, beste hainbeste talderekin.

IndioRock

TXUPINAZOAK

Hilaren 21ean. Hiru txupinazo izango
dituzte aurtengo madalenek:
18:00etan, haurrena Koldo Mitxelena
plazan; 19:00etam Holi Festa Gernika
plazan; eta 19:00etan, txupinazo nagu-
sia Herriko Plazan. Denetan izango da
Zentenarioa pasodoblea.

Ikerne Zarate

EGITARAU
OSOA
HEMEN

labur.eus.oarsoagenda
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HAURREN DANBORRADA

Hilaren 22an, 18:00etan, Alabergatik. Haurren danborra-
da handi bateratua Madalen Egunean aterako da Alaberga au-
zotik erdialdera joateko. Ehunka dira parte hartzaileak, beraz,
ikusleen kopurua ere handi-handia izaten da.

Ikerne Zarate

DANTZA TXAPELKETAK

Hilaren 24an. Ereintza Dantza Taldearen ekimenez, madale-
netan hutsik egiten ez dutenak dantzarien txapelketak dira.
Xabier Olaskoaga plazan, 18:00etan gazteen lehia izango da,
eta 19:30ean, berriz, helduena.

HITZA

DENAK HIBAIKAREKIN!

Hilaren 23an, 13:15ean, Oiartzun ibaian. Hibaika Arraun
Elkarteak antolatuta, ETE Ligako zortzigarren estropada joka-
tuko da herriko errekan. Hibaikako neskak bikain doaz ligan,
beraz, festa giroak, haiek animatzeko aukera ezin hobea da.

Josu Z.

AZKEN AGURRA

Hilaren 25ean, 19:00etan, Herriko Plazan. Aurten berriz
ere kaleak eta plazak berreskuratuko dituzte Maialen eta Xanti
erraldoiek, madalenen ikur dira. Azken agurra festen bukaera-
ko egunean egingo dute, urezko zezenaren aurretik.

Ikerne Zarate
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