


A I A R A L D E A  Jaietan

Testua eta argazkiak 
Izar Mendiguren Cosgaya

Giro ederrean bukatu dute Aiarako 
jaien txanpa nagusia. Ostiralean izan 
zen txupinazoa, eta festa lehertu da 
geroztik. Igandean bukatu zen txanpa 
nagusia, baina apirilaren 28an emango 
diete amaiera aurtengo sanprudentzio 
jaiei. Arespalditzan izan dira ekintza 
gehienak, artzain txakur txapelketa 
salbu. Hala, herriko plazan kokatu dute 
karpa eta txosnagunea, eta orotariko 
ekintzak egon dira egun hauetan.

Esate baterako, ostiralean, Aiara 
Dantza taldearen emanaldia izan zen 
nagusi, kontzertuek lekukoa hartu 
zioten arte. Larunbat goizean, berriz, 
txikien duatloia antolatu zuen Iñaki 
Isasi taldeak, eta haur zein guraso 
ugari bertaratu ziren kirolaz gozatzera. 
Txirrindularitza lasterketa ere burutu 
zuten arratsaldean.

Ildo beretik, egun osoan zehar jolas 
parkea izan zuten umeek Arespalditzako 
pista estalian, eta Xaiborren dantza 
saioak girotu zuen txosnagunea ondoren. 

Horrez gain, ihes gela bilakatu zuten 
karabana bat, Aiarako Emakumeen 
Gelaren aurrean; eta barrakak ere ez 
ziren falta izan. 

Domekan, ostera, 'Igande morea' 
antolatu zuten lehenbizikoz. Batetik, 
emakumeen herri kirolen erakustaldia 
eta txapelketa ekarri zuten erdigunera. 
Bestet ik batukada feministaren 
tailerreko andreek kalejira egin zuten 
herrian barrena. Yogurinha Borovaren 
ikuskizunak eta dantza-plazak mantendu 
zuten pizturik igande arratsaldea, karpa 
bete jende bertaratu zen erromeriaz eta 
euskal dantzez gozatzera. Asteburuari 
itxiera emateko, berriz, odolosteak 
banatu zituzten hurbildutakoen artean.

Ostegunean, apirilaren 28an, bukatuko 
dira 2022ko Aiarako jaiak. Alabaina, 
ekintza ugari dituzte aurretik oraindik: 
10:30ean kalejira egongo da, 11:00etan 
azoka, 12:00etan meza, 12:30ean Hitzalde 
abesbatza eta 13:00etan Etxaurren 
Ikastolako danborrada. Arratsaldean, 
berriz, pilota jaialdia (18:00-20:00) 
eta Puro Relajoren kontzertua (19:00) 
edukiko dituzte zain aiaraldearrek.

OSTEGUNEAN AMAITUKO 
DIRA AIARAKO JAIAK, BAINA 
AIARALDEARREK EZ DUTE 
ATSEDENIK HARTZERIK 
IZANGO, JARRAIAN ETORRIKO 
BAITIRA SAN JOSE AUZOKO 
FESTAK ETA OTXOMAIOAK

Hasi da eskualdeko
jaien maratoia

Iragan ostiralean hasi ziren Aiarako jaiak, eta osteguna honetan amaituko dira. Festa horiekin 
hasi da Aiaraldeko udaberriko ospakizunen aroa, COVID-19aren pandemiak eragindako bi 
urteko etenaldiaren ostean. 

AIARA
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Asteburuan ospatu ziren 
Artomañako jaiak. Meza, musika 
jartzaileak eta txahal erreketa 
egon dira, besteak beste. Hain 
zuzen, ostiral gauean (23:00etan) 
ekin zioten aberea erretzeari, eta 
larunbat eguerdian jendetza bildu 
zen plazan kokatutako karpan 
txahal errea jatera. Trikitilariek 
girotu zuten bazkalordua, eta 
Amurrioko, Arrastariako zein 

Urduñako herritar ugari bildu 
ziren txokoan zein inguruko 
bazterretan.

Gainera, txahal erreketan 
bildutako diruaren %50 AEFAT 
elkarteari emango diote, Jai 
Batzordeak aurreratu duenez. DJ 
emanaldia egon zen jarraian, eta 
Erruki erromeriarekin amaitu 
zuten larunbat gaua. 

Igandean, aldiz, goiz osoan 
zehar umeentzat parkea atondu 
zuten, eta 12:30ean amaitu ziren 
jaiak, mezarekin.

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

04.29
Ostirala
18:00 // Auzoan

Txupinazoa. 
Umeentzako tailerrak 
eta jolasak eta 
multikirola

19:00 // Auzoan

Txokolate jana eta 
batukada

22:08 // Gaztetxean

Zutik

22:32 // Gaztetxean

Erasoz erantzun

23:00 //  Zabaleko ikastetxeko 

patioan

L a  To pa d o ra 
ta l d ea re n 
ko n t ze r tu a

23:03 // Gaztetxean

Beranduegi

Egitaraua     

AMURRIO 
San Jose Auzoa

1:00 // Zabaleko ikastetxeko 

patioan

S h o w  Pa r t y  DJ

04.30
Larunbata
10:00 // Auzoan

C ro s s t ra i n n i n g 
t xa p e l keta

14:00 // Auzoan

B a ba r r u n  j a n a 
h e r r i ko i a

18:00 // Auzoan

D a n t za 
e ra ku s ta l d i a

20:00 // Auzoan

M a r i a t x i a k

22:00 // Auzoan

Lo w e  ta l d ea re n 
ko n t ze r tu a  ( 1 9 8 0 . 
h a m a r ka d a ko 
a b e s t i e n 
b e r t s i oa k )

22:02 // Gaztetxean

4  B a n co s + Po l l i
+ M a t x

23:06 // Gaztetxean

Lo za + M RT + 
K o r ta za r + 
T i c h i a n o

00:34 // Gaztetxean

A i a ra l d e ko  S o i n u 
S i s te m a + L’A s i a + 
N i t m o o n

1:00 // Auzoan

J a i k i d e  DJ

05.01
Igandea
11:30 // Auzoan

Tx i r r i n d u l a r i t za 
t xa p e l keta
12:30 // Elizan

J a u n a r t ze  m e za

13:00 // Auzoko kaleetan

Tr i k i p o te oa

Txahal erreketa 
eta kontzertuak, 
Artoñamako jaien 
pizgarri

Txahal errearen bazkaria izan zen jaietako ekintza nagusia. Aiaraldea.eus
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AMURRIO San Jose Auzoa

Bi urteren ostean berriro ospatuko 
dituzue San Joseko jaiak, prest 
zaudete? Gogotsu dago auzoa?

Ilusioz gainezka gaude, eta jaiei 
berriro ekiteko gogo handia dugu. 
Auzoko jendeak urtarrilaz geroztik 
galdetu digu aurtengo jaiei buruz eta 
horregatik uste dugu ospatzeko gogo 
handia dutela.

Lan asko dugu zain, esperientzia 
galdu dugu bi urte hauetako 
geldialdian, baina gogo handiz egingo 
diegu aurre.

Berriro ere antolaketa lanetara 
bueltatzea zaila egin zaizue?

Lehen esan bezala, geldialdia 
nahiko nabarmena izan da, eta 
gainera, azken unera arte itxaron 
dugu programa on bat prestatzeko. 

Ez genekien zer osasun egoera izango 
genuen jai egun hauetan.

Hori dela eta, atzeratu egin gara 
programaren prestaketan, baina 
azken orduan pilak jarri ditugu eta 
jaietako kartel on bat prestatu dugula 
uste dugu.

Zein da prestatu duzuen egitaraua?
Jaiak hiru egunez ospatuko dira. 

Apirilaren 29an lehenengo ekintzak 
haurrei zuzenduta daude, gauean La 
topadoraren kontzertuaz gozatuko 
dugu eta gaua dj batekin itxiko dugu.

Larunbatean bazkari herrikoia 
eg i ngo dug u e t a  ondoren, 
arratsaldean, hainbat kultur ekintza, 
dantza erakustaldia, mariatxien 
emanaldia eta 80ko hamarkadako 
musika kontzertua izango dira. 

B e r r i z  e r e ,  g a u a  d j 
b a t e k i n  a m a i t u k o  d u g u .  
Igandean txirrindularitza lasterketa 

bat ospatuko da eta San Jose parrokian 
ohiko jaunartze meza egingo da. 
Jarduera guztiak publiko guztiak 
gozat zeko pent sat uta daude, 
txikienetatik helduenetara.

Zer ematen diete San Joseko 
jaiek auzoari? Zergatik dira 
beharrezkoak?

Duela 40 urte baino gehiagotik 
ospatzen diren jaiak dira, eta 
poztasun eta deskonexio txute bat 
dira auzo osoarentzat eta biztanle 
guztientzat. Jendeak gogoz hartzen 
ditu, lehenengo jaietakoak direlako 
eta, oro har, giro aparta sortzen 
delako. Auzoari bizia ematen diogula 
uste dugu, edo hori da gure asmoa.

San Jose jai-batzordetik jende guztia 
gonbidatzen dugu apirilaren 29 eta 
30ean eta maiatzaren 1ean auzora 
hurbildu eta gure jaiez gozatzera. Giro 
ederra izango dugu!

Testua  Aimar Gutierrez Bidarte
Irudiak  Aiaraldea.eus/Zuriñe Alava “DUELA 40 

URTE BAINO 
GEHIAGOTIK 
OSPATZEN 
DIREN JAIAK 
DIRA SAN 
JOSEKOAK”

“Ilusioz gainezka gaude, eta 
jaiei berriro ekiteko gogo 
handia dugu”

SAN JOSE AUZOKO JAI BATZORDEA BURU BELARRI ARITU DA AZKEN HILABETEETAN AUZOKO JAIAK BI URTEKO ETENALDIAREN OSTEAN BERRESKURATZEKO. 
HONEZKERO, DENA DUTE PREST ASTEBURUKO EGITARAUARI HELTZEKO, ETA ILUSIOZ BETERIK DAUDE. AUZOKO FESTAK ZAINETAN DITUZTE, ETA PANDEMIA 
GARAIAN ERE EZ DIRA GELDIRIK EGON:  BALKOIETATIK EMAN IZAN DIOTE KOLOREA AUZOARI.
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04.29
Ostirala
19:30 // Aintzinako Andra 

Mariren Santutegian

Aintzinako 
Andra Mariren 
bederatziurrena

04.30
Larunbata
10:00-15:00 // Foru plazan

Urduñako VII. Feria 
Ekologikoa

13:00-14:00 // Foru plazan

Talo tailerra

05.01
Igandea
10:30 // Aintzinako Andra 

Mariren Santutegian

Eskaintza florala
10:30 // Urduñako eskolan

Urduña Hiria Junior 
Txirrindularitza 
Lasterketa

Egitaraua
URDUÑA Otxomaio

05.06
Ostirala
17:00-20:00 // Barrakak

Kartel lehiaketako sari 
banaketa

20:00 // Udaletxea

Kartel lehiaketako sari 
banaketa
20:15 // Gran Via kalea

Batibomba’s Parade

21:00 // Udaletxeko balkoitik

Txupina
22:00 // Jai-Alai pilotalekua

Esku pilota 
profesional jaialdia
23:00 // Foru plaza

Kresala berbena

05.07
Larunbata
11:30 // Foru Plaza

XIII. Patata tortilla 
lehiaketa

11:30 // Foru Plaza

VIII. Paella lehiaketa

12:00 // Herrian zehar

Kalejira Santa Zezilia 
bandarekin
17:30 // Urduñako eskolan

Kantu kolore

17:30 // Bihotza konpartsaren 

txosna

Mus Txapelketa
19:00 // Gernika plaza

Aurresku eta 
fandango eta arin arin 
txapelketa

20:00 // Foru plazan

Gure gune askea, 
indarkeria matxistarik 
gabeko gizarte baten 
alde

23:00 // Foru plaza

Huntza eta DJ Bull

05.08
Igandea
URDUÑAKO 
‘ANTIGUAKO’ ANDRA
MARIREN JAIA
10:30 // Foru plaza

Agintarien desfilea
11:00 // Aintzinako Andra Mariren 

Santutegian

Meza nagusia
12:30 // Foru plaza

Kalejira Bihotza eta 
Gallartako Polunpak 
konpartsekin
13:00 // Aintzinako Andra Mariren 

Santutegian

Meza
13:15 // Foru plaza

Santa Zezilia 
bandaren kontzertua
18:30 // Urduñako eskolan

Euskal dantzen 
alardea
20:00 // Foru plaza

Jamaica Show 
berbena

05.09
Astelehena
UMEEN EGUNA
10:30 // Foru plaza

Puzgarrien jolasa

11:30 // Antzinako Andra Mari 

Santutegira

Arrastariako 
agintarien 
erromesaldia

12:00 // Antzinako Andra Mari 

Santutegian

Meza. Ondoren, 
Batibomba eta 
buruhandiak askatzea

13:00 // Urduñako kaleetan barrena

Kale-dinamizazioa 
Oilarrak taldearekin 
eta Koldo eta Unai 
Etxebarriarekin

14:30 // Foru plazan

Haurrentzako herri 
bazkaria

17:00 // Foru plazan

Umeentzako 
dinamizazio jarduera 
DJ Xaiborrekin

17:00-20:00 // Barraketan

Prezio murriztua 
barraketan

05.13
Ostirala
18:00 // Jai Alai udal frontoian

Emakumezkoen 
Junior mailako 
saskibaloi partidak

20:00 // Foru plazan

Kontzertua Orbanak 
taldearekin

22:00 // Foru plazan

Koadrilen afaria

23:00 // Foru plazan

Berbena Trikidantz 
taldearekin

05.14
Larunbata
10:00 // Gamako lakuan

Haurren XXI. Arrantza 
Lehiaketa

12:00 // Urduñako kaleetan barrena

Kale dinamizazioa 
Nerbioiko arroko 
txistulariekin
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15:00 // Gernika plazan

Herri bazkaria

18:00-20:00 // Udal bolatokian

XXV. Otxomaio 2022 
Bolo Txapelketa

18:00 // Gernika plazan

Dantza giroa

19:00 // Foru plazan

Kaleko antzerkia 
Trapu Zaharra 
taldearekin

20:30 // Andra Mari eliza

Udaberriko 
kontzertua 
Urduñako Abesbatza 
Elkartearekin

22:30 // Foru plazan

Bulego taldearen eta 
DJ Oihan Vegaren 
emanaldiak 

05.15
Igandea
8:00 // Foru plazan

I. Urduña Hiria 
Putxera Lehiaketa

10:00 // Urduñako kaleetan barrena

Kalejira Santa Zezilia 
bandarekin

10:00 // Foru plazatik abiatuta

Haurrentzako mendi 
irteera. Amaitzean 
barbakoa Foru plazan

10:30 // Antzinako Andra Mariren 

santutegian

Ruzabalgo Batzarreko 
bizilagunen meza, 
San Isidro Labradoren 
omenez

11:00-13:00 // Udal bolatokia

XXV. Otxomaio 2022 
Bolo Txapelketa

11:30 // Mikel Deuna auzoan

Saratxoko auzokideei 
harrera

11:30 // Udaletxe aurrean

Ohorezko aurreskua 
Saratxo zein 
Urduñako udalbatzei

12:00 // Antzinako Andra Mari 

Santutegia

Meza nagusia eta 
Saratxoko auzokideen 
botoaren berritzea

12:00 // Hiriko kaleetan barrena

Kale dinamizazioa 
Taberna Ibiltariarekin

12:30 // Andra Mari elizan

San Isidro Labrador 
Kofradiaren meza

12:30 // Hiriko kaleetan barrena

Kalejira Bihotzarekin, 
erroldoiekin eta 
buruhandiekin

17:30 // Jai Alai udal frontoia

Esku pilota partidak

19:00 // Foru plazan

Puro Relajo taldearen 
kontzertua

21:00 // Foru plazan

2022ko jaien amaiera 
eta agurra Bihotzaren 
erreketarekin, Deabru 
Beltza taldeak 
girotuta
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Marmita Elkartea sortu duzue, 
eta Otxomaio jaietan egingo duzue 
lehen ekimen publikoa: I. Putxera 
Lehiaketa.

Marmita Elkartea 2019an sortu 
genuen, putxera lehiaketa 2020an 
lehendabizikoz antolatzeko asmoz. 
Pandemiak, ordea, dena atzeratu du 
eta ez dugu urte honetara arte inolako 
ekintza publikorik antolatu.

Alondegian egindako tostada 
tailerra izan zen Marmita Elkartearen 
estreineko ekitaldia; oso harrera ona 
izan zuen, eta 30 haur elkartu ziren 
bertan. Orain, Otxomaio jaietan, 
Putxera Lehiaketa antolatu dugu.

Zer helbururekin sortu zenuten 
elkartea?

Hiriko tradizio gastronomikoak 

bizirik mantentzeko anbizioz sortu 
genuen Marmita Elkartea. Hainbat 
lehiaketa gastronomiko galdu egin 
dira denboraren poderioz, tartean 
pil pilera egindako bakailaoaren 
txapelkera. Horrelako sukaldaritza 
t xapelketen tradizioa bizir ik 
mantentzea da.

Zertan datza Putxera lehiaketa?
Putxera lehiaketa indaba gorri 

lehiaketa tradizional bat da, bere 
ohiko sakramentuekin kozinatu behar 
dena: txorizoa, odolostea eta urdaia. 
Gerora, norberak bestelako edozein 
osagai gehitu dezake. Babarrun 
gorrien hiru mota onartuko dira 
txapelketan: Tolosakoa, Gernikakoa 
eta babarrun nabarra.

Bi kategoria egin ditugu. Herriko 
parte hartzaileek butanozko lapikoak 
erabiltzeko aukera izango dute baina, 
ezingo dute sari nagusirik eskuratu. 

Gainontzeko parte hartzaileek putxera 
erabili beharko dute derrigorrez.

P ut xerena ora indik ez da 
Aiaraldean oso errotuta dagoen 
ohitura.

Ez, Enkarterrietan oso ezaguna 
da, baina hemen ez da ohikoa. Gure 
helburua sukaldatzeko modu hau 
inguruan errotzea da.

Ohitura La Roblako trenetik dator; 
Gallarta eta Meatzaldeara lanera 
zihoazen langileek, ikatzarekin 
funtzionatzen zuen lapiko bat asmatu 
zuten mota guztietako gisatuak 
kozinatzeko. Denboraren poderioz, 
indabak hartu zuen famarik handiena 
putxera batekin sukaldatu zitezkeen 
jakien artean.

Balmasedakoa da inguruan dagoen 
lehiaketarik zaharrena, aurten bere 
50. urteurrena ospatuko du. Ohitura 
Urduñan piztea da gure asmoa.

Zer nola ko pa r te ha r t zea 
aurreikusten duzue?

Kartel erakargarria osatu dugu 
sariei dagokionean, eta lehiaketaren 
albisteak nahikoa zalaparta eragin 

Testua  
Aimar Gutierrez Bidarte “BALMASEDA 

ALDEAN OSO 
EZAGUNA DA 
PUTXERA, 
BAINA HEMEN 
EZ DA OHIKOA 
ORAINDIK”

URDUÑA Otxomaio

“Hiriko tradizio 
gastronomikoa 
mantentzea da gure 
anbizioa” 

AITOR MARTINEZ MARMITA ELKARTEKO KIDEA DA. 2019AN SORTU ZUTEN ELKARTEA HERRIKO 
TRADIZIO GASTRONOMIKOAK ETA SUKALDARITZA LEHIAKETAK SUSTATZEKO ASMOZ. PANDEMIA 
TARTEKO, AURTENGO OTXOMAIOETAN ANTOLATUKO DUTE LEHENENGO EKIMEN PUBLIKOA: I. URDUÑA 
HIRIA PUTXERA LEHIAKETA.
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du lehiaketa gastronomikoen 
munduan. Espero dugu 50 bat 
parte hartzaile aurkeztea.

Bi urteko geldialdiaren 
ostean, zaila izango zen 
lehiaketa gastronomiko bat 
berriro antolatzea.

Bai, nahiko zaila izan 
da. Aitortu beharra dago 
Urduñako Udalak erraztasun 
asko jarri dizkigula. Udalaren 
laguntzari esker atera dugu 
lehiaketa aurrera; elkarte 
txikia da gurea, baliabiderik 
gabekoa, administrazioaren 
bultzadarik gabe ezinezkoa 
litzake ezer egitea.

Herriko komertzio eta 
ostalariek ere egundoko 
laguntza eskaini digute. 
Kalitate handiko produktu 
a sko ema n d i z k ig ute, 
t xapel ket a ren eg unea n 
bertan banatu eta zozkatuko 
ditugunak.

Aurrera begira ekintza 
gehiago egitea aurreikusi 
duzue?

Aurten 2023ko jardueren 
e g u t e g i a  o s a t z e a  d a 
elkartearen erronketako 
bat. Egutegi horretean, nola 
ez, Putxera Lehiaketaren 
bigarren edizioa mantenduko 
dug u, ba ina bestela ko 
ekintzak ere jarri nahi ditugu 
mahai gainean: dastaketa bat, 
haurrentzako tailer gehiago, 
baita bestelako lehiaketaren 
bat ere.

Urduñako Otxomaio jaietan arituko 
zarete datorren maiatzaren 7an. 
Gogotsu zaudete? Zer eskainiko duzue 
kontzertuan?

Urduñan oraindik izan gabeak gara, 
beraz, gogotsu gaude. Disko berriarekin 
gatoz gainera. 

Errepertorio berri hau Euskal Herriko 
plazetan jotzeko aukera handirik ez 
dugu eduki oraindik eta alde horretatik 
zirrara berezi bat sortzen digu kontzertu 
honek.

Bira batean murgilduta zaudete 
buru belarri eta hainbat herrialde 
bisitatuko dituzue, tartean Suitza. 
Nolakoa da berriro ere aretoak lepo 
ikustea eta publikoaren berotasuna 
sentitzea?

Ikaragarria. Gezurra ematen duen 
arren, bi urtez egon gara festarik eta 
lege-zaharreko musika kontzerturik 
gabe. 

Beraz, ilusio handiz eta pilak ondo 
kargatuta ekin diogu udaberri honi.

Bi urteren ostean, bueltan dira 
herrietako jaiak. Nola bizi duzue 
berriro Euskal Herriko plazetara 
bueltatzea?

Herriko plaza zaleak gara, beraz hau 
ere ilusio handiz.

Nola bizi izan dituzue pandemiak 
jotako azken bi urte hauek?

Denoi antzera luze egin zaizkigu 
urte hauek. Gustoko formatuan 
kontzerturik ezin egin, kontzertuen 
aitzakian bazterrak ezin ikusi... 

Baina beno, beste zeregin batzuei 
denbora eskeintzeko aukera ere eman 
digu pandemiak. Besteak beste, diska 
berria bertan sortu zen.

Azaroan azken lana aurkeztu 
zenuten: 'Ezin ezer espero'. 
Disko horrekin eraldaketa eta 
aurrerapauso handiak egin ditu 
taldeak, baduzue proiektu berririk 
esku artean?

Aurten gure estudioko hirugarren 
lan berriarekin gatoz, 'Ezin ezer 
espero'. Pablo Novoaren gidaritzapean 
gure esentzia galdu gabe doinu 
intimoagoetan murgildu gara bertan, 
Doctor Prats, Julieta Venegas eta 
Ekaitz Goikoetxea bidelagun hartuta, 
besteak beste. 

Aurtengo urtera begira, diskoa 
zuzenean aurkezten jarraituko dugu 
burubelarri.

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

“Zirrara berezia sortzen 
digu Urduñako kontzertuak”

 
“KARTEL 
ONA OSATU 
DUGU, ETA 
LEHIAKETA 
BERRI 
HONEK 
NAHIKO 
ZALAPARTA 
SORTU DU 
ZALEEN 
ARTEAN” 

“ILUSIO 
HANDIZ ETA 
PILAK ONDO 
KARGATURIK 
EKIN DIOGU 
UDABERRI 
HONI”

HUNTZA TALDEA FORU PLAZAKO OHOLTZA ASTINTZEKO PREST DA. MAIATZAREN 7AN KONTZERTUA ESKAINIKO DUTE, 
LEHENENGO ALDIZ URDUÑAN. AZAROAN KALERATU ZUTEN ESTUDIOKO HIRUGARREN LANA, ETA HAU AURKEZTEKO BIRAN 
MURGILDUTA DAUDE. AIARALDEA KOMUNIKABIDEAK SUITZATIK BUELTAN HARRAPATU DITU TALDEKIDEAK, ETA 
OTXOMAIOETARAKO PREST DAUDEN GALDETU DIE.



A I A R A L D E A  Jaietan

URDUÑA Otxomaio

“Museo hau 
herriarena da”

HAMAIKA KALE ELKARTEKO KIDEETAKO BATZUK DIRA MARGA, AINTZANE, GLORIA ETA KOLDO. 
URDUÑA HIRIA MUSEOAREN KUDEAKETAZ ARDURATZEN DIRA AUZOLANEAN. ELKARTEKO 
BOLUNTARIOEK IZANGO DUTE TXUPINA PIZTEKO OHOREA.

Zuena da Otxomaioetako lehen 
suziria pizteko ardura. Nola jasotzen 
duzue eginkizuna?

Oso pozik gaude txupinero izendatu 
gaituztelako. Museoak egindako lan 
izugarriaren aitortza da, gu lehenengo 
suziria jaurtitzeko hautatu izana. 
Museoa martxan jartzeak izugarrizko 
lana suposatu du, pandemiak bete 
betean harrapatu gintuen. Herrikideek 

aitortza hori egitea harro egoteko 
moduko errekonozimendua da.

Hamaika Kale elkartea da Urduña 
H i r i a  Mu s e o a r e n k ude a ke t a z 
arduratzen dena. Nondik dator elkartea 
sortzeko beharra?

2018an sortu genuen elkartea. Gure 
artean oso hedatua zegoen museo bat 
sortzeko beharra, hiriko ondare guztia 
ahalik eta modu egokienean gorde eta 
herritarrei erakusteko. Museoa egin 
behar genuen bai edo bai, eta hemen, 

udal-liburutegian egin behar genuen; 
garai hartan hutsik baitzegoen eraikina.

Udalari aurkeztu genion proiektua, 
mundu guztia zegoen museoa egitearekin 
ados. Bideragarritasun plan bat eskatu 
ziguten, eta, hau aurkeztu ostean, 
lanean hasi ginen buru belarri, orduan 
sortu genuen Hamaika Kale elkartea 
proiektuaren kudeaketaz arduratzeko. 
Izenak Urduñako hiribildua osatzen 
duten hamaika kaleei egiten die 
erreferentzia. Aldarrikatu beharreko 
izena zen, hiriaren historiaren parte. 

Bizkaiko hiri bakarra izateaz gain, Bilbok 
baino kale gehiago ditugu! (barreak).

Lan boluntarioa ardatz eraikina 
atondu genuen: hormak margotu, altzari 
zaharrak bota, beste altzari batzuk 
berriztu, argiteria aldatu... Herritar asko 
inplikatu ziren proiektuan, eta auzolan 
guzti horri esker iritsi gara gaur egun 
gauden tokira.

Boluntarioek eraikitako proiektua 
da beraz.

Bai, eta egunez egun geroz eta 

Testua  
Aimar Gutierrez Bidarte
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herritar gehiago hurbiltzen dira 
elkartera; azken hilabetean ehun 
bazkide berri egin ditugu. Parte 
hartzeko modu desberdinak daude: 
bisita gidatuetan lagundu, konponketak 
egin, kontu administratiboak kudeatu, 
erakusketetarako materiala lagatu... 
Gehienak jubilatuta gaude, denbora eta 
esperientzia daukagu soberan!

Elkartekideei museoaz patxadaz 
gozatzeko aukera ematen diegu, bertan 
gordetzen diren altxor guztiak arretaz 
aztertzeko parada.

Ilusio asko jarri dugu museoaren 
eraikuntzan. Museo asko eta asko diru 
kantitate handiak jarrita ireki dira; 
hau ez, hau herriarena da. Herritar 
oro dago museoan parte hartzera 
gonbidatuta, mundu guztiaren ekarpena 
da ezinbestekoa proiektuak aurrera egin 
dezan.

Onda rea et a her r i memor ia 
gordetzeko asmoz sortu zenuten 
museoa, beraz.

Bai, noski, baina ez gorde bakarrik! 

Amurrion bada material etnografiko 
asko gordetzen duen biltegi bat, Felix 
Murga abadeak sustatu zuena. Guk ez 
dugu ondarea gorde nahi bakarrik, hau 
zaindu eta herritarrei erakutsi nahi 
diegu. Material oso delikatuaz ari gara, 
eta zaintza eskatzen du.

Etengabe ari gara material berria 
jasotzen. Erregistro zorrotza daramagu 
dohaintzan edo lagapenean jasotako 
objektu guztiena.

Hasieratik izan dugu argi museoak 
Urduñan galtzen ari ziren gauzen 

babesleku izan behar zuela. Hiriko 
kaleetan aulkien tailerrak, zapatak 
konpontzeko dendak ezagutu ditugu. 
Memoria guzti hori gorde beharra dago 
ahanzturan erori aurretik, hiriaren 
esentziaren parte baitziren tailer eta 
ofizio guzti horiek. Agian berandu hasi 
gara museoren bidez gauza guzti horiek 
gordetzen, baina ziur gaude beranduago 
hasita ezinezkoa izango zela, eta hiriaren 
historiaren parte handi bat galduta 
egongo zela.

Zer aurkituko du bisitariak museoan?
Eraikinak 1.200 metro koadro ditu 

erakusketetara bideratuta. Erakusketa 
egonkorreko 10 gela eta erakusketa 
tenporaletarako beste 3 gela. Gaur 
gaurkoz, munduko l isaburdinen 
erakusketa eta Marta Picaza eta Porrilló 
margolarien erakusketa daude ikusgai. 
Aldaketa etengabekoa da: ondare berria 
iristen da, behin-behineko erakusketa 
hiru eta sei hilabetero aldatzen 
dugu... Eulalia Abaitua eta Fernando 
Moleres argazkilarien erakusketak 
ere izan ditugu, besteak beste. Txetxu 
Lambarriren fosil eta mineral erakusketa 
ere gorde dugu.

Erakusketa egonkorrari dagokionean 
10 gelak gremioka ditugu antolatuta, 
objektu guztiak Urduñako elementu eta 
ondasunak dira. 

Bisita gidatuez gain bestelako 
ekintzak egiten dituzue?

Saskigintza tailerrak egin izan ditugu, 
azoka brokantea antolatu dugu, argizaria 
nola egiten den erakusteko tailerrak... 
Artisau desberdinak ekarri nahi ditugu 
ofizio bakoitzaren nondik norakoak 
azaltzeko. Etorkizunera begira ere beste 
asmo batzuk ditugu buruan: Segoviako 
emakume batekin gaude harremanetan 
museoan ditugun ehungailuak martxan 
jartzeko eta txarriboda bat ere antolatu 
nahi dugu museoan, antzina egiten zen 
bezala.

Argazki zahar asko bildu ditugu ere, 
uneren batean erakusketa desberdinak 
antolatu beharko ditugu.

Museoaren harrera oso ona izan da 
hirian; Urduñatik kanpo ere harrera 
ona izan da bisitarien aldetik?

Pandemia tarteko 7.800 bisitari baino 
gehiago jaso ditugu azken urtean, 
eta hilabetez hilabete gora egiten du 
kopuruak. Ez genuen inondik inora 
hain harrera ona espero. Areto guztietan 
mezuak idazteko liburuak ditugu, 
eta iritzi guztiak oso positiboak dira. 
Internet bidez jasotako iritzi guztiak ere 
oso onak dira. Oso atsegina zaigu hain 
iritzi onak jasotzea.

Askotan entzun dugu Urduña Hiria 
Museoa museo desberdin bat dela, 
ez dela ohiko museo bat. Nabari da 
jende boluntarioak maitasun handiz 
eraikitako zerbait dela. Bisitariei egiten 
zaien harreran igartzen da hori. Oso 
estua da harremana bisitariekin, beste 
museo batzuetako formalismoetatik 
kanpo.
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URDUÑA Otxomaio

Bi ekintza antolatu dituzue Otxomaio 
jaietarako, horien artean aurresku, 
fandango eta arin arin txapelketa. Prest 
duzue dena?

2018an antolatu genuen aurrenekoz 
Aurresku Fandango eta Arin Arin 
txapelketa, aurtengoa hirugarren 
edizioa izango da berez. Amurrioko 
txapelketa du erreferente, txapelketa 
horrek piztu zigun Urduñan ere antzeko 
zerbait antolatzeko grina.

Aurten martxoan hasi ginen dena 
antolatzen: izen emateak kudeatu, 
epaileak lotu, sariak lortu...

Zortea daukagu, azken edizio honetan 
dena geratuko da etxean. Musikariak 
eskualdekoak dira; Getxa Goi Txistu 
Taldekoak eta Fita-Fik elkartekoak. 
Epaimahaikide bi ere urduñarrak dira.

Egun bakarrean, eta ordu erdian, bete 

zen aurresku txapelketako izen ematea. 
Fandango txapelketan ere bete dugu 
inskripzioa, beti kostatzen da gehiago 
bertako izen-ematea betetzea baina 
lortu dugu. Antzeman daiteke jendea oso 
gogotsu dagoela horrelako txapelketetan 
aritzeko. Guk ere, antolakuntzako 
kideok, ezin dugu zirrara ezkutatu.

Pandemiak erabat geldituko zituen 
horrelako txapelketak.

Dantza txapelketak guztiz gelditu dira 
azken urtean bai, eta ziurrenik Urduñako 
hau izango da lehenengoetariko 
bat. Iaz baten bat ospatu zen, baina 
federazioak markatutako egutegiaren 
barruan, Bergarako txapelketa kasu, eta 
dantzariak maskarillarekin aritu ziren.

Zer nolako txapelketa aurreikusten 
duzue?

Maila altuko txapelketa izango dela 
aurreikusten dugu. Ezagutzen ditugu 

parte hartuko duten dantzarietako asko 
eta benetan dira onak.

Ikusleek ere asko gozatuko dute 
txapelketan. Alde batetik ez dugu 
herrialde bateko zein besteko dantzarik 
mugatu. Hau da; Bizkaian egiteagatik 
epaileek ez dute gehiago baloratuko 
Bizkaiko dantzatzeko era. Horrek aukera 
emango die ikusleei ezagutzeko dantza 
berdina egiteko modu desberdinak 
daudela.

Bestet ik, aur ten janzkera ere 
baloratuko du epai-mahaiak; ziur gaude 
oso jantzi ederrak ikusiko ditugula.

Aurresku, fandango eta arin arin 
txapelketaz gain alarde bat ere egingo 
duzue.

Bai, hala da. Maiatzaren 8an euskal 
dantzen alardea egingo dugu Urduñako 
Herri Eskolako patioan. Mimo handiz 
prestatu dugu ikuskizuna, asko entseatu 
dugu. Dantza tradizionalak erritmo 

berriekin uztartuko ditugu bertan. 
Sei talde desberdin arituko gara, 50 
dantzari baino gehiago. Jendea oso 
gogotsu ikusten dugu, hiru urteren 
ostean susmoa daukagu aurtengo jaiak 
oso bereziak izango direla.

Testua  
Aimar Gutierrez Bidarte “IKUSLEEK 

ERE ASKO 
GOZATUKO 
DUTE 
TXAPELKETAN”

“Maila altuko 
txapelketa izango 
dela aurreikusten 
dugu”

AINHOA GUTIERREZ (URDUÑA, 1996) ETA IRATXE SOLIS (AMURRIO, 1979) LERAUNTSI DANTZA 
TALDEKO KIDEAK DIRA. BURU BELARRI ARI DIRA OTXOMAIOETARAKO PRESTATU DITUZTEN EKINTZAK 
ANTOLATZEN: AURRESKU, FANDANGO ETA ARIN ARIN TXAPELKETA ETA EUSKAL DANTZEN ALARDEA.


