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Bertso desafioaren antolatzailea
ODEI LOPEZ Noiztik dator Azintzio bezperan bertso desafioa egiteko ohitura?

Egia esan, ez dakit desafioa egiteko ohitura noiztik datorren, kon-
tu hauetarako desastre xamarra izan bainaiz beti, baina zortzi urte 
inguru esango nuke.

Desafioa izan al da beti? 
Ez. Gogoan dut Iñaki Apalategi eta Jon Martinek zeukaten ikuski-
zun bat ere izan zela; dena inprobisatua, noski.

Zertan datza, zehazki, desafio hori? 
Hiru bertsolariko bi talde izaten dira, eta tabernaz taberna ibiltzen 
gara. Tabernaro saio bat egiten da, eta gero publikoak erabakitzen 
du taberna bakoitzean puntua nori eman. Puntu gehien batzen 
duen taldeak irabazten du desafioa. Urte askoan berdinketa izan den 
arren aurten berdinketarik egoterik ez nuke nahi. 
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Asteazkena, festa bezpera

Aurrez Aurre
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Ba al dago pikerik goierritarren eta tolosarren artean? 
Ba, egotekotan inbidia pixka bat dagoela esango nuke. Harituz 
taldea egiten ari den lanaren inbidia pixka bat badugu goierri-
tarrok, nik uste; halere, desafio hau goierritarrek irabaziko dute-
lakoan nago, jeje.

Honek herritarrengan bultzatu al du inolako bertso afiziorik? 
Herri hau agian ez da hain bertsozalea izango, baina, oso parte 
hartzailea denez, horrelako ekimenetan duen jarreraz oso gus-
tura gaude, eta segi dezatela horrela. 

Zuk abesten al duzu bertan? 
Ez, bertso maila jaitsiko litzateke bestela. 

Jendeak errespetatzen al ditu bertsolariak?
Bai, eta segi dezala horrela!

Plaza ona al da Legorreta bertsotarako? Zer diote bertan 
kantatu izan duten bertsolariek? 

Errespetu handiko herria da, eta ez da erraza horrelako ekime-
nak hainbeste urtetan ondo ateratzea. Bertsolariek saio hone-
tan kantatzeko gogoa izaten dute; nahikoa esatea bada, ala??

Pasadizo berezirik? 
Bertsoaldi ugari ditut gogoan, baina denak gogoratzen ezin 
hasiko naiz. Bestela, gogoan dut urte batean luzatu egin zit-
zaigula saioa, eta gure erruz saiheskia erre egin zela... Baina 
hurrengo urteetan latza egon da!!!

www.legorreta.eus
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Bilkoin elkartean izaten da Azintzio bezpe-
ran herri afaria, eta Bilkoin elkartean bertan 
elkartu dira antolatzaileak, egun horren in-
guruan hitz egiteko.

Aspaldi-aspaldikoa da herri afari hau. Hala 
gogoratu du Markelek nola hasi ziren: “Duela 
hamar-hamabost bat urte, Mariano Garmen-
diak eta anaiak, Borja Urretabizkaiak zera-
maten. Haiek aritzen ziren garaian, Urko eta 
biok laguntzen ibiltzen ginen. Urteek aurrera 
egin ahala, Marianok utzi egin zuen, eta ge-
roago Borjak ere bai; eta hala hartu genuen 
guk ardura. Eta oraingo taldea, berriz, pixka-
naka osatu da. Urte batzuetan fitxaje berriak 
ere izaten ditugu”. Zein ibiltzen diren zehaz-
tu du Haritzek: “Bost bat lagun ibiltzen gara 
lanean: Markel, Bonbon, Urtzi, Xabi eta ni. 

Eguneko lanaz gain, aurretik ere izaten dute 
zereginik. Orain arte, txartelen kudeaketaz 
ere haiek arduratu dira, baina aurten dife-
rentea izango dela zehaztu du Markelek: 
“Udaletxearen bitartez egingo da, baina iaz 
arte guk eramaten genuen bai asteazkene-
ko afariko eta bai ostiraleko bazkariko txar-
telen kudeaketa guztia. Biriren laguntzare-
kin, inprimatu, kartelak jarri eta tabernetan 
banatzeaz arduratzen ginen. Hortik aparte, 
tabernetatik jaso, salduta zenbat zeuden 
kontatu… eta horren arabera egiten geni-
tuen eskaerak harategian, dendetan… Batez 
ere asteazkenerako. Ostiraleko eskaera Sabi-
nok egiten zuen; guk esaten genion salduta 
zenbat zeuden”. Erosketa horiek antzekoak 

izaten dira urtero, baina gogoan dute nola 
urte batean aldaketaren bat izan zen. “Nik 
uste azkeneko urteetan beti menu bera izan 
dela. Urte batean aldatu genuen; langosti-
noak labean jarri genituen, baina nahiko le-
horrak atera ziren. Betiko menua da txorizo 
tortilla eta saiheskia patatekin”, zehaztu du 
Haritzek. Markelek, baina, nabarmendu nahi 
izan du langostinoak berriz ez zituztela jarri 
ez bakarrik gaizki atera zirelako, gazte jendea 
ere ez delako zalea. Eta Haritzek gaineratu 
du: “Azken batean, lana dute, ireki egin behar 

Herri afariaren antolatzaileak

MARKEL URRETABIZKAIA,
URKO URTAZA, HARITZ GOROSTIDI
XABI PEREZ eta URTZI LARREA

dira… eta ez genituen ireki labean sartu au-
rretik, eta horregatik ere ez ziren hain onak 
atera”. Urkok gaineratu du “errazago egiteko” 
egin zutela hala… Afaltzen hasteko ordua-
rekin ere izan zituzten gorabeherak: “Ordua 
21:30etan izanik ere, 22:00etan hasten gara, 
eta prozesu horretan sekatu egin ziren”. Mar-
kelek dio urtero gertatzen dela hori. 

Afaldarren aldartea ekarri dute hizpidera 
ondoren. Urkok dio aldaketa handia su-
matzen dela. “Sartu lasai samar sartzen 

Asteazkena, festa bezpera
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Osteguna, Azintzio eguna

La cena de la víspera de la Ascensión se realiza 
en la sociedad Bilkoin y se organiza desde hace 
muchos años. Así lo recuerda Markel Urretabi-
zkaia: “Hace 10 o 15años Mariano Garmendia 
y mi hermano, Borja, se encargaban de la cena. 
Luego, Urko Urtaza y yo nos unimos. Actual-
mente junto con nosotros dos trabajan Haritz 
Gorostidi, Urtzi Larrea y Xabi Perez”.

En los últimos años nos encargamos de la ges-
tión de los tickets de la cena del miércoles y la 
comida del viernes. Pero este año la gestión 
de los ticket se llevará desde el ayuntamiento. 
También hacemos las compras. 

dira, baina gero afaria pasatu ahala, sagar-
doa gora eta behera… melokotoiak izaten 
dira!”. Markelek gehitu nahi izan du garai 
batekoarekin ez dagoela konparatzerik. Ez 
dago hain ziur Urko: “Azken bi urteetan izan 
dira desmadreak, e!”. Antza denez, duela 
bost urte inguru jendea oso zintzo ateratzen 
zen; Markelen ustez, “zozo samarrak” ziren 
beste urteen aldean. 

Ez dakite adinaren kontua izango ote den. 
Urko: “Gu hasi ginenean edade bateko jen-
dea ez zen etortzen, eta azkenekoetan hasi 
dira berriz, jai daukatenak behintzat. Harit-
zek herritarrak animatu nahi lituzke: “Gon-
bidapen bat egingo genieke... muga non 
dagoen? 30etik gorakoak banaka batzuk 
joaten dira, baina asko ez, eta hortik aurre-
rakoei gonbidapena egingo genieke”. Hain 
justu, gazteen afaria izateaz gain, herri afaria 
ere badelako. Markelek gogoratu du egon 
zirela urte batzuk 55-60 lagun bakarrik bilt-
zen zirenak: “Zorionez, azkeneko urteetan 
gainditu ditugu 85-90ak. Gaur egun askoz 
giro gehiago egoten da, eta espero dezagun 
aurten ere hala izatea!”. 

Egun horretan lan egin behar izaten dute, 
baina nabarmendu dute oso gustura aritzen 
direla, lagun giro onean. “Nik esango nuke 
kanpokoa baino hobea dela barra barruko gi-
roa. Niri esango balidate afaltzea joateko... La-

“Orain dela zortzi bat urte hasi ginen txori-
zoa banatzen legorretar guztiei, Baldarrak-
Izkilimili kuadrillei testigua hartuta. 35 kilo 
txorizo eta hamar bat sagardo kaxarekin 
hasten dugu ostegun arratsaldea. Bi talde-
tan banatu, eta lanean hasten gara; lehe-
nengo taldea Bilkoin elkartean geratzen da 
txorizoa sagardotan egosten, eta besteak, 
bitartean, udaleko furgonetaz baliatuz, 
izotza erosi eta plazako egitura guztia mar-
txan jartzen. Behin txorizoa egosita, sagar-
doa prestatuta eta dantza taldearen ema-
naldia bukatuta hasten gara legorretarrei 
Azintzio eguneko meriendatxoa banatzen. 
Aurreneko urtean, hainbeste denbora zain 
egon eta gero, txorizoa hoztu egin zen, 
baina Aldaieta tabernara joan eta bertan 
berotu genuen. Urteen poderioz ikasten 
joan gara, eta azken urteetako txorizoa, be-
hintzat, oso ona atera da. Aurten banaketa 
guk egingo ez dugunez, zorte on datorren 
kuadrillari, eta ea gurea hobetzeko gai za-
reten. Zorte on!”.

Txorizo eta 
sagardo banaketaren
antolatzaileak

EROAK
KUADRILLA

gun talde polita gaude, eta oso umore onean 
aritzen gara... nik nahiago dut afaldu baino 
preparatzen aritu. Festetako aurreneko egu-
na izateak daukan euforia horrekin aurreneko 
minututik kantari hasten gara, eta egia esan 
denok ere dezente disfrutatzen dugu”, azpi-
marratu du Haritzek. 

Hainbeste urtean, kontu bitxirik ere gertatu 
zaie. Urtzik dio iaz kamioizale bat joan zitzaiela 
soziedadera. Urkok azaldu du: “Aurrena etorri 
eta alde egin zuen, eta gero berriz etorri zen. 
Trago bat atera genion, eta pagatu egin nahi 
zuen, baina esplikatu genion hau soziedade 
bat dela, keinu bidez eta...”. Markelek segitu dio: 
“Eta gure ingeleseko gaitasunarekin...”. Intsaus-
tinera joan ziren gero: “Han, elkarrekin geunde-
la, esaten zuen 50 euro galdu zituela... sozie-
dadera bueltatu, eta bertan zeuden”. Harrituta 
zegoen kamioizalea. “Hark flipatu egin zuen 
soziedadearen kontzeptuarekin. Pentsatzen 
zuen taberna bat zela. Guk tragoa atera genion, 
eta gero esan genion ez zeukala pagatu beha-
rrik, herri afaria zela eta. Baina pagatu egin nahi 
zuen, eta behar baino gehiago gainera. Azke-
nean gustura gelditu zen”. Urkok dio hurrengo 
egunean ere txorizoa eta sagardoa banatzen 
ari zirela kalean zebilela. Baietz erantzun dio 
Haritzek: “Hala da, bai, beste kamioizale bate-
kin”. Harrezkero ere etorri izan da herrira… gus-
tatu zitzaion hari Legorretako giroa!

El menú suele ser: tortilla de chorizo y costilla 
con patatas. Y, en cuanto al ambiente, dicen que 
“aunque entran bastante tranquilos, durante la 
cena, con ayuda de la sidra, se van animando… 
y en los dos años ha habido un poco de desma-
dre”. En cuanto a la edad de los comensales, ha-
cen especial hincapié en invitar también a aque-
llos que superan la treintena ya que “además de 
ser una cena para jóvenes es una cena popular”. 

En los últimos años se han reunido alrededor de 
85-90 amigos. Y tanto los que van a cenar como 
los organizadores “comenzamos a cantar desde 
el primer minuto y disfrutamos todos”.
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Nolaz bururatu zitzaizuen jolas hau antolatzea? 
Umetako oroitzapenak atera ziren asanblada batean, eta au-
rrez beste eragile/gazte batzuen testigua jaso genuen soilik. 
Gazte asanbladak dituen beste helburu batzuen artean, kirola 
sustatzeko konpromisoa dugu; beraz, galtzen ari zen ohitura/
kirol bat berreskuratu, eta, Olinpiadak aitzakia moduan hartu-
ta, txapelketa antolatzea bururatu zitzaigun. 

“Uno de los objetivos de la 
Gazte Asanblada es la de 
fomentar el deporte; y, que-
riendo recuperar las viejas 
costumbres y las Olimpiadas 
que se acercaban decidimos 
organizar el campeonato de 
txokos”. 

“En el campeonato de pelota 
la mayoría de participantes 
son hombres, algunos adul-
tos, pero sobre todo jóvenes. 
Y en la de txokos, en cambio, 
participan tanto mujeres 
como hombres, pero sobre 
todo niños. En este último 
caso, hay menos competitivi-
dad y más ambiente festivo”.

GAZTE PIKU
EKHI ZUGASTI eta DANI CARDOSO
Pilota, Txokotan

Zein partaide mota izaten dira? Gazteak, helduak, emaku-
meak, gizonak…

Pilota txapelketan orokorrean gizonezkoak izaten dira, heldu 
batzuk eta gazteak bereziki. Hor badugu lana. Aldiz, txoko txa-
pelketan, emakumezko eta gizonezkoek parte hartzen dute, 
helduek eta haurrek (gehiago); lehiakortasun gutxiago izaten 
da, eta jai giroa da nagusi.
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Osteguna, Azintzio eguna

www.legorreta.eus

Urte batzuk igarota, berriro eutsi zenioten danborrada-
ri. Ze urtetan izan zen lehena?

Orain dela bederatzi urte

Zer dela-eta hasi zineten?
Ba, oker ez banago, gaztetxean genbintzala, gure adin 
inguruko batzuen arten komentatu zen berreskuratzeko 
asmo hori.
Proposatu, eta aurrera eraman genuen.
Gainera baziren urte batzuk asteazkena eta osteguna giroa gal-
tzen hasiak zirela, eta horri buelta emateko asmoa izan genuen.

Eta nolakoa izan zen herritarren erantzuna?
Oso ona. Pentsatzen dugu lehenengo urtea zelako eta 
deialdian adin ezberdineko herritarrek parte hartu zutelako 
(gazte, ez hain gazte eta heldu).
Gainera, aurreko ohiturari segituz, Joxe Karrerari deitu ge-
nion, eta oso gustura lagundu zigun. Bere ilusio hori ikus-
teko, lehenengo urtean, danborrada bukatu eta trago bat 
hartzera joan ginen: emozioarekin negarrez hasi zen.

Bi urtez behin egiten da.

Bi urtez egin zen asto karrera. Zer-nolako esperientzia izan zen? 
Esperientzia polita izan zen, dibertigarria eta ezberdina. Jende 
askok parte hartu zuten.
Segurtasun neurri guztiak erabili arren, izaten zen erorikorik. 

Nola ez? Gogoratzen al duzu baten bat bereziki?  
Eroriko asko izan zen; bat gogoratzekotan, Eneko Guerrerok 
hartu zuen zartakoa izan zen, latza.

Esanekoak al dira astoak? 
Erraz menderatzen al dira?

Astoak mendian lasaiak dira, hala esaten zuen 
behintzat astozaleak. Baina, behin jende 
artean sartuta, oso urduri jartzen ziren, 
eta arazoren bat izan arren nahiko ondo 
menderatzen genituen.

“Comenzamos con la vuelta de la tamborrada hace nueve 
años. Lo comentamos entre amigos en el Gaztetxe y nos 
animamos a volver a organizarla. Hacía tiempo que el 
miércoles y jueves de fiestas habían perdido fuerza. 

La verdad es que la gente respondió muy bien a la nueva 
propuesta y se apuntó mucha gente de diferentes gene-
raciones. Además le llamamos a José Karrera y nos ayudó 
mucho. El mismo día, después de terminar la tamborrada 
se emocionó y empezó a llorar. 

La tamborrada se organiza cada dos años”. 

“Se ha organizado cada dos 
años y ha sido una experien-
cia muy bonita, diferente y 
divertida. Participó mucha 
gente y hubo alguna que 
otra caída; recuerdo el 
trompazo de Eneko Gue-
rrero, por ejemplo. 

Los burros cuando es-
tán en el monte son 
muy tranquilos; una 
vez entre la gente se 
ponen muy nerviosos, 
pero los dominábamos 
sin problemas”.

URKO URTAZA eta
DANI CARDOSO
Danborrada

IBET FERNANDEZ
Asto karrera
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Azintzio eguneko erromeriaren antolatzaileak

Dantzaria da Aitziber Bereziartua, eta jostuna Ana Rosa Agirre. Nork bere moduan 
lan egiten du Azintzio eguneko erromeria antolatzen. Urte ugari daramatzate biek 
eginkizun horretan. 

Ana Rosak albo batera utzi nahi luke ardura, baina kosta egiten zaio: “Maialen alabak 9 
urte zituenetik nabil josteko lanetan”. Dantzarien arropak josten ditu; ume berriak sartu 
ahala, haien arropak josten ditu; azken urteetan berak, baina urte askoan aritu da ama 
Maritxuren laguntzarekin. Normalean, otsail aldera ekiten diote lan horri.

Azken urteetan, ordea, bolumena oso handia da; ume asko ari dira, eta lan handia eskat-
zen du horrek. “Pixka bat atzera geratu nahi nuke, baina, egia esan, zaila da”. Ostegunean 
bertan ere izaten du lanik, plaza ingurua girotzen eta apaintzen. Urte askoan altzariak 
ere jarri izan dituzte. “Amaren etxetik askotan ekarri ditugu apaingarri eta trasteak”.

Aitziber Bereziartuak ikasturte osoa igarotzen du dantzaren bueltan lanean; bai 
dantzari gisa, eta bai talde osoa koordinatzen ere: “8 urterekin hasi nintzen dantzan, 
elizako portikoan. Pixkanaka, lagunak taldea uzten joan ziren, eta ni, berriz, ardurak 
hartzen”. Garai hartan taldea indarra galtzen ari zela ikusita, dantzari txiki eguna sortu 
zuten, eta, pixkanaka, indarra hartu zuen taldeak. 

“Urtarrilean hasten gara zer arropa dauden eta zenbat ume dauden begiratzen, Azin-
tzio egunerako eta dantzari txiki egunerako dena prest edukitzeko. Arropa arloan 
Ana Rosak eta haren amak lan ikaragarria egin dute, eta aukera aprobetxatu nahi 
nuke eskerrak emateko”. 

Horrez gain, badago nabarmentzeko beste kontu bat, Aitziberren ustez: “Mutil gutxi 
ibiltzen dira dantzan, eta ibiltzen diren horiek, oro har, adin batera 
iritsita utzi egiten dute. Iaz sortu zen mutilen taldea, eta aurten, 
gainera, indartu egin da. Hori oso pozgarria da, oso aberatsa”. 

Irrintzi Alai dantza taldearen arima dira biak ere.

Aitziber Bereziartua y Ana Rosa Agirre llevan mu-
chísimos años trabajando en torno a la romería 
del día de la Ascensión. 

Ana Rosa empezó cuando su hija Maialen tenía 9 
años. Suele coser los trajes, principalmente los tra-
jes de las niñas y los niños que entran en el grupo. 
Los últimos años los ha cosido ella, pero durante 
muchos años lo ha hecho junto con su madre Ma-
ritxu. Suelen empezar en febrero. EL volumen es 
muy grande, y querría dejarlo de lado, pero dice 
que le cuesta mucho. 

Aitziber Bereziartua empezó a bailar con 8 años, 
y con 17 empezó a coger responsabilidades. El 
grupo iba decayendo, y empezaron con el día de 
dantzari txiki, para fortalecer el grupo. Aitziber ha 
querido agradecer a Ana Rosa y a Maritxu todo el 
trabajo que han llevado a cabo. Por otro lado, ha 
querido recalcar que el año pasado empezó un 
grupo de chicos, y es muy enriquecedor. 
Las dos son el alma del grupo Irrintzi Alai.

ANA ROSA AGIRRE eta
AITZIBER BEREZIARTUA

Osteguna, Azintzio eguna
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Ostirala, Azintzio bigarrena

Zenbat urte daramatzazu festetan 
ostiraleko herri bazkaria antolat-
zen?

Unos 15 años. Desde que se dejó de 
hacer el Zikiro.

Lagun talde handia aritzen zarete 
lanean.

Sí, es necesario, porque aparte de 
hacer la comida, luego hay que ser-
virla y después limpiar toda la socie-
dad.

Lan handia eskatuko du hainbeste 
jenderentzako bazkaria prestat-
zeak. Zenbat denbora lehenago 
hasten zarete prestaketa lanetan?

Tengo bastante cogido el tema de 
las cantidades que hay que preparar 
y eso ayuda una poco, luego prepa-
rar en si la comida nos lleva unas cin-
co horas, y hasta limpiar todo, todo 
el día. La organización de todas las 
cosas la empezamos una semana 
antes, más o menos.

Herri bazkariaren antolatzailea
SABINO FERNANDEZ

es que poner, y además hay que tener 
en cuenta que este menú es del gusto 
de la mayoría. Para preparar el Zikiro 
habría que traer a cocineros de fuera, lo 
que supondría una subida importante 
del precio, por lo que no lo hemos plan-
teado.

Bazkari hasieratik bukaerara jendea-
rengan sumatzen al da aldaketarik?

Si, por supuesto, la comida y sobre todo 
la bebida cambian  bastante, sobre 
todo el volumen de las conversaciones, 
pero yo me acuerdo que cuando se ha-

cía el Zikiro era más notorio el cambio 
ya que por la comida tan fuerte se be-
bía bastante más.

Herritarrek eskertzen al dizuete egin-
dako lana?

La mayoría sí, aunque como siempre y 
como en todos los sitios, hay gente que 
cree que esto es una obligación nues-
tra, y te trata como si fueras un cocinero 
profesional y exige como tal.

Menua beti izan al da berbera?
Si, antes se preparaba el Zikiro, pero 
por problemas con los cocineros que 
venían a prepararlo, y ante la imposibi-
lidad de que nosotros pudiéramos ha-
cerlo, se optó por cambiar el menu que 
es: patatas a la riojana, chuletas y queso 
con membrillo.

Behin ere pentsatu al duzue menua 
aldatu eta zikiroa prestatzea?

De cambiar, hemos pensado, yo creo 
que todos los años, pero el problema 
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Ostirala, Azintzio bigarrena

1989. urtean izan zen lehen play back-
a Legorretan. Jesus Mari Arrizabalagak 
gogoan du nola hasierako urteetan 
bera ibiltzen zen musika jartzen ere, 
udaletxeko musika ekipoarekin. Oso 
baldintza txarretan aritzen zirela dio, 
kalitatea eskasa zela… Garai hartako 
egoeraren araberakoak izango ziren. 
Hasierako urtee-
tan, arratsaldez 
izaten zen, eta la-
runbatean. 1989tik 
1995era, hain zuzen. 
1996an izan ziren 
lehen aldiz bi saio, 
bat umeentzat eta 
bestea helduentzat, 
eta urte hartan izan 
zen lehen aldiz osti-
ralean. 

Gain behera hasia 
zela ikusita, Ma-
riano Garmendiak 
bultzada bat eman 
nahi izan zion. Mo-
rorekin hitz egin, 

PLAY BACK-a
eta harrezkero kalitatea hobetuz joan 
zen: soinua, argiteria… Antolatzen ez 
ezik, aurkezle lanetan ere ibili izan zen 
Mariano urte askoan. Eta harekin bate-
ra ibili ziren Josune Amondarain Xixi, 
Sorkunde Arbilla, Aitziber Bereziartua, 
Ainhoa Cupido, Xabin Fernandez… 
Pixkanaka, Marianok beste batzuen 

esku utzi zuen ardura, eta Xabin Fer-
nandezekin batera hasi zen Nerea Pe-
rez ere. Beste urte batzuk egin zituzten 
haiek, eta tartean ibili ziren Arantxa 
Lasa, Jessika Gurrutxaga eta Dani Car-
doso ere.

Lan asko egindakoa da Paki Herrera 
ere, umeak pres-
tatzen batik bat. 
K o r e o g r a f i a k , 
arropak… bere 
saltsan! 

Azken urteetan, 
berriz, Gazte Piku 
gazte asanblada 
ibiltzen da anto-
lakuntza lanetan. 
Legorretar ugari 
ibili da play back-
a antolatzen. Zai-
la da denak hona 
ekartzea; baina, 
jakina, mila esker 
guztiei!!! 

El primer play back se organizó el año 
1989. Hasta e laño 1995 se hacía los sá-
bados a la tarde; y a a partir de 1996 se 
pasó a los viernes; hay dos actuaciones, a 
la tarde el de los niños y a la noche el de 
los adultos.  

Viendo que el play back perdía fuerza, 
Mariano Garmendia, con la ayuda de 

Moro, intentó reavivarlo y mejoró mu-
cho en calidad: sonido, luces… También 
presentó el play back junto con otros 
legorretarras: Josune Amondarain Xixi, 
Sorkunde Arbilla, Aitziber Bereziartua, 
Ainhoa Cupido, Xabin Fernandez… Éste 
último cogió el relevo de Mariano y junto 
con Nerea Perez presentaron varios años 
el play back junto con Arantxa Lasa, Jes-

sika Gurrutxaga y Dani Cardoso. Paqui 
Herrera también ha ayudado mucho, 
sobre todo preparando las coreografías, 
ropa… de los niños… ¡En su salsa!

En los últimos años, en cambio, lo orga-
niza la asamblea Gazte Piku. Ha partici-
pado mucha gente en la organización de 
este evento. ¡Gracias a todos!
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Larunbata, Azintzio hirugarrena

“Haritz udaletxean zela, etorri zitzaidan esanez antxoarena ez 
zela egingo. Ea zergatik ez…  eta inork ez zuela egin nahi. “Eta 
zuek ez al duzue egingo?”, esan zidan. Nik nire partetik baietz, 
nola utziko genuen ba egin gabe! Hala, kuadrillan komentatu 
nuen, eta inork ez zuen pegarik jarri, eta harrezkero egiten 
dugu. Zortzi urte inguru izango dira. 

Gu hasi aurretik gazte asanbladakoek ere egin zuten, baina 
larunbat goizean haientzat zaila zela eta, egitarautik kanpo 
geratu zen. 

Baina iruditu zitzaigun ohitura horri eutsi egin behar zitzaio-
la, eta hala egin genuen, nahiz egitarauan ez ageri. Eta orduz 
gero segitzen dugu guk. Kuadrilla osoa aritzen gara. 

Lehen urte hartan guk geuk egin genituen erosketak, eta 
gero udalari pasatu genion kontua. Bigarren urtetik aurrera, 
berriz, urtero Birirengana joaten naiz, eta aurreko urteko fak-
turak ikusita egiten dut eskaria. Eta ordaintzeaz udala enkar-
gatzen da. Adibidez, lehen ogi gehiegi ekartzen zen, eta so-

“Estando Haritz en el ayuntamiento me vino diciendo que lo 
de la anchoa no se iba a hacer, ya que nadie estaba dispues-
to a organizarlo. Me animó, y, comentando con la cuadrilla, 
decidimos tirar para adelante. De eso hace ya ocho años. 

Comenzamos hacia la 13:00  y solemos estar diez amigos y 
amigas, más o menos. Algunos sirviendo, otros preparan-
do las anchoas, poniendo a remojo las botellas, trayendo 
hielo… En cambio, comiendo y bebiendo se reúne todo tipo 
de gente... también algunos de fuera. ¡Hasta hay quien va 
comido a casa!

Para que algunos disfruten otros tienen que trabajar, y no-
sotros estamos dispuestos a seguir organizando esta inicia-
tiva”.

Txakolin eta antxoa banatzearen antolatzailea
GABINO GOROSTIDI

bratu egiten zen, eta horregatik orain gutxiago ekartzen dugu. 

Gu gustura aritzen gara. Ordu bata aldera hasten da. Prepa-
ratzen lehenago hasten gara, baina ematen ordu bata aldera. 
Banatzen hamar bat lagun aritzen gara. Batzuk zerbitzatzen, 
eta beste batzuk antxoak-eta preparatzen. Botilak hozten jarri, 
izotza ekarri… Orain arte surtidoretik ekartzen genuen, baina 
orain autobiara joan beharko dugu! 

Jan-edanean, berriz, denetariko jendea izaten da… kanpotik 
ere bai… eta batzuk bazkalduta joaten dira etxera!

Eta guk gure partetik behintzat segitzeko intentzioa daukagu. 
Herriko festetan batzuek ondo pasatzeko beste batzuek lana 
egin beharra daukate. Baina hori normala da. Festa guztietan 
inplikatu behar izanez gero, beste gauza bat izango litzateke, 
baina hori bakarrik egin eta… Beste batzuek bezperako afa-
ria prestatzen dute, ostiraleko bazkaria, beste batzuek beste 
gauza bat…”
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Igandea, Azintzio laugarrena
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XXXVIII. krosa izango da aurtengoa. Ba-
dira batzuk… Guztiak dituzu gogoan?

Oso zaila da guztiak gogoan edukitzea, 
baina asko bai. Lehendabiziko krosa an-
tolatzeko ideia Bixente Esnalena izan zen, 
1978. urtean Bilkoineko lehendakari zela.

Noiztik zabiltza antolatzaile lanetan?
Gehienetan ibili naiz. Aurrenekoetan, 
adibidez, korrika parte hartu nuen.

Urte asko eman zenituen esatari mo-
duan, speaker lanetan. 

Bai, asko, baina beste batzuk ere ibili ziren: 
Joxe Bernardo Jauregi eta Jesus Mari Arri-
zabalaga, esaterako. Azkenaldian, Jesus 
Mari aritzen da.

Azken boladan, ordea, beste zeregin bat 
izaten duzu. Izan ere, parte hartzaileent-
zako loteak prestatzen ibiltzen zara, 
ezta?

Bai, hala da, horretan ere askotan aritu naiz.

Urte asko al daramatza kanpoko jen-
deak krosean parte hartzen?

Ez naiz seguru gogoratzen, baina urte pilo 
bat dira kanpotarrek parte hartzen dutela.

Emakumeen parte hartzeari buruz, suma-
tuko zenuen eboluzioa azken urte haue-
tan. 

Emakumeen parte hartzea oso ondo doa; 
gero eta gehiago animatzen dira.

Hainbeste urtean, izango duzu pasadizo 
bereziren bat kontatzeko. 

Ba, gogoratzen naiz proba batean korrika-
lari bati, herritar bati, bihotzak abisu txiki 
bat eman ziola proba bukatutakoan, eta 
anbulantzian eraman zuten; hala ere, ez 
zen larria izan.

www.legorreta.eus

Krosaren antolatzailea
JOSE MARI IBAÑEZ, TXISPAS

1984. urtean hasi zen ohitura hau, orduko 
programan jartzen duenez, kiskalzioa izenez, 
eta gaueko hamabietan izan zen urte batzuetan. 
1993an, berriz, aurreratu egin zen, 22:30etara, eta are 
gehiago aurreratu zen 1999an, iluntzeko zortzietara. 

Urteetan -orain dela hogei urte inguru-, Mariano Gar-
mendiak Jabier Saltsekoaren Jeepa hartu eta obispo 
jantzita bedeinkazioa botaz ematen zion su Gizonpikuari, 
Etxezarreta auzoan, gaur egun parkea dagoen lekuan. Obis-
po trajea Martin Garmendia ‘Porru’-rena zen. Iker Martinezek 
ere egin izan zuen obispoarena. Eta herritarrak atzetik prozesioan 
joaten ziren, beltzez jantzita eta kandelekin. 

Geroz eta arrakasta gutxiago izan zuen; festetako nekea zela eta, berandu ere bazen, eta 
aurreratu egin zen, gaueko hamarretara. Baina hori eginda ere, gain behera joan zen. Ge-
rora, nolabait ohitura horri eusteko, plazan su ematen hasi ziren, iluntzeko zortzietan.  

Aitortzekoa da, festetako ekintza askok arrakasta duten bezala, honek azken urteetan ez 
duela arrakasta hori mantentzerik izan; hala eta guztiz ere, herritarrei aurten kandelekin 
eta beltzez jantzita etortzeko eskatzen zaizue, ekintza suspertze aldera. Gustura hartuko 
genuke edozein herritarrek ekintza honen inguruan egin dezakeen ekarpena. 

Esta tradición comenzó en 1984, y se llevaba a cabo a las 12:00 de la noche. En 1993, se 
adelantó a las 22:30 y en 1999 se realizó a las 20:00 de la tarde.

Durante algunos años, Mariano Garmendia, con el Jeep de Jabier Saltse y vestido de obispo 
hizo la bendición y se quemó el Gizonpiku, en el barrio Etxezarreta. El traje era de Martin 
Garmendia Porru. Iker Martinez también fue obispo, y los legorretarras les seguían en pro-
cesión con vestimenta de luto y candelabros. 

Pero esta tradición se vino abajo, y ,actualmente, con la intención de seguir con la tradición 
de alguna manera se le da fuego en la plaza, a las 20: 00 de la tarde. 

Este año se quiere volver a recuperar la tradición y se pide vestirse de negro y acudir con 
candelabros. Cualquier aportación relacionada con esta iniciativa será bienvenida. 

EHORZKETA
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Corpus Christi

Orquesta Mondragon eta bi zurrut show egin zituen Zurrut 
kuadrillak garai batean, baina lan handia izaten zen, eta utzi 
egin behar izan zioten. Baina herriari zerbait eskaini nahi eta, 
ardo dastaketa antolatzen hastea erabaki zuten duela 27 urte. 
Hasiera batean jende gutxik parte hartzen zuen, hogei lagun 
ezin bilduta ibiltzen ziren, eta gaur egun, berriz, herritar askok 
parte hartzen dute, ehun bat izango dira. 

Lehen proba beti bera izaten da, ardo bera lau kopatan: ardoa 
bere horretan, azidoduna, azukreduna eta ozpinduna.

Bigarren proba, berriz, urtero aldatu egiten dute, Iban Mate 
ardo dastatzaile entzutetsuak lagunduta: 

Urte batean, hiru monobarietal ekarri zituzten: mahats klase 
bakarrarekin egindako ardoak.

Beste urte batean, urte desberdinetako ardoak. Beste behin, 
herrialde desberdinetakoak. Beste urte batean, adibidez, ardo 
zuriak. Hala saiatzen dira urtero saioari ukitu berezia ematen. 
Korputs egunean garrantzitsua izaten da ardo dastaketa, 
hainbeste urtean arrakastaz iraun duena, eta hala izan dadila 
urte askoan!.

ARDO
DASTAKETA

“Este año será el XXXVIII año que se organiza el cros del día de 
Corpus. La idea de organizar el primero fue de Bixente Esnal en 
1978, cuando era presidente de la sociedad Bilkoin. He ayuda-
do en la mayoría de ediciones y hasta participé corriendo en las 
primeras carreras. También he participado como speaker como 
algunos otros como Joxe Bernardo Jauregi y Jesus Mari Arriza-
balaga, que es el que sigue en ello. Y en los últimos años ayudo 
preparando lotes para los participantes. 

La participación femenina es muy importante y va en aumento. 
Una de las anécdotas que recuerdo es que en una edición un parti-
cipante del pueblo tuvo un pequeño aviso del corazón al terminar 
la prueba y se lo llevaron en ambulancia. Pero no fue nada grave”. 

Krosaren antolatzailea
JOSE MARI IBAÑEZ, TXISPAS
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Herritarren txokoa
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ERREZETA

10  LAGUNENTZAT

 - Kilo bat arroz

 - Hiru piper berde

 - Piper gorri bat

 - Tipula bat

 - Oilasko bat

 - Txistor bat

 - Bost xerra solomo adobatu

 - Bost xerra urdai adobatu

 - 500 gramo txerri saiheski adobatu

 - Gatza eta olioa

PAELLA

NOLA PRESTATU:

Paella prestatzen denok dakigu, ala? Garrantzitsuena erosketak Le-
gorretan egitea da, paella honen sekreturik handiena. Garai batean 
Maria Doloresek eta Glorik saltzen zuten paella valentziarra, uste 
dugu oraindik ere saltzen dutela. Oilaskoa erosterakoan ere ez da 
komeni urduri jartzea: Juan Ramonek edo Felipek horia ala txuria 
galdetutakoan, di-da batean horia erantzun. Bestela, sekretu ge-
hiago izatekotan, komeni da kuadrillan pare bat pertsona goiztiar 
edukitzea, lehenengo orduan mahaiak jarri eta salda martxan jart-
zeko; ondoren, hamaikak aldera beste laukoteren bat salda ederra 
dastatuz erosketak egin eta lanean hasteko; eta, azkenik, lan hori 
eskertuko duten berrogei bat sabelhandi!

On egin!

Baldarrak-Izkilimili: 2015eko paella txapelketaren irabazleak
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Agenda

AGENDA

 4-8 Azintzio jaiak

 21 Sagardo eguna eta erromeria  
   Arratsaldean, plazan

         26-27
               Ikasturte bukaerako emanaldia
  17:00etan 26an eta 15:30etan 27an
  Herri Antzokian

 28 Corpus Christi

MAIATZA EKAINA

   3 Musika Eskolako ikasleen kontzertua 
 17:00etan, Herri Antzokian

  5 Gure Esku Dago-ren galdeketa 

12 Dantzari Txiki Eguna

23 San Joan bezpera 
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Herriko festak antolatzen lan izugarria egiten duzue herritarrok. Urtez urte tinko eusten diozue, eta benetan 
eskertzekoa da zuek guztiek jartzen duzuen aletxo hori. Izan ere, gainontzean ezinezkoa litzateke festak antolatzea. 

Azintzio jaiak, Corpus eguna eta, oro har, urte osoan izaten ditugun festa egun guztiak.

Herritar batzuen hitzak dituzue LUAren zenbaki honetan irakurgai, baina, jakina, beste asko eta 
asko zarete lanean aritutakoak eta arituko zaretenak.

Beraz, mila esker guztioi!


