Haritz Euskal Dantzari Taldearen
zuzendari kargua hartu zuen orain dela
19 urte inguru, Oso gaztetxo zela baino
ez zen dantzan aritu, baina herritarr
dantza taldearen inguruan ezagutu iz
dugu. Hainbeste urte luzeren ostean
agur esateko ordua dela erabaki d
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" HARITZ DANTZARI TALDIAK BADAKA INDARRA NERE PR,ESENTZIARIK GABE ERE"

LEHEN JAUNARTZEA EGIN ZUENEAN OPARTTU ZIOTEN
LEHEN IXISTUA ETA ANTONIO AZPIAZUREKIN IKASI
ZUEN IXISTUA JOTZEN. NOLAKO SOINUA, HALAKO
DANTZA DIO ESAERA ZAHARRAK ETA ELGOIBARK0
IZARRAKO DANTZA TALDEAK TXISTULARIEN BEHARRA
ZUENEZ DANTZA DOINUAK JOIZEN HASI ZEN. GAZTEA
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ZELA DANTZAN ARITU BAZEN ERE, URTE GEHIENAK
HARITZ DAN'TZARI TALDE4REN ZUZENDARI GISA EGIN
DITU. BERE BURUARI ETA FAMILIARI DENBORA
GEHIAGO ESKAINIKO BADIO NONBAITETIK ATERA
BEHAR DUELA USTE DU, ETA HORRETARAKO MODU
BAT HARITZ EUSKAL DANTZARI TALDEA LAGATZEA DA.
JOSE INAZIO SARASUA DA BERA, GURE ARTERA DANTZA
TALDEAK EMAN ETA KENDU DIZKION GAUZEI BURUZ
HITZ EGITERA EKARRI DUGUNA.

INoiz Hasi zinen Haritz Dantzari taldean?
6 edo 8 urte nakazenian Elgoibarko Izarrako clantza taldian ibili nintzan clantzari rnoduan, baina oso denbora gutxixan. Gero, jaunanzia ein nabanian, txistulari familixa ezagun
bateko lagun batzttek txistua erregalau zien
eta haura jotzen erakutsiko zian bateron baten
bila hasitxa Antonio Azpiazukin ikasi nitxuan
lehenengo piezak. Ondoren, dantza talcleko
dantzari izatetik txistulari izatera pasau nitzan,
eta gaur arte. Gainera, azken 16 unietan Haritz
Euskal Dantzari Takleko arcluradun karguan
eon naiz.
Zein izan dira zure eginbeharrak
arduradun izan zaren urte hauetan?
Batez ere taldia koorclinatziaz eta bidiak markatziaz arduratu naiz. Aktuazivak lotu, saittetako
cletailiak zaindu...
Hainbeste urtetan Haritz Dantzari taldeari
lotuta egoteak zer eman eta zer kendu
dizu?
Eman, lagun asko. Urte hauetan guztietan
clantza taldetik jende pila hat pasau da, eta gainera taldeko aurpegixa ni izan naizen partetik
toki askotara jun bihar izan naiz eta jende zein
elkarte askokin tratatzia tokau jata. Kendu, berriz, denbora asko. Dantza talde baten atzian izkutuko lan haundixa clao. Gainera, neri beti gustau izan jata inguruko dantza saiuetara jutia eta
horrek denbora asko eskatzen tlau. Baina dantzarixek, musutruk lan eitxen daben lagun horiek, denbora hori merezi dabela uste dot.
Zein izan da unerik gogoangarriena
Haritz Dantzari Taldean?
1998 urtiak poztasun asko eman zizkion
taldiari. 25. urteurrena zala-ta 40 ekitalditik
gora antolau genitxuan, eta herritxarren zein
elkartien erantzuna oso ona izan zan.
Zorrotza zaren fama omen duzu.
Igual hola izango da, baina ni sartu
nintzanian 20 dantzari frakarrik zaozen eta oin ez clao entsaionk 50 lagun
biltzen ez gemnik. Beraz, horrek
esan nahi du dantzarixek nik jarritxako diszipIina barneratuta daukatela eta taldia utzi arren egindako lana ez da alperrikakua izango.
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badaka indarra nere presentziarik gabe ere"
Taldea utziko duzula esan diguzu. Nola
hartu duzu Haritz Dantzari Taldea
lagatzeko erabakia?
Taldekidieri apirilian eman nien Haritz lagatzeko erabakixan berri. Ezkontzeko fetxia
ipini nabantan, garbi nakan bizitza berri hat
eitxen hasiko nintzala. Taldiak kentzen zian
denboria andriari
ezin
izango nion
eman eta alderantziz,
Beraz, denboria
xiari eskaintzia erabaki
nahan. Hala ere, iratlera arteko jaialdixak nere ardurapian egongo dia, bat hatian lan guztia beste haten esku lagatzia ez dalako
posible.

"Musutruk lan eitxen
daben dantzarixek merezi
dabe taldiari eskaini
dioten denboria"

Orain dela 2 urte egindako elkarrizketa
batean esan zenuen dantzariek nahi
zutenean utziko zenuela taldea. Horrela
izan al da?
"Ealdekideek baino nik hartu dot erabakixa.
Horrek ez du esan nahi taldian krisirik egon danik. Aspertu eta modu txarrian lagatzia baino
nahixao izan dot taldia garaiz utzi eta gero ez
damutzia. Gainera, aldaketa poliki egingo da eta
ondorenguak prestatzen jun dia.

Nork beteko ditu zure eginbeharrak
Harik Dantzari Taldean?
Taldian arcluria Jon Lizarralclek hartuko du,
eta Mikel Legorburu aritxuko da dantza irakasle
lanetan. Azken 4 urtietan, Lurdes Odriozolak laga zabanetik bera aritxu da clantzak erakusten.

Erabat utziko al duzu Haritz?
Ucial Txistulari Bandako zuzendari naizen
partetik, dantza taldiak eta txistularixok elkarrekin eingo ditxugun ekitaldixetan eurekin eongo
naiz, eta hasiera guztiak zailak direla badakidanez laguntzeko prest eongo naiz. Oin arte ere
nik bakarrik ez dot ezer ere ein. Dena den, taldiak badaka indarra nere presentziarik gabe.

Taldean gertatutako anekdotarik gogoan

al duzu?
Beklin Belgikan Xuberoako dantzak eitxeko
orduan ardorik ez zattala kontunttuta basua Coea-Colakin bete hihar izan gendun.

Dantza taldeak ordu asko kendu dizkizula
esan diguzu. Orain zeini eskainiko diozu
denbora hori?
Familixiari. Amakin bizi izan naiz oin arte eta
ber2tk ein dau nere sekretarixa lana. Oin sekretarixia aldatu dot, baina dantza taldian inguruan
lan gutxiao eingo dau nik
lagatziakin batera. Familixiantzat ezezik neretzat "Taldiakin nerekin
ere hartuko dot denboria,
euki daben tratu bera
musikia ent zuteko, irakurtzeko...
izatia eskatu nahi

Taldera uztera zoazen diet herritarrei"
honetan zer esango
zenieke taldekideei eta herritarrei?
Taldekidiert, aurrera jannitzeko, oin arte aurpegixa nik eman arren, atzetik ein daben lana
sekulakua izan dalako eta gero ere lanian jarraitxuko dabela pentsatzen dotelako. Herritarreri,
berriz, nerekin ettki daben tratua ondorenguekin ere eukitzeko eta Haritzen lana apreziatzen
segitzeko.
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atzera begira
pausoz pauso
- 1956ko uztailean jaio zen
- Pilar ikastetxean egin zituen
mutikotako ikasketak, eta
ondoren Eibarko akademia
batean administraritza ikasi
zuen.
- 8 edo 9 urte zituela
Elgoibarko Izarrako dantza
eskolan hasi zen. Gero Txistu
doinuak gehiago atsegin
zituenez eta herrian arto
horretan sortutako hutsunea
bete asmoz bide horri ekin zion.
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- Elgoibarko kontserbatorioa
sortzeko lehen pausoak eman
zituen hainbat gurasorekin batera.
10 urtetan Musika eta Dantza
Fundazioko presidente izan da.
"Ekainean Biar-Dana elkartearen
omenez egindako jaialdiak
Fundazioko talde guztiek parte

esteen ahotan
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hartzea oso pozgarria zen". Jose
Inazio bera Parroktako koruko,
Musika Bandako eta Mauxitxa
Txarangako partaide izan da.
- 12 urtez Euskal Mendizale
Federazioko idazkari lanetan aritu
ostean, Pako Iriondo Presidentearekin
batera Azaroan utziko du postua.
- 16 urte zituela Euskadiko Kutxan
lanean hasi eta hainbat bulegotatik
pasatu ostean, gaur egun Arrasaten ari
da bertako aurrezki kutxan lanean.
- Haritz Dantzari Taldearekin izan
duen loturarengatik egin da ezaguna
herrian, izan ere azken 16 urteotan
taldeko arduraduna izan da.
- Uztallaren 24an ezkondu zen eta
aurki utziko du Haritz Dantzari taldea
famitiari eta bere buruari denbora
gehiago eskaintzeko.
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