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Erraldoi eta buruhandiek 75 urte egin dutela eta...
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194..  urtea 

Añorgakoak ekarri baino lehen
3



1943  urtea 

Hauek etxekoak

4



1943  urtea 

Erraldoi eta buruhandiak Benantxio soinujolearekin
5



1943  urtea 

Añorgako jaietan  meza nagusian ere
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1943  urtea 

Erraldoi eta buruhandiak prozesioan
7



194..  urtea 

Fabrikako inagurazio ekitaldi batean
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1943  urtea 

Oraingoa baino errepide erabilgarriagoa
9



1943  urtea  

Amassorrain eta Arzak Enea atzean
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1943  urtea

Etxe handi parean erraldoi eta buruhandiak Benantxio soinujolearekin
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1943  urtea 

Erraldoi eta buruhandiak zezen plazan
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195..  urtea

Añorgako jaiak  (jendea bazen)
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195..  urtea   

Tomas eta Santi Elexpuru, Migeltxo Azkarate eta Mariano Zapirain
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195..
urtea

195..
urtea 195..

urtea

1969
urtea
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1969  urtea 

Maritxu Salaberria,  Luis Mari Olaizola, Jaime Idiakez, Migel Mari Gartzia eta Antonio Arizmendi 
“Añorga Escolar” irakurtzen Jose Antonio Agirretxe “Pitarras” eta Juan Ignazio Arizmendi
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195..  urtea

Futbol zelaian sokatira eta erraldoiak “epaile”
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197..  urtea 197.. urtea 

Joxe Mari Gutierrez, Joxe Mari Irastorza
eta Bixente Beltran

Bixente Beltran eta Luis Mari Gartzia
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198..  urtea

Iñigo Aiestaran, Joseba Urdangarin, Patxi Basurto, Jose Luis Gaston (arduraduna), Joseba Manterola
Josebe Berasategi, Koldo Iribar eta Andoni Etxeberria
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1997  urtea 

Añorga bizirik (antzerkia) Imanol Loidi eta Lukas Eizagirre

199.. urtea
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  1997 urtea

Jose Luis Gaston urte askotan erraldoi eta buruhandien arduradun
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JOSE LUIS GASTON, “TXORRE” ETA IMANOL LOIDI
BI ARDURADUN, BI GARAI

Atzera begiratuta, memoriari galde eginda, Morci da urren samar 
agertzen den arduradun izen bat, arduradun nagusi bat. Ormazabal 
eta Zapirain arotzen izenak ere hor ageri dira, Anastasi, Pilartxo eta 
abar ere agertzen dira arropa kontuekin lotuta, Juanito Marañon ere 
bai pintaketa lanetan... Izango ziren gehiago ere, eta dakienak emango 
du haien berri, baina memoria estutu gabe, Erraldoi eta Buruhandien 
arduradunez galdetzen denean, bi izen azaltzen dira edonoren ahotan: 
Jose Luis Gaston, “Txorre” eta Imanol Loidi.

Bi auzotar nekaezin, Erraldoi eta Buruhandien eta horiek beraiekin 
duten festaren bi maitale. Bata bestearen oinordeko.

Oso gazterik hasi ziren biak eta Erraldoi eta Buruhandiekin gaztetatik 
hartutako lotura urtez luzez eraman dute aurrera. Badute, noski, 75 
urte hauetara ailegatu izanaren merituaren parte handi bat eta hor 
doakie gure txaloa.
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Atze aldean 1943ko data agerian duen argazki sorta eder batek jarri du añorgarron 
gogoan gure Erraldoi eta Buruhandien izanaren sorrera eta aurtengoan 75. urteurrena 
ospatuko dugu merezi duen bezala.

Ez daukagu hasierako urte haien berri ematen duen agiri taxuzkorik eta gure auzoko 
gertakarien berri ematen duten aldizkarietan jasotakoari kasu eginez gero, pentsa liteke 
zerutik etorriak direla, lehen ez zeudela eta bat-batean hor azaldu zirela.

Asmatzen erraza da ekimena Rezola lantegiaren inguruko agintariengandik sortu zela eta 
pentsa liteke izango zela agian beste herritar festazale eta eragileren bat ere ideiaren 
atzean, baina ez dakigu nondik ekarri ziren, zenbat ordaindu ziren, hasierako asmotik 
gauzatu bitartean zenbat urte joan zen eta beste ezer.

Dakiguna da, argazkiek ongi erakusten baitute, bi erraldoi eta lau buruhandi zirela. 
Hasierako erraldoi dotore horiek hainbat berrikuntza eta aldaketarekin bada ere, 
gaurdaino iraun dute eta auzotar guztiontzat dira ezagunak, baina hasierako lau buruhandi 
horiek desagertuak ditugu eta adinekoek bakarrik eman diezagukete haien berri. 
Argazkietan emakume masail zabal bat, beltz hortzandi bat, beltzaran ahoborobil bat eta 
mingaina kanpoan zuen betoker xelebre bat dira lau buruhandiak.

Nola deituko zieten, ordea, orduko neska mutilek? Nola jakinaraziko zioten lagunari kontuz 
ibiltzeko atzean zuela-eta emakume beldurgarri hura? “Atsua” deituko zioten? 
“Joxepadientes” akaso? Estimatuko dugu haien aurrean korrika eta ihesean aritu zirenek 
memoria egin eta haien izenak gogora ekarriko balituzte.
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Eta nortzuk ziren horien barruan eta atzean zeudenak? Kronikek jasota dute Benantxio 
Azkarate izaten zela bere akordeoiarekin -nola ez- Erraldoi eta Buruhandien laguntzaile 
nekaezina eta Joxe Zabala izaten zela beti alboan etxafuegoak botaz haien etorrera 
iragartzen.

Buruak oinetan dituztela Elexpurutarrak, Tomas eta Xanti, Migeltxo Azkarate eta Mariano 
Zapirain gazteak agertzen direneko argazki eder batek jartzen ditu izen batzuk hasierako 
urte haietako lehen gazte korrikalarien artean. Seguruenik beste asko izango ziren, 
ondorengo urteetan bezala, inoiz buru handiak gainean hartu eta auzoan barrena ibili 
direnak. Izango zen, era berean, erraldoiak eramateko gorpuzkera egokiago zutenak eta 
arretatsu eta saiatu ere ibiliko ziren beste batzuk erraldoiak janzten eta apaintzen.

Ez dakigu noiz erretiratu ziren buruhandi zaharrak eta hasi ziren lau berriak, gaur 
egunera arte iraun duten “Neska”, “Bigotes”, “Pailaso” eta “Beltza”. Zaharren azken 
argazkiak 1960ko hamarkadaren hasierakoak dira eta berrien lehen argazkia 1969ko 
festez ari den kronikatxo batean ageri da.

Izango da irakurleen artean buruhandi belaunaldi baten eta bestearen arteko 
igarobidearen berri eman dezakeen memoria oneko auzotarren bat eta harengan uzten 
dugu hemen azaldu ezin izan direnak auzoari jakinarazteko eginkizuna.
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1996  urtea

Garde (Erronkariko arana) Tapia eta Leturiarekin
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1997  urtea  

Harrapatu dituzte. “eman, eman”



2012  urtea  
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1996  urtea  

Garde (Erronkariko arana) Txorre “kapitainarekin” Erropa berriak
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Molins de Rei (Catalunya)2008  urtea

Ketxu,  Txili, Imanol Marañon, Goiatz Irazabal, Aizea Rodrigez, Ane de Migel, Miren Eraunzetamurgil, Eneko Sierra, Amane Rodrigez,
Imanol Loidi, Ainara Aizpurua, Olatz Elizegi, Maialen Legarrea, Ainhoa loidi, Izaskun Elizegi, Iñigo Soroa eta Juan Mari Zurutuza 



2008 / 07 / 12   
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Pepi eta Aniri omenaldia eskerrak emanez beren laguntzagatik



2012 / 06 / 15  Erraldoi berrituak
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Maite Arzak, Feli Arizmendi, Esther Intxaurraga eta Juani Idiakez  (atzean dauden erraldoi eta buruhandien arropak egin dituztenak)
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Buruhandi zintzoegia Zeozer prestatzen

Korri korri Honek ez du presarik



2012  urtea  
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Esther Intxaurraga, Juani Idiakez, Maite Arzak eta Feli Arizmendi (atzean dauden eraldoi eta buruhandien arropak egin dituztenak)



2014 / 07 / 27  
Mutriku

Mutrikuarrak dantzan 
eta 

gureak begira
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2013 / 06 / 29  DONOSTIAren 200. URTEURRENA 



2013  urtea  - Molins de rei  
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Maite Muxika, Leire Loidi, Nerea Unanue, Iurre Marrahi, Adur Goldaratzena, Aitor Marañon, Aizea Rodrigez Irati Ibargoien, Iñigo Soroa, Aritz Illarramendi, 
Oihan Illarramendi, Ainhoa Loidi // Amane rodrigez, Ander Larrea, Imanol Loidi, Danel Larrea, Zuaitz Larrea, Unai Boyero, Aitor Aiestaran,

Edurne Soroa, Txili, Ketxu, Joxe Mari Irastorza eta Nerea Illarramendi



 2016 / 09 / 10  LEGAZPIA
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Amane RodrigezL Leire Loidi, Adur Goldaratzena 
Iraitz Lamana eta Zuaitz Larrea

Legazpiko topaketa



2017  urtea  
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2012 urtea

Buruhandiak (zaharrak eta berriak)
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