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Ez da nolanahiko gertakizuna ekintza kultural bat martxan jar- 

tzea. Nekeza gertatzen da bizirik irautaraztea. Eta miresgarria, 

bizitza luze eta emankor baten garapenean, jaiotzaren 50. 

urteurrena ospatzera iristea.

Hori da, hain zuzen, Ereintzak antolatzen duen Gabon Abesti 

Sariketarekin gertatzen zaiguna eta oroipenetara ohitzen ari 

bagara ere, ez da aipatu gäbe, pasatzen uzteko modukoa.

Sariketa honen lehen urratsak oso argiak ez diren arren, itxura 

batean, herriko bikarioa zen D. Roberto Agirre Etxeberriaren 

iradokizun eta eraginarenpean eman omen zituen. Badirudi, 

Antontxu Sainzek 1994. urteko Ereintzaren informean dionari 

jarraiki, D. Robertok parrokiko gazte mugimendutan zihardu-

ten arduradunei, horrelako zerbait egiteko proposamena luza- 

tu ziela "Gabonak girotzeko eta kalera ateratzeko".

Haserako leihaketa horiek apalak gertatu ziren eta eskolarteko 

koroei zuzenduta. Musikaren ikuspegitik, exijentzi handirikez 

bazuten ere, duintasunez egiten zaindu zen, epaimahaikede- 

en izendapenetan argi ikus daitekeen bezala. Lan horretan 

aritutakoen izenak aipatu besterik ez da, horretaz ohartzeko: 

José M‘- Iraola, Julian Lavilla eta Pedro Korostola jaunak, 

D.Juan Bautista Olaizola eta D. Jesús Kerejeta eta abar.

Lehenengo urte hauetan sariketa honen antolamenduaren 

ardura Parrokiaren inguruan aritzen ziren talde desberdinen 

esku izan zen: Luistarrak, Manaren alabak...ea.
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Ereintzak 1960. urtean hartu zuen bere ardurapean sariketa- 

ren antolaketa, herri mailako izaera mantenduz, baina esko- 

larteko koroei zuzendu ordez, era età adin guztietako taldeei 

irekita.

1966. urteko sariketan Fatimako Andra M° eleizako koro 

parrokialak parte hartu zuen, baita irabazi ere. Koru horren 

zuzendaria D. José Luis Ansorena genuen. Gaur eguneko 

Andra Mari Koralaren hazia erein berria zen. Ez genuen asko 

pentsatzen orduan, gertakari historikoa bizitzen ari ginela.

1967. urtean bailara mailako sariketa bilakatzea erabaki zuen 

Ereintza elkarteak, Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun, Pasaia 

età Errenteriako koroentzat. Egitura berri honen lehenengo 

urte horretan 15 koroek parte hartu zuten, bi mailetan banatu- 

rik. Leihaketa Eleiz Nagusiaren atarian ospatu zen età aurkez- 

le lanetan Xabier Olaskoaga aritu zen, beti bezain egoki età 

langile.

Ondorengo urteetan, 1968-tik 1973 bitarte, sariketak unerik 

beltzenak ezagutu zituen, 1968, 1970 età 1971ean ez baitzen 

ospatu età beste urte horietan taldeen partaidetza oso urria 

izan zelako. Urte zailak izaki.

1974. urtetik aurrera sariketak berriro gora egiten du, koroen 

partaidetza handitu egiten dela età erakunde desberdinen 

babesak sentitzen direla. Lehenagoko Gipuzkoako Aurrezki 

Kutxaren laguntzaz gain, Errenteriako Udalak dirulaguntzaz 

babesten du 1981 urteaz geroztik.

1985.urtean sariketa probintzia mailako gertakizuna da età 

hurrengo urtetik aurrera bultzada handia ezagutuko du, 

Gipuzkoako Koro Elkarteak mahaikideak izendatzeko ardura 

hartzen duenean, inoiz desagertuko ez badira ere emaniko 

erabakiei buruzko errezeloak.

1989. urteaz geroztik sariketek bere egoitza aldatuko dute, 

hemendik aurrera Polikiroldegian ospatuko direlarik.

1992. urtean aurkezpen lanetan Martin Otazok erreleboa har

tzen dio Xabier Olaskoagari. Zorte on lehenengoarentzat età 

mila esker bigarrenari.
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Ibilbide luze , gorabehera askorekin, baina bizirik eta sustrai- 

tua gure herrian, Gabon Abesti Sariketa errealitate bat da. 

Joandaneko Eguerritan bere urrezko eztaiak ospatu zituen 

sariketa honek eta bizitza luzea opa nahi genioke hemendik, 

oraindik ere.

Gabon Abesti Sariketaren 50. urteurrena iazko Inozente egu- 

nean ospatu zen. Goizetik 13 koro aritu ziren, haur mailan. 

Arratsaldez 11 izan ziren, helduen mailan aritutakoak. Partai- 

detza, beraz, oso handia. Entzulegoa ere oso ugaria izan zen. 

Horregatik, koralistei ezinezkoa gertatu zitzaien polikirolde- 

giaren aulkietan ezartzea.Ezin denak kabitu.

Koro horietatik zortzi ziren Errenteriakoak, bat haurren maila- 

koa eta helduen mailakoak beste zazpiak.

Epaimahaikideak, Gipuzkoa guztitik etorritakoak, honako 

hauek izan ziren:

Xabier Barrióla (Zumarragafik)

Karmele Iriarle (Donoslialik)

Juan ]osé Ocon (Donosfiafik)

Gorka Aierbe (Ordizialik)

Emaitzei dagokienean, hau da beraiek emaniko klasifikapena, 

historikoa gertatzen dena, 50. urtemugakoa baita:

Haurren Maila Helduen Maila

1. BASAKAIÍZ (Beraslegi) 1. PAKtZAliAK (Errenleria)

2. G0IK0 -BALU ÍXIKI (Arrasóle) 2. fLKORA (Donoslio)

3. OSKARBI-TXIKI (Billabona) 3. GAZTf-KEMENA (frrenleria)

4. TXILINÍXA (Bergora) 4. GARRINTZI (Errenleno)
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Pahezaleah' Faldea 

"SO. Ga&on Rbesfi 

SariHetaho 

irabazlea

Izan zuen,dena den, 50. urteurrenaren ospakizunak berezitik. 

Jaiald¡a oso ederra eta unkigarria gertatu zen.

Bertan, ospakizunaren goratzarre moduan, "PINS" baña eskei- 

n¡ zitzaien partehartzaile guztiei, baita hurbildu zen publikoa- 

r¡ ere. "PINS" horren sortzailea Ibón Izagirre izan zen.

José Manuel Tife jaunak, Andra-Mari koralaren zuzendariak 

Hiru Gabon Abesti Herrikoiak (Oi Betlehem, Adeste Fideles 

eta Ator-Ator) zuzendu zituen. Talde guztietako abeslariek 

elkar hartuta abestu zituzten, Errenteri Musikalaren Udal- 

Kontserbatorioko metala-taldearen laguntzaz.

Ereinza Dantza taldeak ,Marian Bravo eta Mikel Kokak asma- 

tutako koreografiak dantzatu zituen, "Mesías sarritan" eta 

"hemen heldu gerade" gabon abestíen musika oinarrítzat 

harturik.

Eta amaíeran omenaldien garaía irítsi zen:

a) Xabier Olaskoaga Jauna omendu zuen antolaketak,alor 

guztietan egíniko lana eta eskeinitako laguntzarengatik: 

Aurkezle bezala, antolatzaile bezala, testu moldatzaíle 

bezala eta baita leíhakide bezala ere. Aípatzekoa da, aur- 

tengo edizíoan, abeslari bezala, Pakezaleak taldean parte 

hartu zuela, garaipena lortuz.

b) Antolaketak, ematen dioten laguntza eskertuz, plaka baña 

eskeini zien, Errenteriako Udala, Foru Diputazioa, Kutxa 

Kultur Fundazioa eta Yosu musika dendari.

c) Ekitaldiaren amaiera gisa, Errenteriako Abesti Taldeek 

omendu nahi izan zituzten Josetxo Oliveri eta Josu Izagirre, 

Sariketaren antolakuntzan egin duten lanarengatik. f
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