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ITXA-ALDE, BAKIOKO DANTZA
TALDEA

ITXAS-ALDE Dantza taldea 1972. urtean sortu zan,
errian egoan eskabideari erantzun guran sortu be.

Jaio zanetik eta gaur artean, Euskal Kulturea ikastea eta
zabaldutea izan dira beraren zereginik andienak.

Taldearen bizkarrazurra Dantza Taldea izan da beti eta
olantxe izaten jarraituten dau. Euskal Erri osoko dantzak,
musikak eta jantziak jantzita egon dira eta dagoz egon Bakio-
ko makina bat gazte eta oraintsu arte gazte izandako. Beste
aldetik be, Olentzero, Bakiora leenengoz, ITXAS-ALDEren
eskutik etorri jakun. orain dala ogeitaka urte eta arte luzeetan
geugaz egiten eban dantza eta abestu. Santa Agedari be urte-
ro gogotsu abestuten geuntson. Sasoi baten, abesbatza eta
antzerki taldea be sortu genduzan, taldeari beste neurri andia-
go bat emon guran edo. Talde barruan euskerea indartu eta
zabalduteko asmoaz, alfabetatze eta euskalduntzeari be ekin
geuntson, KILI-KILIren bidez eta laguntzaz, ekin be. Bakion
egin izan dan I. Euskal Kultura Asteabe ITXAS-ALDEren
eskutik eratua izan zan.

Euskal Kultureari jagokozan ekintzarik ekintza ibiliz,
ITXAS-ALDE "Euskal Kultura Taldea" biurtu eta izendatu
genduan. Ezin dogu esan barik itzi, bada, Bakio dan erri txi-
kerrerako eta gurea izan dan talde apalerako, sano arrakasta-
tsuak izan zirala eta dirala egindako aaleginak. Beioakez
emetik, bada, joandako ogeita bost urteotan asmo apal a gaur-
ko lako talde biurtuten bear egin edota lagundu izan dabenei
gure zoriona eta eskerrona!

Gaur egun, ITXAS-ALDE eun lagunetik gorak osotuten
dogu, danok gazteak. Taldearen elbururik nagusiena euskal
dantzak eta betiko musikak ikastea eta zabaldutea da. Gure
"dantzategian" eundik gora euskal dantza egiten badakiguz
jakin, Euskal Erriko lurralde guztietakoak, atan be. Dantzaldi
eta ekitaldietan euskal musika tresnok erabilten doguz: txis-
tua, dultzainea, txirulea, ..., eta baita euskal folkloretik kan-
potik gurera etorritakoak be, esate baterako, trikitira, soinue
nagusia, panderoa...

Bakioko jaietako ekitaldien ganera, Bizkaiko eta Euskal
Erriko beste ainbat tokitara joan izan gara euskal folklore
aberatsa erakustera, bai ekitaldi pribatuetan, bai beste talde
batzuekaz batera egiten diran dantzaldietan.

ITXAS-ALDEk dauazan elburuetariko beste bat munduko
beste kulturak ezagututea eta artuemonak egitea da. Au tru-
kaketen bidez lortu izan dogu. Ori lortuteko, jaialdi nagusi bat
eratuten da urtero errian. Atzerritik ona ekarritako taldeen
ikustaldien truke, areen errialdera joan aal izan dogu, joan be.
Asmo au dala-eta, 1991. urtean asi zan ITXAS-ALDE Euskal
Erritik kanpora joaten. Arrezkeroan, Portugal, Frantzia, Erru-
sia, Catalunya, Turkia eta Italian izan gara, euskal nortasuna-
ren ikurrina edonon astinduz.
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ITXAS-ALDEREN BARRIAK

ITXAS-ALDEk liburu bat argitaratzeko asmoa dau, taldearen 25 urteu-
rrenari amaierea emoteko.

Liburu onetan, 25 urteotan zear egindako lana azaltzen da, ibilbide guz-
tiaren ikuspegi orokorra emonez. Egia esateko, Ian andia izan dogu infor-
mazinoa lortzeko, batez be, leenengo urteetakoa. Baina andik eta emendik
artutako argibideak biribildu eta eran imini ostean, liburua osotzea lortu aal
izan dogu.

360 argazki eta ainbat pertsonen eta ekintzen aitamenez taiuturiko lana
dogu. Liburuaren aurkibidean agertzen diran atalak oneexek dira: taldearen
artean urteko istoria (asikerak, garapena, beeraldia, berbizketea eta goraka-
dea), entsaio-tokiak, dantza irakasleak, musikariak, abesbatza eta antzerki
saioak, ekitaldi pribatuak, jendaurreko ekitaldiek, euskal jaialdiak, alkar-
trukeak eta beste ekintza batzuk be.

Orain, aalegin au egin ostean, ez dogu beste itxaropenik liburua zeuen
gogoko izatea baino. Inprimatzaileak berak emondako epeari eutsiko
badeutso, Gabon inguruan eskuartean eukiteko aukerea izango dozue.

EUSKALDUN JAYO NINTZAN
EUSKALDUNA AZ1,
EUSKARA UTSIK AMAK
EUSTAN IRAKATSI;
EUSKARA MAITE-MAITE
ZABILTZ NEUGAZ BETI,
EUSKARA IL EZKERO
EZ DOT GURA BIZI
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