
IIrruuddiimmeennaarreenn  ffeessttaa      
TOLOSA�Karrozek eta konpartsek bete
zituzten atzokoan herriko kaleak, ikuskizun
bereziak eta dibertigarriak eskainiz

ASTELENITA�Aisialdi taldeetakoen 
dantzak izango dira goizean; arratsaldean
zezenak eta gauean dantzaldiak�4-5

Karrozak eta konpartsak. Era guztietakoak izan ziren atzo ikusgai Tolosako kaleetan: oso landuak, barregarriak, klasikoak, orijinalak... N. GARZIA
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Nola mozorrotzen ziren lehen Inauterietan?
ARGAZKI ZAHARRA�1927ko Inauterietako argazkia da
eskuinean ikus dezakeguna. Ezkerrekoak, berriz, 1935eko
Inauterietara garamatza. Santa Maria kalean, Gure Kaiola
elkartearen aurrean daude Fortunato Lope, Martin Urrutia eta

Pedro Artola. Agerian geratzen da Inauterietarako lehen zegoen
zaletasuna. Etxean topatutako jantzi zaharrekin, edota bereziki
prestatutakoekin irudimena eta sormena landu izan dute beti
tolosarrek. JOSE MARIA TUDURI ESNAL

«Makina bat kolpe jaso
ditut ezpainetan,

jendeak bultzatuta»
Esti Ezeiza. Tolosar peto-peto-
ak bezala, gaztetatik bizi ditu
Xabier Maizak (Tolosa, 1958)
Inauteriak. Azken urteetan zi-
kinkerietan espezializatu zen,
baina egun beste modu batera
igarotzen ditu jaiak, eta egun
batzutan kanpora joaten da.
ZZeerrggaattiikk  jjooaann  zzaarraa  kkaannppoorraa
aazzkkeenn  bbii  uurrtteeeettaann??
Gehiegi instituzionalizatuta
daudelako. Nire ustez Inaute-
riak egitaraurik gabeko zerbait
izan behar luke, anarkia hu-
tsezkoa. Gainera, bakoitzak
nahi duen bezala mozorrotu
beharko luke.
MMoozzoorrrrooaakk  eeggiitteekkoo  ggaarraaiiaann
zzeerrttaann  ooiinnaarrrriittzzeenn  zzaarraa??
Lehen zikinkeria askorekin
ibiltzen nintzen: kaka eta arrai
ustelak saltzen, gorotzarekin...
Beste behin, Tolosako beneta-
ko pertsona batean oinarritu
nintzen, Luxuriaga baserriko
Tomasetan. Hau beti baserriko
arropekin ibiltzen zen kalean,
eta nik hau era exajeratuagoan
egin nuen.
DDiissffrraazz  bbeerreezzii  hhoorriieekkiinn  aatteerraa--

XABIER MAIZA�INAUTERIZALEA

ttaa,,  aanneekkddoottaa  uuggaarrii  iizzaannggoo  ddii--
ttuuzzuu??
Behin, siloko belarrarekin ate-
ra nintzen, eta ikusi nuen las-
toz jositako gurdi bat. Hala,
pixka bat izurratzeko hemen
bota nien nire belarra. Eta
hauek Shanti tabernan lasto
hori zabaltzen hasi ziren lirre-
an. Baina nire belarrarekin na-
hastua zegoenez, ikaragarriz-
ko usaia zabaldu zen taber-
nan, eta bi orduz itxi egin
behar izan zuten.
NNoollaa  ggooggoorraattzzeenn  ddiittuuzzuu  zzuurree
lleehheennddaabbiizziikkoo  iinnaauutteerriiaakk??
14-18 urte bitartean txilabare-
kin ateratzen ginen. Baina fun-
damentuz, heldua nintzenean
hasi nintzen. Bestalde, zazpi
urte kanpoan igaro nituen, eta
denbora honetan nostalgiaz
bizi izan nituen.
ZZeerr  ddaa  IInnaauutteerriieettaann  ffaallttaa  eezziinn
ddeenn  ggaauuzzaa??
Inprobisazioa, kontrakoa ez
zait gehiegi gustatzen. Nahiz
eta urtero aldatu, jendeak gai
batekin lotzen zaitu beti, eta
horren beldurra nuen nik.

HITZA

ZZeerrbbaaiitt  ffaallttaann  eeddoo  ssoobbeerraann
bboottaattzzeenn  aall  dduuzzuu  IInnaauutteerriiee--
ttaann??
Soberan beti daude iskanbila
bilatzen dutenak. Baina faltan
ezer ere ez. Ongi pasatzea da
kontua, eta umorearekin har-
tzea gauzak. Zeren eta, askotan
jendea besteek esango dute-
naren beldur ibiltzen da.
ZZeerr  ddaa  IInnaauutteerriieettaattiikk  ggeehhiieenn
gguussttaattzzeenn  zzaaiizzuunnaa??
Norbaitek ezusteko bat ema-
tea bere mozorro edo txiringito
txikiarekin. Handia izan gabe,
gauza txiki batekin.�

TTRRAAGGOO  BBAATTEEAANN�

GGuussttuukkoo  mmoozzoorrrrooaa??  Mila
baina, beti pertsonaia ba-
tzuk irudikatzea gehiago
gustatzen zait.
EEgguunniikk  oonneennaa??  Astelenita.
EEgguunnaa  eeddoo  ggaauuaa??  Osoa,
biak ditut gustuko.
EEddaarrii  bbaatt..  Garagardoa.
HHaauusstteerrrree  eegguunnaa??  Zumoa.
EEgguunniikk  ggeehhiittuukkoo  aall  zzeennuukkee??
Ez, kendu ez, baina jarri ere
ez, dosifikatzen jakin beha-
rra dago.

PPAASSAADDIIZZOOAA�

Gudariak mozorrotuta
gerran. 1937ko Inauteriak
Gernikan tokatu zitzaizkien
Jose Leon eta Jose Mari
Martija anaiei eta beste
tolosar batzuei, eta, nola ez,
ospatu zuten. Mozorroa egin
sukaldeko oihal zuri-
gorriarekin, jateko zen
txekor batekin sokamuturra
egin, Inauteri musika ere
izan zuten EAJko bandan
zeuden Tolosako musikari
batzuei esker («ondo jota,
mantso, ez oraingo
txarangek bezala», dio Jose
Leon Martijak)... Egun
hartan euskal selekzioaren
futbol partidua zegoen
Bilbon, San Mamesen, eta
hara joan ziren tolosar
batzuk mozorrotuta,
Gernikara itzuli afaltzera 
eta Inauteriekin jarraitu
omen zuten.

TELEFONOAK�

Larrialdiak. ((112)) 
Osasuna.
�Alegialdea. Osasun z.: 653212
�Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
�Asteasu. Medikua: 692423
�Baliarrain. Medikua: 889003 
�Berastegi-Elduain. Medikua:
683361
�Bidegoian. Medikua: 681134
�Ibarraldea. Osasun etxea:
672411
�Ikaztegieta. Medikua: 653329
�Irura. Osasun zentroa: 690720
�Leitza. Osasun z.: 948 510800
�Orendain. Medikua: 655595
�Orexa. Medikua: 682228
�Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 006800
�Gernikako arbola: 006900
�Amarozko dispen.: 672637
�Asunzion klinika 675799 - 

67 53 90 (larrialdiak)
�DYA: 672536
�Gurutze Gorria: 674888

�Villabona. Anbulat.: 006970
�Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930
Garraioak.
�Renfe: 902 24 02 02
�Donostiako autobusa: 361740
�Tolosaldea bus: 650621
�Leitzaran autob.: 948 221015
�Taxia: 670420
�Taxia (Leitza): 608 873016
Besterik.
�Ertzaintza: 538820
�Tolosa-Udaltzaingoa: 675858
�Tolargi: 650016
�Iurramendi egoitza: 670325
�Tolosa gasa: 675320



EEhhuunnkkaa  mmaakkiillkkaaddeenn  eerrrriittmmoorraa  

IÑIGO TERRADILLOS

Urteroko danbor hotsek eman
zieten herenegun berezko on-
gietorria Inauteriei. Hala, atzo
hasi, eta asteartera arte erabat
mozorrotuko da Tolosa. Zaldu-
nita Bezperako helduen dan-
borradak piztu zuen, beraz,
jaia.

Eta euriari aurre eginez egin
zuen, gainera. Edo, euriak atse-
denaldi txiki bat behintzat es-
kaini nahi izan zien danbor jo-
tzaileei. Danbor jotzaile guz-
tiak Trianguloan elkartu ziren,
batzuk kainioi eta guzti agertu
zirelarik, eta elkarrekin hasi zi-
ren piezak joaz, beti ere, euren
ordezkarien aginduetara, Mu-
sika Bandako kideak lagun zi-

ZALDUNITA BEZPERAKO DANBORRADA�

Gau osoan gelditu gabe egin zuen 
euriak tartetxo bat eskaini zien danbor
jotzaileei; ikusle ugari izan zituzten

Berazubikoak kainoi eta guzti irten ziren aurreko urteetan bezala. Kainoiaren hotsa ere entzun zen. I. T.

tuztela. Bitartean, kosakoak
dantzan aritu ziren euren errit-
mora. Aurreko urteetan ez be-
zala, Galtzaundi ordurako de-
sestalita zegoen, aurten Oste-
gun Gizeneko txupinazoaren
ostean egin baitzuen agerpe-
na. Bera, eta Triangulora hur-
bildu ziren ehunka herritar
izan ziren, beraz, emanaldiaren
lekuko. Trianguloa utzi eta
Alde Zaharreko kaleetan za-
baldu zituzten, ondoren, dan-
bor doinuak.

Danborradan atseden egin
bazuen, ez zen gauza bera ger-
tatu Mulambo perkusio talde-
koen kalejiran, eta euri artean
aritu beharra izan zuten. Dena
den, jende ugari gerturatu zen
hauen saioa ikustera ere.

Zumardi

Laskurain, 8 behea •TOLOSA
Tel.: 943 65 18 78 • Tel./Faxa: 943 65 18 77

SEGUROS

BILBAO
aholkularitza integrala

inauteri zoriontsuak
opa dizkizugu

Euriari aurre egin beharra izan zieten herenegun danbor jotzaileek. I. TERRADILLOS

Umore puntua jarri zion herritar honek. I.T.Kosakoak dantzan danborren erritmora. I. TERRADILLOS
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Triangulotik Alde Zaharreko kaleetara abiatu ziren. I. TERRADILLOS

Musika Bandakoen doinuekin aritu ziren. I.T.



IIrriittssii  ddiirraa  mmoozzoorrrrooaakk!!

A.IMAZ - N. GARZIA

Zaldunitarekin batera, mozo-
rroak iritsi ziren Tolosako Inau-
terietara. Azken aste edo hila-
beteetako lanaren emaitzak
kalean jartzeko garai izan zen
atzokoa. Dantzak, abestiak, an-
tzerkiak... denetik. Mozorroak
ere, kolore eta gustu guztieta-
koak elkarren artean nahastu
ziren. Eguraldiak ez zuen asko
lagundu eta aterkia mozorroa-
ren parte izan zuten Tolosara
gerturatu ziren gehienek.

11:30ean konpartsek eta ka-
rrozek euren bidea hasi zuten
San Frantziskotik barrena. Jen-
de ugari bildu zen kalearen bi
aldeetan, dantza eta musika
emanaldiak ikusteko aukera
ederra izan baitzen atzokoan.
Kaleak istorioz bete ziren;Tolo-
saren 750. urteurrenaren on-
dorengo ajeak, Maddonaren
dantza mugimenduak, Zerkau-
si berrituaren erreplika, gozo-
tegi berezia,boxealariak,globo
saltzaileak, abereen etxaldea,
komikia, erlauntza, telebistako
lehiaketak, Ertzantzaren aka-
demia, ehiztarien tiro hotsak,
akelarreak, kultura desberdi-
netako guneak... denek zuten
txoko bat Inauterietan. Berta-
koez gain, eskualdetik ere jen-
de ugari gerturatu zen mozo-
rroturik. Euskal Telebistak ere,
inauteen sona aprobetxatuz,
zuzeneko saio bat egin zuten
bertatik.

Istorio desberdin asko el-
kartu ziren, beraz, atzo Tolo-
san, izan ere, iritxi dira mozo-
rroak. Iritxi dira aurtengo Inau-
teriak.

KARROZAK ETA KONPARTSAK�

Jende ugari ibili zen atzokoan goizean goizetik San Frantsisko kalean barrena. Batzuk ikustera joan
ziren eta besteak berriz dantzak eta kantuak erakustera, eguraldia lagun izan ez bazuten ere

Konpartsek giroa alaitu zuten kaleetan musika eta dantza saioen bitartez. Denbora luzez lan egin ondoren, euren izerdiaren fruituak jaso
zituzten atzokoan, San Frantzisko kalean egin zituzten desfileekin: Grease, Madona...Tolosan izan ziren atzo. A.IMAZ/N.GARZIA

Tolosaren 750. urteurrena dela eta, konpartsa dezente atera ziren ideia honetan oinarrituta. 
750. urteurreneko supiztaileak Tolosako kaleetan barrena ibili ziren moto gainean. N. GARZIA
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SALGAI
Autoa. BMW 3a. Urdina, 286
zaldi ditu. 1995. urtekoa da.
153.000 kilometro liburuarekin.
18ko llantak eta tetxua. Egoera
oso onean dago. Prezioa,
14.000 euro. Interesatuak 
deitu ondorengo 
telefono zenbaki honetara: 
943 65 41 43

ALOKAIRUA
Pisua. Lekunberrin. 60 metro
karratuko pisua alokatzen dut.
Egongela, bainugela, 
sukaldea eta 2 logela ditu.
Interesatuta daudenak
dei dezatela ondorengo 
telefono zenbaki honetara: 
679 201 460 

iragarki laburrak�

Surflariak ere izan ziren. N. GARZIA

Helduez gain, umeak ere Inauterien protagonistak izaten dira. 
Batzuk txoriz atera ziren, kabi eta guzti. N. GARZIA

750. urteurrenaren barruan egindako Txuletoiaren Festa parodiatu
zuten San Frantzisko elizako arkupeetan. A. IMAZ

Euskal Herrian ehizera joateko zaletasun handia dago eta
Trianguloan atzo ere ez zuen ehiztarien postuak hutsik egin. N. GARZIA

Solidarioak De Juanaren askatasunaren alde
Erredakzioa�Zaldunita egunean solidarioz jan-
tzirik Tolosako kaleetan barrena ibili ziren Iñaki
de Juanaren askatasuna eskatuz. Prebentibo
egoeran dagoen De Juanak 105 egun bete ditu

gaur gose greban eta berari babesa azaltzeaz
gain Euskal Preso Politikoen Kolektiboak hilaren
24ean izanen den manifestazioan parte hartzeko
deialdia egin zuen. A.IMAZ



TTaallaaiiaakk  aallaaii  eettaa  ttxxaannttxxooaakk,,  ttxxiinnttxxoo

NEREA URBIZU

Abaltzisketako eta Amezketa-
ko inauterietan gazteak izan
dira protagonistak. Amezketan
talai-dantzariak, eta Abaltzis-
ketan, berriz, txantxoak.

Amezketan Zazpi-Itturri el-
kartean bildu ziren eta base-
rriz baserri joan ziren, bakoi-
tzean Talai-Dantza eskaintze-
ko. Honetarako, aurten ere
trikitixaren laguntza izan dute,
Ainhoa Altunarekin. Bitartean
ere, dirua eskatzen dute gazte-
ek, honetarako poltseroa ibil-
tzen delarik. Aurten 13 bikote
ibili dira alde batetik,eta beste-
tik beste 13. «Aurten igandea
izateko lagun asko bildu gara»,
zioten dantzariek. Gainera, be-
rriak ere baziren. Atzo, talde
bat Ugartetik hasi eta herri al-
dera joan ziren. Beste taldeak,
berriz, baserrietara jo zuen,
Txindoki aldera, hain zuzen.

«Aurten, lehengo urteetan
irekitzen ez ziguten etxeetan
ere ireki egin digute, eta dantza
gustura asko eskaini diegu».
Buelta osoa bazkaltzeko or-
duan bukatzen ohi dute, gutxi,
gorabehera.

Gaur, berriz, Bedaio aldera
joko dute Talai-dantza egitera,
eta beste taldeak Amezketan
falta diren baserri guztietara
egingo dute bisita. Merezi du
gazte hauei atea irekitzea,
hauen alaitasuna eta dantza
egiteko modua bereziak baiti-
ra. Usadioak agintzen duen
modura, makilak eskuetan
hartu, artzaiez jantzi, eta arin-
arin dantzatzen dute.

Txantxoak ere, alai

Abaltzisketan Estanko osta-
tuan gosaldu zuten txantxoek.
Aurten 8 dantzari izan dira,
garbitzailea, mozorroa eta tri-

AMEZKETAKO TALAIAK ETA ABALTZISKETAKO TXANTXOAK�

Bi herri hauetan bakarrik dantzatzen
dena egiten aritu ziren, trikitixaren 
laguntzaz, bakoitza bere jantziarekin

Amezketan bi talde atera ziren, bakoitzan 6-7 bikote dantzan arituz. N. URBIZU

kitilariaz gain. «Oso alai» dan-
tzatu zuten mezatik atera zire-
nen aurrean. Gero, baserriz ba-
serri jarraitu zuten bidea egi-
ten eta dantza eskaintzen.
Baten batek makiletako bat ere
hautsi egin bazuen ere, dan-
tzan jarraitu zuten haien jantzi
dotoreekin.

Larraitz auzo aldera egin zu-
ten ondoren, han bukatzeko.
Amezketarren antzera, hauek
ere bazkaltzeko orduan bukatu
zuten herriko erronda. Hurren-
go urtean, gehiago.
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Abaltzisketako txantxoek makil bat hautsi zuten, gosaldu ondorengo saioan. N. URBIZU

Goian, Amezketako dantzariak,
beheran Abaltzisketako
trikitilaria eta garbitzailea. N. U. Txantxoek Estanko ostatuan gosaldu zuten: Amezketan entseguen beharrik ez zuten izan. N. URBIZU



LLoorrttuu  aall  dduu  ttoolloossaarrrraakk
oohheettiikk  jjeeiikkiiaarraazztteeaa??
ESTI EZEIZA 

Txaranga bat baino iratzargai-
lu hoberik ba al dago? Atzo ho-
nen doinuekin esnatu ziren to-
losar ugari. Ohiturari jarraituz,
goizeko zortzietan Zaldunita
eguneko Dianarekin ongieto-
rria eman zieten atzo herrita-
rrek aurtengo Inauteriei. Hala,
euriak eta hotzak ez zituen bel-

DIANA�

Dianarekin batera eman zieten atzo ongientorria Inauteriei
durtu, eta kalejirak aurrera ja-
rraitzen zuen bezala, eguraldia
ere animatzea lortu zuten, pis-
kanaka, aterkiak ere  alde ba-
tera utziz.

Dianak iragartzen du urtero,
ohetik jaiki, mozorroak jantzi
eta festarako unea iritsi dela.
Asko eta asko oraindik pijama
soinean zutela irten ziren kale-
ra atzo, beste batzuk mozorro-

Eguna argituz. Goiza aurrera joan ahala eguraldia hobetuz joan zen, eta aterkiak alde batera utzita
kalejirarekin euritakorik gabe jarraitu ahal izan zuten. E. EZEIZA

Tragoxka. Hotzari aurre egiteko eta indarrak
hartzeko, zer hobe ardo goxoa baino. E. EZEIZA

Kaleak beteta. Euriak eta hotzak ez zituen tolosarrak beldurtu, 
eta pijama jantzita aterkipean hasi zuten goiza. E. EZEIZA

Dantzan. Txarangaren erritmoan, haur nahi heldu
dantzan aritu ziren denak batera. E. EZEIZA

tuta, eta gutxi batzuk, oraindik
ohera sartu gabe, bezperako
arroparekin. Gorriti plazatik
abiatuta, Alde Zaharreko kale
guztiak igaro zituzten, behin
eta berriz errepikatuz, «jeiki
jeiki, ohe hortatik tolosa-
rrak...». Musika Bandaren doi-
nuek, abesteko eta dantzarako
aukera eman zuten, herrian
Inaureri giroa zabalduz.
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Txaranga. Alde Zaharreko kaleetan barrena ibili zen txaranga,
tartean, geldialdi batzuk egiten zituelarik. E. EZEIZA

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA



URTE ASKOAN
Eider Calahorra Murua

(Tolosa). Gaur 9 urte.
Zorionak familiaren partetik.

AAGGUURRRRAAKK�
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EESSKKUUAALLDDEEKKOO  EEGGUUNNKKAARRIIAA�2007ko otsailaren 19a, astelehena�V. urtea

ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Noelia Lataburu
EGOITZA NAGUSIA. Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa
TELEFONOA. 943 65 56 95 FAXA. 943 65 00 18
LEITZA. Herriko plaza 1. 687 410 118
E-POSTA. tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA. www.tolosaldekohitza.info

TOLOSA HERRIA HEDABIDEAK S.L.KO KIDEAK:

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso,
Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Gaztelu, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil 

eta Tolosaldeko eta 
Leitzaldeko 
77 gizarte eragile

Zuzendariordea. Iñigo Terradillos. Kudeatzailea. Jon Mujika. Publizitatea. 661 678818. tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa. 687 410082 - 687 410033. tolosa@tolosaldekohitza.info. Villabona-Aizt. 687 410022. villabona-aiztondo@tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea. 687 410022 anoetaldea@tolosaldekohitza.info. Ibarraldea. 687 410032. ibarraldea@tolosaldekohitza.info. 
Alegialdea. 687 410034. alegialdea@tolosaldekohitza.info. Leitzaldea. 687 410118. leitzaldea@tolosaldekohitza.info.

HITZA-K BAI EUSKARARI

(zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko...) 990022  8822  0022  0011

GGOORRAA  EETTAA  BBEEHHEERRAA�ERREDAKZIOA

Karrozen eta
konpartsen
giroa
Atzo egin zuten agerraldia
karrozek eta konpartsek.
Horretarako, ordea, hainbat
asteetan aritu dira
inauterizaleak lanean
Ferialekuan edota bakoitza
bere txokoan. Eta emaitza atzo,
gaur eta bihar ikusi ahal
izango dugu. Irudimena 
izaten da karrozetan eta
konpartsetan gehien baloratu
ohi dena. Irudimena, eta barre
egin araztea. Izan ere, mozorro
eta karroza edo konpartsa
polita eta dotorea prestatzeaz
gain, askok emanaldi txiki
modukoak ere prestatzen
dituzte jendearentzat. Lotsak
alde batera utzi bear izaten
dira horretarako. Lotsa? 
Baina nork aipatu du lotsa
Inauterietan?. N. GARZIA

Aparkatzeko
beti izaten 
dira arazoak 
Inauterietarako aparkaleku
bereziak jarri ditu Udalak. Auto
askorentzat dute, gainera
prestaturiko leku horiek.
Horretaz gain, garraio zerbitzu
bereziak ere jarri dituzte egun
hauetarako Tolosara etorri
nahiz Tolosatik irteteko. Dena
den, ez dira inoiz nahikoak
izaten hartzen dituzten
neurriak, eta urtero urtero
arazoak izaten dituzte, batik 
bat kanpotik datozenek
aparkatzeko. Herrian sartu-
irtena egiteko ere arazoak
sortzen dira. N. G.

Alde egin nahi
eta ezin,

gelditu nahi
eta ezin

Zaldunita eguna iritsi
eta zelako panoramie
koadrilan! Eskiatzaile

amorratua elurrik ez dago-
elako amorrazita, alde egin
nahi eta ezin. Koadrilako
inauterizale amorratuenek
ihes egin dute herritik ehun
kilometrotara, gutxienez.
Gelditu nahi eta ezin. Saltsa
jartzen duena ohean gaixo,
mozorroa armarioan gorde-
ta. Beste biren senideak
gaixo eta tarteka haiek zain-
du behar. Eta gainera Dan-
borrada eta Diana zaparra-
dapean. A ze giroa! Plantel
honekin Realak baino zaila-
go dugu lehen mailako
Inauteriari eustea! Baina,
lagun batek askotan errepi-
katzen duen bezala, erreali-
tateak fikzioa gainditu egi-
ten du.

Aurrekari horiekin festa
giroa lortzea zaila aurrei-
kusten genuen, baina dena
da posible Inauterietan.
Eguerdian elkartu ginene-
an giro hotza zegoen, espe-
ro zitekeen modura. Baina
denbora (eta tragoak) pasa
ahala epeltzen joan zen gi-
roa. Goikoetxeak urteroko
ustekabearekin harritu gin-
tuen. Berazubikoen txarai-
na akademiarekin barre
egin genuen, espezialistak
diren gai sozio-politikoetan
beste mugarri bat erantsiz.
Dorronsoro beti bezain gel-
di zegoen San Frantziskoko
fatxadan. Garikanotarrak
soinua ateratzen haren pa-
rean, beti bezain fin eta
umoretsu.

Bazkariak eta bazkalon-
doak erabat berotu gintuen
eta arratsalderako txaran-
gen ondoan saltoka ginen
koadrilako ia guztiok. Buka-
era nolakoa izango zen
ezingo dizuet kontatu, erre-
dakzioa itxita zegoelako or-
durako.

Honela frogatzen da gure
festarik ganberroena des-
kribaezina, ezohizko eta au-
rrikusezina dela. Eguna
hasi zen bezala, nork espe-
ro halako bukaera!
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