
GAZTEENEK HARTU DUTE KALEA
Tolosako eta Ibarrako sei aisialdi taldeetako gazteek,
begiraleek eta gurasoek prestaturiko dantzek ikusmin
handia piztu dute, beste behin, Tolosako kaleetan

Asteartita izaki, konpartsek eta karrozek emango diete
kolorea inauteriei; eguneroko jarduerara itzuli aurreko
azken uneak bizituko dituzte gaur inauterizaleek q4-5

Kirikiño aisialdi taldeko gaztetxoak ardi latxaz mozorroturik irten dira kalera aurtengoan. Ederki igaro zuten atzoko eguna azken asteetan ikasitako dantza jendaurrean erakutsiz. A. IMAZ
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Imanol Garcia Landa 

Joakin San Sebastianek (Tolosa,
1964) musikari lotuta bizi ditu
inauteriak. Hainbat urtetan mu-
sika bandan aritutakoa, egun ere
ez du huts egiten Dianan. Txaran-
getan ere parte hartzen du, eta
konpartsaren bat atera izan dute-
nean, zuzeneko musikarekin izan
ohi da. 
Asko aldatu zaizu inauteriak bizitze-
ko modua azken urteotan? 
Lana eta familia dela, asko aldatu
da, bai. Batez ere, gauekoa. Le-
hen, gazteagoak ginela, 24 orduko
inauteriak izaten ziren. 
Taldean atera izan zarete, gainera
musika zuzenean eginez.
Lagun gehienak musikan aritu-
takoak gara, eta ez zirenentzat
zerbait moldatzen genuen parte
hartzeko, edo abesten lagundu,
edo perkusioren bat jo... Bi edo
hiru hilabete lehenago hasten gi-
nen martxan.
Zein instrumentu jotzen duzu zuk? 

Musika bandan tronpetarekin
eta batez ere fliskornoarekin ari-
tu izan naiz. Baina azken hau ez
da hainbeste entzuten, eta inaute-
rietan kalean jotzeko ez da hain
egokia. Horregatik tronpetare-
kin aritzen naiz.
Zuretzat eskutik doaz inauteriak eta
musika.
Bai, betidanik. Musikan hasi nin-
tzen zortzi urterekin, eta 12 edo 13
urterekin Pintxana txarangare-
kin hasi nintzen. Nire osaba zena,
Antton De Pedro, zuzendaria zen.
Nire aurretik anaia zaharragoak
ere aritu ziren. Bandan 13 urtere-
kin sartu nintzen. Gero Oria txa-
ranga sortu genuen eta ostegune-
tik hasi eta asteartera arte egune-
ro musika jotzen aritzen ginen. 
Orain zenbateraino jarraitzen duzu? 
Lanarengatik utzita daukat. Nire
kabuz egiten dut lana eta nahiko
lotua da, eta gauzak pixkana uz-
ten hasi nintzen. Gustatzen zait
tarteka gauzak egitea. Banda utzi
nuen, baina gustatzen zait Diana

jotzera joatea, eta Inauterietako
kontzertuan ere parte hartzen
dut. Dianan ez dut sekula huts
egin. Arraro sentituko nintzateke
Dianan parte hartzea bandan jo-
tzen ariko ez banintz. 
Eta gutxiago aritzeak pena ematen
dizu? 

Alde batetik, tristura pixka bat
bai, baina uste dut gazteei ere le-
kua utzi behar zaiela. Dirua ez
dago musika munduan, beraz,
musika eskolatik ateratzen diren
gazteek leku bat izan behar dute
aurrera jarraitzeko.  
Diana zerbaitetan aldatu da? 
Bandan sartu nintzenean hiru
ordu laurdenetan egiten genuen
ibilbidea, eta nahiko lasai joanda.
Orain boladan dago, eta batez ere

atzeraka salto egitearena. Aurre-
raka egin behar da salto. Gero eta
jende gehiago joaten da eta gaine-
ra atzeraka salto egiten dute, eta
bukatu ezinik aritzen gara. 
Zer nabarmenduko zenuke festa
hauen inguruan? 
Asko ibili naiz hainbat festetan,
baina Tolosak eguneko giroa du
berezia. Bestalde, Alde Zaharre-
an aritzen ziren konpartsa txi-
kien giroa galdu egin da. 

Joakin San Sebastian q Inauterizalea

«Bandan hasi nintzenetik,
Dianan ez dut sekula huts egin»

Tolosa › 
2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2013ko otsailaren 12a, asteartea

Komikia q Gorka Salaberria

pEgunik onena.Gaur egun, Os-
tegun Gizena.
pInauterietako une bat.Diana-
ren hasiera.
pTxaranga doinu bat.
Edozein habanera. Bitxia da
hainbeste habanera izatea To-
losan, bertako berezko doinua
ez izanik.
pEguna ala gaua.Eguna.
pBereziki gogoan duzun mo-
zorroa.Juan Luis Guerra-taz
mozorrotu ginenean. Asko dis-
frutatu genuen jotzen eta jende
asko ibili zen atzetik segika.

GTragoxka batean

HITZA



Iñigo Terradillos 

Hiru egunetan zezenen ikuskizu-
na kalera atera ohi da, plaza Be-
rria zezen plaza bilakatuz. Soka-
muturrak jende ugari erakartzen
duela ikusi zen atzokoan, gazte
ugari jarri baitziren zezenaren
aurrean, eta beste ugarik ikusi

nahi izan zituzten gazteen trebe-
ziak. 

Zezenek zirikatzaileak harra-
patzeko saiakera ugari egin zituz-
ten, baina ahaleginean lurrean
amaitu zuten askotan, bustita
baitzegoen zorua. Zirikatzaile
hauetariko baten bat, berriz, tore-
ro bihurturik ere jarri zen, kapote
eta guzti. Ikuskizuna borobiltze-
ko, berriz, txarangen doinuak
izan ziren entzungai, plazaren
kioskotik.

Gaur izango da inauterie-
tako hirugarren sokamuturra,
11:00etan hasita, oraingoan, Ka-
bilakoek alaituta. 

Zezenzale
ausartak
Plaza Berria zezen plaza
bilakaturik ikus daiteke
egunotan; gaur ere
sokamuturra egingo
dute, 11:00etan hasita

Jende ugarik jarraitu zuen zezenen ikuskizuna plaza Berrian. I.T.
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Bustia zegoenez maiz erori ziren zezenak lurrera, eta tabernaren batean sartzear ere egon ziren. Gazte ugari ausartu ziren euren aurrean, batzuk kapote gorri eta guzti. I.T.



Asier Imaz 

Astelenita eguna eguzki printze-
kin esnatu zen, agian, eguzkiak
Tolosara begira egoteko gogoa
zuelako. Horrela balitz, arrazoi
faltarik ez zuen izango, aisialdi
taldeek goiz distiratsua eskaini
baitzuten euren dantza eta kan-
tuekin. Eguraldiak txarrera egi-
teko asmoa aurrez iragarria zue-
nez, goizeko atsedenaldiaren on-
doren, bere hitza arratsaldean
bete zuen.  

Sei aisialdi talde ibili ziren San
Frantzisko pasealekuan. Atsede-
nakoak pottokiez mozorrotu zi-
ren; Kirikiñokoak ardi latxez;
Ttenttekoak Disneyko bikotez;
Kazkabarrakoak nazioarteko
abeslariz; San Bernardokoak Gre-
ase filmeko pertsonaiez, eta Txiri-
bitukoak Tintin eta bere lagunez.
Azken hauek, aurten 20 urte bete-
tzen dituzte, eta ospakizun hauen
barruan kokatu dute inauterieta-
ko emanaldia. 

Aisialdi talde gehienek euska-
razko kanturen bat sartu dute eu-
ren erakustaldian. Kazkabarra-
ren kasuan, kantu guztiak euska-
raz izateaz gain, euskararen
erabilpena sustatzen zuten. Na-
zioarteko abeslari komertzialen
kantuak euskaratu eta kilome-
troen gaiarekin lotu zituzten Kaz-
kabarrakoek.

Aisialdi taldeen goiz distiratsua

Tolosa ›
4  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2012ko otsailaren 12a, asteartea

‹ Tolosa
2012ko otsailaren 12a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 5

San Bernardo aisialdi taldeko kideek ‘Grease’ filmeko kantuak dantzatu zituzten. A. IMAZ

info

San Frantzisko pasealekua pasabide bilakatu zen atzokoan: Kazkabarra taldekoak, ezkerrean, nazioarteko abeslariz jantzi ziren; Kirikiñokoak, erdian, ardi latxez, eta Atsedenakoak, eskuinean, pottokiez. Azken asteetan ikasitako pausoak eta dantzak eskaini zituzten bertaratu ziren guztien aurrean. A. IMAZ

Ibarrako Txiribitu aisialdia taldeak Tintinen abenturetako pertsonaiak aukeratu zituen. A. IMAZ Ttenttek Disney mundua ekarri zuen Tolosara atzokoan. Ikusleek gozatu ederra hartu zuten aisialdi taldeei begira. A. IMAZ



Imanol Garcia Landa Amezketa

Eguna hotz argitu zuen atzokoan,
baina ateri, behintzat, eta igande-
an egin moduan, Amezketako ta-
lai dantzariak baserriz baserri
aritu ziren makilak astinduz. Alo-
katutako furgoneta hartu eta le-
henbizi Ugarte inguruan aritu zi-
ren dantzan. Tartean Bedaiorako
bidean dagoen zerrategitik ere
igaro ziren. Gero herrigunerako
bidea hartu zuten.

Etorkizuna bermatua du ohitu-
rak: atzo atera zirenetatik inor ez
da hogeita hamar urtetik gora-
koa, eta azken urteetan gazte de-
zentek eman du izena. Hori bai,
orain urte gutxi zenbait emaku-
mezko hasi ziren parte hartzen,
baina azken bi urteetan ez dira be-
rriz animatu dantza egitera.   

Talai dantzariek talde bat osa-
tu zuten atzo, eta soinujoleaz
gain, hamalau dantzari aritu zi-
ren. Ez ziren Bedaio aldera joan.

Makilek bizirik diraute Amezketan
Talai dantzariek
musikaz eta dantzaz
alaitu dituzte,
beste behin, inguruko
baserriak eta txokoak 

Amezketar gazteek talai dantzaren ohiturari eusten diote. I.G.L.
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Furgoneta baten barruan egiten dute baserriz baserriko itzulia. I.G.L. Goian, dantzariak Txindoki elurtuaren azpian dantzan; behean, zerrategian egindako saioaren une bat. I.G.L.

«Nahi genuen baserri guztietara
ezin izan gara joan, eta sentitzen
dugu», azaldu zuten dantzariek.
Hurrengo urtean, bi talde osatuz
gero, inauterietako astelehenean
egingo diete bisita. 



Asier Imaz Leitza

Binakako pilota txapelketaren bi-
garren itzulia asteburuan hasi
zen. Tolosako Beotibar pilotale-
kuan zortzigarren jardunaldi ho-
netako partida jokatu zen atzo,
eta frontoia bete egin zen. Inaute-
rien aitzakian, jende ugari gertu-
ratu zen Tolosara, Xala-Barriola
eta Ezkurdia-Zubietaren arteko
lehia ikustera. Azken hauek ira-
bazi zuten partida, 14-22ko emai-
tzarekin. 

Abel Barriola sendo ibili zen
atzeko koadroetan, baina Zubieta
izan zen lau pilotarietan onena,
lehiaren gidaritza emanaz. Pilota
indartsu astindu zuen Etxarriko-
ak, eta Ezkurdiari lana asko
erraztu zion. Abel Barriolari
gehienean, Zubietak bizkarra
erakutsi zion. Aurreko koadroe-
tan, Ezkurdiak egin zituen tanto-

rik politenak, eta Xala konfiantza
handiegirik gabe ikusi zen. Ez da
ahaztu behar lesio batetik atera
berria dela lapurtarra.

Atzoko porrotarekin, Xala-Ba-
rriolak hiru garaipenekin jarrai-
tzen dute sailkapen nagusian,
atzoko aurkarien pare. 

Tolosako inauterietako pilota
jaialdiak gaur izango du jarraipe-

na Beotibarren, 16:30etik aurrera.
Bertan, Berasaluze VIII-Albisuk
Arretxe II-Beginoren aurka joka-
tuko dute maila nagusiko parti-
dan. Bigarren mailako txapelke-
tari dagokion lehia ere jokatuko
da Tolosan, eta bertan, Olaetxea
lizartzarrak Galartzarekin osatu-
ko du bikotea, Urrutikoetxea-La-
runberen aurka. 

Xala-Barriola bikotea 14an
utzi dute Ezkurdia-Zubietak
Abel Barriola sendo
aritu da atzeko
koadroetan, baina
Zubieta nagusitu 
zaio piloteoan

Abel Barriola eta Xala burumakur, partidaren une batean. A. IMAZ

LAN ESKARIAK

Etxeko lanak.Etxeko lanak 
eginez, edota haurrak zainduz
lan egiteko, emakume euskal-
dunak bere burua eskaintzen
du. Autoa ere badauka,
gainera, lanera iristeko ere.
Interesa duen edonork, dei de-
zala ondoren irakur daitezkeen
telefono zenbakietara: 
943 69 68 82 edo 606 52 
19 92.

G Iragarki laburrak
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Bio-inauteriak

I
ritsi dira bai, tolosar ororen-
tzat urteko egunik garrantzi-
tsuenak. Nahiz eta euriak, ze-

ruak gris utzi, Tolosako kaleak
astebetez kolore biziz jantziko
dira. Baina, ez pentsa tolosarrak
direnik munduan mozorrotzen
diren bizidun bakarrak, badira
gugandik oso gertu, mozorro-
tzea atsegin duten hainbat bizi-
dun, eta ekokulturaren txoko
xume honetako gaurko zutabe-
txoa, mozorrotzen dira bizidun
haiei buruz izango da.

Mozorrotzeak, beste itxura
bat hartzea esan nahi du, hau da,
zarena ezkutatu eta beste bat za-
rela sinistu araztea. Adibidez,
mendian zoaztela ez al zarete
inoiz topatu zuen sudur parean,
liztor antzeko euli batekin? Zue-
tako zenbat joan da izututa liztor
bat zuelakoan parean pentsatu-
ta? Liztor beldurgarri hori, ma-
rra hori eta beltzeko eulitxo bat
da. Erraz bereizten da bere begi
handiekin begiratzean eta he-
gan egiteko duen moduaz. Baina
euli alu hau liztor bat bezala mo-
zorrotzen da, haren kolorazio
berdina dauka eta zein euli jale
joango da liztor bati mokoa sar-
tzera?

Liztorrak izango dira, intsek-
tuen munduan mozorroa gehien
kopiatu dutenak. Badugu sits
edo polilla bat (Sesia apiformis),
altzaren erletxoa izenarekin eza-
guna, non, oso oso gertutik begi-
ratu behar zaion, sits bat dela
ikusteko, izan ere, liztor potolo
baten antz handia baitu, bere
hego garden eta guzti. Ikusteko
oso polita den arren, bere belda-
rra altza eta sahatsen azalpean
bizi da eta nahiko arazo sortzen
dizkio zuhaitz hauen egurrari.

Intsektuak alde batera utziz,
goazen gure narrasti preziatuen
mozorroak ikustera eta hemen
hoberena dudarik gabe, Suge vi-
perakara (Natrix maura) dugu.
Suge viperakarak ez du pozoi-
rik, baina mehatxaturik senti-
tzen bada, bere gorputza puztu
egiten du, buruari triangelu for-
ma ematen dio eta muturrean
sudur moduko egitura bat atera-
tzen du, suge viperakara, suge-
gorri kantauriarrez (Vipera seo-
anei) mozorrotzen da eta oso
ongi egiten du. Gainera, sugego-
rriaren soinua imitatzen du eta
bera ehizatzera doazen hegazti,
igaraba eta lertxunek, bi aldiz
pentsatzen dute identifikatu
ezin duten suge arraro horri mo-
koa edo atzaparra sartu aurre-
tik.

Bukatzeko, hona hemen, espe-
rientzia pertsonal bat. 2002ko
udan Aranzadi Zientzia Elkarte-
arekin, Aralarko Parke Natura-
lean, baso mugarratuko koleop-
teroei buruzko praktika batzuk
egiten ari nintzen (oso praktika
gomendagarriak). Bertan, ani-
malia haragijalez mozorrotzen
zen intsektu polit batekin egin
nuen topo, intsektu honi, Rosa-
lia alpina deritzo eta labezomo-
rro luzanga bat da, oso polita, ur-
dina eta beltza. Hauetako ale ba-
tzuk harrapatzen ari ginen
batean, enbor batean hauetako
eme bat ikusi nuen. Nere ezja-
kintasun eta gaztetasunak ema-
ten zuen zoriontasunarekin, be-
rau harrapatzera joan nintzen
lasai asko. Intsektua, Jon Ander
gazte hura baino jakintsuagoa
bera, segituan ohartu zen bere
bila nindoala eta hegan alde egin
ordez, bere haragijale mozorroa
jantzi zuen. 

Neure eskua bere gainera jar-
tzera nindoala, zakur, otso edo
azeri baten moduko zarata oso
arraro bat atera zuen hegalekin.
Zarata hura, nire aintzineko ge-
neen barrenera sartu zen non-
bait, nire ahaide urrunak saba-
na arriskutsuan ibiltzen ziren
garaietara eraman ninduen,
non honelako zarata bat entzu-
ten genuenean haragijale bat
gertu zegoela esan nahi zuen eta
iheska hasten ginen.

Noski ni ez nintzen Aralarren
barrena primate baten moduan
iheska hasi, baina segundo pare
batez, zarata hark zeharo jota
utzi ninduen eta intsektu ahul,
txiki eta alu hark hegan hasteko
segundo preziatu pare bat lortu
zituen eta enborretik airoso alde
egin zuen, Jon Ander gaztea
zuhaitzaren alboan bere harra-
pakina gabe utziz. Gogorra da,
nola intsektu bat zu baino trebe-
agoa den ikustea, umiltasun le-
zio handia benetan!

Egun hauetan zehar, euriak
hala uzten badu behintzat, Tolo-
sara gerturatzen zareten orok
pentsa ezazue minutuz batez,
inauteriak ez direla gizakion as-
makizuna, inauteriak betidanik
izan direla bizidunen artean. Be-
raz, egin ohore mozorrotzeari,
izan zaitezte originalak eta ez
zaitezte Eguberrietako arropa-
rekin mozorrotu, ezta zuen osa-
ba mekanikoaren buzoarekin,
mozorrotzea milioika urtetan
praktikatu den arte bat da, eta
merezi du originaltasun eta
errespetu bat.

Oso originala ez dena, azken
parrafotxo hau da. Badakizue,
egin Facebook-eko eta Twitter-
eko jarraitzaile eta bisitatu bioa-
niztasunetik.com, baina batez
ere, idatzi ezazue beldur gabe
bioaniztasunetik@hotmail.com-
era, zuen argazki, iritzi, duda eta
eskaerak oso gustura irakur-
tzen dira eta!

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa

I. Terradillos 

Unai Otaño ibartarrak eta Joseba
Otaegi zizurkildarrak osaturiko
bikotea izan da Urrezko Aizkora-
ko finalerako sailkatu den lehe-
na. Herenegun itzulerako finaler-
dia jokatu zuten, eta oso erraz

hartu zituzten mendean aurka-
riak. 

Atutxak eta Mugertzak irabazi
zuten lehen proba, 45 ontzakoare-
kin bi kolpeko aldea atereaz. Biga-
rren saioan, erlojuz kontra bi 45
ontzako moztu behar izan zituz-
ten, bakoitzak enbor bat, eta Ota-
egi eta Otaño gehiago izan ziren.
Hirugarren lanean, berriz, zutik
jarrita kana-erdiko bat bota be-
har izan zuten, eta Otaegik eta
Otañok aldea gehitu egin zuten,
enborra minutu eta 48 segundoan
amaitu baitzuten, eta 24 segundo-
ko tartea lortu zuten.

Laugarren ekinaldian, bi kana-
erdiko ebaki behar zituzten, eta
Atutxak eta Mugertzak irabazi
zuten, nahiz eta atzetik jarraitzen
zuten orokorrean. Saioa bosga-
rren lanean erabaki zen. Hor bi-
kote bakoitzak 45 ontzako enbor
bat zutik jarrita eta kana-erdiko
bat etzanda jarrita ebaki behar
zuten. Otañok eta Otaegik alde
handiarekin irabazi zuten, eta az-
ken proban ere gehiago izan ziren
egungo txapeldunak. Sailkapen
orokorrean ia hiru minutuko al-
dea atera zieten eskualdeko aiz-
kolariek Atutxa eta Mugertzari.

Joseba Otaegi eta Unai Otaño 
dira finalerako lehen sailkatuak  
Urrezko Aizkorako
finala jokatuko dute,
finalaurrekoan Atutxa
eta Mugertza mendean
hartu eta gero



2 Agenda

TOLOSAKO INAUTERIAK

p06:00.Udal Txistulari 
Bandak Alborada joko du uda-
letxeko arkupetan, Berdura 
plazan eta Felipe Gorriti plazan.
p08:00.Pattar zezena, zezen
plazan. Ondoren, kalejira izango
da.
p11:00.Plaza Berrian sokamu-
turra izango da Kabila txaran-
gak alaituta.

D
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2 Garraio publikoa

RENFE

pOhiko ordutegia izango du.

TSST

pEguneroko zerbitzua.
Zuzenekoak DONOSTIA-TO-
LOSA norabidean: 
07:45 (Amaratik aterako da),
09:00 (Amaratik aterako da),
13:10, 14:30 (Zubieta kalea),
18:30 eta 19:50.
pEguneroko zerbitzua.
Zuzenak 
TOLOSA-DONOSTIA norabi-
dean: 
07:10, 08:20, 09:30, 13:55,
15:00 eta 19:10.

HIRIBUSA

p07:30etik 10:00etara.
Ibilbidea: SANTA KLARA- Foru
etorbidea-Geltoki-Iurre-Iurrea-
mendi-Usabal-industrigunea-
Amarotz-San Blas- Iparragirre-
Zabalarreta-Kondeko aldapa-
Klinika- SANTA KLARA.
p10:30etik 14:30era eta
16:00etatik 22:00etara.
Ibilbidea: ZUBI BERRIA-Usa-
bal-industrialdea-Amarotz
(beheran)-Kondeko aldapa-
ZUBI BERRIA.

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Lejeune Maset, L. Euskal
Herria kalea, 46.
Telefonoa: 943 67 32 74.
pBetelu.Carrilo, A. Kale Nagu-
sia, 5. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.M. San
Martin, 5. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain 
hartzen egunkarian 
adierazitako esanen eta 
iritzien erantzukizunik.

Poca Tripa txaranga ospakizunetan dabil Tolosa-
ko inauterietan. Berrogeita hamar urte bete ditu
aurten, eta inauterien hasierako txupinazoa bota-
tzeko ardura izan zuten. Atzo, beraiek izan zuten

plazarako bidea alaitzeko ardura, eta baita zezen
plaza girotzekoa ere. Txarangak inauterien zuta-
be direnez, nabarmentzekoa da Tolosar talde ho-
nek urteetan egin duen ibilbidea.E.MAIZ

URREZKO EZTEIAK OSPATU DITUZTE

Gora eta behera q

2 Agurrak

p11:00.Karroza eta konpartsen
irteera.
p15:45.Herriko Txistulari Ban-
dak, ohiturazko ibilbidea eginez,
Idiarena pieza joko du.
p16:00.Kalejira izango da Txa-
pel Haundi, Sukalde eta San
Esteban txarangekin, Plaza Za-
harretik hasi eta Zezen Plazarai-
no.
p16:30.Zezenak izango dira ze-
zen plazan; txarangak eta txis-
tulariak arituko dira ikuskizuna
alaitzen. Ondoren, kalejiran jai-
tsiko dira guztiak.
p19:00.Dantzaldia Berdura
Plazan Txapel Haundi, Sukalde
eta San Esteban txarangekin.
p23:30.Jainekin eta Incansa-
bles Zaharrak txarangen irteera
izango da.
p23:30. Sardinaren hileta eta
konpartsaren irteera, Gure Txo-
koa elkartetik.


