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Mozorro
desfileak
atsedenik ez
Mozorroen bigarren
egunak ez du hutsik egin;
Asteartita sormen plaza
bihurtuko da berriro //4-5



tzeko. Astearte gauak magia
dauka, txarangen atzetik ibiltzea
Errementari kaletik doazene-
an... Gustatzen zait momentu
hori bizitzea.
Asko aldatu da inauteriak
bizitzeko modua txikia
zinenetik?
Nire aitak egin zuen esfortzu
handi bat bi anai-arreboi txaran-
ga guztien atzetik eramateko, ka-
rroza guztiak ikustera joateko...
Pasatzen zituen inauteri guztiak
guk Tolosako festa hori bizitzeko
ilusio horrekin. Beti bere ondoan
ibiltzen ginen, elkarteetan baz-
kaltzen, afaltzen... Orain, saia-
tzen naiz alabak ere bizipen ho-
riek izatea, nik une magikoak
deitzen dizkioten horiek ere gu-
rekin bizitzea, bere gurasoekin
eta nire aita ere barne. Zaletasun
hori ematen saiatzen naiz alaba-
ri. Inauterien magia hori barru-
tik bizitu behar da eta momentu
horiek aprobetxatzen saiatzen
gara.
Ikusten denez, tradizioak
jarraipena du.  
Ditugun tradizio guzti horiek
errepikatzen saiatzen gara, hau
da, aitarekin bizi izandako guz-
tiak nire haurrari erakustea. Adi-
bidez, Dianara joatea. Azken fi-

Imanol Garcia Landa

Inauterizale sutsua da Ziortza
Artola Colinas (Alegia, 1979). Ai-
tarengandik datorkio inauterie-
kiko zaletasuna eta maitasuna,
eta tradizioak jarraipena du bere
alabari inauterizaletasun hori
transmititu baitio.
Alegiarra izanik zer lotura
duzu Tolosako inauteriekin?
Tolosako inauteriak azkenean
bereziak dira, eta eskualde osoak
parte hartzen du. Nire aita oso
inauterizalea izan da, eta urte as-
kotan udaletxetik txupinazoa
botatzen zuen; nik bizipenak oso
politak izan ditut eta sentimen-
duak ere bai inauteriekiko.
Zer dira zuretzat, beraz,
inauteriak?
Inauteriak definitzeko bi hitz
erabiliko nituzke: eskizofrenia
kolektiboa. Alde batetik eskizo-
frenia, pertsonalitatea aldatzen
delako eta errealitatearen distor-
tsio puntu bat izaten delako he-
rrian bertan. Eta kolektiboa, jen-
de guztiak parte hartzeko aukera
duelako.
Nola bizitzen dituzu
inauteriak?
Kaldereroetan hasten gara, gero
niretzako une politenetakoa iza-
ten da kaldereroen ondorengo
igandean Berdura Plazan egiten
den bandaren kontzertua, inau-
terietako abestiekin. Hor inaute-
ri usain hori sartzen hasten da.
Gero bost egunak Tolosan baita
ere, eta azkenean Piñata igandea
ere bai.
Nola izaten da zuen plana
Ostegun Gizenetik hasita
Asteartita arte?
Osteguna orain egun lasaia iru-

nean kaleko festa bat da, gu geuk
egiten duguna, nahiz eta Tolosa-
koak ez izan. Parte hartzeko au-
kera ematen zaigun festa da, eta
nik uste dut ezberdina dela, hau
da, zuk egiten duzu, zuk parte
hartu dezakezu, eta inongo arau-
rik gabeko festa bat da.
Ohitura jakin batzuk
badituzue, beraz, urtero
errepikatzen dituzuenak,
Dianara joatea bezala.
Bai. Zezen plazara sartzea txa-
rangekin, adibidez, beste une
magikoetako bat da. Normalean
igandean sartzen gara eta beste
egunetan saiatzen gara.
Dirudienez, ez duzue behin
ere huts egin inauterietan.
Ez, ez. Eta, gainera, nik beti esan
diet ingurukoei egunen batean
esaten badut Tolosako inauterie-
tan kanpora noala, mesedez zal-
di zuria hartzeko, gainean jarri
eta Arrasatera bidaltzeko, nire
buruan ondo ez dabilen zerbait
pasatzen ari dela. Inauteriak sa-
kratuak dira, eta espero dut bizi
guztian hor egotea momentu ho-
riek bizitzen.
Zer da zure ustez festa
hauetan ezinbestekoa?
Jendearen parte hartzea, dato-
rren lekutik datorrela, anima-
tzea eta parte hartzea.Ziortza Artola Colinas, bere aitarekin. ATARIA

«Jendearen parte hartzea da
ezinbestekoa inauterietan»
ZIORTZA ARTOLA COLINAS
INAUTERIZALEA

KOMIKIA GORKA SALABERRIA
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MOTZEAN

Egun bat? Igandea.
Eguna ala gaua? Biak, posible bada.
Jantzi duzun mozorrorik gustuko-
ena? Gustukoenak izaten ditut tra-
pu zaharrak. Makillajea eta orrazkera
alde batera utzi, edozein trapu jarri
eta nahikoa.
Txarangako doinu bat? Baila negra.

ditzen zait, ama naizenetik. Ez
da horrenbesteko eromena. Txu-
pinazora joan, zezenak, txaran-
gen jaitsiera... Gero ostiralean
Arpegik egiten duen jaialdia
ikustera joaten gara Leidorrera.
Larunbatean atseden pixka bat
hartzen dugu, mozorro guztia
ondo prestatuta dagoen ikuste-
ko, eta pertxatan dena txukun

uzteko. Igandean kuadrillan ate-
ratzen gara, eta niretzako egunik
politena da, Dianatik hasita.
Egun guztia kuadrillan pasatzen
dugu. Astelehenean ere lagune-
kin elkartu eta konpartsa guztiak
ikusten ditugu. Gero astearte
gauean parranda egiteko apro-
betxatzen dut; familia etxera
joan eta nik gaueko giroa ez gal-



Sokamuturrerako hamaika aukera
Euria egin arren sokamuturrak ez zuen hutsik egin atzo; mutil gaztetxoak bildu 
zituen batez ere, ekitaldiak, eta bakoitzak ahal zuena egin zuen euritik babesteko 

Rebeka Calvo

Euria egin arren, sokamuturrak
gazte ugari bildu zituen atzo goi-
zean, Plaza Berrian. Batzuk ater-
kiarekin aritu ziren zezentxoen
aurrean, eta beste batzuk, ahal
izan zuten moduan babestu zi-
ren ikuskizuna jarraitzeko.

Ez zen erraza izan aterpea aur-
kitzea. Ahal zen moduan babes-
tu ziren zezentxoen festa ikusi
nahi zutenek, eta gazte bat baino
gehiagok aterkia hartuta egin
zuen korri zezentxoen aurrean.

Hiru zezentxo atera zituzten
eta txarangaren doinuan ibili zi-
ren plazan gora eta behera.
Behin baino gehiagotan irristatu
eta erori ziren, eta behin baino
gehiagotan gelditu ziren euren
islari begira tabernetako leihoe-
tan, harrituta edo. Gazteak pozik
geratu ziren zezentxoen erasoal-
diekin eta gainontzean ohi beza-
la igaro zen lehen sokamuturra,
zinbuluka ta zanbuluka. Eta
gaur ere izango du bere tartea;
11:00etan hasiko da sokamutu-
rra, Plaza Berrian.

Ohi bezala igaro zen atzoko sokamuturra; gazteak zezentxoei zirikatuz eta korrika saioak eginaz. Eguraldiak ez zuen lagundu, hala ere, eta bakoitzak ahal zuena egin zuen aterpea aurkitzeko. R, CALVO
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Mozorrotu, zomorrotu,
disfrazatu... eta festan murgildu
Astelenitak mozorro festa ekarri zuen beste behin; goizean goizeko euri zaparradak ostarteei egin zien
lekua gero, eta horrekin batera kalera atera ziren herritarrak dantzatzera, antzeztera eta ondo pasatzera

Erredakzioa 

Tolosarako jaiotza duin bat eska-
tzen zuten manifestariak, India-
tik etorritako dantzariak, apai-
zak, taxi zain orduak ematen di-
tuzten herritarrak, baita Galesko
Charles printzea ere... atzokoan
ere irudimenak ez zuen etenik
izan Tolosan, eta pertsonaia uga-
ri batu ziren inauteri ezagune-
tan. 

Astelenitarekin batera aisialdi
taldeak izaten dira protagonista,
baina eguraldia dela eta, goiza
behintzat gainontzeko herrita-
rrena izan zen. 
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Goizean bustita,
arratsaldean berotuta
Gaztetxoenek euren eguna izan zuten atzokoa Tolosako inauterien
barruan eta eguraldi txarrak baldintzatu zuen aisialdi taldeen ekitaldia.
Euren artean «koordinazio falta» egon dela jakinarazi dute lau taldek.

Eguerdian, behin atertuta, dantzatu zuten Kirikiño aisialdi taldekoek. J.M.
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Jon Miranda

Atzo goizeko lehen orduan ez
zuen eguraldiak batere lagundu
Tolosan. Aisialdi taldeek bilera
egin zuten eta kalera ez ateratzea
erabaki zuten. «Umeengan pen-
tsatuta» hartu zuten erabakia
izan zela jakinarazi zuten talde-
ek, gaztetxoak bustita zeudela-
ko, euria ari zuelako eta hotz ze-
goelako. Bi aisialdi taldek, ordea,
Ttenttek eta Kirikiñok, San Fran-
tzisko ibiltokian ikuskizunak es-
kaini zituzten goizean.

Kazkabarra, Txiribitu, Atsede-
na eta San Bernardo taldeek jaki-
narazi zutenez, Ttenttek eta Kiri-
kiñok «ez zuten erabakia erres-
petatu», eta ez zieten
gainerakoei inongo momentu-
tan jakinarazi aterako zirenik.
Gainerako lau aisialdi taldeak ez
daude ados atera ziren biek har-
tutako erabakiarekin, «koordi-
nazio falta» egon zela aitortu
dute. Bide batez, udalaren jarre-
ra ere salatu dute Kazkabarra,
Txiribitu, Atsedena eta San Ber-
nardok, «inor ez zitzaigulako
nola geunden galdetzera etorri».
Babes eta informazio falta izan
zutela jakinarazi dute taldeek.

AZKEN ‘SARDINAREN HILETA’
Atzo arratsaldean aurtengo Sar-
dinaren hileta zalantzan jarri ba-
zen ere, Gure Txokoa elkarteak
ATARIA-ri jakinarazi zion, aurten-
go Asteartitan azken urtez egin-
go dutela. 00:00ak aldera izango
da ekitaldia elkartearen atarian
bertan (Kale Nagusia, 32). 

‘Star Wars’ filman oinarritutako mozorroa aukeratu zuten Ttenttek aisialdi taldekoek atzo, Astelenita egunez. J.M.

Dantzarako eta festarako aukera ugari izan zen arratsaldean zezen plazan. J.M.

Zezen plazan Ero-Etxekoek konfeti festa egin zuten urtero bezala. J.M.



Zazpi Iturri Euskal
Herriko txapelaren bila  
Pilota elkarteen arteko nazio txapelketaren finala
igandean jokatuko da, Tolosako Beotibarren

Erredakzioa Amezketa

Euskal Herriko Pilota Elkarteen
Arteko IV. Nazio Txapelketaren
finala igandean jokatuko da,
17:30ean, Tolosako Beotibar pi-
lotalekuan. Irurtzun eta Amez-
ketako pilota elkarteak ariko dira
txapelaren lehian. Lau t’erdian,
buruz buru kantxa osoan eta bi-
naka neurtuko dituzte indarrak.
Bi partida irabazten dituenak fi-
nala irabaziko du. 

ZAZPI ITURRI PILOTA ELKARTEA
Amezketako Zazpi Iturri pilota
eskola izen bereko elkartearekin
batera 1975an sortu zen. Xalton
Zabala, Iñaki Larreta eta Luis Li-
zarribar ibili ziren urteetan ze-
har pelota eskola aurrera atera-
tzeko lanetan. Egun, Zabalak ba-
karrik jarraitzen du. Momentuan
25 pelotari federatu dauzka eta
beste 40 bat neska-mutil pilotan
ikasten.
Urteetan zehar, bertako pilota-

riek Gipuzkoako Txapelketako
maila guztietan atera dituzte
txapelak, baita Euskadikoan ere.
Horrez gain, herri arteko txapel-
keta bat, Berria-ko hiru, Gravn-
eko tituluak eta Espainia edo
Munduko txapelketakoak dau-
de. Azken honetan hiru txapel-
dun ditu Zazpi Iturrik: Juan An-
tonio Artola, Eneko Galarza eta
Erik Jaka. 
Profesionaletara pasa diren pi-

lotarien zerrenda ere oparoa da:
Eneko Galarza, Haritz Saez de
Nanclares, Aitzol Sukia, Ekaitz
Saralegi, Aratz Mendizabal, Erik
Jaka, Xabi Tolosa, Jokin Altuna,
Iker Irribarria eta Xabier Erostar-
be.
Igandean, zerrendara, beste

lorpen bat gehitzeko aukera
izango dute ondorengo pilota-
riek. 

XABIER ZUBIRIA
Lau t’erdian ariko da 21 urteko
berrobitarra, Zubiriaren aurka.
Azken bi urteetan izugarrizko
gorakada eman duen pilotaria
da Zubiria. Klase handikoa, gan-
txoa eta parada txokoan maisuki
menperatzen dituena. Bere go-
rakadaren adierazle 2017 Liza-
rrako Txapelketako txapela da,
Euskadiko 4 t’erdiko txapelduna

eta Gipuzkoako eskuz banakako
txapelduna ere bada. Antiguoko
txapelketako finala jokatu zuen
eta baita Errioxako eta Zaldiba-
rreko 4 t’erdiko finalak ere. 
Modalidade guztiak oso ondo

menperatzen ditu, baina agian 4
t’erdikoa da hobekien egokitzen
zaiona; emaitza onenak ere ber-
tan lortu ditu.

IORITZ EGIGUREN
20 urteko tolosarrak kantxa oso-
an jokatuko du banaka, Olano-
ren aurka. Urteetan beste pilota-
rien itzalean egon ondoren, az-
ken bi urteetan distira lortu du
bere jokoarengatik .
2017 urte oparoa izan zen Egi-

gurenentzat: Antiguoko eta Do-
neztebeko txapelketetako txape-
lak jantzi zituen eta Zumaiako
eta Soroa txapelketako finalak
ere jokatu zituen. Bergarako 4
t’erdiko finalean ere sartu zen.
Oso pilotaria eta beso azkarre-

koa da, pilota asko luzatzen du
eta horregatik eskuz banaka
frontoi osoan espezialista da.

PERU LABAKA
21 urteko zizurkildarra. Bikoteko
aurrelaria. Parean Olazabal pro-
fesional ohia izango du. Azken
hiru urteotan joko maila oso one-

an dagoen pilotaria. Urte haue-
tan txapelketa guztietan punta
puntan egon da.
2016an Aizarnazabaleko eta

Doneztebeko txapelak jantzi zi-
tuen. Biharko Izarrak, Diario
Vasco eta Burlatako txapelkete-
tan finalera iritsi zen. 
2017an lau txapela jantzi zi-

tuen: Añorga, Alegia, Antiguoko
eta Gravnikoak, azken honetan
Gipuzkoa ordezkatuz. Bestalde,
Soraluze, Bergara eta Lezoko txa-
pelketetako finaletara iritsi zen.
Teknikoki oso pelotari ona eta

tantoak erraz bukatzen dakiena.

JULEN AIZPURU
19 urteko asteasuarra bikoteko
atzelaria da, Bergerari bizkarra
erakusten saiatuko dena. Bere
adinerako pilotarien artean
erreferentea den atzelaria. Go-
runtz doa, batez ere heldutasu-
nean.
2017an Bergara Hiriko Txapel-

ketako txapela jantzi zuen eta
Gravniko txapelduna ere izan
zen Gipuzkoa ordezkatuz.
Errenteria eta Irungo txapelkete-
tako finalak ere jokatu zituen. 
2018. urtea Elgoibarreko txa-

pela jantziaz hasi du.
Pilotari segurua eta pilota luze

astintzen duena.

Peru Labaka zizurkildarrak finaleko azken partida jokatuko du, binakakoa, Aiz-
puru asteasuarra lagun duela. ATARIA

Jaurlaritzaren
iritziz zigorra
«neurrigabea» da

Berria Anoeta

Jaurlaritzako Segurtasunerako
kontseilariorde Josu Zubiagaren
ustez «neurrigabea» da Gipuzko-
ako Auzitegiak ertzain bati jarri-
tako bi urteko zigorra. «Agian
kontuan hartu dute Mendizabal
garai hartan senataria zela. Hala
ere, gertatutakoari eta haren on-
dorioei dagokionez zigorra apur
bat neurrigabea da».
Herrira-ren aurkako operazio-

an gertatu zen, 2013an, Herna-
nin. Ertzainak buruan jo zuene-
an, emakume bat babesten ari
zen Amalur Mendizabal, eta se-
natari txartela zuen eskuan. 

Epaiketan ertzainak onartu
zuen borra erabili zuela, baina
adierazi zen «beharrezkoa» izan
zela. Ordea, Mendizabalek azpi-
marratu zuen kolpea hartu au-
rretik ez zela izan inolako liska-
rrik bera zegoen tokian.
Mendizabalek salaketa aur-

keztu eta bost urtera heldu da
ebazpena. Bertan ontzat ematen
du epaileak fiskaltzaren eta aku-
sazio partikularrak egindako bi
urteko zigor eskaera, eta horre-
taz gain, bi urtean brigada mugi-
korrean aritzeko debekua eta
3.600 euroko kalte ordaina or-
daindu beharko du zigortutako
ertzainak.

Ertzain bati bi urteko espetxe zigorra jarri
diote Amalur Mendizabal Amaiurreko
senatari zela borrarekin jotzeagatik 
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ASTEARTEA 13
AGENDA

Deialdiak

Tolosa. Inauteriak. 06:00. Udal
Txistulari Bandak Alborada joko du
Udaletxeko arkupetan, Berdura pla-
zan eta Felipe Gorriti plazan. 08:00.
Elkarteetako txarangek alaituta, Pa-
ttar zezena zezen plazan. Ondoren
kalejira. 11:00. Plaza Berrian soka-
muturra Kabi Alai txarangak alaituta.
11:00. Karroza eta konpartsen irtee-
ra. 12:00. Plaza Berrian txarangen
bilkura; San Esteban, Sukalde, Arco
Iris eta Txapel Haundi txarangen es-
kutik. Euria bada, Berdura plazan.
Ondoren kalejira Gaztelako Ateraino
15:45. Herriko txistulari bandak,
ohiturazko ibilbidea eginez, Idiare-
na pieza joko du. 16:00. San Este-
ban, Kabila eta Urdiña Txiki txaran-
gekin, Plaza Zaharretik Zezen Pla-
zara. 16:30. Zezenak Zezen Plazan;
txarangak eta txistulariak ariko
dira ikuskizuna alaitzen. Ondoren
kalejira.19:00.Dantzaldia Berdura
plazan San Esteban, Kabila eta Ur-
diña Txiki txarangekin. 23:00. Sar-
dinaren agurra. Kalejira Gure Txo-
koa elkartetik abiatuta. 23:30. In-
cansables Zaharrak txarangaren
irteera.
Zizurkil. Torturaren aurkako egu-
na. Torturaren egia itzaletik argira,
hitzaldia, Zizurkilgo historia azal-

tzera emateko, 19:00etan, Plazida
Otaño liburutegian.  
Zizurkil. Torturaren egia itzaletik ar-
gira, erakusketa. Ilustrazio eta lan
desberdinez osatutako erakusketa
izango da. 

ATARIA IRRATIA
11:00.Ataria irratia zuzenean San
Frantzisko pasealekutik. Jarraitu zu-
zenean inauterietako giroa.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Lejeune Maset, L. Euskal Herria, 24.
Telefonoa: 943 673274.
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849.
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AKORDEOIEN OMENALDIA JOSEJA GARCIARI
Atzo Tolosako Akordeoi Taldeak, Koldo Tarragonak zuzenduta, omenaldia egin zion ekainean
zendutako Joseja Garcia Artetxe musikariari. Astelenita goizez atera ohi dira akordeoiak Tolo-
sako kaleetan barrena, 30 bat akordeoi jotzaile guztira. Joseja Garcia urtero talde horretako par-
taide izaten zen, kantuan laguntzen. Eta atzokoan faltan zen laguna omendu nahi izan zuten.
Musikariek lore sorta eta oroimen plaka eman zioten beresendiari, kanta bat eskainiz. ATARIA


