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ra nola joaten ginen ere gogora-
tzen naiz, eta txarangen atzetik
nola ibiltzen ginen ere bai.
Ba al duzu urte guzti
hauetatik bereziki
gogoratzen duzun
mozorrorik? 
Urte eta mozorro asko dira, bai-

Iñigo Terradillos Gaztañaga

Inauterizalea da Julen Oliden
(Ibarra, 1980), eta egun Tolosal-
detik kanpo bizi den arren ez du
inoiz hutsik egiten. 
Tolosaldetik kanpo, Irunen
bizi zara azken urteetan,
baina, hala ere, inauterietan
Tolosara gerturatzen zara
beti.
Inauterietako egunak egutegian
beti markatuta izaten ditut, eta
ez dut inoiz hutsik egiten.
Zergatik dira Tolosako
inauteriak bereziak?
Leku askotan ospatzen dituzte
inauteriak, baina, niretzat Tolo-
sakok bereziak dira. Eta, nire us-
tez, sentimendu hori izateko
bertakoa izan behar duzu. Kan-
potik jende asko joaten da Tolo-
sako inauterietara, eta asko gus-
tatzen zaizkiela esaten dute, bai-
na, bertakoek bezala sentitzea
zaila da. Gerturatzen doazen hei-
nean bertakoengan nabari da
alai eta gogotsu daudela; mozo-
rroan pentsatzen hasten zarene-
an hasten dela gogo hori esan
daiteke, karrozak eta konpartsak
prestatzea dator gero, eta azke-
nean gogo betez iristen zara Os-
tegun Gizenera. 
Odolean eramaten da, beraz. 
Bai. Txikitatik ikusten dugu, eta
horrekin hazten gara. Eskolan
nahiz etxean txiki-txikitatik has-
ten gara mozorrotzen, eta horre-
la pixkana inauteriekiko senti-
mendua barneratzen duzu.
Txikitako inauteriak nola
gogoratzen dituzu? 
Eskolan nola mozorrotzen ginen
gogoratzen dut. Eta horrekin ba-
tera, zezenetara edota barraketa-

na, bat aukeratzekotan heriotzaz
atera ginenekoa esango nuke. Ez
hainbeste mozorroagatik, ho-
rrek eman zizkigun uneengatik
baizik. Ez zegoen gutako inor
ezagutzeko modurik goitik behe-
ra tapatuta gindoazelako, eta
gure artean ere oinetakoei begira

Julen Oliden eskuinean, herri kirolez mozorrotuta. ATARIA

«Eguneko parrandarekin
geratzen naiz eta gauekoa

gaztetxoentzat uzten dut»
JULEN OLIDEN
INAUTERIZALEA

Tolosako inauteriak bereziak direla dio, eta sentimendu hori ulertzeko
bertakoa izan behar duzula; txarangen doinurik gabe ezin ditu
inauteriak irudikatu, «horiek gabe hilik egongo bailirateke».

egoten ginen elkar ezagutzeko.
Oso ondo pasa genuen urte har-
tan.
Eguneko festa ala gauekoa
nahiago duzu inauterietan?
Urteak pasa ahala aldatu egiten
dela esango nuke. Gaztetan
inauteriak gaueko parrandaga-
tik gustatzen zaizkigu, eta urteek
aurrera egin ahala egunekoa
nahiago dugu. Gaur egun egune-
ko parrandarekin geratzen naiz,
eta gauekoa gaztetxoentzat utzi-
ko nuke. Gu egunez hasten gara,
eta gorputzak irauten duen arte. 
Txarangen doinurik gabe
irudikatzen al dituzu? 
Txarangarik gabe ez lukete zen-
tzurik izango inauteriek. Etxetik
atera orduko txarangak entzuten
dituzu, zezenetan, zezenetik ir-
tetean... Festa asko alaitzen
dute, eta doinu horiek gabe hilik
egongo balira bezala izango lira-
teke nire ustez.  
Ostegun Gizenetik

Asteartitara zein egun
aukeratuko zenuke? 
Betidanik Ostegun Gizena gus-
tatu izan zait. Azken urteetan
lana delako eta Tolosaldetik
kanpo bizi naizelako ezin izan
dut gozatu. Ez dakit lehenengo
eguna delako den eta jendea oso
gogotsu dagoelako, baina, giro
polita izaten da. Ea, beraz, dato-
zen urteetan egoteko aukera du-
dan.  
Ba al duzu une kuttunik? 
Ostegun Gizenarekin batera,
festari hasiera ematen dion txu-
pinazoa aukeratuko nuke, hor
hasten delako dena. Zaldunita
ere aukeratuko nuke, karrozak,
konpartsak eta mozorroekin oso
ondo pasatzen dudalako. 
Zertaz mozorrotu zarete
aurten?
Tabernari eta sukaldariak bel-
durrez eduki ditugu. Telebista
saio batean bada sukaldari bat
tabernaz taberna joaten dena
nola lan egiten duten ikuskatze-
ra, eta gu bere paperean sartu
gara.
Aurten neurri berriak jarri
dituzte udaletik; besteak
beste, ikuskatzaileak egongo
dira bolumena kontrolatzen.
Zer iruditzen?
Ondo iruditzen zait. Lehia mo-
dukoa dirudi ea nork jartzen
duen musika bolumen handia-
goan. Duela hiru urte karrozare-
kin atera ginen eta gure musika
genuen. Besteen ondoan jartze-
an ez zen gurea ezer entzuten,
eta azkenean zarata besterik ez
zen entzuten.   Ondo pasa deza-
kezu musika bolumen normale-
an jarriz, eta jende guztia erres-
petatuz.

KOMIKIA GORKA SALABERRIA
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Bezperakoa eta egunekoa
batzen diren unea
Txistularien doinuak entzutera eta dantzatzera inauterizale mordoa
gerturatu zen atzo goizean. Alboradarekin hasi zuten Asteartita.

Irati Saizar Artola 

Udaletxeko arkupeetan jo zituz-
ten lehen piezak txistulariek, eta
belarri eta begiak erne, jende
asko izan zuten adi-adi. Izan zen
apropos alboradara jaiki zenik,
baina baziren bezperako gaue-
koa luzatu zuten beste asko ere.
Plaza Zaharrean hasi, eta Berdu-
ra eta Gorriti plazak igaro zituz-
ten, Gaztelako Arkuan amaitze-
ko.

Eta hori, anis trago eta gaileta
batzuk janda. Urtero legez, herri
lanetarako langileek anis trago
eta gailetak banatu zituzten,
udaletxeko arkupeetara gertura-
tu ziren inauterizale guztientzat.
Horren ostean, batzuk lotarako
bidea hartu zuten eta beste as-
kok zezen plazarakoa egin zuten,
San Frantzisko pasealekutik ba-
rrena, txarangen atzetik.Tolosako udaletxeko arkupeetan Alborada egin zuten txistulariek eta makina bat inauterizale gerturatu ziren 06:00etan Plaza Zaharrera. I. URKIZU

Ez zen umorerako tarterik falta. I. URKIZU Anis tragoak eta gailetak banatu zituzten herri lanetarako langileek Alboradara gerturatu zirenen artean. I. URKIZU
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Tolosako inauterietan parte hartzen duten karroza eta konpartsetan galdezka 
aritu gara; horiez gain, Tolosara etortzen diren bisitariak ere harrapatu ditugu

GURE TXOKOA  TOLOSA

«Oroitzapen asko ekartzen ditu Gure Txokoa dantzalekuak. Gure belaunaldikoen
guraso asko bertan ezagutu zuten elkar, eta nire gurasoek esaterako bertan egin zu-
ten lehen aldiz tiruriru. To-
losako jendeari oroitzape-
nak ekarriko zizkion karro-
za bat nahi genuen, eta afari
batean atera zen ideia. 80ko
hamarkadako musika ja-
rriz, dantza pila bat egin
dugu. Zaldunitan adibidez
guraso pila bat gerturatu zi-
ren, eta oroitzapen asko
izan zituzten»

«Oroitzapenak ekarriko
zituen karroza nahi genuen»

XABIER LETURIA  ADUNA

«Honelako giro eta eguraldiarekin, plazer bat izan da hemen ibiltzea. Asteartita
txistulariekin hasten dut, gero zezenetara, eta bazkaldu ostean, arratsaldean, Ze-
beriotarrekin ateratzen naiz. Pande-
roari gutxienez egun bat utzi behar
zaio. Festarik onenak dira inauteriak
eta jaiotzetik ezagutzen ditut. Fran-
coren garaian soldaduskagatik utzi-
ko nuen, bestela, hutsik egiten ez du-
dan festak dira. Betidanik ibili naiz
show-ak eta zirkuak egiten. Gazteek
ikasi dute helduengandik, eta ea eus-
ten diegun eta gauza politak atera-
tzen diren».

«Honelako giroarekin plazer
bat da hemen ibiltzea»

AITOR ETA OIHAN  ALTSASU

«Familia dugu Tolosan, eta urtero
etortzen gara inauterietara. Hiru egu-
netan ibili gara, eta Altsasun ere badi-
tugu inauteriak, eta bertako mozorro-
ak jantzita etorri gara. Ni jaiotzez tolo-
sarra naiz –Aitor–, eta semeari sartu
dizkiot Tolosako inauteriak;  ezin dira
honelako inauteriak aprobetxatu
gabe utzi. Kuadrillarekin elkartu, eta
ondo pasatzera etortzen gara. Zezene-
tatik ere buelta egiten dugu. Azken
egunean, ordea, Altsasuko momotxo-
rroetara joaten gara».

«Ezin dira honelako inauteriak
aprobetxatu gabe utzi»

GERARD ETA JOSEBA  KATALUNIA

Joseba: «Bartzelonan bizi naiz, eta
bertako lagunak ekarri ditut. Modan
dagoen coronavirusaz mozorrotu
dira. Monarkiaren, hau da, korona-
renaurkako ikur batekin». 
Gerard: «Egunaz gozatzera etorri
gara, eta oso ondo. Harrituta festak
duen handitasunaz. Lleidan ezber-
dina da. Hemen ikusten da herri
osoa sartzen dela festan, eta mozo-
rrotzen ez dena dela arraroa. Biga-
rren aldia da etortzen naizena, eta
izugarria da».

«Festa honetan mozorrotzen 
ez dena da arraroa»

Festaren handitasuna
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TXIKITEROAK 

«Euskal Herrian egunero ikus-
ten dira txikiteroak, eta horixe
ekarri nahi izan genuen karro-
zarekin. Aurten karroza handia
egiten ahalegindu gara 50 bat
elkartu garelako aurtengo inau-
terietarako. Kupela eta guzti ja-
rri dugu sagardoa edateko, eta
nola ez, jatea ere komeni izaten
da edateko, eta janaria ere izan
dugu».

«50 bat elkartu gara, eta
karroza handia egin dugu»

MASKARILLADUN TXINATARRAK

«Gure asmoa, hasiera batean, txina-
ko dragoia egitea zen, baina azkene-
an, coronavirusarekin maskarilla-
dun txinoz mozorrotu gara. Egural-
di ederra izan dugu azken eguna
kenduta, eta oso-oso ondo ibili gara.
Normalean baino indartsuago iritsi
gara Asteartitara; gero eta helduago,
gero eta hobeto kontrolatzen gara.
Karroza ere urtetik urtera hobeto
egiten dugu».

«Gero eta helduago, gero eta
hobeto kontrolatzen gara»

DONOSTIAKO LOREAK

«Zuhaitzak edo landareak gara,
huntza. Lagun bati bururatu zi-
tzaion ideia, eta guri gustatu
egin zitzaigun; eta hementxe
mozorroa eginda. Denak begira
geratzen zaizkigu, eta arrakasta
izaten ari gara, argazkiak atera
eta atera ari dira. Urtero etortzen
gara hirurok. Oso ondo pasatzen
dugu».

«Arrakasta izaten ari gara,
argazkiak atera eta atera»

PATXI  ZUBEROA

«Zuberoatik etorri gara. AEK-ko eus-
kara irakaslea naiz, eta gau eskolako
ikasleekin etorri naiz. Talde bat osatu
dugu Tolosara etortzeko, eta hemen
euskara praktikatzeko. Hamabi bat
gara, eta festan sartzeko mozorrotuta
etorri gara. Bakoitzak nahi duen mo-
zorroa aukeratu du. Lehen aldia da
etortzen naizena, eta jende asko eta
ederra iruditu zait».

«Zuberoatik etorri gara
euskara praktikatzeko»

TOLOSALDEKO AFARIA / HAUSTER EGUNEKO BURUKO MINA  

«Urtero bezala, Tolosaldeko Afariak antolatuta maratoi solidarioa egin dugu. Hauster eguneko buruko
mina izan dugu ardatz, eta berari aurre egiteko ikerkuntzarako bideratuko da dirua. Tolosa krisi bate-
an sartuta dago, eta epe motzean behintzat ez du ematen bilatuko denik honen kontrako erremediorik.
Diru bilketa egiten aritu gara, eta orotariko doantzak jaso dituzte gure kazetariek».

«Hauster eguneko buruko mina
dugu maratoi solidarioko ardatza»



Pattarra edanda, zezenetara
08:00etan ekin zioten pattar zezenaren festari, eta txarangei segika ibili ziren inauterizale guztiak

zezen plazan bildu ziren ordu horretarako

Irati Saizar Artola

Elkarteetako txaranga guztiek
hartu zuten parte Asteartita egu-
nez ospatzen den pattar zezene-
an. San Frantzisko pasealekua
hartu zuten txarangek ilaran, eta
giro ederrean iritsi ziren zezene-
tara. Bidean, parrandazaleak bil-
du zituzten batetik, eta goizean
jaikita zezenetara joateko presta-
tu zena ere saltoka iritsi zen ze-
zen plazara. 

Behin zezen plazan, batzuk-
batzuk animatu ziren zezenaren
aurrean jarri eta errekortea ezpa-
da korri pixka bat behintzat egi-
tera. Besteek txarangen doinuak
dantzatzea nahiago izan zuten,
edota gertatzen zenari begira
egotea.

Jende asko, txarangen doinuei segika, zezen plazara gerturatu zen asko. I. SAIZAR
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Mendia, abentura, kirola eta
natura, Leidorreko pantailan
Martxoaren 9tik 11ra X. Mendi Tour ospatuko da Tolosan. Hiru egunetan nazioarteko
zazpi film proiektatuko dituzte; Leidorren eros daitezke sarrerak nahiz bonoak  

Irati Saizar Artola Tolosa

Hamargarren edizioa beteko du
aurten Mendi Tourrek, Tolosan.
Leidorreko pantaila handian,
mendiko zinemagintza ikusteko
aukera izango da martxoaren 9,
10 eta 11n. Aurten ere, BBK Men-
di Film Bilbao-Bizkaia zinemal-
diko pelikula onenak ekarriko
ditu eskualdera Mendi Tourrek. 
Mendia, abentura, muturreko

kirolak, ingurumena eta natura
biltzen dituen plaza bilakatuko
da Leidor aretoa. Guztira zazpi
film ikusteko aukera izango da
hiru egunetan. «Badira mendi
munduko izar batzuk aurkezten
dituzten filmak, baina hortik ha-
ratago hausnarketarako bide
ematen duten beste hainbat pe-
likula ere biltzen ditugu», azaldu
du Aitor Elduaien antolakuntza-
ko kideak.
Hamargarren edizioarekin

«jendearengan ohitura bat sortu-
ta» dagoela dio Elduaienek. Due-
la 13 urte sortu zen Mendi Film
zinemaldia, eta hiru urte geroa-
go hasi zen Mendi Tour. Tolosa
izan zen zirkuituaren «ama pon-
tekoa», izan ere, Tolosan ospatu
zen lehen Mendi Tour jaialdia.
Azken hamarkadan hutsik

egin ez duen hitzordua izan da
askorentzat, zinemagintzak eta
mendiak bat egiten duten unea.
«Harrera oso ona izaten du Tolo-
san, eskualde eta eskualdetik ha-
ragoko jende asko erakartzen
baitu». Iazko edizioan, esatera-
ko, 1.600 ikuslek gozatu ahal
izan zuten Leidorren mendiaz
eta zinemaz. 
Egunero izango da gonbidatu-

ren bat pelikulez hitz egiteko.
Esaterako, lehen egunean, Ha-
rria Herria filmeko Janire Etxa-
be zuzendaria eta Cholitas filme-
ko zuzendari ondokoetako Pablo
Iraburu izango dira; eta hiruga-
rren egunean, berriz, Tetxus Ba-
randiaran Gipuzkoako Mendi
Federazioko kudeatzaileak har-
tuko du hitza Eskalada Jasanga-
rria Gipuzkoan filmaren ingu-
ruan aritzeko. 
Aurtengo edizioa, iaz bezala,

Tolosako Udalak eta Tolosa Ga-
sak babestu du, Zineuskadi-ren

Harria herria film laburreko irudi bat, Gautegiz-Arteagako Andrabide harrobian. AITOR GONZALEZ

EGITARAUA

Martxoak 9, 19:30ean

Tolosako mendiko film laburren
lehiaketako irabazleak. Saria jaso-
ko duten bi filmak proiektatuko dira. 
‘Harria Herria’. Iraupena: 7’. Euskal
Herrian ekoitzitako filma. Gautegiz-
Arteagako Andrabide harrobiko
hormetatik zintzilik jarriko dira lau
eskalatzaile emakume, musikaren
erritmora dantza egingo dutenak.
Azken Mendi Film zinemaldian sail
ofizialeko saria jaso zuen.  
‘Cholitas’.Boliviako bost emakume
indigenek Aconcagua mendira igo-
tzea izango dute erronka. Beraien
cholita jantziak erabiltzen dituzte
mendian ere. Euren identitatearen
aldarria egiten dute. Azken Mendi
Film zinemaldian epaimahaiaren sa-
ria jaso zuen. 

Martxoak 10, 19:30ean

‘Nebula’. Iraupena: 13’. Reuben Krab-
be argazkilari-artista kanadiarrak

natura-kirol argazki sinesgaitzak
sortzeko ahalmena du.  Kasu hone-
tan, ia ezinezkoa den argazki bat bi-
latuko du. Azken Mendi Film zine-
maldian film onenaren saria jaso
zuen. 
‘Manaslu’. Iraupena: 100’. Hans
Kammerlander alpinistaren historia.
Manaslu mendia igo zuen 2017an,
Stephan Keck lagunarekin batera,
eta eskietan osatu zuten jaitsiera,
bide berri bat zabalduz. Filmak Ka-
merlanderen lorpen eta galera han-
dienak dakartza gogora. Azken
Mendi Film zinemaldian ikusleen sa-
ria jaso zuen. 

Martxoak 11, 19:30ean

‘Eskalada Jasangarria Gipuzkoan’.
Iraupena: 15’. Gipuzkoako hainbat
eskalada eskoletan jorratutako lana.
Hainbat eskalada gunetan berreki-
patze eta mantentze lanak arrakas-
taz burutu dira alde guztietako era-
gileen lanari esker. Ingurumena, kirol

jarduera eta jasangarritasuna uz-
tartzen dituen proiektu eredugarria.
Espainiako Mendi federazioak ingu-
rumen saria eman dio proiektuari.   
‘Treeline’. Iraupena: 40’. Nevada,
Columbia Britainiarra eta Japoniako
basoetan barrena egindago hasu-
narketa bidaia. Pelikularen arima
zuhaitzak dira, haien arteko interko-
munikazioa. Natura sentitzera eta
ulertzera eramaten du ikuslea. Az-
ken Mendi Film zinemaldian sari na-
gusia jaso zuen. 
‘Home’. Iraupena: 45’. Londresetik
abiatuta, Sarah Outen gazte brita-
niarrak munduari bira eman nahi zion
kayakez, bizikletaz eta itsas txalu-
paz, motordun gailurik erabili gabe.
Bizi-gina, umorea, hausnarketa, une
goxo, borroka, zorion eta sufrimen-
du tarteak nahastuko dira 32.000
kilometrotik gorako abenturan.  Az-
ken Mendi Film zinemaldian kirola
eta abentura film onenaren saria
jaso zuen. 

laguntzarekin. Saioak 19:30ean
hasiko dira, eta sarrerak 5 euro-
tan jarriko dituzte salgai Leido-
rreko leihatilan. Hiru egunetako
bonoa, aldiz, 12 eurotan lortu
ahalko da. Film guztiak jatorriz-
ko bertsioan proiektatuko dira,
euskarazko eta gaztelaniazko az-
pidatziekin lagunduta.  

FILM LABURREN LEHIAKETA
Mendi Tour zirkuitua irekitzen
lehenak, Mendi Tour Tolosa
lehiaketan irabazleak izan diren
bi film laburrak izango dira. 
Martxoaren 4an egingo dute

ekimena aurkezteko agerraldia
eta orduan emango dituzte jaki-
tera saridunak nortzuk izan di-
ren. 600 euro eskuratuko ditu
sari nagusia bereganatzen due-
nak, eta lan tolosar onenak 400
euroko saria izango du. Guztira,
zortzi lan aurkeztu dituztela au-
rreratu du Elduaienek, eta tarte-
an badira tolosarrek egindako la-
nak. 
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ASTEAZKENA 26
AGENDA

Gaur

Zizurkil. Bialaren aldeko elkarreta-
ratzea 18:00etan, errotondan, Zi-
zurkilen bariantea orain! Biala orain!
plataformak deituta.
Tolosa.Ahoz Aho jaialdia: Dorleta
Kortazar (Euskal Herria) eta Celine
Ripoll (Frantzia-Polinesia) sortzai-
leen emanaldia 22:00etan, Ama-
rotz auzoko auzo etxean. 

Bihar
Berastegi. Bingoa 18:00etan
Gaztainondo elkartean. 
18:15
Ibarra. Ibarratik Misio Taldearen
asanblada orokorra parrokiko loka-
lean. Lehen deialdia 18:15ean izan-
go da eta bigarrena 19:15ean.
Tolosa. Sobre lo infinito filma Leidor
antzokian 19:15ean eta 21:45ean.
Filma Roy Andersson zuzendaria-
rena da eta jatorrizko bertsioan
ikusi ahal izango da, azpidatziekin.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Jesus Mari Etxebeste Elosegi. Ger-
nikako arbolaren lorategiak, 3. 
Telefono zenbakia: 943 65 10 40. 
TOLOSA. Gauekoa.
Lurdes Azpiroz Galarza.
Larramendi, 6.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

Bihar
IBARRA.Egunekoa.
Edurne Mujika Martinez. Euskal
Herria kalea, 3. 
Telefono zenbakia: 943 67 09 15. 
TOLOSA. Gauekoa.
Lurdes Azpiroz Galarza.
Larramendi, 6.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazi-
tako esanen eta iritzien erantzuki-
zunik.
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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
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Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

BURRUNBA ETA FESTA
Asteartitan bederatzi txaranga aritzen dira Tolosan; Kabila, Txapel Haundi, Urdina Txiki, Ve-
leta, Arco Iris, Sukalde, Kabi Alai eta San Esteban elkartekoak. Eta gauez Incansables Zaha-
rrak txaranga batzen zaie. Eguna goizean goiz hasten dute pattar zezenean eta sekulako bu-
rrunba egon ohi da momentu batzuetan, izan ere, txaranga bat baino gehiagok jotzen dute ba-
tera. Bertan daudenak,hala ere, ez dira gehiegi larritzen. IRATI SAIZAR ARTOLA 

ZORION
AGURRAK

Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

Prezioa
15,50€
31€
45€
51€

Atarikideek
12€
23€
33€
38€

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa


