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INAUTERIAK INAUTERIAK INAUTERIAK INAUTERIAK  
 

Idatzi mesedez ondorengo koadroan inauteriei buruz 

dakizuna . Munduko inauteri famatuak, jatorria, Euskal 

inauteriak… 

 

 

 

Ondoren, guztien artean ahoz partekatu idatzitakoa 
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• IPUINAKIPUINAKIPUINAKIPUINAK:   

 

Ikasleekin berriketa bultzatu, gaia ipuinak.  

Zergatik kontatzen zaizkie ipuinak umeiei? Entretenitzeko 

bakarrik? Irakaspenik ez al dute? Mundua ulertzeko era 

bat ez al dira?  

 

 

Ipuina kontatuko dizuet bada nik, ea gustukoa duzuen… 
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Ziripot eta Miel Otxinen ipuina 

 

Behin batean, orain dela urte asko eta asko, Ziripot izeneko gizon bat bizi zen Lantzeko herrian. 

Gizon potolo -potoloa zen Ziripot. Ia ezin zuen ibili ere egin, hortik atera kontuak zein gizena eta 

makala zen. Baina gizon patxadatsua eta alaia zen Ziripot, eta denek maite zuten herrian. 

Hain gizena eta baldarra zenez, ez zen lanerako gauza. Baina gauza bat egiten zuen ondo 

Ziripotek: ipuinak kontatu. 

 

 

Ipuinen truke, herritarrek jatekoa eta edatekoa ematen zizkioten Ziripoti: 

-Tori, Ziripot, gaur gazta puska bat eta ogia ekarri dizkizut -esaten zion batek. 

-Eta nik ardo pitxer bat -beste batek. 
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Beste batek haragi egosi pixka bat ekarriko zion, eta hurrengoak katilukada bat salda bero. Eta 

orduan, Ziripotek ipuin polit bat kontatzen zien esker onez. Bake ederrean eta pozik bizi ziren 

denak Lantzeko herrian. 

Baina, egun batean, Miel Otxin izeneko erraldoi bat azaldu zen, eta harekin Zaldiko etorri zen, 

erdi gizon erdi zaldi zen izaki bat.Zakarra eta gaiztoa zen Miel Otxin, eta deabrua bera bezain 

bihurria Zaldiko. 

 

Etorri orduko, herritar guztiak bildu zituzten herriko plazan eta hala esan zien Miel Otxinek 

trumoia bezalako ahots beldurgarriaz: 
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-Hemendik aurrera guk agintzen dugu herri honetan. Eta entzun ongi guztiok! Zuetako bakoitzak 

zerbait ekarri beharko digu etxetik egunero-egunero, bestelaaa…! -egin zien mehatxu Miel 

Otxinek. 

Jendea marmarka hasi zen protesta eginez, baina Miel Otxinek isilarazi egin zituen berehala. 

-Ixo! Demonio kaikuak! Eta hobe duzue gure aginduak betetzea -esan zuen garrasika Miel 

Otxinek. 

 

 

 

 

Jende guztia beldurturik zegoen eta Miel Otxinek agindutakoa betetzen hasi ziren guztiak. Miel 

Otxin eta Zaldiko plazaren erdian jartzen ziren egunero eta herriko jendeak zerbait eramaten 

zien etxetik. Ziripot zen ezer eramaten ez zien bakarra, gaixoak ez baitzuen zer eramanik. 

Behin hala esan zion Miel Otxinek Ziripoti, petral-petral eginda: 

-Aizu, potólo, zatoz hona! 

Ziripot gizarajoa makal-makal hurbildu zen. 

-Zuk zergatik ez diguzu ezer ekartzen, e? -galdetu zion zakar-zakar Miel Otxinek. 

-Ezer ez duenak ezin ezer eman -erantzun zion Ziripotek. 

-Aizu, tontolo-potolo, gurekin txantxa gutxi gero! -egin zion garrasi Miel Otxinek. 

Zaldiko ere haserre zegoen eta Ziripotengana joanez, ostiko bat eman zion bere zaldi hanka 

haiekin. 
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-Tori! Guri adarra jo nahi izateagatik! 

Ziripot gaixoa lurrera erori zen. Altxatzen saiatu zen, baina alferrik, baldarregia zen bere 

gorputz potólo hura mugitzeko.Bitartean, Miel Otxinek eta Zaldikok barre egiten zioten Ziripot 

gizarajoari. 

-Altxa zaitez lurretik, potolo-kokolo! -esaten zioten burlaka. 
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Gaua etorri zen eta denak etxera bildu ziren. Miel Otxin eta Zaldiko ere lotara Joan ziren. 

Herria hutsik zegoen. Ziripot gaixoa bakarrik geratu zen herriko plazan, lurretik altxa ezinik. 

Inork laguntzen ez bazion, han igaro beharko zuen gau osoa. 

Baina gauerdian, herriko jendea agertzen hasi zen isil-isilik. Zazpi gizonen artean zutik jarri 

zuten Ziripot. 

 

 

-Ez dago eskubiderik. Honek ezin du horrela segi -kexatu zen emakume bat. 

-Baina zer egin dezakegu guk? Oso ahulak gara Miel Otxin erraldoiari eta Zaldikori aurre egiteko 

-esan zuen gizon batek. 

Denak isilik geratu ziren. Orduan Ziripotek hitz egin zuen. 

-Erleak ere oso txikiak eta ahulak dira banan-banan hartuz gero. Baina erlauntzako erle guztiek 

eraso eginez gero, nor ez da izutzen? 

Berehala ulertu zuten herrikoek Ziripotek adierazi nahi izan ziena. Beraiek ere erleak bezain 

ahulak ziren banan–banan hartuz gero. Baina denak elkartzen baziren, erraz menperatuko 

zituzten Miel Otxin eta Zaldiko. 

Etxera joan eta igitaiak, aitzurrak eta sardeak hartu zituzten. Eta gero Miel Otxin eta 

Zaldikoren bila joan ziren denak batera. Zaldikok, ordea, ihes egin zuen, zaldi hankekin erraz 

egiten baita korrika. Baina Miel Otxin erraldoia harrapatu egin zuten. 
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Herritarrek damutzeko eta barkamena eskatzeko esan zioten Miel Otxini. Baina Miel Otxinek 

harro-harro erantzun zien: 

-Ni damutzeko eta zuei barkamena eskatzeko? Ez horixe! Kakanarru halakoak! Ikusiko duzue, 

ikusiko duzue… -egin zien amenazu. 

Orduan, epaiketa egin zioten Miel Otxini herriko plazan, eta denek aho batez erabaki zuten 

erraldoia sutan erre behar zela. Eta halaxe egin zuten. 
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Dena pasatu zenean, lasaitasuna itzuli zen berriro ere herrira. Ziripotek kontu zaharrak eta 

ipuinak kontatzen jarraitu zuen, eta berriro pozik eta zoriontsu bizi izan ziren Lantzeko herrian. 

Ziripot, Ziripot, Ziripot maitagarria, kontalari, kontalari, kontalari miresgarria. 

 

 

 

 

 

Galdu duenak, galdu duenak 

ipuinaren haria, 

asma dezala, asma dezala 

beste bat berria 
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Inauteriak desberdinak dira herrialdez herrialde, herriz herri. 

Kontatutako ipuina Nafarroako Lantze Herriko inauterien parte da. 

Hala ere, Euskal Inauterien tradizioa zabala da: 

 

  

 

 

Ondoren,bideoa ikusi (5:30 ) Zubieta eta Iturengo joaldunen ingurukoa 
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• ITUREN ETA ZUBIETAITUREN ETA ZUBIETAITUREN ETA ZUBIETAITUREN ETA ZUBIETA    

IturIturIturIturenenenen etaetaetaeta ZubietakoZubietakoZubietakoZubietako Inauterietan agertzen diraInauterietan agertzen diraInauterietan agertzen diraInauterietan agertzen dira Joaldunak. Urtarrileko azken asteko edo Joaldunak. Urtarrileko azken asteko edo Joaldunak. Urtarrileko azken asteko edo Joaldunak. Urtarrileko azken asteko edo 

otsaileko lehenengo asteko astelehen eta asteartean ospatzen dituzte Inauteriak, bi otsaileko lehenengo asteko astelehen eta asteartean ospatzen dituzte Inauteriak, bi otsaileko lehenengo asteko astelehen eta asteartean ospatzen dituzte Inauteriak, bi otsaileko lehenengo asteko astelehen eta asteartean ospatzen dituzte Inauteriak, bi 

herrietakoherrietakoherrietakoherrietako    mutilak ados jarrita, aukeratzen duten egunean.mutilak ados jarrita, aukeratzen duten egunean.mutilak ados jarrita, aukeratzen duten egunean.mutilak ados jarrita, aukeratzen duten egunean.     

Joaldunak bi herri hauetako Joaldunak bi herri hauetako Joaldunak bi herri hauetako Joaldunak bi herri hauetako mutil taldeak dira; euren ezaugarri nagusia da gerrian zintzarri mutil taldeak dira; euren ezaugarri nagusia da gerrian zintzarri mutil taldeak dira; euren ezaugarri nagusia da gerrian zintzarri mutil taldeak dira; euren ezaugarri nagusia da gerrian zintzarri 

handi parea lotuta eramatea.Zintzarria da Inauteri hauetako elementu nagusia. Mutilok, handi parea lotuta eramatea.Zintzarria da Inauteri hauetako elementu nagusia. Mutilok, handi parea lotuta eramatea.Zintzarria da Inauteri hauetako elementu nagusia. Mutilok, handi parea lotuta eramatea.Zintzarria da Inauteri hauetako elementu nagusia. Mutilok, 

gerria astinduz, izugarrizko hotsa ateratzen diete zintzarrioi. Binaka joaten dira, ilara gerria astinduz, izugarrizko hotsa ateratzen diete zintzarrioi. Binaka joaten dira, ilara gerria astinduz, izugarrizko hotsa ateratzen diete zintzarrioi. Binaka joaten dira, ilara gerria astinduz, izugarrizko hotsa ateratzen diete zintzarrioi. Binaka joaten dira, ilara 

banatan, Joaldbanatan, Joaldbanatan, Joaldbanatan, Joaldunak.unak.unak.unak.    

Astelehen eguerdian Zubietako Joaldunak joaten dira Itureneraino, hogei, hogeita hamar edo Astelehen eguerdian Zubietako Joaldunak joaten dira Itureneraino, hogei, hogeita hamar edo Astelehen eguerdian Zubietako Joaldunak joaten dira Itureneraino, hogei, hogeita hamar edo Astelehen eguerdian Zubietako Joaldunak joaten dira Itureneraino, hogei, hogeita hamar edo 

gehiago ere, beren dantzarekin zintzarrotsa sortzen.gehiago ere, beren dantzarekin zintzarrotsa sortzen.gehiago ere, beren dantzarekin zintzarrotsa sortzen.gehiago ere, beren dantzarekin zintzarrotsa sortzen.    

 

 

 

Asteartean Iturengoak joaten dira Zubietara. Bide erdian egoten zAsteartean Iturengoak joaten dira Zubietara. Bide erdian egoten zAsteartean Iturengoak joaten dira Zubietara. Bide erdian egoten zAsteartean Iturengoak joaten dira Zubietara. Bide erdian egoten zaizkie zain Zubietakoak, aizkie zain Zubietakoak, aizkie zain Zubietakoak, aizkie zain Zubietakoak, 

eta, honela, elkarrekin egiten dute hortik aurrerako bidea. Bide hau egiten ere, etengabe eta, honela, elkarrekin egiten dute hortik aurrerako bidea. Bide hau egiten ere, etengabe eta, honela, elkarrekin egiten dute hortik aurrerako bidea. Bide hau egiten ere, etengabe eta, honela, elkarrekin egiten dute hortik aurrerako bidea. Bide hau egiten ere, etengabe 

entzuten da zintzarrotsa. Bidean, beste lagun batzuk elkartzen zaizkie:entzuten da zintzarrotsa. Bidean, beste lagun batzuk elkartzen zaizkie:entzuten da zintzarrotsa. Bidean, beste lagun batzuk elkartzen zaizkie:entzuten da zintzarrotsa. Bidean, beste lagun batzuk elkartzen zaizkie: karroxak, mozorrorik karroxak, mozorrorik karroxak, mozorrorik karroxak, mozorrorik 

sinesgaitzenak, sorginak, ijitoak... Ordu biak bsinesgaitzenak, sorginak, ijitoak... Ordu biak bsinesgaitzenak, sorginak, ijitoak... Ordu biak bsinesgaitzenak, sorginak, ijitoak... Ordu biak bueltan heltzen dira Joaldunak Zubietara eta ueltan heltzen dira Joaldunak Zubietara eta ueltan heltzen dira Joaldunak Zubietara eta ueltan heltzen dira Joaldunak Zubietara eta 

hango kaleak eta enparantza korritzen dituzte, beren dantzan kontzentraturik, seriohango kaleak eta enparantza korritzen dituzte, beren dantzan kontzentraturik, seriohango kaleak eta enparantza korritzen dituzte, beren dantzan kontzentraturik, seriohango kaleak eta enparantza korritzen dituzte, beren dantzan kontzentraturik, serio----serio.serio.serio.serio.    

Aitzina, bizpahiru egun irauten zuen festak. Garai hartan, ahuspez egiten zuten lo eta ezin Aitzina, bizpahiru egun irauten zuen festak. Garai hartan, ahuspez egiten zuten lo eta ezin Aitzina, bizpahiru egun irauten zuen festak. Garai hartan, ahuspez egiten zuten lo eta ezin Aitzina, bizpahiru egun irauten zuen festak. Garai hartan, ahuspez egiten zuten lo eta ezin 

izaten zuten salda baino hartizaten zuten salda baino hartizaten zuten salda baino hartizaten zuten salda baino hartu, hain izaten zituzten estu zintzarriak gerrian. Oihal beltz u, hain izaten zituzten estu zintzarriak gerrian. Oihal beltz u, hain izaten zituzten estu zintzarriak gerrian. Oihal beltz u, hain izaten zituzten estu zintzarriak gerrian. Oihal beltz 

batez estaltzen zuten aurpegia.batez estaltzen zuten aurpegia.batez estaltzen zuten aurpegia.batez estaltzen zuten aurpegia.    
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Ituren eta Zubietako Joaldunen janzkera desberdina da. Iturengoek ardiIturen eta Zubietako Joaldunen janzkera desberdina da. Iturengoek ardiIturen eta Zubietako Joaldunen janzkera desberdina da. Iturengoek ardiIturen eta Zubietako Joaldunen janzkera desberdina da. Iturengoek ardi----larru doblea eta larru doblea eta larru doblea eta larru doblea eta 

painelu gorriak daramatzate spainelu gorriak daramatzate spainelu gorriak daramatzate spainelu gorriak daramatzate soinean; Zubietakoek, ordea, ardioinean; Zubietakoek, ordea, ardioinean; Zubietakoek, ordea, ardioinean; Zubietakoek, ordea, ardi----larru bakarra eta zapi larru bakarra eta zapi larru bakarra eta zapi larru bakarra eta zapi 

urdina.urdina.urdina.urdina. Guztiek eramaten dute isipua eskuineko eskuan eta kapela dotorea buruan. Txano Guztiek eramaten dute isipua eskuineko eskuan eta kapela dotorea buruan. Txano Guztiek eramaten dute isipua eskuineko eskuan eta kapela dotorea buruan. Txano Guztiek eramaten dute isipua eskuineko eskuan eta kapela dotorea buruan. Txano 

honi "Ttuntturroa" esaten zaio; horregatik dute joaldunek “Ttuntturroak” izena.honi "Ttuntturroa" esaten zaio; horregatik dute joaldunek “Ttuntturroak” izena.honi "Ttuntturroa" esaten zaio; horregatik dute joaldunek “Ttuntturroak” izena.honi "Ttuntturroa" esaten zaio; horregatik dute joaldunek “Ttuntturroak” izena.    

Zintzarriek "joare" dute izena ; Zintzarriek "joare" dute izena ; Zintzarriek "joare" dute izena ; Zintzarriek "joare" dute izena ; horregatik dira Joaldunak tresna horiek astintzen dituztenak. horregatik dira Joaldunak tresna horiek astintzen dituztenak. horregatik dira Joaldunak tresna horiek astintzen dituztenak. horregatik dira Joaldunak tresna horiek astintzen dituztenak. 

Badago beste era bat ere talde hauek izendatzeko: Zanpantzarrak.Badago beste era bat ere talde hauek izendatzeko: Zanpantzarrak.Badago beste era bat ere talde hauek izendatzeko: Zanpantzarrak.Badago beste era bat ere talde hauek izendatzeko: Zanpantzarrak.    

 http://youtu.be/Z7ikZG0caBA 

Ondorioz… zer da gaur inauteriei buruz ikasi duzuna? 
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Ondoren, guztien artean ahoz partekatu idatzitakoa 

 

 

• NOIZ DIRA INAUTERIAK?NOIZ DIRA INAUTERIAK?NOIZ DIRA INAUTERIAK?NOIZ DIRA INAUTERIAK? 

 

Urtero inauteriak egun berean al dira? Hilabetea? 

Hilabeteko eguna? Ikastetxean egun bat jai izan ohi dugu. 

Beti berdina da?  

 

    

    

    

    

Korpus egun eta betelako zenbait jai-egun, aste santuarekin batera, eliza 

katolikoaren egutegi liturgikoaren arabera ezartzen dira urtero.Egutegi liturgiko 

horren berezitasuna da ilargiaren zikloak kontuan hartuta ezartzen dela. Pazko-

igandearen arabera ezartzen dira egutegi liturgikoko datak. Eta noiz da Pazko-

igandea? Ba, udaberriko lehenengo ilargi betearen ondoko lehen igandea izan ohi 

da Pazko-igandea. Astebete lehenago Erramu-igandea izango da, eta Pazko-

igandetik 50 egunera iritsiko da Mendekoste; hurrengo igandea Trinitate jaia 

izango da eta Trinitate ondoko osteguna Gorpuzti-egna. Inauteriak ere horrela 

ezartzen dira; izan ere, inauterietako Hausterre-eguna, asteazkena, eta Pazko-

igandearen artean 40 eguneko Garizuma izaten denez, Pazko egunetik 40 egun 

(igandeak ez dira kontatzen) atzera egin eta inauterien bukaera, eta ondorioz 

inauterietako jai egun guztiak, ezar daitezke 
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Hainbat adituen iritziz, Hainbat adituen iritziz, Hainbat adituen iritziz, Hainbat adituen iritziz, SaturnaliaSaturnaliaSaturnaliaSaturnalia eta  eta  eta  eta LupercaliaLupercaliaLupercaliaLupercalia    erromatarerromatarerromatarerromatar jaiekin daude loturik. Garai  jaiekin daude loturik. Garai  jaiekin daude loturik. Garai  jaiekin daude loturik. Garai 

hartan askatasun osoarekin lotzen ziren jai horiek, izan ere, bertan herri ordenaren iraultzea hartan askatasun osoarekin lotzen ziren jai horiek, izan ere, bertan herri ordenaren iraultzea hartan askatasun osoarekin lotzen ziren jai horiek, izan ere, bertan herri ordenaren iraultzea hartan askatasun osoarekin lotzen ziren jai horiek, izan ere, bertan herri ordenaren iraultzea 

baimentzen zen. Bbaimentzen zen. Bbaimentzen zen. Bbaimentzen zen. Beste batzuen arabera, este batzuen arabera, este batzuen arabera, este batzuen arabera, udaberriarenudaberriarenudaberriarenudaberriaren hasierarekin lotzen dituzte, eta, beraz,  hasierarekin lotzen dituzte, eta, beraz,  hasierarekin lotzen dituzte, eta, beraz,  hasierarekin lotzen dituzte, eta, beraz, 

jai hauek duten kutsu jai hauek duten kutsu jai hauek duten kutsu jai hauek duten kutsu kristauakristauakristauakristaua ondorengo bil ondorengo bil ondorengo bil ondorengo bilakaera bati zor zaio. Inauterietan izaki akaera bati zor zaio. Inauterietan izaki akaera bati zor zaio. Inauterietan izaki akaera bati zor zaio. Inauterietan izaki 

mitologiko gaiztoak uxatzen ziren eta zarata handia ateratzeko baimena zegoen. mitologiko gaiztoak uxatzen ziren eta zarata handia ateratzeko baimena zegoen. mitologiko gaiztoak uxatzen ziren eta zarata handia ateratzeko baimena zegoen. mitologiko gaiztoak uxatzen ziren eta zarata handia ateratzeko baimena zegoen. 

Kristautasunak jaiak bereganatu eta jaiaren mugak jarri omen zituen: Kristautasunak jaiak bereganatu eta jaiaren mugak jarri omen zituen: Kristautasunak jaiak bereganatu eta jaiaren mugak jarri omen zituen: Kristautasunak jaiak bereganatu eta jaiaren mugak jarri omen zituen: Aste SantuaAste SantuaAste SantuaAste Santua baino 40  baino 40  baino 40  baino 40 

egun lehenago hasita eta haragia uzteko debekua hasten zen egunean bukatuta (egun lehenago hasita eta haragia uzteko debekua hasten zen egunean bukatuta (egun lehenago hasita eta haragia uzteko debekua hasten zen egunean bukatuta (egun lehenago hasita eta haragia uzteko debekua hasten zen egunean bukatuta (hausterrehausterrehausterrehausterre----

egunaegunaegunaeguna).).).).    

 

• GERTUEN ZAIZKIGUN INAUTERIAK AKASO TOLOSAKO GERTUEN ZAIZKIGUN INAUTERIAK AKASO TOLOSAKO GERTUEN ZAIZKIGUN INAUTERIAK AKASO TOLOSAKO GERTUEN ZAIZKIGUN INAUTERIAK AKASO TOLOSAKO 

INAUTERIINAUTERIINAUTERIINAUTERIAK DIRA. ZER DAKIZU EUREN INGURUAN?AK DIRA. ZER DAKIZU EUREN INGURUAN?AK DIRA. ZER DAKIZU EUREN INGURUAN?AK DIRA. ZER DAKIZU EUREN INGURUAN? 

 

Ondoren, guztien artean ahoz partekatu idatzitakoa 
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• TOLOSAKO INAUTERIAKTOLOSAKO INAUTERIAKTOLOSAKO INAUTERIAKTOLOSAKO INAUTERIAK 

 

 

 

Tolosako inauteriek mozorroTolosako inauteriek mozorroTolosako inauteriek mozorroTolosako inauteriek mozorro----festa izateaz gainera, festa izateaz gainera, festa izateaz gainera, festa izateaz gainera, musikamusikamusikamusika, , , , zezenakzezenakzezenakzezenak eta  eta  eta  eta gastronomiagastronomiagastronomiagastronomia    

biltzen dituzte bere baitan. Irudian, kuadrillak Tolosako zezenbiltzen dituzte bere baitan. Irudian, kuadrillak Tolosako zezenbiltzen dituzte bere baitan. Irudian, kuadrillak Tolosako zezenbiltzen dituzte bere baitan. Irudian, kuadrillak Tolosako zezen----plazanplazanplazanplazan. 

 

 

Zaldunita egunean (igandean, alegia), ohikoa da goizean goiz kalera Zaldunita egunean (igandean, alegia), ohikoa da goizean goiz kalera Zaldunita egunean (igandean, alegia), ohikoa da goizean goiz kalera Zaldunita egunean (igandean, alegia), ohikoa da goizean goiz kalera pijamapijamapijamapijama jantzita jeistea. jantzita jeistea. jantzita jeistea. jantzita jeistea.    

Tolosako inauteriak Tolosako inauteriak Tolosako inauteriak Tolosako inauteriak TolosaTolosaTolosaTolosa herrian ospatzen diren  herrian ospatzen diren  herrian ospatzen diren  herrian ospatzen diren inauteri urbanoainauteri urbanoainauteri urbanoainauteri urbanoa izateaz gainera,  izateaz gainera,  izateaz gainera,  izateaz gainera, Euskal Euskal Euskal Euskal 

Herriko inauteriHerriko inauteriHerriko inauteriHerriko inauteri ospetsuenetakoak dira, Euskal He ospetsuenetakoak dira, Euskal He ospetsuenetakoak dira, Euskal He ospetsuenetakoak dira, Euskal Herri osoko publikoa erakarriz. Inauterietako rri osoko publikoa erakarriz. Inauterietako rri osoko publikoa erakarriz. Inauterietako rri osoko publikoa erakarriz. Inauterietako 

ohiko ohiko ohiko ohiko mozorroezmozorroezmozorroezmozorroez gainera, euskal jaietako osagai guztiak biltzen ditu, hala nola kuadrillak,  gainera, euskal jaietako osagai guztiak biltzen ditu, hala nola kuadrillak,  gainera, euskal jaietako osagai guztiak biltzen ditu, hala nola kuadrillak,  gainera, euskal jaietako osagai guztiak biltzen ditu, hala nola kuadrillak, 

danborradadanborradadanborradadanborrada, , , , txarangaktxarangaktxarangaktxarangak, , , , txosnaktxosnaktxosnaktxosnak, desfileak, , desfileak, , desfileak, , desfileak, sokasokasokasoka----muturramuturramuturramuturra, , , , gastronomiagastronomiagastronomiagastronomia, , , , txupinazoatxupinazoatxupinazoatxupinazoa. . . . 

Francoren diktadurarenFrancoren diktadurarenFrancoren diktadurarenFrancoren diktaduraren garaian, Hego Euskal Herrian baimendutako hiriko inauteri bakarrak  garaian, Hego Euskal Herrian baimendutako hiriko inauteri bakarrak  garaian, Hego Euskal Herrian baimendutako hiriko inauteri bakarrak  garaian, Hego Euskal Herrian baimendutako hiriko inauteri bakarrak 

izan ziren, Udaberriko festak izenburupean izan bazen ere.izan ziren, Udaberriko festak izenburupean izan bazen ere.izan ziren, Udaberriko festak izenburupean izan bazen ere.izan ziren, Udaberriko festak izenburupean izan bazen ere.    

Tolosako inauteriak egunez egunTolosako inauteriak egunez egunTolosako inauteriak egunez egunTolosako inauteriak egunez egun    
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• KaldereroakKaldereroakKaldereroakKaldereroak, inauterien aurrekari moduan ospatzen dira., inauterien aurrekari moduan ospatzen dira., inauterien aurrekari moduan ospatzen dira., inauterien aurrekari moduan ospatzen dira.    

• Asteazken gaueko txupinazoa, herritarrak Tolosako triangelu plazan asteazkeneko Asteazken gaueko txupinazoa, herritarrak Tolosako triangelu plazan asteazkeneko Asteazken gaueko txupinazoa, herritarrak Tolosako triangelu plazan asteazkeneko Asteazken gaueko txupinazoa, herritarrak Tolosako triangelu plazan asteazkeneko 

gaueko 12tan biltzen dira. Iñauterien hasiera bgaueko 12tan biltzen dira. Iñauterien hasiera bgaueko 12tan biltzen dira. Iñauterien hasiera bgaueko 12tan biltzen dira. Iñauterien hasiera baino lehenago ere elkartzen dira aino lehenago ere elkartzen dira aino lehenago ere elkartzen dira aino lehenago ere elkartzen dira 

tolosarrak eta txaranga baten laguntzaz inauteriak bertan direla ospatzen dute.tolosarrak eta txaranga baten laguntzaz inauteriak bertan direla ospatzen dute.tolosarrak eta txaranga baten laguntzaz inauteriak bertan direla ospatzen dute.tolosarrak eta txaranga baten laguntzaz inauteriak bertan direla ospatzen dute.    

• Ostegun gizena, egunik adierazgarrienetakoa da. Goizean,hamaiketako txiki bat egin Ostegun gizena, egunik adierazgarrienetakoa da. Goizean,hamaiketako txiki bat egin Ostegun gizena, egunik adierazgarrienetakoa da. Goizean,hamaiketako txiki bat egin Ostegun gizena, egunik adierazgarrienetakoa da. Goizean,hamaiketako txiki bat egin 

ondoren, herritarrak udaletxera inguratzen dira eguerdiko txondoren, herritarrak udaletxera inguratzen dira eguerdiko txondoren, herritarrak udaletxera inguratzen dira eguerdiko txondoren, herritarrak udaletxera inguratzen dira eguerdiko txupinazoa ikustera, jai upinazoa ikustera, jai upinazoa ikustera, jai upinazoa ikustera, jai 

giroan. Arratsaldean, ohikoa izaten da zezenak ikustera joatea,zezenen lehen egunari giroan. Arratsaldean, ohikoa izaten da zezenak ikustera joatea,zezenen lehen egunari giroan. Arratsaldean, ohikoa izaten da zezenak ikustera joatea,zezenen lehen egunari giroan. Arratsaldean, ohikoa izaten da zezenak ikustera joatea,zezenen lehen egunari 

hasiera emateko. Gau partean, tolosar gazte jendeak afariak eduki ohi ditu.hasiera emateko. Gau partean, tolosar gazte jendeak afariak eduki ohi ditu.hasiera emateko. Gau partean, tolosar gazte jendeak afariak eduki ohi ditu.hasiera emateko. Gau partean, tolosar gazte jendeak afariak eduki ohi ditu.    

• Ostiral mehea, inauterietako egunik lasaiena da. Goizean Ostiral mehea, inauterietako egunik lasaiena da. Goizean Ostiral mehea, inauterietako egunik lasaiena da. Goizean Ostiral mehea, inauterietako egunik lasaiena da. Goizean txistularitxistularitxistularitxistulari taldeak ikus  taldeak ikus  taldeak ikus  taldeak ikus 

daiteke Tolosako kaleetatik igarotzen eta arratsaldean umetxoentzako zezendaiteke Tolosako kaleetatik igarotzen eta arratsaldean umetxoentzako zezendaiteke Tolosako kaleetatik igarotzen eta arratsaldean umetxoentzako zezendaiteke Tolosako kaleetatik igarotzen eta arratsaldean umetxoentzako zezen----txiki txiki txiki txiki 

eta poniak ateratzen dituzte zezen plazan.eta poniak ateratzen dituzte zezen plazan.eta poniak ateratzen dituzte zezen plazan.eta poniak ateratzen dituzte zezen plazan.    

• Larunbata edo “Zaldunita bezpera” delakoan haur eta helduenLarunbata edo “Zaldunita bezpera” delakoan haur eta helduenLarunbata edo “Zaldunita bezpera” delakoan haur eta helduenLarunbata edo “Zaldunita bezpera” delakoan haur eta helduen danborrada alai eta  danborrada alai eta  danborrada alai eta  danborrada alai eta 

zaratatsua egiten da. Goizean, zaratatsua egiten da. Goizean, zaratatsua egiten da. Goizean, zaratatsua egiten da. Goizean, buruhandiburuhandiburuhandiburuhandi eta erraldoiak ateratzen dira Tolosako  eta erraldoiak ateratzen dira Tolosako  eta erraldoiak ateratzen dira Tolosako  eta erraldoiak ateratzen dira Tolosako 

parte zaharretik. Ondoren, arratsaldean, gaztetxoak beren danborra hartu eta parte zaharretik. Ondoren, arratsaldean, gaztetxoak beren danborra hartu eta parte zaharretik. Ondoren, arratsaldean, gaztetxoak beren danborra hartu eta parte zaharretik. Ondoren, arratsaldean, gaztetxoak beren danborra hartu eta 

TolosakoTolosakoTolosakoTolosako kaleetara abiatzen dira. Larunbatean,ez dira zezenak ateratzen  kaleetara abiatzen dira. Larunbatean,ez dira zezenak ateratzen  kaleetara abiatzen dira. Larunbatean,ez dira zezenak ateratzen  kaleetara abiatzen dira. Larunbatean,ez dira zezenak ateratzen 

(Inauterietako egun bakarra). Gauean, berriz,normalean gaueko 12:00etan, (Inauterietako egun bakarra). Gauean, berriz,normalean gaueko 12:00etan, (Inauterietako egun bakarra). Gauean, berriz,normalean gaueko 12:00etan, (Inauterietako egun bakarra). Gauean, berriz,normalean gaueko 12:00etan, 

inauterietako danborradarik nagusiena ateratzen da, helduen danborrada, hain zuzen inauterietako danborradarik nagusiena ateratzen da, helduen danborrada, hain zuzen inauterietako danborradarik nagusiena ateratzen da, helduen danborrada, hain zuzen inauterietako danborradarik nagusiena ateratzen da, helduen danborrada, hain zuzen 

ere.ere.ere.ere.    

• Igandea edo “Zaldunita” eguna, Igandea edo “Zaldunita” eguna, Igandea edo “Zaldunita” eguna, Igandea edo “Zaldunita” eguna, inauterietako beste egun garrantzitsua dela esan inauterietako beste egun garrantzitsua dela esan inauterietako beste egun garrantzitsua dela esan inauterietako beste egun garrantzitsua dela esan 

dezakegu. Goizeko zortziretan dezakegu. Goizeko zortziretan dezakegu. Goizeko zortziretan dezakegu. Goizeko zortziretan dianadianadianadiana jo eta jendea biltzen hasten da. Goizetik hasita,  jo eta jendea biltzen hasten da. Goizetik hasita,  jo eta jendea biltzen hasten da. Goizetik hasita,  jo eta jendea biltzen hasten da. Goizetik hasita, 

egun osoan egun osoan egun osoan egun osoan hainbat txaranga ateratzen dira kalez kale Tolosako giroa alaitzera. hainbat txaranga ateratzen dira kalez kale Tolosako giroa alaitzera. hainbat txaranga ateratzen dira kalez kale Tolosako giroa alaitzera. hainbat txaranga ateratzen dira kalez kale Tolosako giroa alaitzera. 

Arratsaldean,jendea zezen plazara hurbiltzen da zezenen ikuskizunaz gozatzera. Arratsaldean,jendea zezen plazara hurbiltzen da zezenen ikuskizunaz gozatzera. Arratsaldean,jendea zezen plazara hurbiltzen da zezenen ikuskizunaz gozatzera. Arratsaldean,jendea zezen plazara hurbiltzen da zezenen ikuskizunaz gozatzera. 

Egun osoan zehar heritarrek egindako Egun osoan zehar heritarrek egindako Egun osoan zehar heritarrek egindako Egun osoan zehar heritarrek egindako karrozakkarrozakkarrozakkarrozak ibiltzen dira Tolosako kale  ibiltzen dira Tolosako kale  ibiltzen dira Tolosako kale  ibiltzen dira Tolosako kale 

batzuetatik, desfile moduan, eta beste karroza batzuek toki finkoa hartzen dute eta batzuetatik, desfile moduan, eta beste karroza batzuek toki finkoa hartzen dute eta batzuetatik, desfile moduan, eta beste karroza batzuek toki finkoa hartzen dute eta batzuetatik, desfile moduan, eta beste karroza batzuek toki finkoa hartzen dute eta 

hor igarotzen dute eguna.hor igarotzen dute eguna.hor igarotzen dute eguna.hor igarotzen dute eguna.    

• Astelehena edo “Astelehenita”, bereziki tolosarrak eta gertuko herAstelehena edo “Astelehenita”, bereziki tolosarrak eta gertuko herAstelehena edo “Astelehenita”, bereziki tolosarrak eta gertuko herAstelehena edo “Astelehenita”, bereziki tolosarrak eta gertuko herrietako jendea rietako jendea rietako jendea rietako jendea 

biltzen duen eguna da. Sokamuturra eta zezenak ateratzen dira.biltzen duen eguna da. Sokamuturra eta zezenak ateratzen dira.biltzen duen eguna da. Sokamuturra eta zezenak ateratzen dira.biltzen duen eguna da. Sokamuturra eta zezenak ateratzen dira.    

• Asteartea edo “Asteartita”Asteartea edo “Asteartita”Asteartea edo “Asteartita”Asteartea edo “Asteartita” ( ( ( (InauteriInauteriInauteriInauteri----astearteaastearteaastearteaasteartea): inauterien azken eguna da. Asteartita ): inauterien azken eguna da. Asteartita ): inauterien azken eguna da. Asteartita ): inauterien azken eguna da. Asteartita 

eguna goizeko 6:00etan hasten da alboradarekin. Bi ordu geroago, goizeko 8:00etan, eguna goizeko 6:00etan hasten da alboradarekin. Bi ordu geroago, goizeko 8:00etan, eguna goizeko 6:00etan hasten da alboradarekin. Bi ordu geroago, goizeko 8:00etan, eguna goizeko 6:00etan hasten da alboradarekin. Bi ordu geroago, goizeko 8:00etan, 

pattar zezenapattar zezenapattar zezenapattar zezena ospatzen da. Bertara, gau horretan festaz gozaturiko gazteak eta baita  ospatzen da. Bertara, gau horretan festaz gozaturiko gazteak eta baita  ospatzen da. Bertara, gau horretan festaz gozaturiko gazteak eta baita  ospatzen da. Bertara, gau horretan festaz gozaturiko gazteak eta baita 

edade guztietako jendea ateratzen da. Sokamuturraren ondoren, konpartsa eta edade guztietako jendea ateratzen da. Sokamuturraren ondoren, konpartsa eta edade guztietako jendea ateratzen da. Sokamuturraren ondoren, konpartsa eta edade guztietako jendea ateratzen da. Sokamuturraren ondoren, konpartsa eta 

karrozak ateratzen hasten dira. Karrozak goiz eta arratsalde osoan ibiltzkarrozak ateratzen hasten dira. Karrozak goiz eta arratsalde osoan ibiltzkarrozak ateratzen hasten dira. Karrozak goiz eta arratsalde osoan ibiltzkarrozak ateratzen hasten dira. Karrozak goiz eta arratsalde osoan ibiltzen dira gora en dira gora en dira gora en dira gora 

eta behera. Amaitzeko, 24:00etan, eta behera. Amaitzeko, 24:00etan, eta behera. Amaitzeko, 24:00etan, eta behera. Amaitzeko, 24:00etan, Sardinaren HiletaSardinaren HiletaSardinaren HiletaSardinaren Hileta ospatzen da. ospatzen da. ospatzen da. ospatzen da.    
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Garapen historikoaGarapen historikoaGarapen historikoaGarapen historikoa    

XVIII mendetik Tolosako inauteriei buruzko erreferentziak badaude ere, XVIII mendetik Tolosako inauteriei buruzko erreferentziak badaude ere, XVIII mendetik Tolosako inauteriei buruzko erreferentziak badaude ere, XVIII mendetik Tolosako inauteriei buruzko erreferentziak badaude ere, XIX. mendekoXIX. mendekoXIX. mendekoXIX. mendeko    

amaieran eta amaieran eta amaieran eta amaieran eta XX. mendearenXX. mendearenXX. mendearenXX. mendearen hasieran eratu ziren egun ospatzen inauteriak. hasieran eratu ziren egun ospatzen inauteriak. hasieran eratu ziren egun ospatzen inauteriak. hasieran eratu ziren egun ospatzen inauteriak.    

Geroago, 1937. urtean debekaGeroago, 1937. urtean debekaGeroago, 1937. urtean debekaGeroago, 1937. urtean debekatu egin ziren inauteriak ospatzea frankismoak jarritako tu egin ziren inauteriak ospatzea frankismoak jarritako tu egin ziren inauteriak ospatzea frankismoak jarritako tu egin ziren inauteriak ospatzea frankismoak jarritako 

zenbait eragozpenak direla eta. 1943. urtera arte, inauteriak xumeki ospatzen hasi ziren zenbait eragozpenak direla eta. 1943. urtera arte, inauteriak xumeki ospatzen hasi ziren zenbait eragozpenak direla eta. 1943. urtera arte, inauteriak xumeki ospatzen hasi ziren zenbait eragozpenak direla eta. 1943. urtera arte, inauteriak xumeki ospatzen hasi ziren 

berriro. Geroztik, urte askoren buruan, ospe zabala hartu eta hedabideen arreta erakarri berriro. Geroztik, urte askoren buruan, ospe zabala hartu eta hedabideen arreta erakarri berriro. Geroztik, urte askoren buruan, ospe zabala hartu eta hedabideen arreta erakarri berriro. Geroztik, urte askoren buruan, ospe zabala hartu eta hedabideen arreta erakarri 

dute.dute.dute.dute.    

    

    

    

Idatzi inauterien inguruan dituzun bizipenen berri, 

bizitakoa, mozorroak, une gogoangarriak etab. 

    

    

Ondoren, guztien artean ahoz partekatu idatzitakoa 

 

 


