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42 urte pasatu dira lehenengo Bilboko Aste Nagusia ospatu zenetik. Aldaketa so-

ziopolitiko garrantzitsuak gertatu ziren garai hartan eta Bilborako jai eredu berri bat 

sortzeko beharrizana agertu zen. “El Corte Inglés”ek babestuta, Bilboko udalak jai 

eredu berri horretarako ideiak batzeko lehiaketa antolatu zuen eta “Txomin Barullo” 

konpartsa izan zen irabazlea. 

Orduko giro demokratizatuago hartan, 17 pertsonak osatutako lehen jai batzordea 

sortu zen. 
   “...abierta y popular, se convocó a una asamblea en los locales de la biblioteca de Bidebarrieta el 
28 de junio a todos los organismos culturales, deportivos, partidos políticos, sindicatos,… consiguién-
dose una numerosa asistencia. Esa misma noche se conformada la Comisión de Fiestas que se cons-
tituiría el 2 de julio. Estaba formada por 17 miembros: Angel Cámara, María Jesús Lanciano, Santiago 
Burutxaga, Alvaro Gurrea, Karmelo Landa, Josepe Zuazo, Itziar Villa, Natxo de Felipe, Antonio Caro, 
Felipe Fernández, José Manuel Martínez, Marino Montero, Eduardo Aretxalde, Iñaki Bengoetxea, 
Manu Fernández, Josetxu Martínez y Marga Vázquez”.(1) 

 

Jai batzorde honek hasi zenetik beste elkarte batzuen aholkularitza eduki zuen, hauen 

artean Euskal Dantzarien Biltzarreko kide batzuena (Iñaki Irigoien, Jon Pertika eta 

Jose Javier Abasolo “Tiliño” ). Honi esker folkloreak garrantzi handia hartu zuen 

Aste Nagusian ordutik aurrera.  

   Hurrengo urteetan aldaketak egon ziren parte hartzeko ereduan gaurko erara arte, 

udala alde batetik eta Bilboko Konpartsen koordinakundea bestetik. 

 
   “Al año siguiente se pactó que estuviera formada por konparsas y entidades ciudadanas, al 50%, 
para lo cual se realizaría una convocatoria pública. Al no responder estas últimas en la medida que 
se esperaba, fueron las konparsas quienes ocuparon la mayoría de los puestos. Dos concejales for-
maron asimismo parte de esa comisión: Pedro López Merino (PSE-PSOE) y Tasio Erkizia (HB), ac-
tuando de presidente Shanti Brouard (HB). 
Al año siguiente, 1980, el Ayuntamiento, con el P.N.V., a la cabeza, decide tomar el timón de la orga-
nización, por lo que “derroca” de sus funciones a la Comisión Popular de Fiestas formada por 19 
delegados de konparsas y grupos ciudadanos y los dos concejales. 
Para el año 83 se produjo un pacto por el que se creó la “Comisión Mixta Paritaria”, comisión que 
estaría formada por siete concejales, representando a todos los grupos políticos con presencia en el 
Ayuntamiento y según su número de ediles, e igual número de konparseros/as elegidos en su Coordi-
nadora, desapareciendo las entidades ciudadanas.” (2) 
 
 

 

 

(1)-https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia 
(2)-Konpartsa Moskotarrak, 1993. Gora Aste Nagusia. 15. Urteurrena. Bilboko Udala-Ayunta-
miento de Bilbao
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Mari Jaia, Txupinera, Pregoilaria, txosnak, konpartsak, Aste Nagusia … hitzak jaie-

tako hizkuntzan agertu ziren eta arteragokoak ziren zezenketak, antzerkia, barrakak, 

zirkua ... berbei batu zitzaizkien. Geldika-geldika gehituko ziren berrikuntza asko 

egon ziren jaien inguruan.  

 

Euskararen erabilera gero eta handiagoa izan zen apurka-apurka.  

Herri kirolak, sukaldaritza lehiaketak, bertsolariak, … herrikoitasuna, sokamuturra, 

lehendik konpartsek antolatutako zekorketekin batera.  

 

Kalimotxoa, Begoñako jaitsiera, txarangak, txistulariak... 

 

Baina … Hara! Erraldoiak? eta buruhandiak?... eta Gargantua? 

Jaiak antolatu ziren lehenengo urtean Gasteizeko udalari eskatu behar izan zioten 

laguntza eta honek zeuzkan erraldoietako lau eta Gargantua utzi zizkien. 

 

Ez zegoen 1962an egin ziren Bilboko erraldoien arrastorik eta Gargantua konpont-

zen ahalegindu ziren arren hain zegoen hondatuta ze, Gasteizekoa erabiltzea erabaki 

zuten.  

 

M.L. Echavarrik “La Gaceta del Norte”n honako hau idatzi zuen 1978ko abuztuaren 

19an: 

“GIGANTES DE VITORIA: Tras cuatro horas de penoso viaje 
SE LEVANTARÁN MAÑANA”. 
El Gargantúa llegó de madrugada en un tráiler. 
 
“Casi cuatro horas tardaron los pobres gigantes vitorianos en el trayecto Vitoria – 
Bilbao.  Alrededor de las once de la mañana, dos parejas de aldeanos, salieron 
rumbo a Bilbao, dispuestos a alegrar las fiestas de verdad…. 
Los vitorianos se quedaron con la duda, ¿llegarán sanos? Y no solo a Bilbao, sino 
después de las fiestas…Probablemente contrastarán el cuidado que tiene la Cor-
poración Vitoriana con sus gigantes, con la penosa historia que tienen los nuestros”. 
(3) 

 

Gargantua ekartzea, kargatzea eta deskargatzea ez zela lan erreza izango ere aipatu 

zuen artikuluaren egileak. 

(3) La Gaceta del Norte. 1978.
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 “Transcurridas las fiestas bilbaínas, los gigantones babazorros se devolvieron a Vitoria en no muy 
buen estado. En sus recorridos por la calles del bocho fueron varios los tropiezos que tuvieron por 
culpa de sus porteadores, gente inexperta que se reclutó de manera inverosímil. Así lo deduzco del 
llamamiento que, en “La Gaceta del norte”, se hacía el sábado 19 de agosto de 1978. 

 
“La Comisión de Fiestas nos informa que falta personal para llevar por las calles los famosos gi-
gantes y cabezudos. Todos los voluntarios que se quieran prestar a esta labr, por la cual se les re-
munerará, deberán dirigirse hoy, a las doce del mediodía, a la citada Comisión en el 
Ayuntamiento”. (4) 

(4)-Sedano Laño, José María. 1995. Vitorianos de cartón. Gigantes, Cabezudos y Gargantúa. Histo-
ria de una comparsa. Colección apuntes – Bilduma Oharrak. Diputación Foral de Araba. Dpto. de 
Cultura. Arabako Foru Aldundia. Kultur saila.

Bilbora ekarri zituzten Gasteizeko erraldoiak. 

BUA-AMB. Fondo La Gaceta del Norte - 1978. 0301_004208_F-000255-0060. (La Gaceta del 

Norte ondarea) Egile ezezaguna..
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“La Gaceta del Norte”ren argazkia. 1979-08-22. 

Cristobalek sinatuta. 

 

Argazki honetan Gargantua agertzen da “Comicos de la Legua”ren lantegiak berriz-

tatu ostean Gasteizetik ekarri zituzten hiru erraldoiekin batera, abuztuaren 19an irten 

zirenak. 

 

Jaietako egitarauan honako hau agertzen da: 

 
11,00.-Salida de GARGANTUA de la Plaza Elíptica pasando por la Fuente  de Pieslaba, pansia el 
Arenalsito, donde se le tributará un cariñoso recibimiento. 
Lunes 20  
“11,00.- PASACALLES, con GIGANTES Y CABEZUDOS, de niño y niñas y algún que otro adulto, 
que no ejerza, recorrerá en Casco Viejo de punta a cabo”. 
Martes 21 
“11,00.- Pasacalles de guizudos y cabegantes”. 
Hasta el sábado 25, no se les volverá a mencionar en el programa: 
“11,00.-PASACALES por Siete Cales, con chistularis y tambolinteros, Gigantes y  
Cabezones”. (5) 

(5) Aste Nagusiako egitaraua. 1979. 
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Orduko egitarauan erral-

doien eta buruhandien 

erreferentziarik ez egoteak 

ez du esan nahi kalejiretan 

atera ez zituztenik; hala 

ere, ez dakigu egunero 

atera zituzten edo ez. 

 

Beste alde batetik Bilboko 

Konpartsek zein beste 

herri edo auzoek egiten zi-

tuzten jaietako egitaraue-

tan, sasoi honetan berbak 

aurrezteko joera egon zen 

eta, era berean, batzuetan 

hizkuntza txirene eta ba-

rregarria nahasirik erabilt-

zen zen, honek ez zion 

errealitateari mesederik 

egiten jaietan gertatuta-

koaren datu batzuk iluna-

raziz. 

 

 

Antza denez, urte honetan 

Lizarrako erraldoiak etort-

zeko ahalegindu ziren 

Gasteizekoen ordez, baina 

ezinezkoa izan zen hauen 

egoera txarra zela eta.

BUA-AMB.  

La Gaceta de Norte ondarea- 

1979.  

0301_004210_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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Lehen jai batzordeak, Aste Nagusi herritarraren antolatzaileak belaunaldi berri bat 

sortzea bultzatzen du; are, lehen jaietako superabita baliatuta, diru kopurua bidera-

tuz, 360.000 pezeta erraldoi berriak egiteko. 

 

Bilboko eta Bilborako erraldoiak edukitzeko beharrizana ikusten da eta bide hau 

urratuz joango da.  

 

Azkenik 1.980. urtean “Comicos de la Legua“ izeneko lantegiak eta Pedro Goirie-

naren zuzendaritzapean Bilboko erraldoi eta buruhandi berriak aurkeztu ziren urte 

bereko aratusteetan. 

 

Erraldoiak egitea prozesu neketsua da eta lan artistiko handikoa. Lehenengo eta 

behin marrazki eta bozeto batzuk egiten dira azkenean lortu nahi den irudiaren ideia 

eta diseinua garatu arte. 

Don Terentzio eta Doña Tomasa autorearen bozetoen arabera 
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Eskultura eta modelatua buztinean egiten da, geroago moldea igeltsuan egiteko, 

gero molde horrekin buruen, gorputzen eta eskuen behin betiko lana egingo da beira-

zuntzean edo poliesterrean eta astoak zurezkoak izango dira 

 
“En los Carnavales de 1980, el 24 de febrero, se presentarían por fin los 12 Gigantes:  
Don Terencio y Doña Tomasa; El aldeano y la aldeana; El Inglés y La Bilbainita; El Minero y La 
Cigarrera; La Carguera y El Marino; y Zumalakarregi e Isabel II.”  
https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia (6). 
 

Urte honetan aldaketa bitxi bat gertatu zen aurreko balaunaldikoen aldean. 8 erraldoi 

izatetik 12 izatera pasatu ziren 4 pertsonaia berri batu baitzitzaizkien. hauek mende 

hasieran Bilboren aurrerapenerako ezinbestekoa izan zen langileria irudikatzen 

zuten, eta  Angularia eta Sardinera ere beste erraldoi bik ordezkatu zituzten, Bilbo 

eta alboko elizateen dualtasun liberal-tradizionalista sinbolizatuz.

(6) https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea - 1980 0301_004209_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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Udalaren eta Jai Batzordearen arabera erabakit-

zen da Euskal Dantzarien Biltzarreko dantza 

taldeetako partaideak izatea erraldoien dantzei 

bizitasuna emango dietenak. 

Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak 

izango dira erraldoiek dantzatuko dituzteneko 

kalejirei musika ipiniko dietenak, Bonifacio 

Fernandezek (Boni) zuzendutako Mujika Esko-

letako Txistu, Atabal eta Alboka akademiako 

txistulariekin batera. 

 

Horrela bada eta lehen Gaita eta Danbor ikas-

taroekin batera, umeen aldetik hain preziatua 

den erraldoien ikuskizunari forma ematen 

joango da. 

 

Abuztuan, Erraldoiak eta Buruhandiak kalejiran 

irten ziren, baina ez “arazoak” eduki barik, Bil-

boko Udalaren aldetik antolatutako “Bilboko 

Jaiak” deritzenek ekarri zuten giroa gaiztotzea-

gatik, Castañares Jauna alkatea zela, beronek 

konpartsen ereduz kanpoko bat inposatu zuen 

eta herri interesa urrikoa izan zen. Jaiak ostegu-

nean, 14ean, hasi eta igandean, 24ean, amaitu 

egin ziren. Erraldoien eta buruhandien kalejirak 

goizeko hamarretan hasiko dira ostiral 15etik 

jaiak amaitu arte. 

 

Antza denez, hasierako egunetan erraldoiak ez 

ziren irten ustezko koordinazio arazo bat medio 

eta kalejirak udal txistulariek egin zituzten ba-

karrik.
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Herri haserre orokorreko lehen egunak pasatuta, Erraldoiak irten ziren txistulariek 

lagunduta, 17an eta hurrengoetan, publiko urriarekin. 

Gainerako jai egunak hala moduz pasatu ziren, zapore barik eta konpartsen sostengu 

barik, ahaleginak parteen arteko urruntzea ekarri zuen eta zuzendu behar izan zen 

zubiak eraikitzen eta jaiak elkargune bihurraraziz eta ez errietarako zioa, Castañares 

alkateak berak onartu zuen bezala. 

1981. urtean, jatorrira itzuli eta berriro Aste Nagusia izan ziren.  

 

Erraldoien eta buruhandien kalejirak 16an, igandean, hasi ziren goizeko 11etan.  

 
“En 1981 se crea la Comisión Mixta Paritaria de Fiestas, con una representación paritaria de los 
concejales de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento y de los repre-
sentantes de la Coordinadora de Comparsas, pero sin colectivos cívicos de ningún tipo y el voto de 
favor para el presidente. Este sistema es el que se mantiene en la actualidad y a esta composición 
hay que añadir un representante de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, un represen-
tante de la Asociación de Minusválidos y una plaza que hoy en día se encuentra sin ocupar”.(7). 

BUA-AMB.  La Gaceta de Norte ondarea - 1980 0301_004214_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia (7).
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BUA-AMB.  La Gaceta de Norte ondarea. 

1981 0301_004216_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea. 

1981 0301_004217_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB.  La Gaceta de Norte ondarea 

1981 0301_004218_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea - 1981 0301_004219_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea- 1981 0301_004222_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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BUA-AMB.  La Gaceta de Norte  ondarea- 1981 0301_004224_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea - 1981 0301_004225_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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Hemen artikuluaren egileak iradokitzen du erraldoien “arazoetako” eta kezketako 

bat, hau da, euren mantenua eta zaintza.  

 

Atal guztien zaintza, irudiak eta euren janzkera eta baita eurak identifikatzeko 

“atrezzo” elementuak pertsonaien identitate seinaleak direnak ere. 

 

Don Terentzioren makila, doña Tomasaren abanikoa, besteren artean, agertu eta de-

sagertu egiten dira jagon ezagatik.

La Gaceta del Norte. 1981.
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Uste dugu 1982. urtean, anartean Pedro Goirienaren lantegia dela, baina orain “Ka-

simodore” izenarekin, azken berritze lanekin arduratu zena eta beste 6 buruhandi 

berri egin zituena, XVI. mendeko jantziekin eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa irudi-

katuz.  
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Ondoko argazkietan ikus daitezke Sopuertako lantegi batean egin ziren elementuen 

konponketak eta egokitze lanak.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea. 

1982 0301_004226_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte 

ondarea 

1982 0301_004229_F-000255-006 

Egile ezezaguna.

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea 

1982 0301_004228_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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Ondoko 1983. urteko argazkian ezkerretatik eskuinetara belaunaldi osoa ikus deza-

kegu. 

Don Terentzio eta Doña Tomasa,  

Aldeanua eta Aldeana,  

Zumalakarregi, (Argiontziak estalia), Isabel IIarekin. 

Ingelesa eta Bilbotartxoa, 

Olagizona eta Zigarro saltzailea 

Marinela eta zamaria

BUA-AMB. Bilboko Udal ondarea.  

1983-01_009426_F-000023-018 

Egile ezezaguna.
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1981, 82 eta 83 urteok urte onak izango dira erraldoien eta buruhandien ikuskizuna 

egonkortzeko. Eurak erabiltzeko eta gozatzeko irizpide minimoak  ezartzeko urrat-

sak emango dira. Erraldoien kalejiren euskarri musikaltzat gaita finkatuko da. 

 

Instrumentua ikasteko Bizkaiko Dantzarien Biltzarrak antolatutako ikastaroak 

emango dira, dantzetako batzuk egin ahal izateko, izan ere, euren musika gaitaren 

eta danborraren bidez egiten da. 

 

Erromerietan Larrain dantza fenomenoa gero eta hedatuago egoteak eta Aste Na-

gusiko egitarauan sano goizetik sartzeak,  eragingo dute gero eta gaita jole eta ata-

balari gehiago egotea, era berean Aste Nagusian parte hartuko dutenak. 

 

Lehenengoak  Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak izan ziren eta horrezkero 

gaur egunera arte egin diren Aste Nagusi guztietan jardun dute. 

Iruñeko Gaiteroak-Gaiteros de Pamplona. Javier Lakunza, Fabián Tapia eta eskui-

neko argazkian ikus ditzakegu Javier Lakunza eta Ricardo Oficialdegi danborrare-

kin.

Andoni Luzuriaga bilduma

Andoni Luzuriaga bilduma
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Gaceta del Norte (1982-08-15) izeneko egunkariaren prentsa ebakinean ikus ditza-

kegu Fraile Pernaute neba-arrebak, Mikel, Jose Luis eta Elena, Iruñeko Gaiteroak-

Gaiteros de Pamplona taldekideak, Mari Jaiaren dantza lagunduz eta animatuz 

Begoñako jaitsieraren bitartean. 

 

Geroago, Bizkaiko Dantzarien Biltzarrak antolatutako eta Iruñeko Gaiteroek eman-

dako instrumentua ikasteko eta, era berean, gaitarako mihiak egiteko ikastaroetan 

parte hartuko zuten taldeetako musikariak ekintzan integratuz etorriko dira.

La Gaceta del Norte. 1982.
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Euripean igarotako aste baten amaieran mundu guztia hunkitu zuen gertaera izan 

zen, hau da abuztuaren 26ko ostiraleko uholde ezin okerragoak. “ A g u a d u t x u ” 

izugarri honek jai guneko txosnak suntsitu, leku batzuetako bizitza batzuk akabatu 

ere egin zituen, kalte materialak itzelak izan ziren eta hondamendi nahaste-borraste 

horretan gure Erraldoi eta Buruhandi maiteek ere, Gargantuarekin batera, kalteak 

eta galerak eduki zituzten, ur kolpearen azpian hurrengo egunaren zain zeuden San-

tiago katedralaren klaustroaren gordelekuan. 

 

Denagatik ere, ona dena ere gogotara ekarri behar dugu: Bilboko herriak, konpartsek 

eta erbestetik etorritako jendeak elkartasun olatu bat osatu zuten eta, para eskuan, 

gai izan ziren apurka-apurka ilusioa eta irribarrea errekuperatzeko, eta gertatutako 

hondatzeak kenduta, gure Botxoaren ohiko itxurara atzera itzultzeko. 

 

1983. 1983. Beti Jai Alai taldeko musikariak.  

Jon Gaminde Terraza, Guillermo Peceño “Wili” eta Iñaki Ramos, erraldoien lehen bikotean urte ho-

rretako segizioan. 

BUA-AMB. La Gaceta de Norte ondarea 

1983 0301_004197_F-000255-006 

Egile ezezaguna.
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Hurrengo urtean (1984) biziberritu ziren eta euren itxurako aldaketa batzuekin be-

rriro irten ziren 12ak. 

Badirudi euren gordelekuan hoditeria zaharren batek eragineko hezetasuna izango 

dela pertsonaia bi hauekin behin betiko amaituko duena.

Doña Tomasaren janzkera gris bihurtzen da aurreko aldeko zerrenda gorrixka bate-

kin eta Doña Isabelenarena berde bihurtzen da, euren aurpegietako eta eskuetako 

makillajeak berriro zuzentzen dira.

 Iñaki Irigoien bilbduma.
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Bizkaiko Dantzarien Biltzarrak segituko du izaten erraldoien eta buruhandien kale-

jiren irteerak antolatzeko elkarte arduraduna Aste Nagusian, gaur egunera arte.  

1984.ko ekitaldi honetan erraldoiei dantzan eragiteko Gaztedi, Bihotz Alai eta Sal-

batzaile taldeetako dantzariak arituko dira eta gaiteroak 5 talde izango dira, Gaztedi, 

Bihotz Alai, Beti Jai Ala, Portugaleteko Elai Alai eta Salleko. 

 

Era berean, ekitaldi honetan euren jarduera bideoz grabatuko da. 

 

1980ko Erraldoien kontu bakarra, euren kalterako, euren tamainaren proportzio eza 

izan da, izan ere, desorekatzen zituen  gehieneko pisua goialdean zeukaten. Honi 

gehitzen badiogu astoak oso deserosoak, estuak eta idunaren altueran (gillotina gisa) 

geratzen zen zulo batetik burua sartu behar izatea, dantzarako erabili ahal izatea ezi-

nezkoa izaten zen.  

 

Horregatik, urte horietan dantzan eragin zietenei, burua galtzeko arriskuagatik ere, 

euren lan txalogarria eskertu behar zaie. 

 

Andoni Luzuriaga bilduma
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Euren mantenua Udalaren kontua da, lokal batetik bestera hainbat urte eman ondo-

ren, lortu du gordetzea euren mantenu zuzenerako beharrezko neurriak dauzkan 

lokal batean. 

Lehenengo “Materia sukoien” lokalean ...

eta gaur egun edukiera handiagoko beste udal-lokal batean.

 Jon Gaminde Terraza bilduma

 Jon Gaminde Terraza bilduma
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Geroagoko urteetan, Doña Tomasaren eta Isabel II.aren desagertzea izan ezik, ema-

naldiek normaltasunez iraungo dute, euren irteeren ohiko datak Inauteriak eta Aste 

Nagusia izaten dira, gaurko Bilboko Erraldoien eta Buruhandien belaunaldi berria 

sortu arte.

1980.eko erraldoien belaunaldia gaurkoarekin batera bizi da eta Udalak bere gain 

euren mantenua eta zaintza hartzeak ahalbidetzen du ikusi ahal izatea Euskal Mu-

seoak eta Udalak antolatutako erakusketetan azken urteotako udako hilabeteetan.

Bilbo Hiribilduaren ondare kulturalaren eta historikoaren parte izanez, espero dugu 

denboran luze irautea eta beharbada egunen batean Bilboko kaleetan zehar berriro 

irtetea, Hiribilduaren ekitaldi gogoangarriren edo adierazgarriren baten kariaz.

 Jon Gaminde Terraza bilduma
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 Argazki honetan, erraldoien hainbat lagun gartsu agertzen dira, Pau Blanch, Ana 

García eta Gerard Regué García, Javier Gorostiola (Bilboko udalaren jai maisua urte 

askotan, euron zaintzaren arduraduna eta urte asko lokal duinak bilatzen eman zi-

tuena) eta Toño Valdivielso, euren zaintzaren gaurko arduraduna.  

 

Artikulu hau amaitzen dut eskerrak ematen Bilboko umeek eurekin pozik eta irriba-

rretsu disfrutatzen segitzea euren lanaren bidez ahalbidetzen dutenei, bai dantzatuz, 

bai kalejiren musika jarriz, bai mantenua zainduz eta arropa hobetuz, argazkian ikus 

daitekeen bezala, eta baita Bilboko Udalari, Euskal Museoari eta Bizkaiko Dantza-

rien Biltzarrari ere.

 Jon Gaminde Terraza bilduma
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