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MUNICH, 1810EKO URRIAREN 12A. Luis I.a Bavaria-
ko printzea eta Teresa Saxonia-Altenburgeko prin-
tzesa ezkondu ziren. Besteak beste, zaldi lasterketa
antolatu zuten hiriko harresien alboko zelai batean,
handik aurrera Theresienwiese izenez ezagun egin-
go zen eremuan. Ezkontzaren ospakizunak urria-
ren 17ra arte luzatu ziren urte hartan.

1825ean, Maximiliano I.a hil zenean, Luis I.a
izendatu zuten Bavariako errege. 1848ko Iraultza-
ren ondoren, bere seme Maximiliano II.aren
mesedetan abdikatu zuen.
Teresa emaztea 1854an hil
zen, eta Luis, 1868an. Bedera-
tzi seme-alaba izan zituzten.
Baina ezkontza hark askoz
ondorengo gehiago izan
zituen.

1810eko ospakizunak izan
zuen arrakastak bultzatuta,
hurrengo urtean nekazaritza
azoka antolatu zuten zelai
horretan –egun oraindik eutsi
egiten diote tradizio horri–,
sektorea sustatzeko asmoz.
1819an Municheko agintariek
euren gain hartu zuten jaialdia
antolatzeko ardura, eta Okto-
berfest urtero antolatzeko era-
baki ofiziala hartu zuten.
Aurrerago, ospakizunak luza-
tzea –gaur egun 16-18 egun
irauten du jaialdiak– eta aurre-
ratzea erabaki zuten, egunak
luzeagoak eta epelagoak baitira
irailean. 

1880an 400dik gora postu osatzen zuten azoka,
gehienek garagardoa saltzen zuten eta, lehenengoz,
argindarrak argitu zuen jaialdia. Hurrengo urtean
bratwurst saltxitxen saltokiak jarri zituzten, eta
garagardoa kristalezko litroko pitxerretan banatzen
hasi ziren 1892an. 1910ean, Oktoberfestek 100 urte
bete zituenean, 120.000 litro garagardo kontsumitu
zituzten.

Baina jaialdia ez zen etenik gabe hazi. 1854an utzi
zuten lehenengoz bertan behera, kolerak hiriko

3.000 biztanle hil ondoren.
1866an Austriaren eta Prusia-
ren arteko gerrak eten zuen
festa, eta 1870ean, Frantzia eta
Prusiaren artekoak. Hiru urte
geroago berriro ere kolerak
galarazi zuen. Lehen Mundu
Gerrak iraun artean ere ez zen
burutu, eta 1924 eta 1924 urtee-
tan inflazioak eragin zuen ete-
naldia. Hitlerrek hauteskun-
deak irabazi zituenean, 1933an,
Bavariako bandera zuri-urdina
esbastikak ordezkatu zuen
Oktoberfesten. Eta Bigarren
Mundu Gerran ez zen ez ban-
derarik ez festarik izan. Guzti-
ra, 24 urtetan huts egin du.

Oktoberfestek, gaur egun,
sei milioi eta erdi bisitari ingu-
ru biltzen ditu urtero, eta zazpi
milioi litro garagardo baino
gehiago kontsumitzen
dituzte 42 hektareako
eremuan. 

NEANDERTHALEN DIETA orain arte
pentsatu baino aberatsagoa zela azaldu
genuen orrialde honetan joan den uda-
berrian (ARGIA, 2.278. zbk.). Bada,
Torremolinos (Malaga, Espainia) ingu-
ruko Bajondillo kobazuloan duela
150.000 urteko itsaski arrastoak topatu

dituzte –argazkian, arrasto horietako
batzuk–, eta, hala, neanderthalen dieta
anitzaren hipotesiak indar handiagoa
hartu du. Aurkikuntzari esker jakin
dugu izaki horiek itsaskiak gordinik
nahiz egosita jaten zituztela eta, nagu-
siki, muskuiluak zituztela gogoko. 

Arrastoak

Duela 150.000 urteko itsaski-jana Torremolinosen

Ezkontzaren aitzakiaz


