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H
eldu da atze-

rako kon-

tua. Ordu

batzuk bes-

terik ez dira

g e l d i t z en

Iruñea festaz blaitzeko. Eguer-

dian, puntu-puntuan, Udaletxe-

ko plazak gainezka egingo du: iri-

tsi dira hainbeste itxarondako

sanferminak. Heldu da hilabe

luzeetan izandako jai gosea ase-

tzeko unea.

Ordutik, festak ez du etenik

izango bederatzi egunez. Goizez,

arratsaldez eta gauez, nahi haina

ekitaldi izango dira hiri osoan

zehar; haurrek, gazteek eta hel-

duek ez dute aspertzeko tarterik

izango. Suziria bota eta berehala,

musikariek eta txarangek Udale-

txeko plazan dagoen festa giroa

hiri osoan zehar zabalduko dute.

Arratsaldean, Erraldoiek eta

buruhandiek lehen irteera egingo

dute. Ondorengo egunetan, goi-

zero irtengo dira 09:30etan, haur

guztien gozamenerako. Txikie-

nentzat, gainera, Haurren Txo-

koa izango da egunero Askatasu-

naren plazan eta Taconeran.

Euskal dantzek ere tarte bere-

zia dute egitarauan. Egunero ari-

tuko dira zenbait talde txistu eta

gaiten doinuekin dantzan Gazte-

luko plazan, 21:00tik aurrera.

Horren ostean, zezensuzkorik eta

su festarik ere ez da faltako bede-

ratzi egunez.

Gautxoriek ere ez dute parran-

darako aukera galduko. Foruen

plazak eta Compañia plazan pun-

tako taldeek joko dute egunero.

Esate baterako, Tremenda Jauria

eta Amparanoia taldeak arituko

dira gaur Foruen plazako ohol-

tzan. Larunbatean, berriz, Lagri-

mas de Sangre arituko da Foruen

plazan, eta Kumbia Queersek

Compañia plazan joko du. Zea

Maysek, Brigada Improductivak

eta DJ Txurruk ere egingo dute

bisita Iruñera.

Motzak izaten dira sanfermi-

netako gauak, eta, eguna argitu

FESTA GOGOA ASETZEKO
ORDUA IRITSI DA IRUÑERA
Bederatzi egunez, jai giroa nagusituko da Iruñeko kaleetan zehar. Gaur eguerdian piztuko da
festa, DYA elkarteak suziria botatzean. Boluntarioen lana goraipatu dute herritarrek.

Eguerdian, puntu-puntuan, iruindarrek hasiera emango diote festari. Bederatzi egunez, jaiak ez du etenik izango . IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS
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orduko, gaupaseroak eta goiztia-

rrak elkartu ohi dira entzierroa

ikusteko. Ondoren, peñek anto-

latutako hamaiketako oparoa

egiteko aukera izaten da alde

zaharreko kaleetan, eta, kontura-

tzerako, jai giroan erabat murgil-

tzen dira iruindarrak, berriz ere,

deskantsurako tarterik gabe. 

DENAK EZ DU BALIO
Bederatzi egunez etengabeko jai

giroan aritzeak, ordea, ez du esan

nahi Iruñea araurik gabeko hiri

bilakatzen denik. Horregatik,

Iruñeko Udalak eta Nafarroako

Gobernuak kanpaina bat abian

jarri dute nazioartean sanfermi-

nek duten irudia eraldatzeko

asmoz. Mugarik gabeko festaren

kultura ekiditea da asmoa, eta

sanferminetara doazen horien-

gan kontzientzia piztea ere bai.

Horregatik, jatorrizko sanfermi-

netako ohituren nondik norako-

ak jaso dituzte webgune batean,

baita bederatzi egunetako egita-

raua ere. Peñen inguruko infor-

mazioa, txupinazoaren jatorria

eta Ernest Hemingway idazleak

Iruñean izandako bizipenen

inguruan irakur daiteke orrian,

besteak beste.

Bestalde, eraso sexistarik gabe-

ko jaiak aldarrikatu dituzte, eta

berdintasun sailarekin erasoen

aurkako kanpaina egin dute aur-

ten ere. Gainera, jaiak arrakasta-

tsuak izan daitezen boluntario la-

nean aritzen diren herritar horien

lana ere goraipatu nahi izan dute.

Gorazarre egin diete hala nola en-

tzierroan zauritutakoak artatzen

aritzen diren elkarteei.

Jaiak gozatzeko deia egin du

udalak, baina arduraz jokatzeko

oharra ere helarazi die herritarrei

eta kanpotik etorritako turista

eta bisitariei. Oroitarazi dute

bizikidetzarako festak

errespetuz egitea ezinbes-

tekoa dela. Horregatik,

informazioa herritar guz-

tiengana irits dadin, eus-

karaz, gaztelaniaz, ingele-

sez eta frantsesez izango da

beharrezko informazioa atari

digitalean.

DYA TXUPINAZOAN
Boluntarioen lana goraipatu dute

behin eta berriz udaletik, eta

herritarrek ere eskertu dute

elkarteek egindako lana. Horren

lekuko, parte hartze bidez auke-

ratu dute iruindarrek zein izango

den suziria botatzeaz arduratuko

den elkartea. Aurten, DYA elkar-

teari egin diote eskaintza, 40 urte

betetzen dituelako, eta urteetan

sanferminetan egindako lan

boluntarioa eskertzeko asmoz. 

Joseba Asiron Iruñeko alkateak

esan duenez, suziria botatzea

«zinez merezi du» elkarte

horrek. Urte horietan guztietan,

10.000 lagun inguru aritu dira

boluntario gisa lanean. Aldi bere-

an, entzierroetan, jaietako ekital-

dietan eta txupinazoan egiten
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ZINEMARIK ONENAZ GOZA EZAZU EN

dute lana goraipatu du alkateak.

Izan ere, urtero egoten dira,

uholde zuri-gorriaren barnean,

horiz jantzitako boluntarioak.

Udaletxeko plazan suziriaren

zain egoten diren herritarren osa-

suna bermatzea da haien helbu-

rua. Aurten, txupinazoak kolore

horia ere izango du, baina plaza-

tik udaletxeko balkoira egingo

dute jauzi DYAko kideek, jaieta-

ko protagonista bihurtuz.

9.000 iruindarrek hartu dute

parte bozketan, eta hiru laurde-

nek DYAri eman diote boza.

Orain arte, zinegotziek zuten

suziria botako zuen elkartea hau-

tatzeko ardura. Iaztik, ordea,

herritarrek aukera dute hainbat

eragileren artean suziria botako

duen taldea aukeratzeko. Horre-

la, omenaldi egiten diete hirian

jardunean aritzen diren elkarteei.

Iruñeko herritarrak eta kan-

potik etorritakoak irrikaz daude

gaur eguerdian jaiei hasiera ema-

teko. Bederatzi egunez, atsedenik

gabeko festa izango da hiribu-

ruan. Jaiak hara joandako guz-

tien gozagarri izan daitezen,

errespetua, bizikidetza eta ardura

eskatu dituzte Iruñeko Udalak

eta hiriko eragile ugarik.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
sanfermin.pamplona.es

@

Urte luzez sanferminetan egindako lanagatik DYA omendu dute herritarrek. Haiek botako dute aurten suziria. IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS

Nazioartean sanferminek
duten itxura eraldatzeko,
abian jarri dute Iruñean
‘Denak ez du balio’ kanpaina.



M
a l t z u r
aurpegia
du Cara-
v inagre
kilikiak.
Hala ere,

haurrek gehien maite duten per-
tsonaia da; atsegina eta jostalaria.
Hala uste du Maximiliano Cosatti
aurtengo sanferminetako karte-
laren egileak (Hurlingham, Ar-
gentina, 1979). «Haurren etsaia
izan arren, umeak maiteminduta
daude Caravinagrerekin. Haien-
tzat, jostailu baten antzerakoa
da», dio Cosattik. Ilusioa eta hau-
rrengan kilikiak sortzen duen zi-
rrara helarazi nahi izan du afixa-
ren bitartez. Izan ere, haurrek eta
helduek pasio handiz bizi dituzte
sanferminak.
Jai egunetako goizei ere errefe-

rentzia egin nahi izan die diseina-
tzaileak. Horregatik, kilikia ohe-
an ageri da, esnatu berri, kolorez-
ko maindireen azpian. Hala du
izena, gainera, kartelak: Sanfer-
minetako goizak. Hain zuzen ere,

iruindarrak ari dira Iruñeko jaie-
tako goizetako giroa berreskuratu
nahian. Cosattik, ordea, jaien iza-
era aldarrikatzeaz harago, Caravi-
nagreren «esentzia» atera nahi
izan du argitara: «Haurrei ikara-
garri gustatzen zaie, izen deigarria
dauka, eta, gainera, aurpegi bitxia
du». Haren iritziz, ezaugarri ho-
riek erakargarri bihurtzen dute
Caravinagre.
Cosatti ez da, ordea, kilikiaren

berezitasunez ohartu den disei-
natzaile bakarra. Bost urtean hi-
rugarren aldiz, Caravinagre izan-
go da sanferminen berri ematen
duen afixaren protagonista.
1900dik, bost aldiz izan da pertso-
naia hori festetako erreferente na-
gusia. Karteleko irudi izan dira
beste hainbat kiliki ere azken
mendean. Agerikoa da buruhan-
dien eta erraldoien konpartsak
zer-nolako garrantzia duen
Iruñeko sanferminetan. Cosattik
ere, hainbat irudirekin proga egin
ostean, erabaki zuen Caravinagre
bilakatzea Iruñeko aurtengo en-

baxadore. Izan ere, duela zenbait
hiletatik nonahi ikusi daiteke kar-
tela, eta, festa egunetan, hiriburu-
ko ikur bihurtuko da.

HIRUGARRENEAN, BAI
Diseinatzailearen ustez, hiriko
edozein txokotan haren diseinua
ikustearen ondorioz, festak beste
modu batean biziko ditu. Dena
den, ez da sanferminetarako afixa
lehiaketan parte hartzen duen le-
hen aldia. Aurretik, bi aldiz egin
du txapelketa irabazteko ahalegi-
na. Iaz, gainera, finalera sailkatu
zen haren diseinua. Aldi horietan,

festetako pertsonaia ugariren na-
hasketa aurkeztu zuen; oraingo-
an, ordea, irudi bakarra ageri da
afixan: «Ahalik eta pertsonaia
gehien bildu nahi nituen hasiera.
Ohartu nintzen, ordea, Caravina-
grerekin aski zela. Iruditzen zait
nahikoa irudi ikonikoa bilakatu
dela».
Cosattik azpimarratu du, gaine-

ra, gorabeherak izan dituela sortze
prozesuan: «Hasieran, duela zen-
bait urte beste kanpaina baterako
egindako irudiaren ideia nuen bu-
ruan. Kilikia peluxezko panpina
bilakatu nahi nuen. Gero, haur
bati helduta irudikatu nuen. Ideia
findu, eta lehiaketa irabazi duen
afixa egin nuen azkenean». Cosa-
ttik badu kezka bat: «Aurtengo
sanferminetako ikurra iruinda-
rren gustuko izan dadila».
Hain zuzen ere, herritarrak izan

dira, prozesu parte hartzaile baten
bitartez, lehiaketako irabazlea
hautatu dutenak. Ia 5.700 lagu-
nek eman dute haien boza, eta ho-
rietatik %27,4 izan dira Cosattiren
diseinua hautatu dutenak. Ia guz-
tiek Internetez eman dute botoa,
baina Iruñeko Udalak parte har-
tze zuzenerako guneak ere egoki-
tu ditu udalaren esku dauden
eraikinetan.
Irabazle izateagatik, diseina-

tzaileak 3.600 euro irabazi ditu,
baina, haren ustez, askoz ere opari
handiagoa da sorkaria hiriko
hainbat txokotan ikusi ahal izatea:
«Orain hasi da diseinua hirian ze-
har mugitzen. Elastikoak ere egin

dira. Kaletik noanean, harridura
sortzen dit oraindik ere».
Ez da ordea, Cosattik irabazi

duen lehen lehiaketa. Aurretik,
egin izan ditu Argentinan horre-
lako lanak. Gainera, joan den ur-
tean Correosek antolatutako zigi-
luen diseinurako lehiaketa bat
irabazi zuen. Horregatik, egun,
hark sortutako irudiak ikus dai-
tezke zigiluetan. Sortze prozesu
bakoitzak du xarma, baina, disei-

natzailearentzat, sanferminetako
kartelaren lehiaketa irabaztea be-
rezia izan da.
Lau urte dira Argentinatik

Iruñera bizitzera etorri zela. Or-
dutik, sanferminez gozatzeko au-
kera izan du Cosattik. Baina, aur-
ten, modu berezi batean biziko di-
tuelakoan dago: «Uste dut beste
era batera biziko ditudala aurten-
go sanferminak. Nik egindako
irudia leku guztietan ikusteak
eragina izango du».
Gainontzean, ordea, espero du

jaiak aurreko urteetan bezala go-
zatzea. Lasaitasunez eta aldaketa
handirik gabe lagunekin festa gi-
roaz murgildu nahi du diseina-
tzaileak. Egunez eta gauez, zirrara
bereziz biziko ditu sanferminak.

CARAVINAGRE
IRUÑEKO
ENBAXADORE
Maximiliano Cosatti diseinatzaileak irabazi
du aurtengo kartel lehiaketa. ‘Sanferminetako
goizak’ du izena jaiak iragartzen dituen afixak.

Maximiliano Cosatti Sanferminetako goizak kartela esku artean duela. JESUS DIGES / EFE

IV b Sanferminak BERRIA

Osteguna, 2017ko uztailaren 6a

«Caravinagrerekin 
aski izan da. Nire
ustetan, Iruñeko irudi
ikoniko bilakatu da
kilikia»
MAXIMILIANO COSATTI
Sanferminetako kartelaren egilea



I
a 40 urte pasatu dira

78ko sanfermin haieta-

tik. Jaietako arratsalde

arrunta zena sarraski

handia bilakatu zen or-

du gutxian. Zezen pla-

zan hasi zen liskarra, 18:00ak al-

dera. Peñek ohitura dute plazaren

erdira jaisteko, eta, besteak beste,

aldarrikapenentzako espazioa ere

izaten da hori. Hala, batzuek am-

nistiaren aldeko mezua zabaldu

zuten hondarretatik, 10.000 per-

tsonaren aurrean. 40 bat polizia

nazional sartu ziren orduan zezen

plazara, eta segituan kaosa zabal-

du zen inguruan. Izuak eta ziur-

gabetasunak hartu zuen Iruñea,

eta liskarra piztu zen nonahi.

Operazio buruak «ahal guztiare-

kin» sartzeko esan zien poliziei:

«Ez eduki inor hiltzeko erreparo-

rik». Uztailaren 8 hartako arra-

tsean hil zen German Rodriguez,

Poliziak kopetan tirokatu ostean.

Hilketa, ordea, ez da inoiz iker-

tu. Juan Gautierrek eta Jose Angel

Jimenezek dokumental bat egin

zuten 78ko uztailaren 8an gerta-

tutakoa jasotzeko, baina, ofizial-

ki, ez dute inoiz inor epaitu. «He-

rritarrek argitu dute gertatuta-

koa», azaldu du Sabino Cuadra

Sanfermines 78 Gogoan elkarteko

kideak: «Ikerketa batzorde bat

antolatu zen, eta peñek beren

ikerketa propioa egin zuten. Argi

dago erantzukizuna Poliziarena

eta UCDko garai hartako gober-

nuarena izan zela. Ez du inork be-

re gain hartu, ordea, gertatuaren

erantzukizuna». Egun hartan

gertatutakoa «argituta» dagoela

uste du Cuadrak. Baina instituzio-

ek eta Justiziak erantzukizunik

hartu ez dutelakoan dago.

Horregatik, datorren urtea ba-

liatu nahi du elkarteak egun har-

tako biktimek merezi duten justi-

zia eta ordaina aldarrikatzeko.

Izan ere, 40 urte beteko dira san-

fermin haietatik, eta elkarteak,

senideek eta lagunek lanketa be-

rezi bat abian jarri dute Iruñeko

Udalarekin eta Nafarroako Go-

bernuarekin. Helburua da era-

kunde publikoek biktimei erre-

konozimendua egitea eta historia

mantentzea; gertatutakoa ahanz-

turan erori ez dadin. 

Cuadraren ustez, une egokia da

instituzioekin horrelako dinami-

ka bat abian jartzeko: «Orain arte

aginduan egon direnek ez dute

azalpenik eman Rodriguezen ka-

suaren gainean eta 78ko sanfer-

min haien inguruan. Aldaketaren

gobernua iritsi denetik, agerikoa

da beste jarrera bat dutela». Az-

ken hiru urteetan, Joseba Asiron

Iruñeko alkatea joan da uztailaren

8ko omenaldira, baita Nafarroako

Gobernuko ordezkariak ere. Gai-

nera, joan den otsailean  Nafarro-

ako Gobernuak omenaldia egin

zien motibazio politikoagatik Po-

liziak edo eskuin muturreko tal-

deek hildako zenbait nafarri. Bes-

teak beste, German Rodriguezi

eta Mikel Zabalzari.

Hain zuzen ere, Mikel Zabalza-

ren arreba Idoia Zabalzak iraku-

rriko du Rodriguezen omenezko

idatzia datorren larunbatean.

Aurtengo ekitaldiak bi helburu

izango ditu, Cuadraren arabera:

«Oroitarazi nahi dugu German

izan zela eraso horren ondorio la-

rria, baina jomuga izan zirela

Iruñea eta Nafarroa. Hiria suntsi-

tu nahi zuten. Gainera, estatuak

inpunitate osoz egindako krime-

nak salatu nahi ditugu».

TESTUINGURU NAHASIA
Izan ere, Cuadrak dio Rodrigue-

zen kasua ezin uler daitekeela tes-

tuingurua aintzat hartu gabe.

Trantsizio garaia zen, eta pil-pile-

an zegoen Hego Euskal Herria egi-

tura administratibo bakarrean el-

kartzeko eztabaida. Gainera, Na-

farroan ez ezik, Araban, Bizkaian

eta Gipuzkoan ere ez zen aro la-

saia izan. Horregatik, 1976ko

martxoaren 3ko sarraskia ildo be-

rean kokatu du Cuadrak. Are

gehiago, bi elkarteek elkarrekin

egin izan dute lan oroimen histo-

rikoaren inguruan.

Aldez aurretik ongi pentsatuta-

ko oldarraldia izan zen uztailaren

8koa, Cuadraren ustez. Estatuak

«inpunitate osoz» jokatu zuela

dio, eta Justiziak «beste alde bate-

ra begiratu» zuela salatu du: «Ez

zutenez identifikatu zehazki nork

egin zuen tiro, ez zuten ikerketa

sakonagorik egin. Justiziak bizka-

rra eman zion herriaren eskaki-

zunari». Trantsizio garaia dikta-

duraren luzapena izan zela ohar-

tarazi du Cuadrak, eta horren adi-

bide da Rodriguezen beraren he-

riotza.

Aurten, 39. aldiz oroituko di-

tuzte sanfermin ilun horiek, eta

ekitaldian, oroimenaz harago,

errekonozimendu eta ordain ins-

tituzionala ere eskatuko dute bik-

timentzat. Orreaga kalean Rodri-

guezen omenez egindako mono-

litoan bilduko dira herritarrak.

Hirugarren oroitarria da: lehena

apurtuta azaldu zen, eta, bigarren

aldiz jarri zutenean, lehergailuz

suntsitu zuten hori ere. Tirabirak

izan zituzten instituzioekin hiru-

garrenez jarri zutenean, baina,

azkenean, berreskuratzea lortu

zuten, eta han egiten dute urtero

uztailaren 8a oroitzeko ekitaldia.

«Herriak oroimenean gorde du

Rodriguez, eta herriak argitu

zuen egun hartan gertatutakoa.

Bada garaia instituzioek ere keinu

bat egin dezaten», eskakizuna

egin du Cuadrak. Hori izango dute

datorren urterako erronka.

OROIMENAZ
HARAGO, EGIA
ETA ORDAINA
Duela 39 urte, Poliziak German Rodriguez
iruindarra hil zuen. Sanfermin horietan gertatua
ez ahazteko eskatu dute elkarteek eta lagunek.

Urtero biltzen dira uztailaren 8an Rodriguezen senideak eta lagunak, omenaldia egiteko. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRSS

«Egun hartan German
izan zen ondorio larria,
baina jomuga izan ziren
Iruñeko herria eta
Nafarroa osoa»
SABINO CUADRA
Sanfermines 78 Gogoan elkarteko kidea
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E
rdigunean jarrai-

tuko dute Herri

Sanferminek.

Aurten, festaz

blaituko dituzte

Errekoletak  eta

O plaza. Bederatzi egunez, festak

piztuko ditu plaza txiki horiek.

Izan ere, eragile ugariren artean

osatutako egitarau oparoak giro

ederra jarriko du Iruñeko kasko-

an.   

Aurtengo guneak «xumeak»

izango dira, antolatzaileen esane-

tan. Txikian eragitea dute helbu-

ru: «Sanferminak kanpora begi-

rako festa erraldoiak dira, baina

guk bertakoentzat egin nahi ditu-

gu jaiak, eta, noski, haiengan piz-

tu nahi dugu kontzientzia», dio

Angela Epalza Herri Sanfermine-

tako kideak. Helburuak ez baitira

txikiak: jai ereduaren inguruko

hausnarketan murgilduta daude,

eta bestelako sanferminak anto-

latzea dute xedea.  «Jai eredu par-

te hartzailea, herrikoia, euskaldu-

na, feminista, ekologikoagoa,

plurala eta antikapitalista bultza-

tu nahi dugu», esan du Epalzak. 

Kultur eskaintza oparoa pres-

tatu dute datozen egunetarako,

baina bertaratutakoen kontzien-

tzia astintzea ere badute helburu.

Plaza txikiek lanketa horiek egite-

ko aukera hobea ematen dutela

uste du Epalzak: «Eremu txikie-

tan errazagoa da onartzen ez ditu-

gun jarrerak detektatzea eta iku-

saraztea; beraz, errazagoa da ho-

rien aurka borrokatzea ere». Izan

ere,  joan den urtean gune handia-

go batean antolatu zituzten Herri

Sanferminak, baina ohartarazi

dute formatu horrek «errazago»

birsortzen duela «sistema hete-

ropatriarkal kapitalista».

Gainera, plazak «okupatzeak»

badu sinbolikotik. Urteetan, hiri-

gunetik kanpo kokatu behar izan

dute gunea, baimen kontuenga-

tik. Azken urteetan, berriz, alde

zaharrera itzuli dira festak. Anto-

latzaileek argi dute: «Ezin gara

hiritik kanpo egon; kalea hartu

nahi dugu. Gure eremu naturala

da». Izan ere, Epalzaren ustetan,

iruindarrek izan behar dute jaien

protagonista, eta, horregatik,

«herritik eta herriarentzat» sor-

tutako jaiek erdigunean egon be-

har dutela aldarrikatu du: «Herri

mugimendua baztertuta egon da

urte luzez Iruñean; orain, dagoki-

gun lekua berreskuratu behar

dugu».

Horretaz gain, alde zaharrean

egonda parte hartzea askoz ere

aberatsagoa dela azpimarratu du

Epalzak, herri mugimenduko ki-

deekin ez ezik bizilagunekin ere

elkarbizitzan aritzen baitira fes-

ten antolakuntzan eta baita san-

ferminetan ere. Jaiak herrikoiak

izan daitezen, herritarren parte

hartzea ezinbestekoa dela uste

dute antolatzaileek; horregatik,

hilabeteak pasatu dituzte egita-

raua prestatzen.

ALDARRIKAPEN UGARI
Urtean zehar egindako lanaren

uzta da antolatutako egitarau

oparoa. Egun bakoitzean aldarri

bat izango dute festarako aitza-

kia. Esate baterako, larunbatean

egun «antikapitalista» izango

da. 11:00etarako, bertso hamai-

ketako ibiltaria antolatu dute;

eguerdian, berriz, herri zumba

izango da, eta O Plazan bazkari

internazionalista antolatu dute

Askapenako kideek. Gauean,

Kop eta Occhi di Farfalla arituko

dira, besteak beste, oholtzan.

Astearteko egun ekologistan,

azoka ekologikoa egingo dute goi-

zean, Errekoleten plazan, eta ikas-

le bazkaria eguerdian, O plazan.

Biharamunean, berriz, euskara

izango dute ardatz. Horregatik,

12:30ean Mintzodromo euskaldu-

na izango da, AEK-k antolatuta.

Gainera, euskaldunen bazkaria

izango da, eta, gauean, Garilak 26

taldeak giroa alaituko du.

JAI GIROAK
TXIKI UTZIKO
DITU PLAZAK
Herri Sanferminek egitarau oparoa antolatu
dute, feminismoan, aniztasunean, parte
hartzean eta ekologismoan oinarrituta.

Joan den hilabetean aurkeztu zuten aurtengo egitaraua herri mugimenduetako kideek. EUSKALERRIA IRRATIA
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Aniztasuna izango dute aldarri Herri Sanferminek. Mazedonia kalejirara joateko deia egin dute. HERRI SANFERMINAK



Kontzertu eta ekitaldi kultura-

lez gain, aurten berrikuntza bat

egin dute egitarauan. Zezenketen

orduan beste aukera bat eskaini

nahi izan dute: «Arratsaldero

olinpiar jokoak antolatuko ditu-

gu, zezenketen orduan festa egi-

teko aukera gehiago badaudela

aldarrikatzeko». Okojoko izena

jarri diote txapelketari. Taldeak

osatzeko baldintza bakarra dago:

kideen arteko parekidetasuna

bermatzea. Antolatzaileek ohar-

tarazi dute ez dela soilik kirolean

oinarritutako lehiaketa izango,

eta, horregatik, nahi duen orok

parte hartzeko deia egin dute.

Gainera, adin tarte guztietara-

ko ekitaldiak prestatu dituzte, eta

jantoki ekologikoa izango da egu-

nero. Euskalerria Irratiak eta Xa-

loa telebistak egunerokoaren be-

rri emango dute gunetik eguerdi-

ro.

JAI EREDU FEMINISTA
Epalzaren arabera, garrantzitsua

da festa egunetan aldarrikatuta-

koak egunerokoan ere aintzat

hartzea. Horren adibide da, esate

baterako, jai eredu parekide eta

feministen aldarria. Erasoen aur-

kako erantzunaz haratago, jai

eredua bera aldatzeko lanketa

abiatu zuten Herri Sanferminek

duela zenbait urte. Hausnarketa

prozesu baten ondorioz, eskain-

tza kulturalaren eta taldearen

antolakuntza parekidearen ingu-

ruko urratsak egiten hasi ziren.

Besteak beste, jaietan egingo

diren jarduerek baldintza jakin

batzuk bete behar dituzte, eta,

gainera, lantalde feminista bat

ere badute, jai eredu parekidea

izatea bermatzen duena. Hala

ere, Epalzak aitortu du oraindik

badagoela zer egina: «Begirada

feminista jartzen saiatzen gara

jaien antolakuntzaren prozesu

osoan, baina beti ez da erraza iza-

ten».

Feminismoaz gain, beste balio

asko ere lantzen dituzte zehar le-

rro gisa: ekologismoa da Herri

Sanferminen beste oinarri bat, eta

jantoki ekologikoan parte har-

tzen duten kooperatibak elikadu-

ra burujabetzaren logikan sartuta

daudela bermatzen ahalegindu

dira. Are gehiago, kooperatibis-

ten artean ere parekidetasuna

egon dadin  saiatu dira.

Herri Sanferminek plaza txi-

kiak handi bihurtuko dituzte, al-

darriek eta jai giroak Iruñeko

bihotzean lekua izan dezaten .

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.hsf.eus

@

Herritarren parte hartzean oinarritzen dira Herri Sanferminak egitaraua osatzeko garaian. JAGOBA MANTEROLA / ARP
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«Herri mugimendua
baztertuta egon da urte
luzez. Orain, dagokigun
lekua berreskuratu
behar dugu»
ANGELA EPALZA
Herri Sanferminak taldeko kidea



B
ederatzi egunez,

eta ia hogeita lau

orduz, nabar-

mena da peñeta-

ko kideen pre-

sentzia Iruñeko

kaleetan. Hiria bizi mantentzeaz

arduratzen dira, goiz eta arratsal-

dez, baita ordu txikitan ere. Izan

ere, Iruñeko sanferminetako

ezinbesteko osagai dira hamazaz-

pi peñak.

Alde zaharreko Jarauta kalea-

ren inguruan bildu ohi dira talde

gehienak, baina badira beren txo-

koa beste nonbait dutenak ere.

Guztien helburua, ordea, bera

izaten da: lagun artean hamaike-

takoa, kalejira, bazkaria eta pa-

rranda egitea txarangaren lagun-

tzaz. 1903an sortu zen lehena: La

Unica. Ordutik, ugari dira Iruñe-

an sortutako peñak. Bakoitzak

bere berezitasunak izan arren,

guztiek egiten dute bat jai eredu

herrikoi eta parte hartzailea bul-

tzatzearekin.

Peña bateko kide izatea sanfer-

minak «barrutik bizitzea» da,

Haritz Pascual Irrintzi peñako ki-

dearen ustez. Hala uste du Odei

Garciak ere. Alegria peñako kide

da. 1952an sortu zen elkartea, eta,

egun, Jarauta kalean dute lokala:

«Peñen kalea dela esan liteke. Gi-

ro ederra izaten da egun osoan.

Urtean zehar ere elkartzen gara

peñetako kideak, ekintza ugari

antolatzeko». Izan ere, ohikoa da

peñek kaleak hartzea hamaiketa-

koa eta bazkaria egiteko. Irrintzik,

berriz, 67 urte beteko ditu, eta iaz

lokala erre zitzaien. Jaiak behar

bezala ospatzeko, lokal berria

izango dute aurten.

Garciak eta Pascualek diote

egunez ere sanferminek kutsu be-

rezia dutela: «Jendez lepo egoten

dira kaleak gauez, eta txarangek

ez dute lehen zuten leku bera. Ho-

rregatik, goizetik hasten gara gu

egunaz gozatzen», azaldu du Pas-

cualek. Goizeko egitarauari ere

garrantzia ematen diote Alegrian:

«Egunez antolatzen ditugu peña-

rekin lotura duten zenbait jardue-

ra. Ondoren, hamaiketakoa egi-

ten dugu, baita bazkaria ere».

Biek azaldu dutenez, geroz eta ga-

rrantzia handiagoa ematen diote

egitarau propioa eta askotarikoa

osatzeari.

Bazkalostean, txarangari ja-

rraituz, ohiturazko kalejira egiten

dute peña guztiek zezen plazara.

Pascualen ustetan, tradizio zena

aldatuz joan da, ordea, eta geroz

eta kide gutxiago joaten dira ze-

zenketan ikustera. Garciak ere ai-

tortu du geroz eta jende gehiagok

eskatzen diela egitaraua osatzeko

zezenketen denboran ere. Gaue-

an, berriz ere egiten dute alde za-

harrerako bidea talde guztiek,

txarangak eta pankartak buru di-

tuztela.

Izan ere, festarako taldeak dira

peñak, baina badute aldarrikape-

nerako tartea ere. Hain zuzen ere,

talde bakoitzaren jantziaz gain,

urtero egiten dituzten pankartak

dira peñen bereizgarri nagusiak.

Oro har, karikatura itxurako iru-

diak ageri dira pankarta guztie-

tan. Mezuak ere antzekoak izaten

dira: «Helburua da boterean da-

goenari iseka apur bat egitea eta

urtean zehar gertatutakoa main-

KALEAK IRRINTZIZ ETA POZEZ
BETETZEN DITUZTE PEÑEK
Sanferminak barrutik bizi dituzte peñek, baina kanpora ere asko ematen dute jaietan. Inor gutxik
jakin arren, Alegria, Irrintzi eta beste peña batzuek ez diote lan egiteari uzten urte guztian.

Peña bakoitzak bere pankarta egiten du urtero. Hamaika aldarrikapen egiten dituzte karikaturen bitartez. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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dire zuri batean irudikatzea», dio

Pascualek. Irrintzi peñan lehiake-

ta egiten dute urtero, eta, haren

arabera, marrazkilariek ez dute

inolako «zentsurarik» izaten iru-

diak egiteko unean. Alegria peña-

ko Garciak ere uste du garrantzi-

tsua dela estetikaz harago mezu

jakin bat helaraztea: «Pankarten

ideiarik funtsezkoena da aldarri-

kapen politiko bat egitea».

Pascualen iritziz, peñek funtzio

ustez «apolitikoa» izan arren,

komunitatean eragiteko gaitasun

handia dute, eta jai eredu parte

hartzailearen alde egiten dute,

gainera. Esaterako, Irrintziko ki-

deak goizero joaten dira bisita egi-

tera ospitalera eta zahar etxera,

sanferminak «ehuneko ehunean

bizi ezin dituztenei» festa giroa

logelara bertara eramateko.

Gainera, prozesu batean hartu

dute parte jai ereduaren inguruan

hausnartzeko. Pascualen ustetan,

Irrintzi peña ahalegindu da jende-

aren parte hartzea sustatzen. Do-

ako ekitaldiak antolatzen ahale-

gintzen dira, kutsu «merkantilis-

ta» alboratuz. Sanferminak «bo-

tila festa masifikatu» bilakatzeko

duten arriskuaz ohartarazi du

Irrintziko kideak. Argi du zein

izan behar den jai eredua: «Kalea

okupatu behar dugu. Esaterako,

kalea itxi eta bertan bazkaldu be-

harko genuke, garai batean beza-

la». Bat egin du Garciak: «Guk

garai bateko festak berreskuratu

nahi ditugu. Azken urteotan, san-

ferminak produktu bilakatu dira,

eta ekitaldi asko enpresa priba-

tuen esku gelditu dira. Egia da

pixkanaka aldatzen ari dela hori

ere, baina jarraitu behar dugu gu-

re esentzia mantentzen eta indar-

tzen».

URTE OSOAN LANEAN
Peñetako kideek, ordea, ez dute

mugatzen parte hartzea festetako

bederatzi egunetara. Aitzitik, urte

osoan ekitaldi ugari antolatzen di-

tuzte, eta kultura eta kirol elkarte

gisa ere badihardute. Honela azal-

du du Garciak: «Iruñekoa ez den

jendeak uste du sanferminetara-

ko bakarrik bizi garela, baina aste

kulturalak antolatzen ditugu ur-

tean zehar, baita zenbait kirol jar-

duera ere. Irrintzi peñakoak

mendi elkarte baten inguruan

sortu ziren, eta, horregatik, lotura

estua dute mendiarekin. Eski tal-

dea dute, eta irteerak egiten dituz-

te mendira. Bestalde, ekintza kul-

tural ugari antolatzen dituzte bi

peñek urte guztian. Alegriako ki-

deek, esaterako, Jarauta kaleko

Sanferminak b IXBERRIA
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gainontzeko taldeekin, garagardo

azoka antolatzen dute urtero.

Irrintzikoek ere bizilagunekin

lankidetzan antolatu ohi dute San

Saturnino eguna.

Urtean zehar eta sanfermine-

tan, kaleak kolorez jantzi eta giroa

hedatzen dute Iruñeko txoko

guztietara peñek. Parte hartzean

eta elkarlanean oinarrituta, era

guztietako jendea elkartu ohi da

peñen inguruan. Pozez eta irrin-

tziz, desagertu egiten dira iruin-

darren arteko desberdintasunak.

Giroa jartzen dute peñek Iruñeko kaleetan zehar. Hamaiketakoak eta bazkariak egiten dituzte kalean, baita txarangarekin kalejirak ere. JUANAN RUIZ /ARP

«Kalea okupatu behar
dugu. Esaterako, 
kalea itxi eta bertan
bazkaldu beharko
genuke, lehen bezala»
HARITZ PASCUAL
Irrintzi peñako kidea

«Iruñekoak ez direnek
uste dute jaietarako
bakarrik bizi garela,
baina jarduera gehiago
egiten ditugu»
HODEI GARCIA
Alegria peñako kidea



M
ugimen-

du femi-

nistak sa-

rri ohar-

tarazi du

jai ere-

muak maskulinizatuak izaten di-

rela. Sanferminetan ere, salatu

izan dituzte hamaika sexu eraso.

Horregatik, Iruñeko mugimendu

feministak lanketa egin du jai ere-

mua emakumeentzat ere gozaga-

rri izan dadin. Udalak, gainera,

kanpaina bat egin du indarkeria

matxistaren aurka.

Sanferminak, gainontzeko

jaien moduan, gizonen neurrira

eginda daudela azaldu dute Fa-

rrukas talde feministako kideek.

Horregatik, festak «heteropa-

triarkalak» direla salatu dute,

eta, ondorioz, emakumeak eta

bestelako gorputz askotarikoak

baztertuak izaten direla gune ho-

rietatik. Gainera, taldearen iritziz,

festetan areagotu egiten dira ja-

rrera horiek. Horregatik, ezinbes-

teko jo dute jai eredu feminista

baten inguruko hausnarketa:

«Guztia feminismotik birpentsa-

tuz».

Urteak dira Farrukas taldeak

autodefentsa feministaren aldeko

hautua egina duela. Manifesta-

zioa egin ohi dute sanferminak

hasi aurretik, eta urte osoan ari-

tzen dira autodefentsaren ingu-

ruko hausnarketak, dinamikak

eta tailerrak egiten. Iaz, beste kide

feminista batzuekin Iruñeko er-

digunera eraman zuten aldarria:

Gora autodefentsa feministazio-

en pankarta zabaldu zuten txupi-

nazoaren unean.

Sona handia izan zuen ekintza

hark, eta kideek azaldu dute alda-

rrikapena plaza erdigunean jar-

tzea izan zela helburua: «UPNren

garaian txupinazoa herri mugi-

menduari debekatutako espazioa

izan zen, baina beti atera izan dira

aldarrikapen ugari»; horregatik,

mugimendu feministak ere espa-

zio publikoa hartu behar zuela iri-

tzi zioten: «Autodefentsa femi-

nistaren mezuak protagonismoa

har zezan nahi genuen, eta lortu

genuen. Gero, Hego Euskal Herri-

ko gainontzeko hiru hiriburuetan

ere presente izan zen gure aldarri-

kapena». Aurtengo manifesta-

ziorako ere, badute mezu indar-

tsua: Beldurra aldez aldatuko

dugu. Heteropatriarkatuari in-

tsumisioa izango dute leloa.

Taldekideen ustez, jai eredu fe-

ministaren inguruko lanketa ezin

da soilik eraso sexistei erantzun

ematera mugatu. Horregatik, in-

darkeria matxistari feminismotik

aurre egiteko garrantzia azpima-

rratu dute, eta balioa eman diote

urte osoan modu kolektiboan

egiten den lanari. Hala uste dute

Gora Iruñea-ko lantalde feminis-

tako kideek ere. Horregatik, lan-

keta bi ildotan banatu dute aur-

ten. Batetik, prebentziorako neu-

rriak hartu dituzte. Besteak beste,

formakuntza saioak egin dituzte

emakumeekin autodefentsa lan-

tzeko eta gizonezkoekin maskuli-

nitateaz aritzeko. Gainera, kaleak

aldarriz bete dituzte, eta erasoen

aurkako kanpaina abian jarri

dute, udalak egin bezala. Auzoko

jaietan ere egiten dute lanketa be-

rezia urte osoan.

Bestalde, erasorik gabeko gu-

neak aldarrikatu dituzte, eta, ho-

rretarako, tabernekin ere jardun

dira. Aurten, gida bat atera dute

sexu erasorik ikusi edo jasan iza-

nez gero nola jokatu jakiteko.

«Garrantzitsua da erantzukide-

tasuna. Guztion ardura da jaiak

pertsona guztientzat gozagarri

izan daitezen bermatzea», azaldu

dute taldeko kideek. Salaketarako

telefonoa ere eskuragarri izango

da inork behar izatekotan.

Bi kolektiboetako kideek azpi-

marratu dute erantzun bateratua

egitearen beharra: «Argi adierazi

behar dugu erasoen aurka herri

osoa dagoela erantzuna emateko

prest». Hain zuzen, udalak ere

abian jarri du erasoen aurkako

kanpaina bat, aurreko urteetan

bezala. Iaz egin moduan, aurten

ere eskua izango da udaleko iku-

rra. Erasoen aurka Iruñe osoa da-

goela aldarrikatzeko, «erasoen

aurkako eskuak» banatuko di-

tuzte, eta esku orriak ere prestatu

dituzte, informazioa banatzeko

eta erasoen aurkako jarrera irmo-

ki gaitzesteko.

Jai eredua, ordea, errotik eral-

datu behar dela uste dute Farru-

kas eta Gora Iruñea-ko kideek.

Erasoen aurkako lanketaz hara-

go, garrantzitsua da begirada bes-

te toki batzuetan ere kokatzea.

Esate baterako, Herri Sanfermi-

netan lan egin dute jai parekideen

bidean urratsak egiteko. Horre-

gatik, lantalde feministak irizpide

batzuk jarri ditu: antolakuntzako

parte hartzeak parekidea izan be-

har du, emakumeen presentzia

nabarmena izan behar da eta

oholtza gaineko taldeetan zein

bestelako ekitaldietan bermatuta

egon behar da genero ikuspegia:

«Emakumeak oholtza gainean

ikusaraztea oso garrantzitsua da

guretzat», azaldu dute. Farrukas

taldeko kideek ere argi dute jai

eredua aldatu behar dela, baina

ALDARRIA ETA
GOZAMENA
FEMINISMOTIK
Indarkeria matxistarik gabeko sanferminen
alde dihardu Iruñeko mugimendu feministak.
Udala ere batu da aldarrikapen horretara.

Udalak eta Iruñeko mugimendu feministak lanketa egin dute erasorik gabeko jaiak aldarrikatzeko. IDOIA ZABALETA / ARP
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Eragile feministek
adierazi nahi dute herri
osoa dagoela erasoen
aurka erantzuteko prest



ohartarazi dute garrantzitsua

dela hausnarketa sakona egitea:

«Kontuan hartu behar dugu zein

ahotsi ematen diogun indarra, zer

den oholtza gainean entzun nahi

duguna eta, batik bat, zein eredu

bultzatu nahi dugun».

Egungo jai ereduaren ondorioz,

emakumeek eta bestelako gorpu-

tzek modu «askean» gozatzea

zailagoa dela azaldu dute. Hain

zuzen ere, pila-pilean dago ere-

mu ez-mistoen inguruko eztabai-

da. Gora Iruñea-ko kideek, esate-

rako, gune «esklusibo» horien

alde onak nabarmendu dituzte.

Baina uste dute beharrezkoa dela,

aldi berean, eremu mistoetan ere

feminismoaren aldeko apustua

egitea. Horregatik, haiek Egun

Feminista antolatu dute: «Gune

ireki horietan ere guk espazioa

hartzea da helburua, plaza guz-

tiontzat izan dadin».

Eragile feministek argi dute

txupinazoa botatzean eta txosna

gunean garrantzitsua dela alda-

rria erdigunera eramatea. Ezin-

bestekotzat jo dute jai ereduaren

inguruko hausnarketa bultzatzea

eta eraso sexistarik gabeko festak

aldarrikatzea.
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Joan den urtean autodefentsa feministaren aldeko pankarta zabaldu zuen mugimendu feministak txupinazoaren unean. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS



I
ruñeko kaleetan eus-
kara entzun dadin
nahi du Orreaga fun-
dazioak. Horregatik,
kantaldi erraldoia
antolatu du datorren
iganderako, hama-

laugarren aldiz. Aho batez abes-
tuko dituzte euskal abestiak alde

zaharreko karriketan, eta Euskal
Herriko hamaika ahotsek parte
hartuko dute ekitaldian. Eguerdi-
ko hamabietan hasi, eta gau par-
tera arte, eztarria urratuko dute
han bildutakoek, euskarazko
abestiak ozen entzun daitezen.
Merkatu zaharreko plazan

egingo dute zita kantaldira joango

diren ia 1.000 lagunek. Sanfermi-
netan Kantari ekitaldiak arrakas-
ta handia du antolatzaileen esa-
netan. Izan ere, Euskal Herriko
txoko ugaritako kideak biltzen
dira kantuaren egun handira;
besteak beste, Baionatik (Lapur-
di), Miarritzetik (Lapurdi) eta bai-
ta Zuberoako eta Arabako zenbait

herritatik ere. Orreaga fundazio-
ko kideek lau esku soinu dituzte,
baina gonbidatuek ere eraman
ohi dituzte haien musika tresnak.
Txistuak, txirulak, trikitiak eta gi-
tarrak goxatu egiten dituzte abes-
tiak.
Ahotsak berotu ostean, alkate-

ari agur egiten diote Udaletxeko

plazan. Bertan hiriko agintari na-
gusiari abesteko ohitura hartu
dute azken urteetan. Ondoren,
Iruñeko alde zaharreko kaleetan
barrena ibiltzen dira abeslariak,
noizean behin zintzurra bustitze-
ko geldialdiak eginez.
Hiru ordu luzeren ostean, baz-

kaltzeko atsedenaldia hartzen
dute taldekideek San Jose plazan.
Otorduan ere, jende andana bildu
ohi da: 700 lagun inguru. Mokadu
artean ere, ez diote abesteari uz-
ten, eta bazkalostean berriz ere
ekiten diote kantuari. Kantuan,
dantzan edota musika tresnak jo-
tzen, bertan bildutakoek ederki
pasatzen dute arratsaldean ere.
Ekitaldiaren hasieratik amaierara
arte, euskarazko abestiak izaten
dituzte bildutakoek mihiaren
puntan.

NAFARROA IKUSGAI
Euskal Herri osotik eramaten di-
tuzte abestiak Iruñera. Aurten,
ordea, antolatzaileek leku berezia
egin nahi izan diote Nafarroako
euskal kantutegiari. Horregatik,
txoko ugaritako abestiak kanta-
tzeaz gain, probintziari erreferen-
tzia egiten dioten zenbait abesti
txertatu dituzte, baita kantugile
nafarren obra batzuk ere. Helbu-
rua da aldarrikatzea Nafarroan
euskarazko sorkuntza badagoela
eta euskal kultura ere ongi erro-
tuta dagoela.
Izan ere, Orreaga fundazioak

xede nagusia du euskal kultura
hedatzea. Horregatik, garrantzi-
tsua iruditzen zaie lehen lerroan
jartzea euskararen balioa sanfer-
minetan ere. Uste dute berresku-
ratzen ari direla garai batean gal-
dutako espazioa, eta horren
lekuko direla alde zaharreko
txosna gunea eta Karrikiri elkar-
teak urtero antolatzen duen
Arrantzale Eguna. Hala ere, haien
iritziz, euskal kultura eta euska-
razko eskaintza baztertua izan da
urte luzeetan, eta, horregatik,
Iruñeko erdigunea berreskura-
tzearen garrantzia azpimarratu
dute.
Sanferminen jatorrizko esen-

tzia berpiztu eta euskal kultura-
ren presentzia aldarrikatzeko
aprobetxatuko dute igandeko hi-
tzordua. Jai giroan eta kantuan
Iruñeko kaleak euskaraz beteko
dituzte. Hara bildutakoek, gaine-
ra, aukera paregabea izango dute
Euskal Herriko txoko ezberdine-
tako jendearekin trukean aritze-
ko.

EUSKAL HERRIKO AHOTSAK
IRUÑEKO KALEETAN KANTARI
Orreaga fundazioak aurten ere antolatu du kantu jira Iruñeko alde zaharrean barrena. Igandean
dute zita, eta, abestu ondoren, bazkaria egingo dute, indarrak berreskuratu eta festan segitzeko.

Merkatu zaharraren plazan elkartzen dira kantu jirako lagunak. Ondoren, alkateari agurra egiten diote Udaletxeko plazan. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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H
erriko san-
f e rm i n a k
atzean utzi,
eta Iruñera
joango dira
lesakar asko

datozen egunetan. Izan ere, urte-
ro moduan Oinez Txokoa antola-
tuko dute Iruñean Nafarroa Oi-
nez-eko antolatzaileek. Aurten,
Lesakako (Nafarroa) Tantirumai-
ru ikastolak du jaialdiaren leku-
koa, eta, horregatik, herrian ere
festak izan arren, auzolanean ari-
tuko dira Iruñeko txokoan ekital-
diak eta otorduak antolatzen.
«Bitxia da, baina, aurten, Oi-

nez-a antolatu behar dugun he-
rrian ere sanferminak dira», dio
Joseba Lasarte Tantirumairu
ikastolako Nafarroa Oinez-eko
koordinatzaileak (Bera, Nafarroa,
1974), «Aukeratu dugun leloak,
beraz, badu zerikusia une berezi
horrekin ere». Izan ere, Bikin bat
in da Lesakako Nafarroa Oinez-
en leloa. Lesakan eta Iruñean, bi
herrietan dira sanferminak, bai-
na, jaialdiaren harira, biek bat
egingo dutela iritzi du Lasartek:
«Iruñea eta Lesaka. Biak batuko
dira euskarazko hezkuntzaren al-
deko aldarrian eta festa giroan».
Ez da hori, ordea, leloaren bidez

helarazi nahi duten mezu baka-
rra. Aitzitik, lema bakarraren
atzean, ugari dira aldarriak: biga-
rren aldiz egingo da Nafarroa Oi-
nez Lesakan, solasaldiak gutxie-
nez biren artekoak izaten dira,
Lesakan euskararen transmisioa

ikastolako bigarren belaunaldira
arte osatzea lortu dute... Azkenik,
auzolana ere indartu nahi izan
dute mezu horren bitartez. Herri-
tar askok bat egiten baitute alda-
rri bakarraren atzean.
Oinez Txokoak ere baditu zen-

bait helburu. Lasarteren arabera,
agerikoa da guneak helburu eko-
nomikoa izan baduela —lortutako

diruarekin ikastolarako beste
eraikin bat egin nahi dute—. Ho-
rretaz gain, ordea, Iruñeko san-
ferminetan euskararen arnasgu-
ne izango den leku bat sortu nahi
dute antolatzaileek Oinez Txoko-
an. «Urte luzez Iruñeko sanfer-
minetan euskarazko eskaintza
eskasa izan da, eta gure txokoak
euskarazko egitaraua osatzea

izan du eginbehar», azaldu du
Lasartek. Aurten ere, adin guztien
atseginerako egitaraua antolatu
dute lesakarren auzolanari esker.
Gaur eguerdian emango diote

jaiari hasiera Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek: pailazoek botako
dute suziria. Bihar arratsaldean
Virginia Alvira ipuin kontalaria
izango da, eta gauean, berriz, DJ

Lorok dantzan jarriko du gunea.
Larunbatean ere musika izango
da nagusi: Etxe eta Patxuco Nice
taldeak izango dira oholtza gaine-
an, eta, ondoren, Oihan Vegaren
eskutik diskofesta izango da. Ze-
zenaren taldeak, Bolborak eta
Liherrek ere egingo dute bisitagu-
nera. Horretaz gain, egunero
izango da haurrentzako jarduera-
ren bat, hala nola: Kiki eta Moko
pailazoak igandean, Kirikoketa
tailerra datorren asteartean eta
Xirrikituen jostunek ipuin musi-
katuak asteazkenean.
Izan ere, Lasartek azaldu due-

nez, adin guztietarako aproposa
den egitaraua antolatzen ahale-
gindu dira. Azken egunean, gai-
nera, keinu egingo diote Lesakari
eta tokiko artistak izango dira
Iruñeko gonbidatuak.

LESAKARI BEGIRA
Azken eguneko ekitaldi bereziez
gain, antolatzaileak datozen egu-
netan ere egongo dira Lesakari
begira. Izan ere, Tantirumairu
ikastolak urtero prestatzen du ta-
berna Lesakako sanferminetan.
Aurten, Nafarroa Oinez-eko an-
tolatzaile izanda, Iruñean eta Le-
sakan, bi jaigunetan aritu behar-
ko dira lesakarrak txanda egiten.
Lasartek txalotu egin nahi izan

du auzolanean lesakarrak egiten
ari diren lana: «Antolaketan ari
diren talde guztiak zoriondu nahi
ditut. Egitarau txukuna prestatu
dugu, eta txandak lortzeko erron-
ka ere bete dugu; Nafarroa osotik
etorriko dira gu laguntzera».
Lesakatik Iruñera, aurten he-

rriko jaiak atzean utziko dituzte
Tantirumairu ikastolako lagunek
hiriburuko sanferminetan mur-
giltzeko. Herrian edo Oinez Txo-
koan, ordea, ez da aukerarik fal-
tako euskaraz gozatzeko eta festa
giroan egoteko. Bi herriek bat
egingo dute Nafarroa Oinez-ekin.

BI HERRI NAFARROA OINEZ-EN
ALDARRIAREKIN BAT EGINDA
Lesakako Tantirumairu ikastolak antolatuko du aurtengo Nafarroa Oinez. Herrian ere jaiak 
izan arren, Iruñeara joango dira ohi moduan Oinez Txokoan hainbat ekitaldi antolatzeko .

Euskara nagusitzen da Oinez Txokoan sanferminetan. Aurten, egitarau oparoa antolatu dute. IDOIA ZABALETA / ARP

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.nafarroaoinez.eus

@

Sanferminak bXIIIBERRIA

Osteguna, 2017ko uztailaren 6a



E
uskaraz bizi nahi
dute Karrikiri el-
karteko kideek.
Izan ere, Karriki-
ri Iruñeko eus-
kaldunen topa-

gunea da. Hiriburuan euskaraz
bizi daitekeela aldarrikatzen dute,
eta horretan lanean dihardute.

Horregatik, jai eremuetan ere
euskaraz aritzea posible dela era-
kutsi dute azken 22 urteetan. Or-
dutik gaur egunera arte, urtero
ospatu dute Arrantzale Eguna
Zaldiko Maldiko elkarteko kidee-
kin eta peñekin batera. Aitzakia
da eguna mahai baten bueltan bil-
tzeko euskaraz festa egin nahi du-

ten iruindarrak. Atun jana egiten
dute eguerdian, kostaldeko ohi-
turak Nafarroaren bihotzera eka-
rriz. Aurtengoa datorren ostegu-
nean egingo dute, hilaren 13an.
1995. urtean hasi zen egitas-

moa. Antolatzaileak ohartu ziren
interesgarria izan zitekeela Eus-
kal Herriko kostaldeko zenbait

herrietako ohiturak erdigunera
ekartzea. Garai hartako sanfer-
minetako euskal giroa indartzea
zen helburua, eta, gaur egun, he-
rritar askorentzako topagune bi-
lakatu da otordua.
Hegaluzea ere kostatik ekar-

tzen dute, eta Ondarroako (Biz-
kaia) lagunek prestatzen dute,

gainera. 120 lagun inguru bildu
ohi dira bazkarian, eta, ondoren,
kantuan eta dantzan aritzen dira
musikarien doinuek alaituta. Ka-
rrikiri elkareko kideek 22 urtez ja-
rraian euskara nagusi den txokoa
antolatu dute.

FESTA EUSKALDUNAK
Jai eremuetan ere euskaraz aritu
daitekeela aldarrikatzen dute ki-
deek, eta horregatik, azken urtee-
tan, bazkariaz harago ere antola-
tu dituzte hainbat ekitaldi Iruñe-
ko festak euskalduntzeko asmoz.
Hainbat eragilerekin elkarlane-
an, egitaraua osatu dute. Sanfer-
min herrikoiekin bat egiten dute,
eta, besteak beste, bertso hamai-
ketakoa antolatu dute larunbate-
rako. Igandean, berriz, Tiriki Tau-
ki taldearekin dantzaldia egongo
da Errekoleta plazan. 
Euren kabuz ere antolatu di-

tuzte bestelako jarduerak. Tarte-
an, Baluarteko kantu zahar baz-
karia. Eguerdian hasi, eta gau
partean emango diote amaiera
ekitaldiari. Abesteaz gain, dan-
tzatu nahi duenarentzat, Iparfolk
taldea arituko da O plazako ohol-
tza gainean.
Euskarak festa eremuan ere in-

darra hartu duela erakutsi dute
Karrikiri elkarteko kideek. Beste
eragileekin elkarlanean lortu du-
te egitarau oparoa eskaintzea.
Otorduak, kontzertuak, dantzal-
diak eta bestelakoak izango dira
euskaratik eta euskaraz sanfer-
minak gozatzeko. Hala ere, ongi
errotuta dago Arrantzaleen Egu-
na. Bi hamarkada baina gehiago
dituen ohitura topagunearen ikur
bilakatuko da eta aurten ere, eta
euskaltzaleak biltzea izango du
helburu. Euskara eta kostako ohi-
turak Iruñearen bihotzera era-
man, eta parranda ere euskaraz
egin daitekeela aldarrikatuko du-
te datorren ostegunean.

KOSTAKO OHITURAK ETA
EUSKARA IRUÑEKO KALEETAN
Urtero moduan, Karrikiri elkarteak Arrantzale Eguna antolatuko du Zaldiko Maldiko elkarteko
kideekin eta peñekin lankidetzan. Helburua da festetan ere euskaraz aritzeko giroa sortzea.

Hogeita bigarren aldiz egingo dute Karrikiri elkarteko kideek atun jana Zaldiko Maldiko elkartearen parean. LANDER FDZ. ARROIABE / ARGAZKI PRESS
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I
ruñearekin alderatuta,
txikia da Lesaka (Nafa-
rroa); ez da 5.000 biz-
tanlera iristen. Hiribu-
ruan, bederatzi jai egun
izaten dituzte; Lesa-

kan, berriz, bost. Iruñeko sanfer-
minek nazioartean dute ospea,
eta Lesakakoak ez dira hain eza-
gunak. Dena den, geroz eta fama
handiago hartu dute festa horiek
ere, eta, azken urteetan, jai han-
dia bilakatu da Lesakako sanfer-
minetakoa. Herri txikia infernu
handi bilakatuko da datozen egu-
netan.
Eguerdian botako dute suziria

herriko etxetik. Segidan, txistula-
riek, trikitilariek eta txarangak
kaleak girotuko dituzte. Haurren
danborrada ere irtengo da ordu
berean, herriko izkina guztietan
burrunba sortzeko eta herrita-
rrak jaira hurbil daitezen dei egi-
teko. Gauean, dantzarako aukera
izango da Plaza Zaharrean.
Biharkoa izango da, ordea,

egun handia lesakarrentzat. Ez-
pata dantzariak izango dira pro-
tagonista. Dantzariek desfilea
egingo dute udal ordezkariekin
goizean goiz, eta, horren ostean,
zubi gainekodantza egingo dute,
tradizioa jarraituz. Uztailaren 7an
soilik dantzatzen dute koreogra-
fia. Arratsaldean, Lesakako abes-
batzaren kantaldia izango da, eta,
ondoren, Plaza Zaharrean euskal
dantzen emanaldia ikusteko au-
kera izango dute hurbiltzen dire-
nek. Gauez, festa piztuko da: Pla-
za Zaharrean, txosna gunean eta
herri osoan zehar jai giroa izango
da nagusi.
Peñek ere badute aparteko ga-

rrantzia Lesakako sanfermine-
tan. Haiek antolatutako ekitaldi
ugari izango dira datozen egune-
tan. Esaterako, peñek beste suziri
bat botatzeko ohitura izaten dute
gaur, 20:00etan. Ondoren, erral-
doi eta buruhandien konpartsa-

rekin eta Lesakako Bandarekin
kale buelta egiten dute talde guz-
tiek. Gainera, Peñen Eguna ospa-
tzen dute urtero. Goizean goizetik
ekiten diote jaiari, gosari oparoa
eginda. Ondoren, peñen danbo-
rrada izaten da, eta haurrentzako
entzierroa ere antolatu ohi dute.
Arratsaldez, peña guztiek batera,
kalejira egiten dute txarangaren
laguntzaz.
Ekitaldiz beteriko asteburua-

ren ostean oraindik indarrik due-
narentzat, igandean eta astelehe-
nean ere festarako aukera izango
da Lesakan. Besteak beste, beti-
zuak izango dira eguerdian Plaza
Zaharrean, eta urteroko pilota
partida ere ez da faltako. Gainera,
erromeria ere izango da gauean,
dantza egin nahi duenarentzat.
Haurrek ere izango dute haien
txokoa egitarauan: txikienentza-
ko ikuskizunak izango dira egu-
notan.

HERRIA, JENDEZ LEPO
Nazioartetik joaten dira Iruñera
sanferminetan, baina jende an-
dana joaten da Lesakara Euskal
Herriko hainbat txokotatik. Ho-
rregatik, urteak dira udalak kan-
palekurako tokia uzten duela
erreka bazterrean. Herri txikia
izan arren, parrandarako leku

aproposa bilakatuko da astebu-
ruan Lesaka. Gunea txukun man-
tenduz eta herrikoekin errespe-
tuan, festa aukerarik ez da faltako
datozen egunetan.
Herri txikia izan arren, badaki-

te lesakarrek festa handia antola-
tzen. Datozen bost egunetan, au-
kera bikaina izango da egunez eta
gauez jai giroan murgiltzeko.

HERRI TXIKIEK
ERE BADUTE
JAI HANDIA
Lesakan ere ospatzen dituzte sanferminak.
Gaur eguerdian hasiko dira jaiak, eta, asteburu
luzearen ostean, astelehenean amaituko dira.
Asteburuan, jende ugari biltzen da.

Lesakako Udalak eta herriko eragile ugarik adin guztietarako egitaraua osatu dute. GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.lesaka.eus
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D
antzan bate-

an esnatuko

da Lesaka

biharko egu-

nez. Dantzan

emango dio

amaiera egunari. Izan ere, bihar-

koa da lesakarrentzako egun

handia eta goizetik arratsera, he-

rriko hainbat txokotan arituko

dira ezpata dantzariak, txistulari

eta udal ordezkarien babesean.

Dantza ezagunena zubi gainekoa

den arren, egun osoan sei koreo-

grafia egiten dituzte.

Goizean goizetik ezpata dan-

tzariak kalean ibiltzen dira.  Hala,

10:30ean elkartzen dira udal or-

dezkariekin eta txistulariekin. Se-

gidan, haiekin segizioan joaten

dira meza nagusira. San Martin

elizatik irten, eta herrian barrena

abiatzen da prozesioa. Orduan

egiten dute geldialdia, lehenen-

goz, taldekideek: Makil gurutzea

dantzatzen dute. Segizioak beste

bi geldialdi izaten ditu. Bata, Be-

heko plazan egiten dute, zehar-

kakoa dantzatzeko. Bestea, Plaza

berrian egiten dute, aurreko ko-

reografia errepikatuz.

Eskolattikira hurbiltzen da tal-

dea segidan, eguneko saio

garrantzitsuena egiteko: zubi gai-

neko dantza. Kideak Onin ibaia-

ren bi alboetan jartzen dira, kapi-

tainari so. Kondairaren arabera,

duela bostehun urte egin zuten

lehenengoz zubi gainekoa.

«Bakerako» dantza dela esan 

ohi da, hain zuzen ere, ordura

arte Legarrea eta Pikuzelaiko

auzokideak elkarren artean hase-

rre baitzeuden. XV. mendeko

sute handi baten ondorioz, bi

auzoek bat egin behar izan zuten

auzolanean herria berriz ere

altxatzeko. Ibaiak bereizten

zituen bi aldeak, eta,  orain, zubi

gainean dantzatzen dute batasu-

na irudikatzeko.

Dantzariak ilara banatan jar-

tzen dira, eta arin mugitzen dituz-

te oinak, soinean daramatzaten

txintxarriei soinua ateraraziz.

Errekaren inguruan biltzen dira

gainontzeko herritarrak eta bisi-

tariak, karelaren gainean dan-

tzan ari diren lagunen abileziaz

txunditurik. Amaieran, Banda-

ren arbola abestiaren doinuare-

kin, herriko bandera astintzen du

kapitainak, eta ikurrina agurra

dantzatzen dute, duela bostehun

urte Lesakako herria batu izana-

ren oroimenez.

Arratsaldez ere saioa egiten

dute dantzariek. Plaza Zaharrean

biltzen dira herritarrak dantzal-

dia ikusteko. Goizeko taldea bai-

no handiagoa izaten da bazkaldu

ondorengoa, eta koreografiak ere

gehiago izaten dira. Besteak bes-

te, aurreskua dantzatzen dute,

baita sokadantza ere. Mutil dan-

tza eta neska dantza egiten dute

segidan: desfilea egiten dute lehe-

nik, eta, zapi gorriz lotuta, koreo-

grafia osatzen dute. Egun osoan

dantzan aritu ostean, jota edo po-

rrusalda dantzarekin amaitzen

dute saioa.

Gainera, ohikoa izaten da gaue-

an ere dantzaldia izatea. Aurten,

larunbata izanik, nahi beste dan-

tza egiteko aukera izango da Le-

sakan. Erromeria, batetik, taber-

netako eta txosnako musika, bes-

tetik; egun osoan dantza egin ez

duenak gorputza astintzeko pa-

rada izango du gauean.

JANTZI BEREZIAK
Egun handia izaten da biharkoa,

eta, horregatik, jantzi dotorez ir-

teten dira dantzariak kalera. Soi-

nean urtean behin soilik janzten

duten arropa janzten dute. Zuriz

jantzi ohi dira ezpata dantza egi-

ten duten kideak. Espartinetan,

xingola gorriak izaten dituzte, eta

kolore berekoak dituzte gerrikoa

eta txapela ere. Hanketan, txin-

txarriak izaten dituzte dantza-

riek. eta koloretako bi zinta janz-

ten dituzte gurutzatuta. Kide ba-

koitzak, gainera, eskapulario

bana darama bularraldean. Ezpa-

ta dantzak hala aginduta, makila

daramate dantzariek.

Goizez eta arratsaldez jantzi be-

ra dute soinean taldekideek. Arra-

tsaldeko saioan, ordea, ez dute

makilarik eramaten. Andrazkoen

arropa bestelakoa izaten da. Oi-

narria zuria izan arren, gona janz-

ten dute emakumeek galtzak jan-

tzi beharrean. Gerriko gorria ere

badaramate, eta blusa janzten du-

te gainean. Jatorrian gaineko jaka

eraman arren, deserosoa zen dan-

tzatzeko, eta apurka galduz joan

da hori janzteko ohitura.

Hain zuzen ere, jantziak eral-

datuz joan dira denboraren pode-

rioz. Antzina, galtzamotzak janz-

ten zituzten gizonezkoek, eta

egun, luzeak. Bestalde, kapitaina-

ren arropa askoz ere ikusgarria-

goa zen duela zenbait urte. Lesa-

karrek, ordea, argi dute denbora-

ren poderioz prozesu «natural»

bat egin duela dantzak eta jantzi-

tegiak berak.

Ohitura aldatuz joan da, eta ba-

kearen aldeko keinua zena bisita-

rientzat ikusgarria den ekitaldi

bilakatu da. Horregatik, eta aste-

buruan izango den giroagatik, es-

pero dute biharko egunez jende

ugari hurbiltzea Lesakara. Goize-

an ezpata dantzako kideek soilik

dantza egin arren, arratseko ema-

naldia irekiagoa dela diote lesaka-

rrek. Egun osoan oin arinetan ari-

tu ostean dantzarako gogoa due-

nak, berriz, zapatak urratzeko

aukera izango du goizaldera arte

Lesakako kaleetan barrena.

DANTZAN ARITUKO DIRA
ZAPATA ZOLA URRATU ARTE 
Zubi gaineko dantzak jende ugari erakartzen du Lesakara. Egun osoan aritzen dira dantzariak,
ordea, herriko plaza batetik bestera. Goizetik arratsera, ez dute etenik izango bihar.

Ezpata dantzako kideek, goizean goizetik hasi, eta arratsaldera arte dantza egiten dute biharko egunez. Denera, sei dantza egiten dituzte. JON URBE / ARGAZKI PRESS
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