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››Uztailak 6,asteartea
12:00›  Txupinazoa,udaletxean.
Pantaila erraldoien bidez emanen
da,Antoniutti parkean,Sarasate
pasealekuan,Karlos III.aren pasea-
lekuan,Gazteluko plazan eta Fo-
ruen plazan.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
13:30›  Folklore jaialdia,Foruen pla-
zan.Taldeak:Amaiur,Ardantzeta,
Duguna,Harizti,Iruña Taldea,La-
rratz,Mikelats,Muthiko Alaiak,
Oberena,Ortzadar eta Txori Zuri.
17:00›  Erraldoiak eta buruhan-
dien Konpartsaren irteera,autobus
geltokitik.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
18:30›  Burtzien zezenketa,zezen-
plazan.Gaitarien alardea,Merkatu-
ko Zakatinetik II.Zabalgunera.
20:00› San Ferminen Bezpera
Nagusiak San Fermin kaperan.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan.Scorpio orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Valentzia-
ko Erkidegoa:Nafarroako Valen-
tziar Erkidegoaren Etxearen orkes-
tra sinfonikoaren kontzertua.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.Paseoan Kale anima-
zioa:La gran carrera,Asturiasko
Freedonia Producciones taldearen
eskutik,Karlos III.aren oinezkoen-
dako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren lehen bilduma.Su
etxea:Pirotecnia Vicente Caballer
(Valentzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan.Rosendo eta Espiritu de
Contradiccion.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.
Equus orkestra.
24:00 ›  Dantzaldia Antoniutti Par-
kea.Alto Standing orkestra.Goizal-
deko hirurak arte.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.Plaza Zabalik Gazteluko pla-
za.
Swing gaua,Nafarroako Gregario
de Luxe taldearekin.

››Uztailak 7,asteazkena
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen plazan.
07:00› Zaldi aziendaren feria,
Agustindarren industrialdean.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko lehena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:00› San Ferminen prozesioa
Udalbatza Kabildoaren bila joanen
da,eta elkarrekin San Fermin kape-
rarantz abiatuko dira.Santuaren
ohorezko meza nagusia.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
14:00ak arte.
12:00›  Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik.

17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen-plazarai-
no.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
18:30 ›  Zezen feriaren lehen zezen-
keta,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Yatagan orkestrarekin.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealukuan.La Fania Perfect or-
kestra-ikuskizuna.
Herri musika,Basotxoan.Extrema-
dura:Nafarroako Extremaduraren
Etxearen Raices y Brotes taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan Kale animazioa:Drac de
Drap,Castelloko Scura Splats talde-
aren eskutik,Karlos III.aren oinezko-
endako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Trikitalde taldea,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren bigarren bilduma.Su
etxea:Pirofantasia Carlos Caballer
(Valentzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan.Leo 37 eta Diabulus in Musi-
ca.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan:Yata-
gan orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean.Estrella del Norte orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan.
Efecto Mariposa.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Aiko.
01:00› Leihotikan taldea,Herri-
kon.
02:00› DJa,Herrikon.
03:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 8,osteguna
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko bigarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›  Haurren lore eskaintza,San
Fermini Aduanako zokoan.Horren
ostean,Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren,musika banden
eta fanfarreen desfilea,Gazteluko
plazaraino.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik eta Navarreria
kaleatik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan.Las Voces de Navarra eta Ca-
rolina eta Angel M.Luquin Duarte
(Lizarra).
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako harri-jasotzaileen txapelke-
ta,zama-jasotzaileen txapelketa
eta aizkolarien erakustaldia (3.ka-
tegoria).
12:30›  Kontzertua,Gaiarre antzo-

kian:Iruñeko Ganbera Abesbatza.
Herri musika,Basotxoan:Celemin
taldea.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Ablitasko musika banda.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxetik zezen-plazaraino.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
Euskal Musika Taconera parkean.
Haurrendako emanaldia.Deabru
Beltzak:Parrandan musika banden
irteera,Udaletxe plazan eta Labrit
pilotalekuan.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Liza-
rrako jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren bigarren ze-
zenketa,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Scena orkestra.
Gazte dantzaldia,Sarasate paseale-
kuan:Alta Tension orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Andalu-
zia:Nafarroako Andaluziaren Etxe-
aren Sortilegio Andaluz eta Heren-
cia del Sur taldeak.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:La boda,
Salamancako Spasmo Teatro talde-
arekin,Karlos III.aren oinezkoenda-
ko pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Araitz,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren hirugarren bilduma.
Su etxea:Pirotecnia Tomas (Caste-
llo).
23:00› Anje Duhalde,Herrikon.
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan.Boikot eta Willis Drum-
mond.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.Sce-
na orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean.The Cartoon Show Band
orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan:
Nueva Alaska orkestra.
00:30›  Jazzfermin,Burgoen pla-
zan.Jalamandruki orkestra eta Jo-
setxo Goia Aribe.
01:00› Tximeleta,Herrikon.
03:00› DJ festa,Herrikon.
03:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 9,ostirala
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko hirugarrena.
09:00› Erraldoiak eta Buruhan-
dien Konpartsaren irteera,autobus
geltokitik .
10:45›  Zezen jaialdia,zezen-pla-
zan.Sarrera,doan.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Harrera,udaletxean,Baio-
na hiri senidetuari,senidetzearen
50.urteurrenean.Ekitaldian,Iruñe-
ko Erraldoi eta Buruhandien Kon-

partsak eta Baionako Leon erregea-
ren gorteak hartuko dute parte.
Musika banden irteera,Udaletxe
plaza eta Labrit pilotalekuatik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan:Raices Navarras.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako trontzalarien txapelketa 
(1.kategoria eta kadeteak).Erakus-
taldiak:Joxe Bikondoa eta aizkola-
riak.
12:30› Herri musika,Basotxoan:
Maribel Troncoso.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Harmonie Bayonnaise mu-
sika banda.Euskal Musika Taconera
parkean.Kalejira:trikitilariak,txis-
tulariak,albokariak eta gaitariak.
13:30›  Harrera,udaletxean,Yama-
guchi,Paderborn eta Kolonbiako
Pamplona hiri senidetuei.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea.
Udaletxe plazatik zezen-plazarai-
no.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
21:00ak arte.
18:30›  Zezen feriaren hirugarren
zezenketa,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Carisma orkestra.
20:30 ›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Rally orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Galizia:
Nafarroako Galiziaren Etxearen Os
Fillos de Breogan taldea eta Lus-
quefusque pandereteirak.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:El toro de
Malabar,Frantziako Malabar talde-
aren eskutik,Karlos III.aren etorbi-
deko oinezkoendako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Nat & Wats,Arranon
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010
Nazioarteko Lehiaketaren
laugarren bilduma Zaragozako Pi-
rotecnia Zaragozanaren eskutik.
23:30›  Foru zuzenekoa,Foruen
plazan:Doctor Deseo eta Big Mem-
ber.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan Ca-
risma orkestrarekin.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Makro Disko Mugikorra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Plaza Zabalik Gazteluko plazan:Ar-
gentinako Dios Salve a la Reina tal-
dea,Queenen ordainean.
Euskal Musika,Taconera parkean:
Sexty Sexers.
00:30›  Jazzfermin,Burgoen pla-
zan,Angela Brown Blues Band.
01:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 10,larunbata
06:45›  Diana,Udaletxe plazan
eta zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko laugarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.

11:00›  Izkingileen lehiaketa,ze-
zen-plazan.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.
Haurrendako emanaldiak eta
ikuskizunak.
12:00›  Harrera Iruñeko erraldoi
eta buruhandiei,haien 150.urteu-
rrena dela-eta,Udaletxe plazan.
Iruindarrek Konpartsa zoriontzeko
aukera izanen dute.
Musika banden irteera,Udaletxe
plaza eta Labrit pilotalekutik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan,La Ribera Canta taldearekin.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako ingude altxatzearen txapel-
keta.
Erakustaldiak:sokatira,zama-jaso-
tzaileak,zama jaurtitzaileak eta ha-
rri-jasotzaileak (Iñaki eta Inaxio Pe-
rurena).
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Fiteroko musika banda.
Euskal musika,Taconera parkean.
Kalejira:trikitilariak,txistulariak,
albokariak eta gaitariak.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea.
Udaletxe plazatik zezen-plazarai-
no.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Ar-
guedasko jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren laugarren
zezenketa,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Edelweiss orkestra.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Poker orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Kanta-
bria:Santanderreko La Encina tal-
dea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:El toro de
Malabar,Frantziako Malabar talde-
aren eskutik,Karlos III.aren etorbi-
deko oinezkoendako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Duodeno Bikotea,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren bosgarren bilduma.
Su etxea:First Class Piro Events
(Alemania).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan;Los Suaves eta Esparto.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan,Edel-
weiss orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Makro Disko Mugikorra.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan:Los
del Rio taldea.
00:30›  Jazzfermin Burgoen pla-
zan,Baiona Just Friends Tentet tal-
dea.

››Uztailak 11, igandea
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko bosgarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
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11:00›  Eraztun lehiaketa behiekin,
zezen-plazan.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Musika banden irteera,Au-
tobus geltoki zaharra eta Descalzos
kalea.
Hermanos Anozen kota kantaldia,
Sarasate pasealekuan.
Herri kirolak,Foruen plazan.Txapel-
ketak:Binakako aizkolariak,orga jo-
koa eta txinga eroatea.
Erakustaldia:trontzalariak.
13:00›  Musika bandak,Murchan-
teko musika banda,Gurutzeko pla-
zan.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Txistularien alardearen 51.aldia
izango da.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea.
Udaletxe plazatik zezen-plazarai-
no.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Cas-
tejongo jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren bosgarren
zezenketa,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Milennium orkestrarekin.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan.Conexion orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Aragoi:
Nafarroako Aragoiren Etxearen fol-
klore taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:Superbi-
chos,Zaragozako Coscorron taldea-
ren eskutik,Karlos III.aren etorbide-
ko oinezkoendako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Akeita taldea,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren seigarren bilduma.Su
etxea:Pirotecnia Caballer FX (Va-
lentzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan:Reincidentes eta Xubung.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan:Mi-
lennium orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Anaconda orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan:La
Dama orkestra.

Euskal musika,Taconera parkean,
Bizardunak.
00:30›  Jazzfermin,Burgoen pla-
zan.Chris Potter,Ralph Alessi eta Ja-
son Moran & the Bandwagon.
01:00› DJ Jo Ta Txo,Herrikon.
02:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 12,astelehena
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko seigarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›  Aitona-amonendako meza,
San Fermin kaperan.Horren oste-
an,desfilea,Sarasate pasealekurai-
no.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Aitona-amonen eguneko
kontzertu berezia,Sarasate pasea-
lekuan.Yoareta Jus la Rocha erron-
dailak.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik,Descalzos kaletik eta ze-
zen-plazatik.
12:00›  Herri kirolak,Foruen pla-
zan.Motozerralarien San Fermin
XII.saria.Erakustaldiak:Mikel Sara-
legi harri-jasotzailea eta proba kon-
binatuak (kimuak).Herri kiroletako
probak,haurrendako.
12:30›  Herri musika,Basotxoan:
Maribel Troncoso.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Arangurengo musika ban-
da.
Euskal musika,Taconera parkean.
Kalejira:trikitilariak,txistulariak,al-
bokariak eta gaitariak.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea.
Udaletxe plazatik zezen-plazarai-
no.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plazan.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan:Gra-
cia Navarra jota eskola eta Ecos del
Arga errondaila.
18:30›  Zezen feriaren seigarren ze-
zenketa,zezen-plazan.
20:30›  Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Bertin Osborne.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Oceanic orkestra.
Herri musika,Basotxoan.Gaztela
eta Leon:Nafarroako Gaztela eta
Leonen Etxearen Añoranzas taldea.

21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:Megani-
mals,Valentziako Mauixa taldea-
ren eskutik,Karlos III.aren etorbide-
ko oinezkoendako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Bertso afaria,Arranon:Ju-
lio Soto,Amets Arzallus eta Maia-
len Lujanbio.(Txartelak Herrikon
eta Arranon salgai).
23:00 ›  Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren zazpigarren bilduma.
Su etxea:Apogee (Kanada).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan:El Hermano Ele & Ranking
Soldiers eta El Mono Pintor.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan:Lis-
boa orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Malassia orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan.
Erritmo kubatarren gaua,Kubako
Septeto Santiaguero taldearekin.
01:00› Vendetta,Herrikon.
02:00› DJ Elepunto,Herrikon.
02:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 13,asteartea
06:45›  Diana,Udaletxe plazan eta
zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko zazpigarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›  Zezen jaialdia,zezen-pla-
zan.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Musika banden irteera,
Udaletxetik,San Frantziskotik eta
Gazteluko plazatik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan.Los Pamplonicas eta Cristian
eta Teresa Laplaza haurrak (Tutera).
Herri kirolak,Foruen plazan.Erakus-
taldiak:Kañamares anaiak (oholak
egitea eta enbor ebaketa,aitzu-
rraz),harrijasotzaileak,aizkolariak
(kana-enborra) eta emakumezko
aizkolariak.
12:30›  Herri musika,Basotxoan:
Maribel Troncoso.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Buñuelgo musika banda.
Euskal musika,Taconera parkean.

Bertsolariak:Unai Iturriaga,
Estitxu Arozena,Jon Maia,Eneko
Lazkoz,Uxue Alberdi eta Saioa Al-
kaiza.Gai-jartzailea:Alaitz Rekon-
do.
17:30 ›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfi-
lea.Udaletxe plazatik zezen-plaza-
raino.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
18:30›  Zezen feriaren zazpigarren
zezenketa,zezen-plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko
plazan.Kaoba orkestra.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan.Caiman Show orkes-
tra.
Herri musika,Basotxoan.Asturias:
Nafarroako Asturiasen Etxearen
Banda de Gaitas del Principado.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan kale animazioa:Caballos
de Menorca,Bartzelonako Tutatis
taldearen eskutik,Karlos III.aren oi-
nezkoendako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
22:00› Afu Akustikoa,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren zortzigarren bilduma.
Su etxea:Pirotecnia Valenciana (Va-
lentzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan.Eric Bell Thin Lizzy eta Yose-
mite Sam Band.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan:Kao-
ba orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Casting orkestra.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan.
13ko gaua.Taxi taldea,zuzenean
(Europa FM eta El Corte Ingles).
Euskal musika,Taconera parkean:
Ze Esatek!
01:00› Amaiur,Herrikon.
02:00› DJ Ta Txo,Herrikon.
03:00› Luziano’s Show,Arranon.

››Uztailak 14,asteazkena
06:45›  Diana,Udaletxe plazan
eta zezen-plazan.
08:00› Zezen entzierroa zortziga-
rrena,festetako azkena.
09:30› Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:45›San Ferminen Zortziurrena,
Udaletxe plazan.Udalbatza San Lo-

rentzo parrokiara joanen da,elizki-
zunera.Bertan,Musika Kapera ari-
tuko da.
11:30›  Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
12:00›  Musika banden irteera,La-
brit pilotalekuan eta Descalzos ka-
lean.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan:Voces del Ebro.
Herri kirolak,Foruen plazan.Era-
kustaldiak:Ikusgarri motozerrala-
riak (zurezko irudiak) eta aizkolari
gazteak.
12:30›  Herri musika,Basotxoan:
Maribel Troncoso.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Añorbe ibarreko musika-
banda.
13:30›  Agurra,Erraldoi eta Bu-
ruhandien Konpartsari,Udaletxe
plazan.
Euskal musika,Taconera parkean.
Kalejira:trikitilariak,txistulariak,
albokariak eta gaitariak.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfi-
lea.Udaletxe plazatik zezen-plaza-
raino.
18:00› Hauek festa hauek!,Rodez-
no Kondearen plaza.Haurrendako
emanaldiak eta ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Bu-
ñuelgo jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren zortzigarren
zezenketa,festetako azkena,zezen-
plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko
plazan:Araciel taldea.
Gazte dantzaldia,Sarasate pasea-
lekuan:Oasis Musical orkestra.
20:30›  Herri musika,Basotxoan.
Extremadura:Altsasuko La Encina
kultur etxearen Etorkizuna jota tal-
dea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plaza.Dantzaldia,txistulari eta gai-
tariekin.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
Musika banden irteera,San 
Frantzisko plazatik Udaletxe plaza-
raino.
22:00› Fermin Valencia,Arranon.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2010 Nazioarteko
Lehiaketaren bederatzigarren bil-
duma.Su etxea:Pirotecnia Vulcano
(Madril).
24:00› 2010eko Sanferminen
azken ekitaldia,Udaletxe plazan.
Pobre de mí eta azken traka.
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EUSKARA. Euskal taldeak Taconeran izango dira. Argazkian,Sexty Sexers.GALDER IZAGIRRE

BURUHANDIAK,
BIZARDUNAK ETA
BERTIN OSBORNE
Udalak abeslari espainiar beteranoak hautatu ditu egitarau
ofizialeko ekitaldi nagusietan aritzeko.Euskal musikaren txokoa
Taconera parkera eraman dute beste behin ere.

A urtengoak krisial-
diaren sanferminak
izanen zirela iragarri
zuen Iruñeko Uda-
lak, eta, antza denez,

halaxe izanen dira. Krisia egitarau
ofizialaren aurrekontuan nabari-
tu da, gastua apur bat murriztu
baitute iragan urtekoarekin alde-
ratuta, baina batez ere ez arriska-
tzeko asmoz. Egitarauaren antola-
tzaileek artista beteranoengan ja-
rri dute konfiantza osoa.
Beteranoak eta, kasu gehienetan,
gaztelaniadun elebakarrak. Jaia-
ren bi agertoki nagusietako (Gaz-
teluko eta Foruen plazetako) saio-
ei erreparatuz gero, ikuskizun
guztiak gaztelaniaz izanen direla
ikusiko dugu: Los del Rio, Efecto
Mariposa, Taxi, Los Suaves, Ro-
sendo, Reincidentes... Pop eta rock
espainiarra nagusi, salbuespenak
salbuespen.

Guztira, 340 musika ikuskizun
izanen dira, 152 ekitaldi haur zein
familiendako, 33 zezen ikuskizun
eta 8 ekimen instituzional. Horre-

tan guztian, udalak 2,8 milioi euro
gastatu ditu.

Gazteluko plazan, gorago aipa-
tutako Efecto Mariposa, Taxi eta
Los del Rio taldeekin batera, 
Queen mitikoen ordainean sortu-
tako Dios Salve a la Reina izanen
da, baita Septeto Santiaguero, La
Dama, Nueva Alaska eta gisako or-
kestrak ere. Emanaldi guztiak
gauerdian hasiko dira.

Foruen plazan, berriz, rock tal-
de ezagunak igoko dira taula gai-
nera, Foru Zuzenekoa izeneko
kontzertu sortan. Estreinakoz, es-
pazio horren kudeaketa kanpora
atera du udalak, eta, hala, aurten-
go rock emanaldien kontratazioa
Artsaiaren esku gelditu da. Kultur
kudeaketa enpresa horrek ez du
arriskatu nahi izan, eta askotan
entzundako izenak bildu ditu pro-
gramazioan: Reincidentes, Rosen-
do, Boikot, Los Suaves, Doctor De-
seo... Proposamen berritzaileago-
rik ere izanen da, besteak beste,
biharko heavy metal gaua, Diabu-
lus In Musica iruindar gazteekin

eta Leo 037 abeslari madrildarra-
rekin (Saratoga eta Stravaganzza
taldeetan aritua). Hip hop musika-
ri eskainitako emanaldia ere iza-
nen da (hilak 12), Hermano Ele eta
Ranking Soldiers-en eskutik. Bai-
na saio gorena Eric Bell gitarra jo-
tzaile beteranoaren kontzertuare-
kin helduko da. Musikari irlandar
hori Thin Lizzy handien sortzaile
izan zen, eta The Boys Are Back In
Town, Whiskey in The Jar eta gisa
horretako harribitxiak eskainiko
ditu Foruen plazan.

Jazz musikarako tarterik ere
izanen da, Jazzfermin programa-
ren eskutik. Hamahirugarren aldi
honetarako, Konpainia plazatik
Burgoen plazara aldatu dute ager-
tokia, eta, bertan, ondoko talde
hauek ariko dira: Josetxo Goia Ari-
be eta Jamalandruki orkestra, hi-
laren 8an; Angela Brown Blues
Banda, 9an; Baiona Justi Friends
Tentet, 10ean; eta, azkenik, Chris
Potter, Ralph Alessi eta Jason Mo-
ran, 11n.

Baina rocka, popa eta jazza bai-
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euskaltzaleek, besteak beste,
baina eskuindarrek ezinezkotzat
jo zituzten eskaera horiek.

Aurtengo sanferminetarako,
udalak lau kontzertu nagusi au-
rreikusi ditu euskararen txokora-
ko: bihar, Aiko taldearen doinu fol-
klorikoek hasiera emanen diote
euskarazko programazioari; hila-
ren 9an, berriz, Sexty Sexers talde
beratarrak bere rock sutsu eta go-
gorraren erakustaldia emanen
du; lekukoa Bizardunak talde
iruindarrak hartuko du, zalantza-
rik gabe, ikusmin handiena sortu
duen emanaldia; eta azken kon-
tzertua Ze Esatek! taldeak eskai-
niko du, 13an. Bestalde, kale an-
tzerki saio batekin ere gozatu ahal
izanen dute haur zein helduek, De-
abru Beltzak taldearen eskutik
(hilak 8), eta, urtero legez, folklore
eta euskal musika emanaldiak iza-
nen dira 9, 10, 12 eta 14 egunetan.
Azkenik, txistularien alardearen
51. aldia hilaren 11n izanen da, eta
bertso saioa, berriz, 13an. Horrai-
no, beraz, euskarak sanfermineta-
ko egitarau ofizialean izanen duen
tartea.

Erraldoi eta buruhandiak,
protagonista
Musikaz harago, aurtengoak
erraldoi eta buruhandien sanfer-
minak izanen direla ezin ukatu.
150. urteurrena ospatuko du Iru-
ñeko Konpartsak, eta polemika
izpi batekin bada ere, txupinazoa
jaurtiko du gaur, 12.00etan.

Tradizioari erreparatuz gero,
ezker abertzaleko zinegotziei
zegokien suziria piztea, baina egi-
tekoa elkarte edo kolektibo herri-
tarren esku uztea proposatu
zuten Marine Pueyo eta Mikel
Gastesi hautetsiek; zehazki,
Erraldoi eta Buruhandien Kon-
partsak bota beharko zukeela
adierazi zuten. Yolanda Barcina
alkateak erabaki konplikatuari
egin behar izan zion aurre: txupi-
nazoa ezker abertzalearen esku
utzi edo konpartsari eskaini, zine-
gotzi independentisten aholkuari
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noago, zeresan handiena emanen
duen ikuskizuna, zalantzarik
gabe, Bertin Osborneren kontzer-
tua izanen da. Osbornek hilaren
12an joko du, Gurutzeko plazan,
Aitona-amonen Egunean. Adine-
koei eskainitako emanaldia iza-
nen da abeslari espainiarrarena,
doinu mexikarrez blaitua.

Euskara,erdialdetik at
Urtero bezala, Iruñeko Udalak
gune bakar batera mugatuko du
euskararen presentzia. Musikari
eta artista euskaldunak espazio
eta agertoki askotako egitaraue-
tan txertatu ordez, nahiago izan
du euskara Taconera parkera
bidali, hiriaren erdialdetik at, eta,
ondorioz, festaren bihotzetik
urrun xamar. Hain zuzen, Sanfer-
min Euskalduna ekimenak pro-
posamena egin zion Udalbatzari
(NaBai eta ezker abertzalearen
udal taldeen bidez), euskararen
presentzia bermatua egon zedin
festaren ekitaldi eta espazio guz-
tietan, baina UPNk atzera bota
zuen, PSNren laguntzarekin.
Mozio horretan, Euskal Musika
programazioa Alde Zaharrera
hurbiltzea eta gainontzeko espa-
zioetan ere euskarazko ekitaldiak
programatzea eskatzen zuten

URTEURRENA. Erraldoi eta buruhandien konpartsak 150.urteurrena ospatuko du aurten.RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

KOLOREA. Ziudadelatik jaurtiko dituzte suak.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

men eginez. Barcinak hasieratik
beretik azpimarratu zuen ez zuela
txupinazoaren «ohorea» Gastesi-
ren edo Pueyoren esku uzteko
asmorik; beraz, erabakia argi
zegoen. Iruñean, gehientsuenek
ziurtzat ematen zuten konpartsak
jaurtiko zuela suziria; alkatea,
alta, azken unera arte zain egon
zen, ekainaren 22an misterioa
argitu zuen arte.

Txupinazoaz gain, erraldoiak,
buruhandiak, kiliak eta zaldikoak
protagonista izanen dira jaietako
beste hainbat unetan. Hilaren 10a,
adibidez, Konpartsaren Eguna
izanen da egitarau ofizialean, eta
harrera eginen diete erraldoi zein
buruhandiei udaletxean. Ekitaldi-
rik hunkigarriena, ordea, uztaila-
ren 14koa izanen da. Konpartsa-
ren ohiko agurra autobus
geltokian egin beharrean, Udale-
txe plazan eginen dute, inguruko
balkoietatik gozokiak banatuz eta
koreografia berriak eskainiz.

FESTARAKO GUNEAK

Udaletxe plaza ›Txupinazoa,
Gaixoa Ni eta Erraldoien agurra.
Gazteluko plaza ›Kontzertuak
00.00etan,Plaza Zabalik pro-
graman.
Foruen plaza ›Rock kontzer-
tuak 23.30etik aurrera,Foru Zu-
zenekoa programan.
Ziudadela ›Su festa,gauero,
23.00etan.
Zezen-plaza ›Entzierroak eta
bigantxak goizez,eta zezenke-
tak arratsaldez.
Takonera parkea ›Euskal Mu-
sikaren txokoa.
Burgoen plaza › Jazz musika,
Jazzfermin egitarauarekin.
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JUANTXO ETXAIDE › 
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KONPARTSAREN LEHENDAKARIORDEA

«Jendeak helarazten
digun maitasuna da
saririk onena»
Juantxo Etxaiderentzat, ikusgarria da adinekoek erraldoiei dieten maitasuna; txikitan
ezagutu zituzten berberak direlako eta sanferminetan beti ikusi dituztelako gertatzen da
hori konpartsako lehendakariordearen ustez.

Iruñeko Erraldoi eta Buruhan-
dien Konpartsak 150 urte bete
berri ditu, eta, horren karira, hain-
bat ekitaldi antolatu dituzte aur-
tengo sanferminetan. Lehenbizi-
koa gaur bertan ikusi ahal izanen
dugu, konpartsako kideek txupi-
nazoaren metxa pizten dutenean.
Jaietako suziria jaurtitzea «oho-
rea» dela argi dute, baina bestela-
ko omenaldiak, xumeagoak izana-
gatik ere, nahiago dituztela
aitortu du Juantxo Etxaide presi-
denteordeak. Iruñekoa da, eta
duela gutxira arte, Napoleon kili-
kia izan da. Sanferminak
buruhandi baten barrutik nola
ikusten diren azaldu du.
Ehunka hartu-emanen ostean,
txupinazoa jaurtiko duzue. Nola
sentitzen zarete?
Tira, ezin ukatu oso ohore handia
dela txupinazoa jaurtitzea. Kiliki
edo buruhandi bat udaletxeko bal-
koian ikustea bitxia eta polita iza-
nen da, dudarik gabe. Baina nik
neronek garrantzi handiagoa
ematen diet bestelako omenaldi
batzuei. Iaz, adibidez, Iruñeko
Urrezko Domina eman ziguten,
150. urteurrenaren karira, eta hori
oso hunkigarria izan zen. Bestal-
de, herritarrek urtero helarazten
diguten maitasuna da saririk edo
omenaldirik onena.
Nola ospatuko duzue 150. urteu-
rrena?
Bi urte daramatzagu ospakizun-
ekitaldiekin bueltaka eta horren
gainean lanean. Orain arteko eki-
menen artean, hiriko auzoetatik
egin ditugun ateraldiak nabar-
mendu ditzakegu. Oso ekimen
interesgarria izan zen, erreserban
dugun jendea probatu ahal izan
genuelako. Gainera, konpartsako
kideon burutazioa izan zen, guk
geuk planteatu eta guk geuk egin
genuen, xentimo bakar bat ere
kobratu gabe. Sanferminetan,
Alde Zaharreko eta zabalguneko
karriketan soilik ibiltzen gara, eta
horregatik, aurten, erabaki
genuen gainontzeko auzoetara ere
zabaltzea. 150. urteurren honen
aitzakiarekin, iruditu zitzaigun
orain arte hiritarrek eskaini digu-
ten estimua eta maitasuna nola-
bait eskertu behar geniela.
Hori,ordea,duela bi hilabete egin
zenuten. Sanferminetan ere os-
pakizunik antolatu al duzue?
Bai, aipatzeko moduko ekitaldi
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pare bat izanen dugu. Hilaren 9an,
esaterako, Baionako erraldoiekin
dantza eginen dugu, bi hirien arte-
ko senidetzearen 50. urteurrena
ospatzeko. Bestalde, hilaren 10a
Konpartsaren Egun izendatu
dute. Harrera eginen digute udale-
txean, eta ekitaldi instituzionalen
bat edo beste egonen da, baina,
zalantzarik gabe, hori baino poli-
tagoa izanen da azken eguneko
agurra. Aurten, udaletxe plazan
izanen da, eta balkoiak alokatu
ditugu goitik gozokiak bota ahal
izateko. Gainera, konpartsarekin
batera, dantzarien eta gaitarien
udal taldeak izanen dira, besteak
beste. Ikuskizun ederra izanen da.
Erraldoi eta buruhandien desfile-
ak haurrentzako ikuskizunak al
dira?
Haurrak eta helduak hurbiltzen
zaizkigu. Ikusgarria da, adibidez,
adineko jendeak erraldoiei dien
maitasuna. Izan ere, erraldoi
hauek dira txikitan ezagutu zituz-
ten berberak; betidanik ikusi di-
tuzte sanferminetan, eta sekulako
maitazarrea diete.
Izan ere,Konpartsa Iruñeko insti-
tuziorik estimatuenetako bat
da...
Bai, eta nabaritzen da. Goizero-
goizero, milaka pertsona biltzen
dira kalean; gure zain egoten dira,
eta hori harrigarria da, baina are
harrigarriagoa da ikustea desfilea-
ren amaieran oraindik milaka per-
tsona daudela. Erraldoiena eta bu-
ruhandiena bigarren ikuskizuna
da sanferminetako ikuskizun jen-
detsuetan. Su festaz gain, ikusle
gehien biltzen dituen ekimena. 
Zuk hiru hamarkada daramatza-
zu konpartsan. Pasadizo eta isto-
rio bitxi ugari izanen duzu konta-
tzeko. Zein da gustukoen duzun
oroitzapena?
Bada, ez dakit, denetarik ikusi bai-
tut. Ezin izanen nuke une polit
bakar bat aukeratu, 27 urte eman
baititut kiliki batean sartuta, eta
poztasuna berbera da uztailaren
6an, 7an edo 14an. Niretzat, Napo-
leon kilikia izatea gozamena izan
da, mundiala. Pasadizoak eta
halakoak bai, purrustaka dauz-
kat. Erraldoiak estropezu egiten,
erortzen edota burua galtzen ikusi
ditut nik. Behin, Kale Nagusian,
Erregina Beltzaren aurrean aulki-
txo bat utzi zuten, Erregina Bel-
tzak behaztopa egin zuen, eta bere

burua pirritan joan zen kalean
behera... Eskerrak uztailaren 13an
gertatu zela eta zinta isolatzailea-
rekin konponketa txiki bat egin
ahal izan genuela.
Asko sufritzen al dute panpinek?
Bai, etengabe konpondu behar di-
tugu. Ateratzen diren aldiro, ma-
rruskadura arrastoekin eta urra-
dura txikiekin itzultzen dira. Kili-
kiaren barruan zaudenean, oso
ikuspegi murritza duzu, eta bira-
tzen bazara, jo egin dezakezu beste
buruhandi bat, kantoi bat edo izoz-
ki kiosko bat. Azken finean, beti

edo buruhandia hartzen zuen,
erraldoi bat hartu baino lehen
eman beharreko pauso bezala.
Behin eskarmentua hartuta, txan-
dakatu egiten ginen: lehenbiziko
txandan kilikia hartzea egokituz
gero, hurrengoan erraldoiaren
barruan egin behar zenuen dan-
tza, eta alderantziz. Oso nekaga-
rria zen. Gerora, garrantzi handia
eman zitzaien koreografiei, dan-
tzak hobetzeari; hortaz, erral-
doiak dantzarazten zituztenek
horretan bakarrik jardun behar
zutela erabaki zen. Espezializatu
egin ginen, nolabait esatearren.
Prozesua hasi zen Francisco Apes-
tegiaren heriotzarekin batera;
Francisco konpartsaren pertso-
naiarik handienetako bat zen.
Orduan eman genion elkarte egi-
tura konpartsari, eta irizpideak

bateratzea erabaki genuen, dan-
tzen, jantzien eta bestelako kon-
tuen inguruan. Puxikarekin
jotzeko irizpideak ere finkatu
genituen orduan.
Benetan?
Bai. Berez, portaerazko jarraibi-
deak dira, eta nahiko zorrotzak
gara horrekin, sanferminetako
kaosa kontuan izanda, noski. Adi-
bidez, kolpeak ezin dira izan umi-
liagarriak edo gaitzustean eman-
dakoak. Hori kontrolatzen saia-
tzen gara, eta, horretarako,
eguneko bi arduradun gara 
—bata erraldoiez arduratzen da,
bestea, kiliki eta buruhandiez—.
Halaber, Konpartsako kideen ego-
eraz ere arduratzen gara, inor ez
dadin beroarengatik zorabiatu,
adibidez.
Izerditan blai egonen zarete pan-
pinaren barruan...
Ezin duzu imajinatu. Pentsa zer
izanen den halako buruhandi ba-
ten pisua eramatea Gazteluko pla-
zan, eguzkiak gogor jotzen duela,
hainbat orduz lasterka zabiltzan
bitartean. Hain zuzen, behin pro-
batu nahi izan genuen zenbat pisu
galtzen duen kiliki batek sanfer-
minetako egun bakar batean, eta
batez beste, 6 kilo galtzen direla
ondorioztatu genuen. Izerdia ba-
rra-barra erortzen zaizu kopetan,
lepoan edo belaunetan behera.
Izerditan blai iristen gara. Horre-
gatik, kiliki eta buruhandiek or-
dezko traje bat daukate.
Halako eginahalarekin, ezinbes-
tekoa izanen da lana parteka-
tzea. Zenbat pertsonak osatzen
duzue Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsa?
Gaur egun, Konpartsa 98 pertso-
nak osatzen dugu: horien artean,
34 lagunek dute panpinen bat era-
mateko ardura. Horiez gain, or-
dezko direlakoak ditugu, norbait
gaixo jartzen denean edo oporre-
tan dagoenean haiengana jotzen
dugu. Bestalde, urteak darama-
tzan jendeak gazteei bidea utzi be-
har diela uste dugu, taldea ere be-
rritu dadin. Erretiratzeko adina
duen norbait lasterka ibiltzea ez
da logikoena, ez baita gauza bera
kalean gora eta behera ibiltzea, 55
urterekin edo 22rekin. Nik neuk
ere kilikia eramateari utzi nion,
osasun arazoak zirelako medio,
eta gaur egun bestelako lanak egi-
ten ditut konpartsan.
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gabiltza gora eta behera zartadu-
ra, apurketa eta urratze txikiekin.
Konponketak ez dira garestiak,
baina denbora behar dugu lisatze-
ko, masilla jartzeko, margotzeko
eta abarreko.
Urteek aurrera egin ahala, erral-
doien eta buruhandien dantzek
profesionaltasun eta edertasun
handiagoa dute.Probasaio gehia-
go egiten al dituzue orain duela
30 urte baino?
Konpartsara sartu nintzenean,
duela urte asko, bestelako funtzio-
namendua zegoen. Batek kilikia

«Zalantzarik gabe
egunik politena
azken eguneko
agurra izango da»

«Kolpeak ezin dira
izan umiliagarriak
edo gaitzustean
emandakoak»

JAGOBA MENTEROLA / ARGAZKI PRESS
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JATETXEAK. Kalean bazkariak iza-
nen dira.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

››uztailak 7,asteazkena
07:00›Dianak:La Jarana txaranga,
Alde Zaharrean.
10:30›  Txistularien irteera,Alde
Zaharrean.
11:30›  El Bullicio,Aldapa,Unica,
Muthiko eta Anaitasuna txaran-
gak,Alde Zaharrean.
11:30›  San Fermin txaranga Arro-
sadian.
11:30›  El Txarko txaranga,Antsoai-
nen.
11:30›  Armonia txaranga,Txantre-
an.
12:30›  Ardanbera fanfarrea,Nafa-
rroa Oinez-en gunean.
14:30›  Anaitasuna eta Unica pe-
ñetan bazkaria.
14:30›  Beteranoen bazkaria Ale-
gria de Iruñean.
15:30›  Bazkaloste feminista Bode-
gikan.Bakarrizketak.
17:00›  Nabarreriatik irtenda,Elek-
trotxaranga Alde Zaharrean.
17:30›  Alde zaharrean peñen txa-
rangak.
18:30›  Porrotx eta Mari Motots
San Frantzisko plazan.
20:00› Ardanbera fanfarrea eta
jauziak,Nafarroa Oinez-en gunean.
20:30›  Txarangak,Alde Zaharrean.
22:30›  Herri txistualdia,udal pla-
zan.
23:30›  Trikitalde,Arrano elkartean.
23:30›  Armonia txaranga,Alde Za-
harrean.
00:30›  Lutxiano Orquesta Band El
Bullicion.
01:00›Kontzertua:Leihotikan,Car-
men kaleko Herriko Tabernan.
03:00› Luziano’s Show,Arrano el-
kartean.

››  Uztailak 8,osteguna
10:30›  Txistularien irteera Alde Za-
harreko kaleak girotuz.
11:00›  Zirku ikuskizuna San Fran-

tzisko plazan Adardunak taldeare-
kin.
11:30› Irrintzi eta Muthiko txaran-
gak,Alde Zaharrean.
11:30›  Arrotxapea txaranga,Arro-
txapean.
11:30›  Donibane txaranga,Doni-
banen.
11:30›  El Txarko txaranga Antsoai-
nen.
12:00›  Garagardo festa Nafarroa
Oinezen gunean.
12:30›  Globofexia eta haur-jolasak
Irrintzin.
17:30›  Peñen txarangak Alde Za-
harrean zehar.
18:30›  Zezentxoen entzierroa San
Frantzisko plazan.
20: 30› Peñen txarangak Alde Za-
harretik.
21:00›  Garagardo festa Nafarroa
Oinezen gunean.
22:30›  Kontzertua:Anje Duhalde
Herriko Tabernan.
23:00› El Trono de Judas eta Sun-
tsiketa taldeen kontzertua Gora
Iruñea tabernan (Jarauta).
23:30›  San Fermin,Alegria de Iru-
ña,Muthiko eta Anaitasuna txa-
rangak Alde Zaharrean.
23:30›  Araitz Arrano elkartean.
00:30›  Pistatxos orkestra El Bulli-
cion.
01:00› Tximeleta taldearekin dan-
tzaldia Herriko Tabernan.
03:00› Luziano’s Show Arrano el-
kartean.

››  Uztailak 9,ostirala
10:30›  Txistularien irteera Alde Za-
harretik.
11:30›  Oberena,Irrintzi eta Bronce
txarangak,Alde Zaharrean.
11:30›  Arrotxapea txaranga,Arro-
txapean.
11:30›  Donibane txaranga,Doni-
banen.

11:30›  Sanduzelai txaranga San-
duzelain.
11:30› El Txarko txaranga Antsoai-
nen.
11:30›Armonia txaranga Txantre-
an.
12:00›Txikiendako emanaldia San
Frantziskon.
12:00›  Kanta-Bi Baiona koroa
Muthikon.
12:30›  Gaiteroen emanaldia Ale-
gria de Iruñan.
12:30›  Haur jolasak La Unica pe-
ñan.
13:00›Txalaparta-Bermuta Jarau-
ta kaletik.
14:30›  Sagardotegia Bullicion.
14:30›  Oberenan bazkaria.
14:30›  3indarrok peñaren saihets-
jatea.
14:30›  Irrintziren bazkaria Mañue-
tan.
14:30›  Muthikoren bazkaria Lin-
datxikin.
14:30›  Errekoleten plazan,AEKren
bazkaria.
14: 30›  Karrikiriren hegaluze-jatea
Zaldiko Maldikon.
14:30›  Bronceren Zikiro-jatea San-
ta Ana plazan.
14:30›  Sanduzelai peñaren bazka-
ria Sanduzelain.
14:30›  Donibane peñaren bazka-
ria Barañain etorbidean.
15:30›  Bazkaloste feminista Bode-

gikan.Bertsolariak.
17:00›  Argaren jaitsiera eta 3inda-
rrok peñaren sorpresa.
17:30›Peñen txarangak Alde Zaha-
rrean zehar.
18:30›Antzerki emanaldia La Ban-
da Teatrorekin San Frantzisko pla-
zan.
19:00› Peña txikien kalejira Erre-
koleten plazatik.
19:00› Antzerkia San Frantzisko
plazan.
20:30›Peñen txarangak Alde Za-
harrean zehar.
21:00›  Jarauta 69 txara nga Nafa-
rroa Oinezen gunean.
23:00›Drag-Queen emanaldia
Gora Iruñean (Jarauta).
23:30›  Nat & Wats Arrano elkarte-
an.
23:30›  Aldapa eta Bronce txaran-
gak Alde Zaharrean zehar.
00:30›Aztarna,7Balas eta Alta
Traizion taldeen kontzertua Bulli-
cion.
01:00› Luziano´s show Arrano el-
kartean.

››  Uztailak 10,larunbata
10:30›  Txistularien irteera Alde
Zaharrean zehar.
11:00›  Puzgarriak eta haur-jolasak
Donibane peñan (Barañain etorbi-
dea).
11:00›  Zezentxoen entzierroa Ale-
gria de Iruña peñatik.
11:30›  Oberena txaranga eta Za-
rrakazteluko erraldoiak Alde Zaha-
rrean zehar.
11:30›  Muthiko,Anaitasuna,San
Fermin,Alegria eta Donibane pe-
ñen txarangak Alde Zaharrean.
11:30›  El Txarko txaranga Antsoai-
nen.
11:30›  Bombumba Armonia Txan-
trean.
12:00›  San Ferminetan Kantari
Merkatu plazatik.
12:00›  Haur ekitaldiak Arrotxapea
peñan.
12:00›  Kuxkuxtu eta Bonberenea
txarangak Muthiko peñatik.
12:30 Sokatira-kalejira Alde Zaha-
rrean zehar.
14:30›  Paella-jate herrikoia San
Frantzisko plazan.
14:30›  San Jose plazan Orreaga-
ren bazkaria.
14:30›  Suhiltzaileetan San Fermin
peñaren bazkaria.
14:30›  Bazkaria Anaitasuna pe-
ñan.
14:30›  Donibane peñaren bazka-
ria Don Boscon.
17:00›  Dantzaldia San Frantzisko
plazan.
17:30›  Peñen txarangak Alde Za-
harrean zehar.
18:00› Luzianorekin dantzaldia
San Fermin Peñan (Kalixto).
18:30›  Obejas Negra kontzertua
eta Sobek Alegria peñan.
19:30›  Elektrotxaranga San Fran-
tzisko plazatik.
20:30›  Peñen txarangak Alde Za-
harretik.
21:00›  Batukada Nafarroa Oine-
zen gunean.
23:00› Dantzaldia San Frantzis-
kon.

23:30›  Duodeno bikotea Arrano
elkartean.
00:00› Miel Otxin taldea Nafa-
rroa Oinezen gunean.

››  Uztailak 11, igandea
10:30›  Txistularien irteera,Alde
Zaharrean.
11:00›  Kilikien topaketa eta globo-
fexia,San Frantzisko plazan.
11:30›  Irrintzi eta Muthiko txaran-
gak,Alde Zaharrean.
11:30›  Donibane txaranga,Doni-
banen.
11:30›  El Txarko Txaranga,Antsoai-
nen.
11:30›  Sanduzelai txaranga sandu-
zelain.
11:30›  Armonia txaranga,Txantre-
an.
12:00› Speiz Mukaki Muthikon
13:00›  Fermin Balentzia Nafarroa
Oinez-en gunean.
13:30›  Trikibermuta,Jarauta kale-
tik.
14:30›  3indarrok peñaren bazka-
ria.
15:30›  Bazkaloste feminista musi-
katua,Bodegikan.
17:30›  Elektrotxaranga,Alde Zaha-
rrean.
18:00› Peñen kalejira San Frantzis-
ko,Nabarreria,Jarauta eta Estafeta-
tik.
19:30›  Peñen herri askaria,Alde
Zaharrean.
20:00› The Trikiteens kontzertua,
Depor tabernan (Jarauta).
20:30›  Peñen kalejira Alde Zaha-
rrean.
22:30›  Oberenaren afaria Jarau-
tan.
23:00› Governors kontzertua eta
Khous,Gora Iruñea tabernan.
23:00› Afu,Skatu eta Zurruto tal-
deen kontzertua kalean.
23:30›  Oberena,Bullicio,Muthiko,
San Fermin eta Anaitasuna peñen
txarangak,Alde Zaharrean.
23:30›  Akeita Taldea,Arrano elkar-
tean.
00:30›  Kapana mariatxia,Bulli-
cion.
01:30›  DJ Jo Ta Txo,Herriko Taber-
nan.
02:00› Luziano’s Show,Arrano el-
kartean.

››  Uztailak 12,astelehena
10:30›  Txistularien irteera,Alde
Zaharrean.
11:00›Hamaiketakoa,Anaitasuna
peñan.
11:30›  Peña txikien kalejira,Gazte-
luko plazatik.
11:30›Txikiendako puzgarriak Bu-
llicion.
11:30› Aldapa txaranga,Alde Zaha-
rrean.
11:30›  Sanduzelai txaranga,San-
duzelain.
11:59›  Txikien Estruendoa,Casa
Marceliano-tik.
12:00›  Muthikotik bertso poteoa.
12:00›  Txokolate jatea eta haur jo-
koak,El Txarkon (Antsoain).
12:30› Jarautatik erraldoien kon-
partsa,Alde Zaharrean.
13:00›Bertso bermuta,balkoitik
balkoira Ministro eta Xilbeirarekin



GIROA. Musika ez da faltako jaietan.Argazkian,Elektrotxaranga taldea,
jendea girotzen.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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Gora Iruñea plataformaren barnean dauden
elkarte, taberna,peña eta kolektiboek
inoizko egitaraurik mardulena ondu dute
festa herrikoi,euskaltzale eta 
parte-hartzaileak kalera ateratzeko
asmoarekin.

U PN festa molde
alternatiboak eta
kritikoak ezkuta-
tzen eta oztopatzen
saiatzen den arren,

urtero-urtero azaleratzen dira
Iruñe inkonformistaren eta erre-
beldearen zantzuak handik edo
hemendik. Txosnak edo barraka
politikoak desagerrarazi eta Eus-
kal Jai gaztetxea eraitsi zutenetik
Gora Iruñea plataformak hartu
du bere gain herri jai eredu, pare-
kide, euskaltzale eta parte-har-
tzaileak bideratzeko eta antolatze-
ko ardura. Izan ere, Gora Iruñea
elkarte hutsa baino gehiago da.
Iruñeko elkarte, peña edota beste-
lako herri kolektiboek osatzen
dute erakundea, eta aurten, bere-
biziko ahalegina egin dute inoizko
egitaraurik mardulena ontzeko.
Egitarau ofiziala bezain mami-
tsua da, eta hura ez bezala, jaia ez
da eginen zezen-plazan edo toki
itxietan bakarrik. Festa kalera
ateratzea izan da aurtengo helbu-
ruetako bat, eta baimen edo lizen-
tzien kontura udalarekin liska-
rrak izanen zituztela bazekitenez
—aurreko urteetako aurrekariak
ikusita—, agertoki bakar bat pres-
tatu beharrean, Iruñea osoa
bihurtu dute agertoki.

Goizero, peñetako txarangek
eta elkarteetako fanfarre eta
musika taldeek hiriko auzo gehie-
netara hedatuko dute besta giroa.
Musikarekin gozatzeko hamaika
aukera izanen dira, goizez, arra-
tsaldez edo gauez, hori baita Gora
Iruñearen programa alternatibo-
ak duen beste ezaugarrietako bat:

arratsaldez ere, egitarau ofizialak
zezenketa besterik ez dakarren
bitartean, hamarnaka ekitaldi
izanen dira gazteentzat eta hel-
duentzat. Bihar, adibidez, 
Elektrotxarangak jendea dan-
tzan jarriko du Nabarreria plaza-
ren ingurumarietan, eta San
Frantzisko plazan, Porrotx 
eta Mari Motots pailazoek 
irria ekarriko dute jaiaren biho-
tzera.

Ekitaldi gehientsuenak karri-
kan izan arren, Gora Iruñeak zen-
bait toki nagusi izanen ditu Alde
Zaharrean barreiatuak. Platafor-
mak taberna bat alokatu du
Jarauta kalean, eta hor, kontzer-
tuak eta bestelako ekitaldiak
egingo dituzte. Besteak beste,
hauek izanen dira festa alternati-
boen gainontzeko tokiak: Peñen
egoitzak, Nafarroa Oinez-en txos-
na Takonera parkean, AEKren
txokoa, Herriko Taberna, Arrano

FESTA KALEAN
DAGO

14:30›Euskaraz Bizi bazkaria,De-
por tabernan.
14:30›  Irrintzi peñaren potxa ja-
tea.
14:30›  Arrotxapea eta Aldapa pe-
ñetan bazkaria.
14:30›  Zaldiko Maldikoren bazka-
ria,Antsoleaga karrikan.
15:30›Bazkaloste feminista Bode-
gikan.Ipuin kontalaria.
17:30›Peñen txarangak,Alde Za-
harrean.
18:00› Mus azkarra txapelketa,
San Frantzisko plazan.
18:30›  Kaleetan kontzertuak.
Omega,Valium eta Mikaela Piton
taldeekin.
19:00› Peña txikien kalejira Erre-
koleten plazatik.
20:00› Egurra Ta Kitto taldearen
kontzertua Depor tabernan.
20:30›  Peñen txarangak,Alde Za-
harrean.
22:00› Bertso afaria,Arrano elkar-
tean:Julio Soto,Maialen Lujanbio
eta Amets Arzallus.
23:00› Marianitoz Blai eta Orkres-
ta Marxista,Gora Iruñea tabernan.
23:30›Arrotxapea,Alegria,Bronce
eta Donibane peñen txarangak,
Alde Zaharrean.
23:59›Struendo,Casa Marceliano-
tik.
00:00› Trikizio taldearekin dan-
tzaldia,Nafarroa Oinez-en gunean.
00:30›  Los Moñomosen kontzer-
tua,Bullicion.
01:00› Vendetta taldearen kon-
tzertua,Herriko Tabernan.
02:00› Luziano’s Show,Arrano el-
kartean.
02:00› DJ Elepunto,Herriko Ta-
bernan.

››  Uztailak 13,asteartea
10:30›  Txistularien irteera,Alde
Zaharrean.
11:00›Haur jokoak,Anaitasuna pe-
ñan.
11:30›  Anaitasuna,El Txarko,Mut-
hiko,Bronce eta Aldapa peñen txa-
rangak,Alde Zaharrean.
11:30›  Sanduzelai txaranga,San-
duzelain.
11:30›  Armonia txaranga,Txantre-
an.
12:00›  Herri jolasak,San Frantzis-
ko plazan.
12:30›  Herri kantutegia,Gartxote-
kin,Alegria de Iruñean.
13:00›  Barañaingo trikitilariak Na-
farroa Oinez-en gunean.
13:00›  Kalejira Jarauta kaletik.

14:30›  Herri Bazkaria Eslavan.
14:30›  La Jaranaren paella-jatea
Santa Ana plazan.
14:30›  Donibane peñaren bazka-
ria Descalzos kalean
17:00› Emakumeok Plazara.Aur-
kezpena Eslavan.
17:30›Peñen txarangak Alde Zaha-
rrean zehar.
18:00› Magia ikuskizuna Manu
Magorekin eta txokolate-jatea
SanFrantzisko plazan.
18:30›  Dantzaldia Gora Iruñea ta-
bernan.
20:30›  Peñen txarangak Alde Za-
harretan zehar.
21:00›Kiki Bordatxo Nafarroa Oi-
nezen gunean.
23:00›Kontzertu sorpresa kalean.
23:30›Afu taldearen akustikoa
Arrano elkartean
23:30› Irrintzi eta Muthiko txaran-
gak Alde Zaharrean zehar.
00:30›  Los Indocumentados tal-
dearen kontzertua Bullicion.
01›00 › Dantzaldia Amaiur taldea-
rekin Herriko Tabernan
02:00› DJ Jo Ta Txo Herriko Taber-
nan
03:00› Luziano’s Show Arrano el-
kartean.

››  Uztailak 14,asteazkena
10:30›  Txistularien irteera Alde
Zaharrean zehar.
11:30›  Arrotxapea txaranga Arro-
txapean.
11:30›  Donibane txaranga Doni-
banen.
11:30›  El txarko txaranga Antsoai-
nen.
12:00›  Amaren Alabak taldearen
kontzertua izango da Muthiko pe-
ñan.
13:00›  Trikipoteo Jarautatik.
14:30›Bullicion potxa-jate erral-
doia.
17:30›Peñen txarangak Alde Zaha-
rrean zehar.
18:00› Elektrotxaranga eta euskal
dantzak Alde Zaharrean zehar.
20:00› Bertso-rap eta trikitixak
Alde Zaharretik.
20:30›  Peñen txarangak Alde Za-
harrean zehar.
22:30›  Compañía kalean La Unica-
ren bokata-jatea.
21:00›  Txalaparta topaketa Nafa-
rroa Oinezen gunean.
23:30› Fermin Balentzia Arrano el-
kartean.
00:00› Gazteluko Plazan Gaixoa,
ni.

elkartea eta Zaldiko Maldiko.
Horietan egingo dituzte, adibidez,
rock kontzertu gehienak, eta
eskaintza zabala izanen dela ezin
ukatu. Edonor asetzeko moduko
giroa izanen da Gora Iruñea taber-
nan, Arrano elkartean, Herriko
Tabernan eta gainontzeko agerto-
kietan: Leihotikan, Gobernors,
Khous, Vendetta eta Anje Duhal-
de artistek kitarren doinuarekin
margotuko dituzte sanfermineta-
ko gauak.

Euskara,berdintasuna,
ingurumena
Euskara elkarteak, talde feminis-
tak, gazte erakundeak, ekologis-
tak... Orotariko elkarte eta kolek-
tiboek osatzen dute Gora Iruñea
plataforma, eta, hori dela eta, jai
egitarau alternatiboa hainbat
ardatzen inguruan dago eratua:
euskara, sexu parekotasuna, 
ekologia eta gazteria, besteak
beste.

Euskararen presentzia, adibi-
dez, bermatua egonen da platafor-
mako kideek antolatutako eki-
men eta ikuskizun guztietan,
baita tabernetan entzun ahal iza-
nen den musikan ere.

Aurreko urteetan bezala, sexu
berdintasuna izanen da beste
oinarrietako bat —informazio
kanpaina eta egitarauan ikus dai-
tezkeen ekimen feministei
esker— baita ingurumena ere,
edalontzi berrerabilgarriak iza-
nen baitira Gora Iruñearekin bat
egin duten elkarte, peña eta 
taberna guztietan. Festetan ere
aldarrikapenerako tokia badagoe-
la frogatuko du Gora Iruñea talde-
ak.



BELTZA.Peñek jasaten duten jazarpena salatzeko,pankarta beltzak erakutsiko dituzte.Argazkian,peñek ekainean egindako agerraldia.IÑIGO URIZ / AP

PANKARTA BELTZAK,
ERREALITATE BELTZA ISLATZEKO
Iruñeko Peñen Federazioak pankartak beltzez margotzeko eta hilaren 11n zezen-plazara ez
joateko erabakia hartu du.Modu horretan, Iruñeko Udalaren «jazarpena» salatu nahi dute.

U rtero, peñen pankar-
tek errealitatea mo-
du satiriko eta umo-
retsuan azaltzen du-
te: politikariak, eliz-

gizonak, kirolariak, San Fermin
bera... Orain arte, inor ez da libratu
peñen begirada zorrotzetik. Orain
arte. Azkenaldian elkarte hauek
jasan duten jazarpena salatu
nahian, Iruñeko Peñen Federazio-

ak bi protesta ekintza prestatu di-
tu: alde batetik, pankartak beltzez
margotuta aterako dituzte kalera,
eta, bestetik, hilaren 11n ez dira jo-
anen zezen-plazara.

Erabaki horrek hautsak harro-
tu ditu Euskal Herriko hiribu-
ruan, eta polemika bazter guztie-
tara hedatu da. Baina, peñen
ordezkarien aburuz, arrazoi fran-
ko dago halako neurriak hartzeko:

«Bi peñakidek epailearen aurrean
deklaratu behar izan zuten iazko
pankartetako marrazkien kontu-
ra, erregistroak egin ziren peñen
egoitzetan, diru laguntzak kendu
nahi dizkigute... Argi dago gero
eta eraso gehiago pairatu behar
ditugula, baina ez da hori gure
kezka bakarra. Sanferminak inoiz
baino hutsalagoak dira gaur egun,
betidanik izan duten esentzia hori

galtzear baita. Sanferminak kale-
ko festak izan beharko lirateke, jai
parte-hartzaileak, baina udalak
hori errotik moztu nahi du, eta
murrizketa horiekin peñak jo ditu
bete-betean, gero eta traba, isun
eta baldintza gehiago ezartzen
baitizkigute. Iaz, esate baterako,
hiru peñak ezin izan zuten euren
egoitza zabaldu sanferminetan...
Horregatik, hasieratik beretik,

peñakideek argi izan genuen pro-
testa ekintzaren bat beharrez-
koa zela», azaldu du Endika
Lakuey Peñen Federazioko presi-
denteak.

Peñek pairatutako erasoen atze-
an sanferminen kontzeptua bera
aldatzeko nahia dagoela ondorioz-
tatu du Lakueyk: «Udala sanfer-
minak eraldatu nahian dabil. Ez
dakit erabaki kontzientea ala
arduragabekeria hutsa den, baina
horrela da. Ez dute festa herrikoi
eta espontaneoen eredua gustuko,
baina horixe izan dira sanfermi-
nak betidanik. Jaiak ere kontrol-
pean eduki nahi dituzte, eta
hasiak gara aldaketak sumatzen,
pixkanaka bada ere. Gero eta
iruindar gehiagok hiritik alde egi-
ten dute sanferminetan, eta
horrek ez du esan nahi kanpotik
jende gehiago etortzen denik.
Udalak bisitarientzako jaiak nahi
ditu: dena aurretik prestatuta
eman, eta horrela, sanferminak
beste edozein hiritako beste edo-
zein festaren antza hartzen hasiak
dira».

Jaien uniformizazioa egitarau
ofizialean islatzen dela uste dute
peñetako kideek, eta festen
xarma, programazioan baino
gehiago, kalean bertan dagoela
azpimarratu dute: «Udalak presta-
tutako egitarauari erreparatuz
gero, ikusiko dugu ezer gutxi alda-
tu dela azken hamar edo hamabi
urteetan. Antzeko ekitaldiak,
antzeko kontzertuak, antzeko
ikuskizunak... bai kalean, baita
agertokietan ere. Peñakideok uste
dugu egitarau ofiziala ez dela
inondik inora sanferminetako
gauzarik garrantzitsuena. Jai
hauen espiritua ez dago progra-
matua, bat-batekotasunak eta
naturaltasunak osatzen baitute
sanferminen nortasuna. Iruindar
bakoitzak, edozein dela ere bere
ideologia edo jatorria, jaietan nahi
duen bezala parte hartu beharko
luke, gainontzeko herritarrak
errespetatuz betiere. Milaka per-
tsona gara udalaren programazio-
ko ekitaldietan parte hartzen ez
dugunak eta aldi berean sanfermi-
netan gozatzen dugunak. Baina,
tamalez, aukera hori gero eta
murritzagoa da», adierazi du fede-
razioko presidenteak.

Entzierroaren gehiegizko ustia-
keta komertziala eta Sanfermine-
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KOLOREA. Peñek ez dituzte urteroko pankarta bizi eta koloretsuak erakutsiko aurten.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

11sanferminak ‹‹ iruñeaberria
2010eko uztailaren 6a,asteartea

tako Museoa proiektua, besteak
beste, «UPNren jai ereduaren erre-
ferente nagusiak» dira, Lakuey-
ren ustez. «Sanferminetako muse-
oa egiteak ez du inolako zentzurik,
sanferminak festa biziak direlako,
kalekoak, eta ezin direlako egoitza
itxi batean giltzapetu. Baina udal
gobernuak atzerrira begira har-
tzen ditu erabakiak. Sanferminak
entzierroaren irudiaren bidez
saldu nahi dituzte, jaien betiko iza-
erari eutsi ordez. Hala, bertokoei
gero eta gehiago murrizten dizki-
gute festarako tokiak, turismoare-
kin etekin ekonomikoa lortu nahi
dutelako. Jaiak edozein preziotan
saldu nahi dituzte», esan du.

Adierazpen askatasuna
Peñek aurtengo sanferminetara-
ko hartutako erabakiak maiatze-
an argitaratu zituen Nafarroako
egunkari batek, artean afera
batzarretan eztabaidatzeke zego-
en arren. Federazioa haserre ager-
tu zen, hedabideek oraindik berre-
tsi gabe zegoen erabakia aireratu
zutelako, eta «bazkideekiko erres-
petu falta» iritzi zioten filtrazioari,
peñakide askok oraindik ez bai-
tzuten proposamena bozkatzeko
aukerarik izan. Handik hilabete-
ra, ordea, zurrumurrua besterik
ez zena berretsi zuten: peña guz-
tiek aho batez onartu zuten pan-
kartak beltzez margotzea eta
uztailaren 11n zezen-plazara ez
joatea, protesta gisa.

Baina aurten, pankartak bel-
tzak izan arren, mezurik eta kriti-
karik ez da faltako. Zehazki lau
lelo hautatu dituzte, bertan isla-
tzeko: Sanfermin parte-hartzaile-
en alde, Sanfermin herrikoiak
nahi ditugu, Peñei erasorik ez eta

Adierazpen askatasuna. Pankarta
bakoitzak peñaren izena eta leloe-
tako bat izanen ditu idatziak, eus-
karaz, gaztelaniaz, ingelesez eta
frantsesez.

Bigarren protesta ekintzari
dagokionez, peñak erdi hutsik
utzi nahi dute zezen-plaza, baina
horrek ez du esan nahi festarako
parada egonen ez denik: «Uztaila-
ren 11n, ez gara joanen zezenketa-
ra; eserleku guztiak hutsik utziko
ditugu. Baina, horrez gain, festa
Alde Zaharreko karriketara era-
manen dugu, eta han izanen gara
txarangekin, dantzekin eta musi-
karekin. Honekin guztiarekin
zera erakutsi nahi dugu, zezen-
plaza peñarik gabe ez dela gauza
bera. Azken finean, peñek pizten
dute jai giroa», azaldu du
Lakueyk.

Federazioko kideentzat, neurri
hauek hartzea erabaki «korapila-
tsua eta zaila» izan da, zenbait baz-
kideren artean liskarrak eragin
dituelako: «Urriaz geroztik ari
gara gai honen inguruan eztabai-
datzen. Bazkideek hasieratik
beretik argi izan zuten protesta
ekintzaren bat beharrezkoa zela
udalaren jarrera kritikatzeko,
baina oso zailaa da protesta ekin-
tza horiek zeintzuk izanen diren
zehaztea. Proposamen ugari
genuen mahai gainean, eta hauta-
tu ditugunekin komunikabidee-
tan oihartzunik handiena lortu
nahi izan dugu. Bestalde, protes-
taldi hauek ez dira konfrontazio
zuzena izateko, ez udalarekin, ezta
gainontzeko hiritarrekin ere. 
Bi neurriok ikusgarriak dira
iruindarrentzat, baina baita kan-
potik datozenentzat ere. Jendea-
ren arreta erakarriko dute», labur-
bildu du federazioko presiden-
teak.

Azken finean, aurreko urteetan
bezala, peñen pankartek errealita-
tea azalduko dute. Gaur egun,
ordea, elkarte herrikoi hauen
errealitatea inoiz baino ilunagoa
da. Eta egoera beltza islatzean,
pankartak ere beltz gelditu dira.

«Egitarau ofiziala 
ez da sanferminetako
gauzarik
garrantzitsuena»
ENDIKA LAKUEY
Peñen Federazioko lehendakaria
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ELKARTASUNA,BAITA
FESTETAN ERE
Paris 365 jantoki solidarioa zabalik izanen da sanferminetan.25
euroko menua eskainiko du,urte osoko jarduera finantzatu ahal
izateko.

P aris 365 jantoki solida-
rioak arazo ekonomi-
koak dituzten pertso-
nei laguntza eskain-
tzen die urte osoan: go-

saria, bazkaria eta afaria euro ba-
ten truke. Hiru otordu egunean.
365 egun urtean. Sanferminetan,
ordea, jende guztiari zabalik iza-
nen da, tabernak festetako egun
horietan irabazitakoarekin urte
osoko jarduera finantzatu ahal iza-
teko.

Aurten, gainera, berrikuntze-
kin dator Paris 365. Berrikuntza
nagusia leku aldaketa da: ekaina-
ren lehenbiziko egunetatik, La Ce-
pa taberna zenaren lokalean jarri
dute jantokia; aurrekoa baino toki
argitsuagoa, handiagoa eta, oro
har, atseginagoa. Bertan, iaz egin
bezala, sanferminetako menua
emango dute eguerdian zein gaue-
an, 25 euroren truke. La Cepa ta-
bernak sanferminetan zerbitza-
tzen zuen menu berbera izanen da
datozen egunetan dastatu ahal iza-
nen dena, baina, oraingo honetan,
elkartasuna da osagai nagusia, ira-
bazi guztiak urte osoan behartsue-
nei otorduak emateko baliatuko
baitituzte Paris 365eko arduradu-
nek.

Aldaketaren arrazoi nagusia es-
pazioarena izan dela nabarmendu
dute arduradunek. «Jatorrizko Pa-
ris taberna oso txikia zen, eta ho-
rrek erabat mugatzen gintuen; bai-
na bazeuden bestelako eragozpe-
nak ere: argia, instalazioak, koka-
lekua, tokiaren giroa bera... Kon-
tzeptua oso garrantzitsua da.
Otorduak eskaini arren, ezin ditu-
gu edonola eskaini. Baldintza dui-
netan egin behar dugu», azaldu du.

Sanferminetan, ohiko lantalde-
az gain, 75 bat boluntario izanen
dira taberna solidarioan, sukalde-
an, barran eta jantokian lanean.

Arrakasta berriro lortzea
Jantokia herritar orori zabaltzea-
ren ideia ez da aurtengoa. Iaz ere
abian jarri zuten ekimena, Jarauta
kaleko egoitzan, eta, orduan, aise
gainditu zituzten iragarpen guz-
tiak: «Iazkoa kokaleku kaxkarra-
goa zen ostalaritzan lan egiteko,

eta, hala ere, emaitza bikaina lortu
genuen. Aurten, La Cepa taberna-
ren kokalekuari, lokalaren tamai-
nari eta instalazioen kalitateari es-
ker, maila guztietan hobetzea es-
pero dugu», azaldu du Patxi Lasa
arduradunak. Hain zuzen ere, hel-
buru hori erdiesteko, Paris 365 eki-
menaren sustatzaileek talde bat
zabaldu dute Facebook sarean, eta
gaur bertan 12.30etik 14.30era ta-
berna bisitatzeko gonbita luzatu
dute. Ezustekoren bat? Auskalo...

Bestalde, taberna jende guztiari
zabalik izan arren, jantoki soziala-
ren ohiko egitekoa ez da sanfermi-
netan etengo. Hala, gaurtik uztai-
laren 14ra bitartean ere, hiru otor-
du eskainiko dituzte euro baten
truke, beharra duen ororentzat.
«Hiru otordu egunean, urteko 365
egunetan. Hori da gure leloa, eta
beteko ez bagenu, porrota izanen
litzateke guretzat», esan du Lasak.

Orain arte, 40-50 pertsona ingu-
ruk erabiltzen zuten Paris 365 jan-
tokiaren zerbitzua, baina lekual-
datze lanen ondorioz, 15 eta 20 baz-
kaltiar soilik hartu behar izan
zituzten hainbat astez. Hemendik
aitzinera, berriz ere, 60-70 pertsona
hartzea espero dute jantoki solida-
rioko arduradunek.

La Cepa tabernaren
lokalean jarri dute
jantokia,aurrekoa
baino atseginagoa
delako,besteak beste

BEHARRA. Sanferminetan ere beharra dutenei janaria emango die Paris 365 jantokiak.ION ORZAIZ



SUFRIMENDUA. Zezenek jasaten duten tratua salatu nahi du Zezengorri taldeak.JAGOBA MANTEROLA /  ARGAZKI PRESS

ENTZIERROA. Mundu osoan ezagunak dira sanferminetako entzierroak,
baina zezenek sufritzen dute.IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESSZEZENAK BABESTU

ETA USTIAPENA SALATU 
Talde berria sortu dute Iruñean,zezenen aurkako tratu txarrak
salatzeko.Bihar,uztailak 7,Zezenketen Kontrako Eguna egingo dute
Alde Zaharreko karriketan

Z ezengorri. Horrela du
izena Iruñean sortu be-
rri den zezenketen aur-
kako taldeak. Gazte
horien asmoa beste

hainbat tokitan piztutako eztabai-
da Nafarroara ekartzea da, eta
animalien aurkako krudelkeria
salatzea. «Urtero, hamarnaka ze-
zen torturatuak eta erailak izaten
dira, inolako gupidarik edo kezka-
rik gabe, gure hiriko ehunka per-
tsona modu estoikoan begira di-
tuztela. Eta, hori gutxi balitz, ikus-
kizun hori da gure erakundeek
erabiltzen duten erakargarri na-
gusia sanferminak iragartzeko»,
azaldu du Olaia Oneka bozeramai-
leak. Hala, Zezengorri taldeak
«sanfermin herrikoi, parte-har-
tzaile eta kulturalen aldeko apus-
tua» egin du, zezenketen eta an-
tzeko ikuskizunen inguruan «al-
daketa bultzatzeko» asmoz.

Zezenketen alternatiba zeha-
tzik finkatu ez duten arren, ekolo-
gistek eztabaida piztu nahi dute bi
mailatan: «Alde batetik, herrita-
rren artean; eta bestea, herri
mugimenduaren barrenean,
peñetan bereziki. Elkarte hauek
giltzarri izanen dira prozesuan,
zezenketen sostengu ekonomiko
nagusia osatzen dutelako. Zezen-
ketek etekinik emanen ez balute,

bertan behera geldituko lirateke,
eta puntu horretan indarra egin
behar dugu. Azpimarratu nahi
dugu arazoa globala dela, eta guz-
tion artean egin beharko diogula
aurre, alternatiba osatzeko eta
bestelako kultur eredu baten alde-
ko apustua egiteko», esan du One-
kak. 

Bestalde, zezenketak eta antze-
ko ikuskizunak «kultur manifesta-
zioak» direla argudiatzeak zentzu-
rik ez duela adierazi dute Zezengo-
rri taldeko kideek: «Kultura beste
zerbait da. Gizakia sentikorrago,
zentzudunago eta zibilizatuago
izan dadin lagungarri den oro da
kultura. Horregatik, minaren bi-
tartez suntsitzen eta umiliatzen
duen krudelkeria ez dugu inoiz kul-
turatzat hartuko. Krudelkeriaren
kulturak, diruaren kulturak beza-
laxe, ez du zerikusirik benetako
kulturarekin. Guk kulturaren al-
deko apustu garbia eskatzen dugu,
azkenaldian kalte handia pairatu
baitu Iruñeko Udalaren eta Nafa-
rroako Gobernuaren eskutik», az-
pimarratu du bozeramaileak.

Zezenketen Kontrako
Eguna
Talde sortu berria den arren, Ze-
zengorri lanean hasia da dagoene-
ko. Lehenik eta behin, bihar, uztai-

lak 7, Zezenketen Aurkako Eguna
antolatu dute Iruñean. Egun oso-
an, hamaika ekitaldi burutuko di-
tuzte hiriko Alde Zaharrean, zeze-
nen kontrako krudelkeria gaitzes-
teko. Ekitaldirik aipagarrienak
15:00etan eginen duten herri baz-
karia eta ondorengo manifesta-
zioa izanen dira. Bazkaria Zabaldi
elkartean eginen dute (Navarreria
kalea, 25 behea), eta zezenketen
aurkako protestaldia, berriz,
16:30ean aterako da Navarreria
plazatik zezen-plazaraino. Sanfer-
minetako egunik handienean ze-
zenketen kontrako aldarria Iruñe-
ko karriketan entzun daitekeela
frogatuko du talde horrek.
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Jaialdiaren eta elkarte berria-
ren inguruko informazio guztia
sarean dago, www.zezengorri.org
webgunean. «Oraingoz, Zezengo-
rriren manifestua eta Zezenketen
Aurkako Egunaren egitaraua bes-
terik ez dago, baina hemendik
aurrera, zezenketen aurkako
borrokaren erreferentzia gune
bihurtu nahi dugu», azaldu du
Onekak.

Ez dute lan makala. Iruñea eta
antzeko hirietan zezenketen kon-

trako alternatiba garatzea oztopoz
betetako bidea da, baina hori ere
argi du Zezengorri taldeak. Arazo-
en eta oztopoen aurka, alta, gogoz
lan eginen dutela eta amore ema-
nen ez dutela iragarri dute: «Bada-
kigu lan zaila dugula aurretik,
baina gero eta gehiago gara gaia-
rekiko sentsibilitatea garatu
dugun pertsonak, eta, zaila izan
arren, Iruñea zezenketen kontra-
ko hiri izendatuko da etorkizune-
an».



NAFARRA. Pablo Hermoso de Mendoza burtzikari nafarrak zale asko eramango ditu zezen-plazara.JESUS CASO / EFE

ERROETARA
ITZULI DA
Toreatzaile famatuak bainoago,ganadutegi
handiak hautatu ditu Errukiaren Etxeak.

M unduko gainon-
tzeko ferietan ez
bezala, sanfer-
minetan garran-
tzi handiagoa du

zezenak toreatzaileak baino. Izene-
tik beretik (Zezen Feria), Iruñeko
publikoak nahiago izaten du zezen
handiak ikusi, toreatzaile jantzita-
ko izarrak baino. Joera hori indar-
tu egiten da peñen kasuan, askok
txistu egiten baitiote toreatzailea-
ri, eta txalo, berriz, zezenari. Horre-
laxe azaltzen dute Erruki Etxeko
arduradunek: «Zezen suharrak di-
ra gustukoenak, bolumen handi-
koak eta adarrez ongi hornituak di-
renak. Hori dela eta, puntako tore-
atzaile batzuk saiatzen dira bede-
ratzi zezenketa hauetara ez etor-
tzen. Feria honek eman zion
mundu osoan lehendabiziko aldiz
sari bat zezen bati. Alvaro Do-
mecq-en ganadutegiko Rabioso
izeneko zezenak jaso zuen, 1959ko
uztailaren 9ko arratsaldean».

Baina zezenekiko miresmen eta
zaletasun hori ez da berria. Erru-
kiaren Etxeko Zezen Batzordea-
ren aktak honela zioen 1959ko
uztailean: «Lehen Zezen Feria
egin da. Iruñean gara, bigarrena
antolatzeko prest, Iruñean publi-

koak zezen-zezenak ikusi nahi
dituela erabat sinetsita baikaude
(...), itxura paregabekoak eta pres-
tatu gabeko adarrak dituztenak,
toreatu nahi dituzten toreatzaile
ausartentzat, besterik ez...».

Horiexek ziren Iruñeko Zezen
Feriaren oinarriak duela mende
erdi; horrelakoxeak dira gaur
egun ere. Izan ere, 2010eko Zezen
Feria ontzeko orduan, Errukiaren
Etxeak ez du jo toreatzaile fama-
tuengana. Erroetara itzuli eta tore-
atzaile gazteak hautatu ditu hein
handi batean. Toreatzaile betera-
no eta ospetsu askok ezezkoa
eman diote sanferminetako gonbi-
tari, Iruñeko zezen-plaza eta giro
zalapartatsua ez baitira edonoren
gustuko.  

Etorkizun handiko toreatzaile-
ak dira aurtengo feriara etorriko
diren gehienak. Beraz, zezen han-
diekin ere ausartzen direla froga-
tzeko. Horiez gain, iazko feriako ga-
railea eta beren tokia berreskura-
tu nahi duten toreatzaile ospetsu
bakan batzuk ere etorriko dira Iru-
ñera; Juan Jose Padilla eta El Juli,
esate baterako.

Salneurriei dagokienez, krisial-
dia dela eta, sarreren iazko prezio-
ei eutsiko diete.

ZEZENKETEN EGITARAUA

››  Uztailak 6,asteartea
18:30 › Burtzikariak.Adar kamu-
tseko sei zezen,Jerez de la Fronte-
rako (Cadiz) Fermin Bohorquezen
ganadutegikoak.Burtzikariak:Fer-
min Bohorquez,Pablo Hermoso
de Mendoza eta Sergio Galan.

››  Uztailak 7,asteazkena
18:30 ›  Fuente del Arcoko Peñaja-
ra (Badajoz) ganadutegiko zeze-
nak.Toreatzaileak:Diego Urdia-
les,Luis Bolivar eta Salvador Cor-
tes.

››  Uztailak 8,osteguna
18:30 ›  Medina Sidoniako Don
Jose Cebada Gago ganadutegia.
Toreatzaileak:Francisco Marco,

Sergio Aguilar eta Morenito de
Aranda.

››  Uztailak 9,ostirala
18:30 ›  San Jose del Valleko Fuen-
te Ymbro ganadutegia (Cadiz).To-
reatzaileak:Antonio Ferrera,Oliva
Soto eta Ruben Pinar.

››  Uztailak 10,larunbata
18:30 ›  Constantinako Dolores
Aguirre Ybarra ganadutegia (Sevi-
lla).Toreatzaileak:Ivan Fandiño,
David Mora eta Joselillo.

››  Uztailak 11,igandea
18:30 ›  Lora del Rioko (Sevilla)
Miura ganadutegiko zezenak.To-
reatzaileak:Juan Jose Padilla,Rafa-

elillo eta Javier Valverde.

››  Uztailak 12,astelehena
18:30 ›  Guadalix de la Sierrako
(Madril) Victoriano del Rio Cortes
ganadutegia.Toreatzaileak:Curro
Diaz,El Juli eta Talavante.

››  Uztailak 13,asteartea
18:30 ›  Tamamesko El Pilar gana-
dutegia (Salamanca).Toreatzaile-
ak:El Cid,El Fandi eta Miguel Ten-
dero.

››  Uztailak 14,asteazkena
18:30 ›  Meridako Jandilla gana-
dutegia (Badajoz).Toreatzaileak:
El Juli,Sebastian Castella eta Mi-
guel Angel Perera.
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1981ean,Bordazahar baserrikoek Urumeako arroan aurkitu zuten 121 kiloko harria lepora
ekarri beharko du bihar Aimar Irigoienek,aurtengo sanferminetako erakustaldian.

H eldu dira sanfermi-
nak Pasai Antxora.
Gaur arratsaldean,
Oier Iribarren eta
Unai Torres herriko

eskalatzaileek suziria elizako kan-
pandorrera igo bezain laster, Juan-
jo Bujandak, azken 32 urteetan
egin duen moduan, festari hasiera
emango dio. Aurten ere, denetarik
izango da. Zezenak bihar, uztailak
7, eta larunbatean eta igandean,
goiz eta arratsalde, betiere
20:00etan. Gaztetxeak berriz, bete
berri dituen 25 urteak jai egun be-
rezi batekin ospatuko ditu etzi, eta
igandean bertso saio aparta izango
da, azken bertso txapelketa nagu-
siko lehen lau sailkatuekin: Lujan-
bio, Arzallus, Maia eta Egaña. Bai-
na bada ere, Euskal Herrian ohi-
koa izanagatik, herrian ikusmira
handia pizten jarraitzen duen
ikuskizunik.    

Pasai Antxoko Basari elkarteak
antolatua, Herri Kirol ekitaldia
izango da San Fermin egunean.
Arratsaldeko 20:00etan, aizkora:
Larretxea aita-semeak Olasagasti-
rekin eta Mugerzarekin lehiatuko

dira, eta hamabi kanaerdiko ebaki
beharko dituzte. Fausto Aroze-
nak, berriz, bost metroko enbor
bat moztu beharko du, enborra zu-
tik dela. Idoia Etxebarriak, 17 urte-
ko harri-jasotzaileak, 100 kiloko
harria lepora ekarriko du, eta Ai-
mar Irigoien gazteak bola, kubi-
koa, eta Pasai Antxon dagoen ha-
rri berezia, Bordazahar harria,
izango ditu eskuartean. Eta, duda-
rik gabe, azken ikuskizun hori da,
jakin-min handiena piztu duena. 

1981ean, Pasai Antxoko Festeta-
ko Batzordean zebilen ikastolako
guraso talde batek, Arkupe elkar-
teko zenbait bazkide lagun hartu-
ta, harri-jasotze saio edo txapelke-
ta bat antolatzeko asmoa hartu zu-
ten, betiko herri kirolak ikusga-
rriago egiteko gogoz. Eta erabaki
zuten ikusgarritasun hori eman
behar ziela ezohiko harri batek,
arauz kanpoko harri batek, hain
zuzen. Ideia ez zen hutsetik jaio, ba-
zuten non begiratua. Herri kirole-
tan aski ezaguna den Amezketako
ehun urtetik gorako Albizuri Han-
di harria, 1947ko urriaren 19an ha-
mar lagunek desafioan jasotzen

saiatu zirena, inork ere ez jaso ga-
be. Gerora, batek baino gehiagok
jasotzeko modua egin zuen, baina,
ordurako, harri horren inguruko
mitoa jaioa zen. 

Ezaugarri horietako harri bat
aurkitzea ez zen lan makala izan.
Altzako Historia Mintegiko kide
zen Imanol Elizasuk Bordazahar
baserrikoei eman zien enkargua,
eta horiek, hara eta hona ibili on-
doren, Urumearen arroan aurkitu
zuten delako harri hori, gerora
Bordazahar harria deitu zutena.
121 kiloko harritzarra bertatik ate-
ratzeko zaku bat jantzi behar izan
zioten arrastaka lehorreratu ahal
izateko. 

Lehen jasotzea
Urte hartan bertan, 1981eko uztai-
laren 7an, Pasai Antxon, Usoz txa-
pela fabrikaren eremuan eraiki-
tzen zen zezen-plazan estreinatu
zuten harria. Zortzi harri-jasotzaile
lehiatu ziren lehen desafio hartan,
eta irabazlea zozketa batek erabaki
zuen, Juan Jose Unanue Goenatxo
II.a azkoitiarrak eta Iñaki Otaegi
Gibitegi goiazkoarrak jasoaldi ko-

‘BORDAZAHAR’HARRIAK
IKUSMINA PIZTUKO DU JAIETAN

ERANTZUKIZUNA. Aimar Irigoien Bordazahar harria lepora eramaten saiatuko da.BERRIA

puru bera egin baitzuten.
Lehen ekitaldi haiek ahal zen

moduan antolatzen ziren. Ricardo
Del Pozo, Basari elkarteko kideak
azaldu duen moduan, «hasiera
hartan, arauak lehiatzera etorri zi-
renekin adostu ziren, lehiaketa
egunean bertan. Ikastolan lanean
aritzen zen lagun talde bat elkar-
tzen ginen herri kirolak gure kon-
tura, ahal genuen moduan antola-
tzeko. Ondoren federatu egin gi-
nen». Bordazaharharria, ordea, 20
urtetik gora egon da gorderik, pla-
zako argia ikusi gabe. Iazko Sanfer-
minetan, Landarbide eta perure-
natarrak Pasai Antxora beren era-
kustaldia ematera joan ziren egu-
nean bertan, Bordazahar harria
erakutsi, eta saio batzuk egiteko
proposamena egin zieten. Landar-
bidek hiru jasoaldi egin zizkion,
Iñaxio Perurenak bakarra. 

Aurtengo saioan, antxotarrek
Bordazahar harria ikusteko auke-
ra izango dute berriz, Aimar Iri-
goienen eskuetan. Desafioa ez da
makala, harri-jasotzaileak ez baitu
aurretik Bordazahar harria proba-
tzeko aukerarik izan. Egin apustu.

15sanferminak ‹‹ pasai antxoberria
2010ko uztailaren 6a,asteartea

EGITARAUA

››  Uztailak 6,asteartea
20:00 › Txupinazoa Zumardian,
kanpai iraultzea eta suziriak.
20:30›  Zumardian presoen eta
errefuxiatuen aldeko brindisa.
20:30›  Futbito txapelketaren
finala Usozko eremuan.
20:30›  San Fermin parrokian,
Salbea,parrokiako abesbatzare-
kin.
22:00› Kontzertuak,gaztetxe-
an.
00:00› Axular plazan,orkes-
tra,Cafe Irlandes taldearekin.
00:30›  Berbena 3gabe2 talde-
arekin,azokan.
01:00› Zezensuzkoa,Axular
plazan.

››  Uztailak 7,asteazkena
07:00 ›  Diana,Gauerdirekin.
08:15›  Bigantxak Usozko ere-
muan.
12:00›  Meza,San Fermin parro-
kian.
12:00›  Saltxeroak konpartsak
barrutiko kaleak alaituko ditu,
Jatorrena txarangak lagundurik.
13:00›  Ander Benito eta Oiha-
ne Bazan Alkate Txikiei aginte
makilak emango zaizkie,Zu-
mardian,eta ekitaldian dantza-
riek eta bertsolariek hartuko
dute parte.Erraldoien eta bu-
ruhandien konpartsarekin eta
Itxasmendi txistulariekin batera
hasiko dute beren agintaldia.
13:00›  Xaxorda taldearen 10.
urteurren festa.
13:00›  Axular plazan,Jotak,Vo-
ces Navarras taldearekin.
16:00-19:00› Molinao ibaian,
arrantza txapelketa.
18:30›  Haurren danborrada
karroza eder batekin,Luzuriaga-
tik hasita.
20:00› Herri Kirolak,Gure Zu-
mardian,Basari elkartearen es-
kutik:Larretxea aita-semeak eta
Olasagasti-Mugerza aizkolarien
arteko desafioa hamabi kanaer-
dikotara;Fausto Mugerza aizko-
lariak lurretik bost metrora bi
mozketa saio egingo ditu;Aimar
Irigoien Bordazahar harria al-
txatzen saiatuko da,eta Idoia
Etxeberria 100 kiloko harria.
20:00› Bigantxak Usozko ere-
muan.
21:00›  Txabol-sotoan,Bertso
Afaria.
22:00› Kontzertuak,Gaztetxe-
an.
23:30›  Xaxorda kontzertua.
00:30›  Berbena,azokan,Tra-
kets taldearekin.

BIGANTXAK. Zezen-plazan bi-
gantxak.ANDONI CANELLADA / AP



Lesakako sanferminetan ibaiaren gainean
egiten dute ezpada-dantza,eta jende ugari
biltzen da ikustera.

P ello Etxebestek 23 urte
ditu, eta San Fermin
egunean zortzi urte be-
teko ditu ezpata-dan-
tzari gisa: «Gaizka Sa-

rasola kapitain zeneko azken urte-
an hasi nintzen, Mikel Irigoienek
kapitain zeneko lau urteak egin ni-
tuen, eta berari txanda hartu eta
azkeneko hiruretan ni izanen naiz
kapitain», azaldu du Etxebestek. 

Txikitatik aritu da dantzan:
«Haurra nintzenean bi dantza tal-
de izaten ziren, eta ni Irainen ari-
tzen nintzen. Gero, elkartu zirene-
an ere segitu nuen, 18-19 urte egin
nituen arte, gauza sobera nuen,
eta utzi egin nuen dantza taldea.
Baina Lesakakoa izanik, ezpata-
dantzari izateko ilusioa nuen, eta
hori ez nuen utzi; egun hori hagitz
polita da».

Etxebeste beti dantza munduan
murgildua egon bada ere, Lesakan
ezpata-dantzari aritzen diren
gehienak ez omen dute halako
prestakuntzarik: «Azken urteetan
sartzen diren gehienak ez dute
inoiz dantzatu, ez dakite jota sin-
ple bat dantzatzen ere, eta hori na-
bari da, lan handia egin behar iza-
ten da».

Sanferminetarako prestakun-
tza ezpata-dantzari taldearen osa-
ketaren araberakoa izaten da.
«Joan den urtetik, izatekotan, al-
daketa bat edo bi izanen dugu aur-
ten, eta jende bera izanik, ez duzu
hainbertze entseatu beharrik.

Maiatz erdialdera edo bukaera al-
dera hasten gara entseatzen, eta
berriren bat sartzen bada, dantzak
erakutsi egiten dizkiogu. Batzu-
kin bertzeekin baino pazientzia
gehixeago behar izaten da, baina
denek nahiko agudo hartzen
dute». 

San Fermin egunean, kapitai-
nak ardura berezia dauka hama-
bost ezpata-dantzarien artean:
«Denek zuri egiten dizute kaso,
pausoa eraman behar duzu, arra-
tsaldeko aurreskua ere nik dantza-
tu behar dut, eta lehenbiziko urte-
an urduri nintzen. Azkenean ton-
takeria bat da, baina ardura
berezia da, dudarik gabe».

Ezpata-dantzarientzat San Fer-
min eguna hagitz polita izaten da,
baita berezia ere, baina, aldi bere-
an, gogorra eta luzea. «Azkenean
luzea egiten da; prestakuntza pix-
ka bat komeni da, kirola egiten ba-
duzu hobe, lasterka edo futbolean
aritzen garenok errazago aurre
egiten diogu egunari. Desberdina
da, ez zara lasterka ibili behar, oi-
nez pauso luze batean baizik, bai-
na azkenean nabari da. Ez gaude
espartinekin ibiltzera ohituak, eta
oin zolan nabari da», adierazi du
Etxebestek.

Horregatik, bezperan zaintzea
komenigarria dela uste du Etxe-
bestek, «nahiz eta batzuentzat
hori betetzea zaila den, egun ho-
rrek merezi du. Ni ez naiz inoiz ate-
ra aitzineko egunean besta egite-

ra; lasai ederrean egoten naiz etxe-
an». Hori bai, Incansables txaran-
gan ere aritzen denez, noizbait goi-
zaldera arte lanean aritzea suerta-
tu zaio, eta «bizpahiru ordu lo egin
eta gero, ezpata-dantzariz atera-
tzea gogorra egin zitzaidan».

Azkeneko urteetan ez da herri-
ko bestetan izaten musikari, baina
Iruñeko sanferminetan aritzea
suertatzen zaio uztailaren 8tik ai-
tzinera. Beraz, San Fermin egunaz
aparte, ez da herrian izaten Etxe-
beste bestetan. «Ez dut batere par-
te hartzen, uztailaren 6an eta 7an
bakarrik. Peñen egunean izatea
ere gustatuko litzaidake, baina la-
narengatik ez da posible». 

Incansables txarangarekin ha-
rat-honat ibiltzen da uda osoan,
baina txarangarekin dantzan ari-
tzeko gero eta ohitura gutxiago da-
goela azaldu du Etxebestek:
«Orain nonahi izaten da musika,
eta jendeak gero eta kasu gutxiago
egiten dizu. Halere, Hernaniko
sanjoanetan anitz dantzatzen
dira, eta txarangarekin ibiltzen
dira; Elizondoko koadrilen egune-
an ere… Lesakan ere peñen jetsie-
ran bakarrik egiten dute kaso, ber-
tzela gutxi».

Azkenean, nahiz eta besta giro-
an bizitu uda osoan, Etxebesteren-
tzat lana da. «Joaten zara herri ba-
teko txupinazora, eta herri horre-
takoak denak kontent daude,
besta egiteko irrikan, baina gure-
tzat bertze bat da, ohitzen zara, eta
zure lana da. Nik ez dut bestarekin
disfrutatzen, musika jotzearekin
baizik».

JAIETAKO
IKUSKIZUNA

NAGUSI. Ezpata-dantza ekitaldi nagusia da Lesakako sanferminetan.TTIPI TAPPA ALDIZKARIA

16 lesaka  ›› sanferminak berria
2010eko uztailaren 6a,asteartea

EGITARAUA

››  Uztailak 6,asteartea
12:00 ›  Herriko Etxetik botako
duten suziriaren eztandarekin
hasiko dira aurten bestak.Ordu
berean,txistulariek,soinulariek,
Ablitas txarangak,trikitilariek eta
haurren danborradak girotuko
dituzte herriko kaleak euren
doinu alaiekin.
17:30 ›  Frontoian,Tantirumairu
Euskal Folklore Taldearen erakus-
taldia.
20:00 › Danborrada nagusia
abiatuko da;Erraldoi eta
Buruhandi,danbor jotzaile eta
soinulari,Lesakako Banda eta
guzti herriko kaletan ibiliko dira.
00:00 › Musika,Plaza Zaharre-
an,Triki Ta Ke taldearekin.

››  Uztailak 7,asteazkena
08:30 ›  Ezpata-dantzarien meza
ixila.Joan-etorria txistulari ban-
daren laguntzaz eginen da.
10:30 ›  Meza nagusia.Ondoren,
Zubigainekoa:errekaren bi aldee-
tan egiten den dantza.Berehala,
Bandera-arbola doinuari dago-
kion ikurrin-agurra,zubi gainean.
Agur edo dantza bera Plaza Zaha-
rrean,ikurra herriko etxera igan
aintzinean.
18:00› Bezperak;elizarako eta
elizatiko joan-etorria meza nagu-
sira bezala eginen da.Bezperetan,
Lesakako Abesbatzak kantatuko
du.Bezperak akitu ondoren,eta
ohiturari jarraituz,ezpata-dan-
tzari taldeak mutil-dantza,neska-

dantza,aurreskua eta Jotak dan-
tzatuko ditu Plaza Zaharrean.
19:30 ›  Plaza Zaharrean,bertso
jaialdia:Andoni Egaña,Maialen
Lujanbio,Amets Arzallus,Julio
Soto eta Estitxu Arozena.Gai-jar-
tzailea:Iban Garro.
Gauean › Musika,Plaza Zaharre-
an,Gau Bela taldearekin.

››  Uztailak 8,osteguna
09:00› Peñen gosaria.
10:00› Peñen danborrada,Abli-
tas txarangarekin.
12:00›  Betizuak,Plaza Zaharre-
an,Ablitas txarangarekin.
17:00›  Plaza Zaharrean,Poxpolo
ta Konpainia,haur ikuskizuna.
18:00› Peñen kontzentrazioa,
Musikaña txarangarekin,Peñen
jeitsierarako.
Arratsaldean eta gauean › Mu-
sika,Plaza Zaharrean,Imanolekin.

››  Uztailak 9,ostirala
10:30›  Haur eta gurasoen dan-
borrada,Ablitas txarangarekin.
11:00›  Haur animazioa,Gorriti,
Eltzeta plazan.
12:00›  Betizuak,Plaza Zaharre-
an,Ablitas txarangarekin.
Arratsaldean› Plazan,haurren-
tzako tailerrak,puzgarriak,ludo-
teka...
18:00› Frontoian,eskuzko pilota
partidak.
Arratsaldean eta gauean› Mu-
sika,Plaza Zaharrean,Egan talde-
arekin.


