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sanferminak 
IRUÑEA  ETA LESAKA

FESTA AMAIEZINAK
JESUS DIGES/ EFE



››Uztailak 6,asteazkena
12:00›  Txupinazoa,udaletxean.
Pantaila erraldoien bidez emanen
dute,Antoniutti parkean,Sarasate
pasealekuan,Karlos III.aren pasea-
lekuan,Gazteluko plazan eta Fo-
ruen plazan.
Musika banden irteera.Udaletxe
plazan eta zezen plazan.
13:30›  Folklore jaialdia,Foruen pla-
zan.Taldeak:Amaiur,Ardantzeta,
Duguna,Elordi,Harizti,Iruña Tal-
dea,Larratz,Mikelats,Muthiko
Alaiak,Oberena,Ortzadar eta Txori
Zuri.
17:00›  Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
18:00› Hauek festa hauek! Hau-
rrentzako emanaldiak eta ikuskizu-
nak,Rodezno Kondearen plazan,
21:00ak arte.
18:30›  Burtziketarien zezenketa,
zezen plazan.
Gaitarien alardea,Merkatuko Zaka-
tinetik II.Zabalgunera.
20:00› San Ferminen Bezpera Na-
gusiak,San Fermin kaperan.Iruñe-
ko Katedraleko Musika Kaperak eta
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak
M.Garciaren Grandes Visperas de
San Fermin musika lana
interpretatuko dute,Kaperako Mai-
suaren zuzendaritzapean.
Rock & Wine terraza,Foruen pla-
zan.Funkfatale vs.Göo!! + Foru DJ.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan.Caiman Show orkes-
tra,23:00ak arte.
Herri musika,Basotxoa.Valentziako
Erkidegoa:Nafarroako Valentziako
Erkidegoaren Etxeko orkestra sinfo-
nikoa.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan.Kale animazioa:Los Far-
santes,Lleidako El Sidral taldearen
eskutik,Karlos III.aren oinezkoen-
dako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren lehen bilduma.
Su etxea:Pirotecnia Vicente Caba-
ller (Valentzia).
23:30›  Def con Dos eta Arima Su-
tan,Foruen plazan.
Dantzaldia.Camaleon orkestrare-
kin,Gurutzeko plazan,01:30ak arte.
24:00› Dantzaldia,Ipanema Band
orkestrarekin,Antoniutti parkean.
03:00ak arte.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Gazteluko plazan,Iguana Tango.

››Uztailak 7,osteguna
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta Zezen plazan.
07:00› Zaldi aziendaren feria,
Agustindarren industrialdean.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko lehena.
09:30›  Erraldoiak eta Buruhan-
diak.Konpartsaren irteera,Udale-
txe plazatik.
10:00› Sanferminetako prozesioa.
Udalbatza Kabildoaren bila joanen

da,eta elkarrekin San Fermin kape-
rarantz abiatuko dira.Santuaren
ohorezko meza nagusia Iruñeko Ar-
tzapezpikua eta Katedraleko Kabil-
doa buru egonen dira,eta Musika
Kapera eta Iruñeko Orfeoia arituko
dira.
11:30› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan.14:00ak arte.
12:00›  Musika banden irteera,La-
brit pilotalekutik eta Descalzos ka-
letik.
12:30›Herri musika.Basotxoa.Ma-
ribel Troncoso.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno Kondea-
ren plazan,21:00ak arte.
18:30›  Zezen feriaren lehen zezen-
keta,zezen plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan,Grupo Conexion orkestrarekin,
22:00ak arte.
Rock & Wine terraza.Foruen pla-
zan,Selce Coleiton + Foru DJ.
20:30›  Jamaica Show orkestra,Sa-
rasate pasealekuan,23:00ak arte.
Herri musika.Basotxoa.Gaztela eta
Leon:Añoranzas taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan.Kale animazioa:Fanfarria
Fabularia,Madrilgo Espiral Teatro
taldearen eskutik,Karlos III.aren oi-
nezkoendako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren bigarren bilduma.Su
etxea:Vulcano (Madril).
23:30› La Pegatina eta Brigada Im-
productiva,Foruen plazan.
23:30›  Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Grupo Conexion orkestrarekin,
01:30ak arte.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean.Hollywood Show orkes-
trarekin,03:00ak arte.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Plaza Zabalik.Gazteluko plaza.69
Revoluciones.
Euskal Musika,Taconera parkean,
Arrabots Taldea.
00:30›  Jazzfermin.Burgoen pla-
zan.Pedro Iturralde Quartet:Etno-
fonias

››Uztailak 8,ostirala
06:45›  Dianak,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 zokoa.Ondoren,
Erraldoi eta Buruhandien Konpar-
tsaren,musika banden eta fanfa-
rreen desfilea,Gazteluko plazarai-
no.Gero,Alai Gaztea,Amaiur,Mut-
hiko Alaiak eta Oberena dantza
taldeetako haurrek dantzatuko
dute.

11:30›  Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan,14:00ak arte.
12:00›  Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik,Labrit pilotaleku-
tik eta Navarreria kaletik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan.Estampa Navarra eta Cristian
eta Teresa Laplaza haurrak.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako harri-jasotzaileen txapelke-
ta,zama-jasotzaileen txapelketa
eta Jose Bikondoaren erakustaldia.
12:30›  Iruñeko Ganbera Abesba-
tzaren kontzertua,Gaiarre antzo-
kian.
Herri musika.Basotxoa.Maribel
Troncoso.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Ablitasko musika banda.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak,Rodezno kondea-
ren plazan,21:00ak arte.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Haurrendako emanaldia,Zurrumu-
rru taldearen eskutik:Txurrimurri
eta Morritoston Zirkuan.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
18:30›  Zezen feriaren bigarren ze-
zenketa,zezen plazan.
20:00› Edelweiss orkestra,Guru-
tzeko plazan,22:00ak arte.
Foruen plazan,Escarabajos + Foru
DJ.
20:30›  Sarasate pasealekuan,Oa-
sis Musical Show orkestra,23:00ak
arte.
Herri musika.Basotxoa.Aragoi:Ara-
goiren Etxeko jota taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan.Kale animazioa:Narices y
Narizotas,Madrilgo Espiral Teatro
taldearen eskutik,Karlos III.aren
oinezkoendako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren hirugarren
bilduma.Su etxea:Valecea (Araba).
23:30›  Foru Zuzenekoa.Mago de
Oz eta Rock Star.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.Edel-
weiss orkestra.
24:00›Dantzaldia,Antoniutti par-
kean.Kosmos orkestra.
Gazte dantzaldia,Sarasate paseale-
kuan:Oasis Musical Show orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
Gazteluko plazan,Celtas Cortos.
00:30›  Burgoen plazan,Metisma-
tic.

››Uztailak 9, larunbata
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko bigarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›  Zezen izkingileen lehiaketa,
zezen plazan.

11:30› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak, Rodezno kondea-
ren plazan.
12:00›  Musika banden irteera,
Udaletxe plazatik.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan:Tuterako jota eskola.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako trontzalarien txapelketa.
Erakustaldiak:zama-jasotzaileak,
zama-jaurtitzaileak eta sokatira.
12:30›  Herri musika.Basotxoa.
Trasteando Taldea.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Kasedako musika banda.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Bertsolariak:Unai Iturriaga,Amets
Arzallus,Xabier Terreros eta Oskar
Estanga.Gai-jartzailea:Fernando
Anbustegi.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00› Haurrentzako emanaldiak
eta ikuskizunak, Rodezno kondea-
ren plazan.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Ar-
guedasko jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren hirugarren
zezenketa,zezen plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Yatagan orkestra.22:00ak arte.
Foruen plazan,Pet Sounds + Foru
DJ.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Atlanta orkestrarekin.
Herri musika.Basotxoa.Extrema-
dura:Nafarroako Extremaduraren
Etxeko Miel y Espigas taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan.Kale animazioa:Cabaret,
Valladolideko Kull D Sac taldearen
eskutik,Karlos III.aren oinezkoen-
dako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00›Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren laugarren
bilduma.Su etxea:Manuela Crespo
Vidal-Pirotecnia Valenciana (Valen-
tzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan:Sober eta Pete Bombastic.
23:30›  Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Yatagan orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Estrella del Norte orkestra.
Gazte dantzaldia,Sarasate paseale-
kuan:Atlanta orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazan.
Plaza Zabalik,Gazteluko plazan:La
Maquina del Tiempo.
Zea Mays,Taconera parkean.
00:30›  Burgoen plazan,Gregario
de Luxe.

››Uztailak 10,igandea
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko laugarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:00›  Eraztun lehiaketa behiekin,
zezen plazan.

11:30›  Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak.
12:00›  Musika banden irteera,
udaletxe plazan.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan:Raices Navarras.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako txapelketako binakako aiz-
kolariak.
Erakustaldiak:trontzalariak eta ha-
rri-jasotzaileak.
12:30›  Herri musika.Basotxoa.Ce-
lemin taldea.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Ribaforadako musika ban-
da.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Txistularien 52.alardea:omenaldia
Lorenzo Ondarrari.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
udaletxetik zezen plazaraino.
18:00› Rodezno Kondearen pla-
zan,haurrentzako emanaldiak.
Jota erronda.Lizarrako jota eskola,
Txapitela kalean.
18:30›Zezen feriaren laugarren ze-
zenketa,zezen plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Carisma orkestra.22:00ak arte.
Foruen plazan,Touche + Foru DJ.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan.Poker orkestra.
Herri musika.Basotxoa.Kantabria:
Santanderko La Encina taldea.Na-
farroako Kantabriaren Etxean.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan,Kale animazioa:Piratas
isla Malpica,Zaragozako Artea tal-
dearen eskutik,Karlos III.aren
oinezkoendako pasealekuan.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren bosgarren
bilduma.Su etxea:Parente Fire-
works (Italia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Txarrena
eta Eraite.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.Ca-
risma orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean.Impacto Show orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Gazteluko plazan,La Musicalite tal-
dea.
00:30›  Burgoen plazan,McCoy Ty-
ner Quartet with Gary Bartz.

››Uztailak 11,astelehena
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko bosgarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:45›  Zezen jaialdia,zezen pla-
zan.Sarrera,doan.
11:00›  Aitona-amonendako meza,
San Fermin kaperan.Horren ondo-
ren,desfilea,Sarasate pasealekurai-
no.
11:30›  Rodezno Kondearen plazan,
Haurrendako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
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12:00›  Aitona-amonen eguneko
kontzertu berezia,Sarasate pasea-
lekuan.Yoar eta Jus la Rocha erron-
dailak.
12:00›  Musika banden irteera.Au-
tobus geltoki zaharra,Labrit pilota-
lekua eta Descalzos kalea.
Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako Txinga-erute Txapelke-
ta (emakumeak).Motozerralarien
XIII.
San Fermin saria.Erakustaldiak:Ka-
ñamares anaiak (oholak egitea eta
enbor-ebaketa,aitzurraz) eta
emakumezko aizkolariak.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Zangozako musika banda.
Kalejira txistulariekin,Taconera
parkean .
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren 
desfilea,Udaletxe plazatik zezen
plazaraino.
18:00› Rodezno Kondearen pla-
zan,haurrentzako emanaldiak eta
ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan.Gra-
cia Navarra jota taldea eta Ecos del
Arga errondaila.
18:30› Zezen feriaren bosgarren
zezenketa,zezen plazan.
20:00› Foruen plazan,Innerve.
20:30›  Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan:Formula V.
Gazte dantzaldia,Sarasate paseale-
kuan:Scorpio orkestra.
Herri musika.Basotxoa.Andaluzia:
Nafarroako Andaluziaren Etxeko
Herencia del Sur taldea.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan,kale animazioa:Il Criceto,
Tarragonako Traut taldearen esku-
tik,Karlos III.aren oinezkoendako
pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren seigarren
bilduma.Su etxea:Focs d’artifici Eu-
ropla (Valentzia).
23:30›  Foru Zuzenekoa,Foruen
plazan.A pelo y tu (Platero y tu go-
goan) eta Radiofunkens.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan:La
Banda del Desagüe.
Basotxoa.Rojillos Blues Band.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Azabache orkestra.
Gazteluko plazan:La Union.
Flakutt taldea,Taconera parkean .

››Uztailak 12,asteartea
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko seigarrena.
09:30›  Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
11:30›  Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›  Musika banden irteera.
Udaletxe plaza,Kale Nagusia,Des-
calzos kalea eta zezen plaza.
Herri kirolak,Foruen plazan.Nafa-
rroako Txinga-erute Txapelketa (gi-
zonak).Erakustaldiak:aizkolariak.
Herri kiroletako probak,haurren-
tzako.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan.Voces del Ebro eta jotari be-
rriak (Maria Blanco eta Mateo Bea-
monte).
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Harmonie Bayonnaise.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Kalejira gaitariekin.
13:30›  Harrera,Kondestablearen
jauregian,Baiona,Yamaguchi,Pa-
derborn eta Colombiako Pamplona
hiri senidetuei.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfilea,
Udaletxe plazatik zezen plazaraino.
18:00› Rodezno Kondearen pla-
zan,haurrentzako emanaldiak eta
ikuskizunak.
18:30›  Zezen feriaren seigarren ze-
zenketa,zezen plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko pla-
zan.Oceanic orkestra.
Foruen plazan,Foru Rock Band.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Calle Mayor orkestra.

Herri musika.Basotxoa.Galizia:Na-
farroako Galiziaren Etxeko Lusque-
fusque eta Os filios de Breogan
taldeak.
21:00› Gaztelu plazan,dantzaldia,
txistulari eta gaitariekin.
Paseoan,kale animazioa:Zeppelin,
Lleidako La Baldufa taldearen esku-
tik,Karlos III.aren oinezkoendako
pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren zazpigarren
bilduma.Su etxea:Pirotecnia To-
mas (Castello).
23:30›  Foruen plazan,Vendetta
eta Sueños Rotos.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.Oce-
anic orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Alto Standing orkestra.
Musika banden irteera,Udaletxe
plazatik.
Gazteluko plazan,Pignoise.

››Uztailak 13,asteazkena
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko zazpigarrena.
09:30›  Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik.
10:45›  Zezen jaialdia,zezen pla-
zan.Sarrera,doan.
11:30›  Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›  Musika banden irteera,San
Frantzisko eta Gazteluko plazetan.
Jota kantaldia,Sarasate paseale-
kuan.Voces Navarras eta jotari be-

rriak (Laura Ferraz eta Carolina
Luquin).
Herri kirolak,Foruen plazan.Era-
kustaldiak:aizkolariak (kana-enbo-
rra),motozerralariak (zurezko iru-
diak) eta Iñaki eta Inaxio Perurena
harri-jasotzaileak.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan:Buñuelgo musika banda.
Euskal Musika,Taconera parkean,
kalejira albokariekin.
17:30›Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfi-
lea,Udaletxe plazatik zezen plaza-
raino.
18:00› Rodezno Kondearen pla-
zan,haurrentzako emanaldiak eta
ikuskizunak.
Jota erronda,Udaletxe plazan.An-
dosillako jota eskola.
18:30›  Zezen feriaren zazpigarren
zezenketa,zezen plazan.
20:00› Dantzaldia,Gurutzeko
plazan.Kaoba orkestra.22:00ak
arte.
Foruen plazan,Inconexa.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Moncayo Band orkes-
tra.
Herri musika.Basotxoa.Asturias:
Asturiasen Etxeko gaitari banda.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
Paseoan,kale animazioa:Los Fune-
bres,Zaragozako Artea taldearen
eskutik,Karlos III.aren oinezkoen-
dako pasealekuan.
22:00› Zezensuzkoa,Santiago
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren zortzigarren bilduma.
Su etxea:MC Pyro klangfeuer-
werkskunst (Austria)
23:30›  Foruen plazan,Koma eta
Khous.
Dantzaldia,Gurutzeko plazan.Kao-
ba orkestra.
24:00› Dantzaldia,Antoniutti
parkean:Milenium orkestra.
Gazteluko plazan,La Guardia.
Euskal Musika,Taconera parkean:
Anje Duhalde 

››Uztailak 14,osteguna
06:45›  Dianak,Udaletxe plazan
eta zezen plazan.
08:00› Zezen entzierroa,festeta-
ko zortzigarrena eta azkena.
09:30› Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren irteera,autobus gel-
tokitik,festa hauetako azkena.

10:45›  San Ferminen Zortziurrena,
Udaletxe plazan.Udalbatza 
San Lorentzo parrokiara joanen 
da,elizkizunean parte hartzera.
Han,Musika Kaperak ikuskizuna
eginen du.
11:30›  Rodezno Kondearen plazan,
haurrentzako emanaldiak eta ikus-
kizunak.
12:00›  Musika banden irteera,La-
brit pilotalekutik eta Karlos III.aren
etorbidetik.
La Ribera Cantaren jota kantaldia,
Sarasate pasealekuan.
Herri kirolak,Foruen plazan.
Nafarroako txapelketak:aizkola-
riak eta ingude-jasotzaileak.Mikel
Saralegi harri-jasotzailearen era-
kustaldia.
13:00›  Musika bandak,Gurutzeko
plazan.Irulegi-Aranguren ibarreko
musika banda.
Euskal Musika,Taconera parkean.
Kalejira trikitilariekin.
14:00› Agurra,Erraldoi eta Bu-
ruhandien Konpartsari,Udaletxe
plazan.
17:30›  Plazako zaldunen,manda-
koen eta musika bandaren desfi-
lea,Udaletxe plazatik zezen plaza-
raino.
18:00› Rodezno Kondearen pla-
zan,haurrentzako 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:La Cantina mariachia.
20:30›  Gazte dantzaldia,Sarasate
pasealekuan:Magia Negra orkes-
tra.
Herri musika.Basotxoa:Gracia Na-
varra jota taldea eta Ecos del Arga
errondaila.
21:00›  Bertako musika,Gazteluko
plazan.Dantzaldia,txistulari eta
gaitariekin.
22:00›Zezensuzkoa,Santiago pla-
zan.
Musika banden irteera,San Fran-
tzisko plazan.Bukaera:Udaletxe
plazan.
23:00› Su festa,Ziudadela parke-
an.Sanferminak 2011 Nazioarteko
Lehiaketaren bederatzigarren bil-
duma.Su etxea:Pirotecnia Zarago-
zana (Zaragoza).
24:00› 2011ko Sanferminen azken
ekitaldia,Udaletxe plazan.Pobre de
mí eta azken traka.
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BETIKO FESTAK,BAINA
JAIRAKO GOGOBERRITUTA
Egitaraua egiteko aurrekontuan murrizketan izan badira ere,
festarako gogorik ez da faltako;guztira,520 ekintza izango dira.

E kintzaz beteriko egita-
raua prestatu du Iruñe-
ko Udalak aurtengo san-
ferminetarako. Aukera
askotariko musika talde

eta abeslariak entzun ahal izango
dira, eta, ohikoa denez, kale ani-
mazioak ere ez du hutsik egingo. 

Krisi garaian gaudela nabari-
tzen da, eta, aurreko urteko egita-
rauarekin alderatuz gero, gastuak

murriztu egin dituzte. Murrizke-
tak nabaritu dira, baina festarako
gogoak murrizketa guztiak gaindi-
tzea espero dute. Alde horretatik,
berrikuntza gutxi eta talde ezagun
eta beteranoak izango dira aurten-
go jaietan. Antolatzaileek artista
beteranoengan jarri dute jaia in-
dartzeko aukera guztia, eta horie-
tako gehienak gaztelaniaz arituko
dira. Gazteluko plazak eta Foruen

plazak musika guneen erdigune
bilakatuko dira, eta haietara jende
andana biltzea espero dute. Tako-
nera plaza, berriz, euskal musika-
ren bilgune izango da. 

La Pegatina, Mago de Oz, Sober,
Txarrena, Vendetta, Pignoise,
Koma eta Def con Dos dira, beste-
ak beste, udalak aurtengo jaieta-
rako egindako musika apustu
nagusia. Talde beterano horien

esperientzia, Radio funkens edo
Pete Bombastic talde gazteen
indarrararekin eta gogoarekin
uztartuko dituzte. La Union eta
Formula V taldeen esperientziak
arrakasta ziurtatua dute betera-
noen artean. 

Berrikuntzen artean: Gaztelu
plazan babestutako kontzertuen
ugaritu izana, eta Karlos III. Noble-
aren etorbidean zehar tren bat ibi-
tzea. Tren horrek familiak entzie-
rroaren monumentutik Rodezno
kondearen plazako haurren gune-
ra eramango ditu familiak.

Bestalde, aurreko ekitaldietan
abian jarritako ekintzak sendotu-
ko dituzte. Aipatzekoa da Karlos
III.aren plazan pantaila erraldoi
bat jarriko dutela txupinazoa ja-
rraitzeko. Zezensuzkoak Mercade-
res eta Txapitela kaleetatik egingo
du ibilbidea. Jazzfermin ikuskizu-
na Burgoen plazan izango da, eta
Foruen plazako kontzertuak
23:30ra aurreratu dituzte. 

Guztira, 520 ekintza antolatu di-
tuzte; horietatik 342 musika ekital-
diak dira, 137 familia eta haurren-
tzakoak, 33 zezen ikuskizunak eta
zortzi instituzionalak. Aurtengo
jaiek 2,7 euroko aurrekontua izan-
go dute, iazkoak baino 108.000 gu-
txiago. 

Musika kontuei dagokienez, Fo-
ruen plazako kontzertuak
23:30ean hasiko dira, eta han izan-
go dira: Def Con dos eta Arima Su-
tan; La pegatina eta Brigada Im-
productiva; Mago de Oz eta Roc
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ren txanda izango da. Talde biz-
kaitarrak arrakasta handia izan
du Negua joan da eta abestiare-
kin, eta jendea entzuteko gogoz
izango du. 

Astelehenean Flakutt taldeak
joko du. Txalapartaren doinuak
eta musika elektronikoarenak uz-
tartzen dituen taldea da. Doinu be-
rritzaileak sortu dituzte Uharteko
musikariek, eta ikusteko ikuski-
zuna izango da. 

Anje Duhaldek borobilduko du
Takonerako euskal musikaren es-
kaintza. Uztaritzen jaiotako musi-
kariak plaza ugaritan joko du, eta
bere kanta ezagunak entzuteko
aukera izango da. 

Herri kirolak Foruen plazan
izango du bere gunea, ostiraletik
aurrera. Nafarroako txapelketak
izango dira jokoan hainbat kirol
modalitatetan: harri jasotzean,
trontzan, aizkoran,  gurdi jasotze-
an. Erakustaldiak ere izango dira,
Iñaki eta Iñazio Perurena eta Mi-
kel Saraleji harri-jasotzaileak, mo-
tozerralariak eta aizkolariak, bes-
teak beste.    

Trena batetik bestera
Aurtengo sanferminetarako Kar-
los III.a Noblearen etorbidea ze-
harkatzen zuen trena abian jarri-
ko du. 2009an erabili zuen, eta Ro-
dezno Kondearen plaza eta
Orreaga etorbidea lotuko ditu,
haurrentzako guneak hain zuzen. 

Recoletos plaza, Alde Zaharra
eta ferialekua kokatuko duten gu-
nea lotzen dituzten trenei ere bere
hartan eutsiko diete.

Haurren eguna
Ostiralean ospatuko da haurren
eguna, eta, San Fermini egiten
dioten lore eskaintzaz gain, Gazte-
lu plazarainoko desfilea egingo
dute. Han, dantza eta haurrentza-
ko ikuskizunak izango dira. 

Bestalde, iaz Erraldoi eta Bu-
ruhandien konpartsa agurtzeko
Udaletxe plazan egindako agu-
rrak izandako arrakastaren ondo-
ren, aurten errepikatzea erabaki
dute. 
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Star; Sober eta Pete Bombastic;
Txarrena eta Eraite; A pelo y tu eta
Radiofunkens; Vendetta eta Sue-
ños Rotos eta Koma eta Khous tal-
deen kontzertuak izango dira. 

Iluntzean, 20:00etatik 23:00etara
artean, DJen jardunak izango
dira: Funkfatale vs. Goo!, Selce Co-
leiton, Escarabajos, Pet Sounds,
Touche, Innerve, Fueros Rock
Band eta Inconexa. 

Gaztelu plazako kontzertuak
gauerdian hasiko dira, eta han
izango dira, besteak beste, Iguana
tango, 69 Revoluciones, Celtas Cor-
tos, La Maquina del Tiempo, La
Musicalite, La Union, Pignoise eta
La guardia taldeak. 

Burgoen plazan, jazz musika
izango da entzungai. Mota guztie-
tako jazz estiloak eskainiko dituz-
te, eta, herriko taldeak entzuteaz
gain, Espainiako eta nazioarteko
taldeek ere parte hartuko dute.
Parte hartzaileen artean izango di-
ra Pedro Iturralde Quartet, Matis-
matic, Gregario de Luxe edo Mc-
Coy Tyner with Gary Bartz .

Erdigunetik at
Urtero bezala, Iruñeko Udalak
gune bakar batean erabiliko du
euskara. Foruen plazan, 
uztailaren 10ean, Txarrena eta
Eraite eskainiko duten kontzer-
tua izan ezik, euskal taldeak edota
artista euskaldunak espazio eta
agertoki ugaritako egitarauetan
txertatu ordez, nahiago izan du
euskara Takonera parkera bidali,
hiriaren erdialdetik at, eta, ondo-
rioz, festaren bihotzetik urrun
xamar. 

Aurtengo sanferminetarako,
Udalak lau kontzertu nagusi au-
rreikusi ditu euskararen txokora-
ko: bihar, Arrabots taldearen txan-
da izango da. Txus Aranburu esku-
soinu, teklatu eta ahotsean;
Arkaitz Miner, mandolina, arrabi-
ta, zapateatu eta ahotsa; Gari Ota-
mendi, arrabita eta ahotsa; eta Iña-
ki Otagi, atabal eta panderoa eta
Jokin Otamendi maisu lanak egi-
nez, dantzan jarriko dituzte ikusle-
ak. Larunbatean Zea Mays taldea-
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LEIRE SARALEGI › IRUÑAZARRAKO LANGILE ETA ARDURADUNA

«Gautxoriak ez dira falta,
baina orduaren araberako
bezeroak ditugu»
Entzierroa amaitu ondoren lasterkariek Iruñazarran hamaiketakoa
egiten dutela dio Leire Saralegik,eta hortik aurrera egunean zehar
peñetako jendea eta bisitariak izaten direla gaineratu du.

San Fermin bezperatik uztailaren
14ko goizaldeko ordu biak arte-edo
izaten dira jo eta ke lanean Iruña-
zarra tabernan. Festaren erdigu-
nean daude eta bezero ugari izaten
dituzte. Egunean zehar bertakoak
ugari izaten dira; gauean, berriz,
kanpotarrak nagusitzen dira. 
Iruñazarra taberna festaren erdi-
gunean dago. Horrek mesede
egingo dio negozioari, baina lan
ugari izango duzue,ezta?
Kokapena ezin hobea da. Festan
murgildurik dago, Mercaderes ka-
lean dago eta sanferminetan ez
ezik, urtean zehar ere Mercaderes
kaletik pasatzen dira Iruñean an-

tolatzen diren ekintza guztiak, eta
sanferminetan are gehiago. Uztai-
laren 6an hasi eta 14a arte kalea be-
teta dago, eta taberna ere uztaila-
ren 6ko goizeko 8etatik uztailaren
14ko gaueko ordu bietara jendez
beteta egoten da. 

Behin entzierroa amaitzen de-
nean hasten da taberna betetzen.
Entzierroan parte hartu dutenak,
peñak… Taberna handia da, behe-
an jantoki handia dugu eta jende
asko zerbitza dezakegu. Egia esan,
giroa ezin hobea da. Alde txarra
langileontzat da, argi eta garbi.
Ordutegi zabala duzue,beraz?
Bai, entzierroa amaitzen denean,

hau da, hirugarren suziria jaurti-
tzen dutenean irekitzen dugu ta-
berna. Zezenak plazan daudenean
irekitzen dugu taberna, gaueko
edo goizaldeko 4ak edo 5ak arte.
Azkenean, jendea kanpora bota-
tzen ibiltzen gara, taberna garbitu
behar dugulako.
Zenbat txanda egiten dituzue eta
zenbat jende zaudete lanean?
Txandak erotzeko modukoak iza-
ten dira. Hamar orduko txandak
egiten ditugu, eta jende asko behar
izaten dugu. Barran, zortzi lagun
izaten dira, eta jantokian, beste
zazpi. Ia egun osoan izaten dira la-
nean. 08:00etan hamaiketakoa egi-
ten hasten dira batzuk. 12:00etara-
ko bazkariak prestatzen hasi be-
har dugu, jantokia 13:00etan ireki-
tzen dugulako. Afariak, berriz,
09:00etan zerbitzatzen ditugu. Jan-

gelan 100 lagun har ditzakegu, eta
egunero 100-120 lagun izaten ditu-
gu. Bitartean taberna beteta dago.
Entzierroa ikusteko toki pribile-
giatuan zaudete,ezta?
Bai, baina pertsiana jaitsarazi egi-
ten digute eta ezin dugu ezer ikusi.
Leihatila txiki bat irekiko dugu
noizbait, baina ez digute uzten. Hala
ere, tarte hori garbiketa edo horni-
keta lanak egiteko erabiltzen dugu.
Baina barrutik kanpoan dagoen
urduritasuna eta isiltasuna na-
barituko dituzue, ezta? Nola bizi
dituzue entzierroaren aurreko
une horiek?
Entzierroan korrika egiten duen
jende asko ezagutzen dugu. Bitxia
da entzierroa hasi aurretik senti-
tzen den urduritasuna eta dagoen
isiltasuna. Lehenengo suziria bo-
tatzen dutenean eta Santo Domin-
go aldapatik igotzen hasten dire-
nean urduritasuna nabaritzen da.
Dena pasatzen denean, berriz, eu-
foria edo poztasuna nabaritzen da.
Oihuak, barreak eta festarak go-
goa nagusitzen da.

Bezeroak tabernaren ordutegia-
ren araberakoak al dira? Entzie-
rroko lasterkariak izaten al dira
lehenengo orduan eta gazteak
gauean?
Gautxoriak beti izaten ditugu.
Entzierroa korritu dutenek, indar-
berritzeko eta parrandan sartze-
ko, hamaiketakoa egiten dute.
Jendeak ez du entzierroan parte
hartu eta etxera alde egiten.
Orduan hasten dute parranda.
Bestalde, Iruñeko kuadrilla asko
ordu jakin batean gure tabernan
elkartzen dira, hamaiketakoa egin
eta parrandarako prestatzeko.
Gauean, berriz, jende gazteagoa
izaten da. 

Alde horretatik, hemen bereiz
daitezke hemengoak eta kanpoko-
ak. Iruñeko jendeak egunez egiten
du parranda, gauean ere bai, baina
egunean zehar oso giro herrikoia
izaten da. Kanpotik datorren jen-
dea gau aldera izaten da gurean.
Orduaren araberako bezeroak di-
tugula esan daiteke. Entzierroa
amaitu ondoren eta zezenketak
amaitzen direnean, peñak izaten
dira nagusi. Peña askok egun bat
izaten dute gurean izateko. Guk,
egia esan, eskertzen dugu, kristo-
ren giroa sortzen dutelako tabera-
nan zein kalean. Herri giroa sor-
tzen dute eta oso polita da. Gauean
bertakoak ere izaten dira, baina
krisialdiarekin ikusiko dugu zer
gertatzen den.
Zein eskaintza duzue sanfermine-
tarako. Sagardotegi menua man-
tentzen al duzue?
Sagardoa beti izango dugu, baina
sagardotegi menua kendu egingo
dugu. Sanfeminetarako menu be-

GIROA. Bonberenea txaranga,Iruñazarra tabernaren aurrean jotzen.JON URBE / ARGAZKI PRESS
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rezia izaten dugu; bestela, ezingo
genuke lana atera. Bazkaltzeko
100-120 lagun izateaz gain, barran
ogitartekoak, kazuelatxoak, friji-
tuak, baratxuri salda eta horrela-
koak ematen ditugu egun osoan.
Eskaintza zabala da, baina menu
berezia izaten dugu. 
Zein izaten da menua?
Lehenengo platera: entsalada, ziza
nahaskia, pikilloa saldan… Biga-
rren platererako ohiko arrain eta
haragiak ditugu: azpizuna, txule-
ta, saiheskia, sukal erregosiko ze-
zena. Arrainen artean, legatza eta
zapoa izaten dira aukeran.
Aldatu al da jaia egiteko era?
Joan den urtean, nabaritu zen oro-
korrean jaisten hasi zela. Krisia
hor dagoela nabaritzen da eta guz-
tioi egiten digu kalte. Ez nuke
jakingo esaten jende gehiago iza-
ten den gauean ala goizean. Guk
nabaritu dugu jendeak kubata bat
hartu beharrean kalimotxoa edo
garagardoa hartzen zuela.  
Barraren beste aldetik nola ikus-
ten dira festak?
Ez dugu bulego batean Iruñetik
kanpo lan egiten; festaren erdigu-
nean gaude. Nire kasuan, lan han-
dia egiten dut, baina giroan sartu-
ta. Nire aldetik oso ondo ikusten di-
ra. Hori bai, uztailaren 11tik aurre-
ra nekatuta zaude, baina zerbait
esango banu, bertan lan egitea po-
lita dela esango nuke. Agian, ba-
rran lan egitera datozen kanpota-
rrek ez dute sentitzen hori. Nire-
tzat, hemengoa izanik, polita eta

07elkarrizketa ‹‹ sanferminakberria
2011ko uztailaren 6a,asteazkena

«Barran,zortzi lagun
izaten dira,eta
jantokian,zazpi.
Txandak erotzeko
modukoak dira»
«Zezenak Santo
Domingotik igotzen
hasten direnean
urduritasuna
nabaritzen da»

neketsua da. Lagunak edo jende
ezaguna ikusten duzu. Parranda-
ren hasieran ondo ikusten dituzu,
eta gero kopatxo batzuk edanda
ikusten dituzunean, badu bere gra-
zia. 
Garbiketa egiten duzuenean, zer
aurkitzen duzue?

Dirua… denetik. Askotan esaten
duzu jendea nola ateratzen da ho-
rrelako gauzekin etxetik. Bitxikie-
rien artean, behin tabernan farola
bat sartu ziguten unea aipatuko nu-
ke. Ez dakit nondik ekarri zuten.
Gainera, okerrena da ez genuela
ikusi nola sartu zuten. Taberna jen-

dez beteta zegoen, eta bat-batean
ateratzen denean, ‘zer demontre
egiten du farolak hor?’ esaten duzu.
Bitxikeria ugari daude: jende ugari
lotan eta horrelakoak. Hori bai, pa-
zientzia handia izan behar da.
Tabernako langileak Iruñekoak
dira ala kanpokoak?

Jaietarako  hartzen ditugun langi-
le gehienak bertakoak dira, baina
Iparraldetik datorren jendea ba-
dago. Ez dakit zergatik, baina Ipa-
rraldeko jende ugari etortzen zai-
gu Iruñazarrera lanera. Leitzatik
eta Gipuzkoatik ere badator jen-
dea. Denetik izaten da. 
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››uztailak 7,osteguna
07:00›Dianak La Jarana eta Bulli-
cio Txarangak Alde Zaharretik.
11:00›  Armonia Txaranga Txantre-
atik.Otamena Anaitasunan.
11:30›  Bronce,Aldapa,Unica,Mut-
hiko eta Anaitasuna Txarangak
Alde Zaharrean El Txarko Txaranga
Antsoainen.San Fermin Txaranga
Arrosadian.
12:00›  Txistularien irteera Alde Za-
harrean.
12:30›  Herri otamen Alegria de
Iruñan.
13:00›  Gaita Brass Artaxoako gai-
tariak Oinezen.
14:30›  Bazkaria Anaitasuna elkar-
tean.La Unica bazkaria Mañuetan.
16:00› Bakarrizketak Movimiento
Bolarekin Arrano elkartean.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:00›Goienetxe Anaiak eta RPV
Carmeneko Herrikon.
18:30›  Kalejira Elektrotxaranga
Gazte Peñarekin Alde Zaharrean.
19:30›  Peña Txikien Kalejira San
Frantziskotik.Kantuz herri kantute-
giarekin Oinezen.
20:25›  La Pilindrosen herri dantza
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
23:00› Vendettaren kontzertuak
Muthiko Alaiaken.
23:30›  Irrintzi,San Fermin eta Ar-
monia Txarangak Alde Zaharrean.
00:30›  Ezusteko kontzertua Bulli-
cion.
01:00› Dantzaldia Modestorekin
Herriko – Arranon.Bull Carmeneko
DJa Herrikon.

››  Uztailak 8,ostirala
10:30›  Haur jolasak eta peña Txi-
kiaren irteera Alegria de Iruñan.
11:00›  Aldapa Txaranga Alde Zaha-
rrean.Donibane Txaranga auzoan.
11:30›  Rotxapea Txaranga auzoan.
El Txarko Txaranga Antsoainetik.
12:00›  Txistularien irteera Alde Za-
harrean.
13:00› Herri kirolak El conquistador
kideekin Oinezen.
16:30›  Kafe kontzertua Los Incan-
sablesekin Alegria de Iruñan.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:00› Sf 78 Gogoan Argazki Era-
kusketa San Frantziskon.
18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta San Nicolasetik San
Frantziskoraino.

18:30›  Mendillorriko Erraldoien
Konpartsa San Frantziskon.
19:30›  Herri askaria Txarangekin
San Frantziskon.
20:25›  La Pilindrosen herri dantza
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
23:00› Aldapako DJa Bodegikan.
23:30›  Unica,Muthiko Alaiak eta
Bullicio Txarangak Alde Zaharrean.
00:00› Folk-rock kontzertu Oine-
zen Xutik taldearekin.
00:30›  Percazen kontzertua Bulli-
cion.

››  Uztailak 9,larunbata
10:30›  Hamarretakoa Gora Iru-
ñea!n,Jarautan.
11:00›Auto eroak,puzgarriak eta
zezenak Arrotxapea Peñan.Aldapa
eta Muthiko Alaiak Txarangak Alde
Zaharrean.Hamaiketako Los de
Bronce Santa Anan.
11:30›  Kalejira Trikitixa eta Iruña
Taldea Fanfarrearekin Jarautatik.
Bombumba txiki Txantreatik.San-
duzelai Peñako Txaranga auzotik.
12:00›  Sanferminetan kantari
kantujira Merkatuko plazan.Speiz
Mukaki Muthiko Alaiak Peñarekin.
Donibane PeñakoTxaranga eta Los
Calientes de Dax Donibanetik.
Bronce,Irrintzi eta Anaitasuna Txa-
rangak Alde Zaharrean.Txistularien
irteera Alde Zaharrean.
13:00›  Harrera ekitaldia eta au-
rreskua gonbidatuei San Frantzis-
kon.
14:30›  Herri bazkaria Euskal Herri-
ko Jai Eguna San Jose plazan.(Bo-
noak Iruñazarran).Bazkaria Doni-
bane Peña Barañain etorbidean.
Bazkaria Irrintzi peñan.Bazkaria
Muthiko Alaiak Tejerian.Bazkaria
Anaitasuna elkartean.
16:30›  Mexikar festa Irrintzin.
17:00›  Iruñean kantuz San Jose
Plazan.
17:15›  Bertso poteoa Alde Zaharre-
an.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:00› Obejas Negras eta ezuste-
ko taldebat Alegria de Iruñan.
18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta San Nicolasetik San
Frantziskoraino.
18:30›  Dantzaldia Modestorekin
San Frantziskon.
19:30›  Herri askaria Txarangekin
San Frantziskon.
20:00› Zanpantzarren kalejira Es-

tafetatik.Kontzertua:Bizardunak
Herriko – Arranon.Tafallako gaite-
roak Oinezen.
20:25›  La Pilindrosen herri dantza
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
21:00›  Jainekin Txaranga Muthi-
korekin Alde Zaharrean.
23:00› Dantzaldia Modestorekin
Muthiko Alaiaken.
23:30›  Dantzaldia Txarko Peñan
(Antsoain).

››  Uztailak 10, igandea
11:00 › Aldapa txikien Txaranga
Alde Zaharrean.Jarana,San Fermin
eta Unica Txarangak Alde Zaharre-
an.El Txarko Txaranga Antsoaine-
tik.
11:30›Puzgarriak eta haur jolasak
Donibane peñan.Bullicio,Irrintzi
eta Armonia Txarangak Txantreatik.
Sanduzelai peñako Txaranga auzo-
an.
12:00›  Kuxkuxtu Txaranga Muthi-
ko Alaiaken.Odei eta bere akorde-
oia Alegria de Iruñan.Donibane
Txaranga auzoan.
14:30›  Emakumeen bertso bazka-
ria Nekane Zinkunegi eta Eneritz
Arzallusekin Bodegikan.Atun jana
karrikiri Zaldiko Maldikon.Euskaraz
bizi bazkaria Jarautan.Bazkaria
Sanduzelai peñan.Bazkaria San
Fermin peña San Josen.Sagardote-
gi Bazkaria Bullicion.
16:30›  Herri kantak Ansoleaga ka-
lean.
17:00›  Euskaraz bizi kalejira trikiti-
lariekin Jarautatik.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:00› Puzgarriak eta haurrenda-
ko ekitaldia antolatu dute San Fran-
tziskon.
18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta San Nikolasetik San
Frantziskoraino.
19:00› Saskarrak eta Egurra eta ki-

tto taldeen kontzertua Deportivon
(Jarauta).
19:30›  Herri askari Txarangekin
San Frantziskon.
20:00› Herri-dantza parte har-
tzaileak San Frantziskon.
20:00› Hesian taldearen kontzer-
tua Herriko – Arranon.Txutxin Iba-
ñez eta bere mariatxiak Oinezen.
20:25›  La Pilindrosen herrid dan-
tza zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
23:00› Kontzertua:Dhea,Asmati-
kos etaGamba Ray Gora Iruñea!,Ja-
rauta.
23:30›  Bronce,Aldapa,Rotxapea,
Alegria,Muthiko Alaiak eta Anaita-
suna Txarangak Alde Zaharrean.
00:00› Gizon orkestra Deporti-
bon (Jarauta).Kontzertua:Surfin
Kaos Oinezen.
00:30›  Kontzertua:Los Pistatxos
Bullicion.
01:00› Kontzertua The Trikiteens
en Herriko – Arranon.Elviscaino DJa
Herriko – Arranon.

››  Uztailak 11,astelehena
10:30›  Txikiendako jaia Irrintzin.
11:00› La Jarana eta Muthiko
Alaiak Txarangak Alde Zaharrean.
11:30›  Zezen txikien entzierroa
Santo Domingotik.Txarko eta Ar-
monia Txarangak Txantreatik.
11:59›  Burrunba txiki Casa Marce-
lianotik.
12:00›  Bertsoak Julen Zelaieta,Iñi-
go Ibarra eta Xabier Terrerosekin
Muthiko Alaiaken.
14:30›  Paellada La Jarana Santa
Anan.Bazkaria Aek Rekoletasen.
Bazkaria 3Indarrok San Josen.
16:30›  Kafe kontzertua Los Incan-
sables taldearekin Alegria de Iru-
ñan.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.Batukada Kalean Batu Na-
barreriatik.
18:00› Kasu!,Kalean Batu,Pottoka

Punk,Marianitoz Blai eta Iosu Ion
Imas Sta.Anan.
18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta san Nikolasetik San
Frantziskoraino.
18:30›  Mendillorri Erraldoien Kon-
partsa San Frantziskon.
19:30›  Herri askaria Txarangekin
San Frantziskon.
20:00› Eztanda batukada Oine-
zen.
20:25 ›  La Pilindrosen herri dantza 
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
23:59›  Burrunba Casa Marcelia-
notik.
00:00› Kontzertua:Urratu eta Po-
ttoka Punk Muthiko Alaiaken.Elek-
trotxaranga 3Indarrok por Casco
Viejo.Gizon orkestra Deportibon
(Jarauta).Kontzertua:Stricalla He-
rriko – Arranon.
00:30›  Kontzertua:7 Balas Bulli-
cion.
01:00›Larrain dantza  Descalzo-
sen.DJ Elepunto Herriko – Arranon.
01:30›  Donibane Txaranga Alde
Zaharrean.
07:00› 3 In da kar gautxoriendako
Jarautatik.

››  Uztailak 12,asteartea
10:30›  Haur jolasak eta txikien El
Txarko Antsoainetik.
11:30›  Peña txikien Kalejira eta
Mendillorriko Erraldoien Konpartsa
Gaztelu plazan.Txikien Kalejira eta
Muthiko dantza taldea fanfarrea-
rekin.Arrotxapea peñakoTxaranga
auzoan.Armonoa Txaranga Txan-
treatik.Sanduzelai peñako Txaran-
ga auzoan.
12:00›  Txistularien irteera Alde
Zaharrean.
12:30›  Peña Txikien hamaiketakoa
Burgoen plazan.
14:30›  Potxak Irrintzin.Bazkaria
Bullicion.Bazkaria Los de Bronce
txikiak peñan.
16:30›  Puzgarriak Bullicioren es-
kutik Puerta del Caminon.
17:15›  Txan Magoa San Frantzis-
kon.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta san Nicolasetik San
Frantziskoraino.
19:30›  Herri askaria Txarangekin
San Frantziskon.
19:30›  Herri-dantza parte hartzai-
leak San Frantziskon.



JENDEA. Giro ona izaten da kalean izaten den bazkarietan.JOXERRA SENAR

09sanferminak ‹‹ iruñeaberria
2011eko uztailaren 6a,asteazkena 

Gora Iruñea! plataformaren barruan
dauden kolektibo guztiek egitarau oparoa
prestatu dute,eta kalea agertoki nagusia
bihurtu nahi dute.

L an astuna egin dute, aur-
ten ere, Gora Iruñea! pla-
taformaren barruan
dauden elkarte, taberna,
peña eta kolektiboek egi-

tarau mardula egiteko. Festa
herrikoi, euskaltzale eta parte
hartzaileak aldarrikatu nahi
dituzte, eta jendea kalera ateratze-
ra animatu. 

Udalak egindako egitarauan
hutsune eta gabezia ugari ikusten
ditu Gora Iruñea! plataformak,
eta, horiek zuzentzeko asmoz, egi-
tarau alternatiboa prestatu dute.
Alde horretatik, udalak egitaraua
herritarrak kontuan izan gabe
egin duela iritzi dio Gora Iruñea!
plataformako kide Xabier Gar-
ciak, eta ekintza ugari pribatizatu
izana gaitzetsi du. «Udalak bere
egitaraua herritarrak kontuan
izan gabe egiten du. Bestalde, an-
tolatzen dituen ekintza ugari pri-
batizatu egin ditu, eta urte dezente
darama plazak enpresa pribatuei
eskaintzen; Heneiken dela, Ar-
tsaia edo dena delakoa. Plaza ho-
riek lehiaketara ateratzen ditu ba-
koitzaren onura propiorako. Guk
antolatzen ditugun jaietan edo
ekintzetan ez dugu onura ekono-
miko bat ateratzeko egiten, eta,
lortuko bagenu ere, kulturan in-
bertituko genuke, edo jaiak gure
eran antolatuko genituzke», adie-
razi du Xabier Garciak.

Euskararen gabezia ere salatu
nahi dute Gora Iruñea!-ko kideek,

eta jai euskaldunak aldarrikatu.
Euren ustez, udalak antolatzen di-
tuen «ekitaldien %99a erdara hu-
tsez» dira, eta horien hedapena ere
gaztelera hutsez dela diote. «Guk,
Euskal Herrian bizi garela aldarri-
katzen dugu; gainera, Euskal He-
rriko hiriburuan eta jaiak gure hiz-
kuntzan egin behar ditugula, jaiak
gozatu eta euskaraz bizi nahi du-
gula», esan du Garciak.

Gora Iruñea!-ko kideek Iruñea-
ko bazter guztiak hartu nahi dituz-
te, eta festa kalera eraman. Kalea
guztiona dela adierazi nahi dute.
«Beti esan dugu sanferminak be-
rezkotasunean oinarritutakoak
direla, eta bai bertakoek, bai Eus-
kal Herriko edozein txokotatik
zein hurrunagotik datozenek, bes-
teekiko errespetua kontuan iza-
nez, nahi dutena egiteko eskubi-

KALERA IRTEN
ETA GOZATU

20:00› Kontzertua:Los Zopilotes
Chirriaos Herriko – Arranon.Fermin
Balentzia eta Iñigo Aguerri Oinezen.
20:25 ›  La Pilindrosen herri dantza
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
23:00› Kontzertua:La Dekada Peli-
grosa eta Mc.Gregor Gora
Iruñea!n,Jarauta.Bodegikan,Alda-
pa DJa.Kontzertua:The Trikiteens
Muthikon.
23:30›  Irrintzi,Alegria,San Fermin
eta Anaitasuna Txaranga Alde Za-
harrean.
00:00› Dantzaldiak:Patxi eta
Konpainia Oinezen.Gizon orkestra
Deportivon.
00:30›  Ezusteko kontzertua Bulli-
cion.
01:00› Bad Sound System Herriko
– Arranon.

››  Uztailak 13,asteazkena
10:30›  Hamarretakoa Irrintzi eta
Bullicio Carmen kalean.
11:00›  Haur jolasak Anaitasuna
peñan.Haurrendako ekitaldiak
Sanduzelai peñan.
11:30›  Zezen txikien entzierroa
Santo Domingon.La Jarana,Muthi-
ko eta Armonia Txarangak Txantre-
atik.Sanduzelai peñako Txaranga
auzoan.El Txarko Txaranga Alde Za-
harrean.Euskal kantak Carmen ka-
lean.
12:00›  Donibane eta Anaitasuna
Txarangak Alde Zaharrean.Los de
Bronce Txaranga Zabalgunetik.Al-
dapako txikien Txaranga Alde Za-
harrean.Txistularien irteera Alde
Zaharrean.
13:30›  3Indarrok Kaldereteak
Txantrean.
14:30›  Bazkaria Armonia,Jarana
eta Muthiko Armonia Txantreanan.
Bazkaria Donibane peña Descalzo-
sen.Bazkaria Zaldiko Ansoleaga ka-
lean.
16:00› Arga jaitsiera 3Indarrok
Txantreatik.
17:00›  Mus txapelketa San Fran-
tziskon.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.

18:15›  Zezen plazatik txarangak
Nabarreria eta San Nikolasetik San
Frantziskoraino.
18:30›  Inlandar & eskoziar Herriko
– Arranon. Haurrentzako tailerrak
Oinezen
19:30›  Herri askaria Txarangekin
San Frantziskon.Peña txikien Kale-
jira San Frantziskotik.
19:15›  Ezusteko kontzertua Depor-
tivon (Jarauta).
20:25 ›  La Pilindrosen herri dantza
zezen plazan.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
21:30›  Bertso Afari Miren Amuri-
za,Julio Soto eta Amets Arzallus
Arrano elkartean.
23:00› Kontzertua:Soñadores Na-
tos eta Gaur Ez Gora Iruñea!n,Ja-
rauta.
23:30› La Unica,Bronce eta
Muthiko Txarangak Alde Zaharre-
an.
00:00› Gizon orkestra Deporti-
von (Jarauta).Anaiarrebak Herriko
– Arranon.
00:30›  Ezusteko kontzertua Bulli-
cion.
01:00› Dantzaldia Tximeletarekin
Herriko – Arranon.

››  Uztailak 14,osteguna
11:30›  El Txarko Txaranga Antsoai-
netik.
12:00›  Donibane peñako Txaran-
ga auzoan. Burrunka Muthiko
Alaiaken.
14:30›  Potxak Bullicion.
17:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.
18:30›  Etorkizuna dantza txiki tal-
dea Oinezen.
20:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harretik.
21:00›  Miel Otxin folk taldea Oi-
nezen.Antsoain eta Muthikoko
ihauterietako pertsonaiak Alde Za-
harrean.
23:30›  Fermin Valencia Herriko –
Arranon.
00:00› Peñen Gaixoa ni Gaztelu
plazan.
00:30›  Peñen Txarangak Alde Za-
harrean.

dea izatea adierazi nahi dugu.
Dantzatu nahi badira, dantzatu
daitezela; kalean hitz egin, potea-
tu, txaranga batekin irten… ba-
koitzak errespetu osoz nahi duena
egin dezala. Kalea guztiona da, eta
jaia guk guztiok egiten dugu. Are
gehiago, egitaraurik ez genukeela
beharko uste dut; baina, tira, hori
beste kontu bat da», gaineratu du
Gora Iruñea! plataformako kide-
ak. 

Aukera
Jaia ordu eta egun guztietan egin
nahi dute, eta zezenketen orduan
ekintza alternatiboak prestatu di-
tuzte zezenketak gustuko ez dituz-
tenentzat. Horretarako, askaria
prestatu dute San Frantzisko kale-
an, eta bertan ekitaldi ugari izan-
go dira. 

Musika ez dute ahaztu Gora Iru-
ñea! plataformako kideek, eta
aukera eta eskaintza zabala pres-
tatu dute Herriko tabernan zein
peñetako lokaletan. Hala, uztaila-
ren 11n izango den Gazte Peñaren
egitaraua nabarmendu du Xabier
Garciak. «Uztailaren 11n, Gazte
Peñaren Egunean, arratsaldeko
seietatik gaueko hamabietara
kontzertuak antolatu ditugu
Santa Ana Plazan. Gora Iruñea!
tabernan ere hiru egunetan kon-
tzertuak izango dira. Udalak anto-
latu dituen kontzertuen aurren
alternatiba gara», gaineratu du. 



PROZESIOA. Gau osoan Iruñeko kale eta tabernetan prozesioan izan ondoren,goizeko zortziak baino lehen San-
to Domingo kalera daramate,korrikalariek abes diezaioten.JESUS DIGES / EFE

BILLABESA
EZEAN,
INDURAIN
Hogeita bost urte beteko dira aurten
uztailaren 15ean Billabesaren entzierroa
egiten hasi zirela.Autobusik ez dabil 
orain,ordea,eta Indurainek egiten du
zezenarena.

S anferminak ez dira Gai-
xoa ni ekitaldiarekin
amaitzen. Bada gaua lu-
zatu eta hurrengo goize-
an entzierroa egiten

duen korrikalari ausartik. Billabe-
saren entzierroarekin hasi zen,
duela 25 urte, eta egun Uztailak 15
mugimenduak jarraipena eman
dio hasierako herri ekimen horri.  

Billabesaren entzierroak 25
urte egingo ditu aurten, eta urteu-
rren hori ospatzeko, bideo bat egin
du Uztailak 15 mugimenduak.
Izan ere urtemuga «gatz eta pipe-
rrik gabe» ospatu zutela adierazi
du bere izena eman nahi izan ez
duen bertako mugimenduko kide
batek. «Bat-batean, 25 urte egin
genituela konturatu ginen, eta
zerbait egitea bururatu zitzaigun.
Hortik dator bideoa egiteko ideia»,
adierazi du. Bideoa movimiento 15
de julio webgunean ikus daiteke
eta helburua jendea motibatzea
eta mugimendu honen istorioa
azaltzea izan dela esan du kideak.
«Jendeak Billabesaren entzierroa-
ren argazki zaharrak ikusi ditu.
Billabesaren entzierroa zer den
badaki. Sorburuko hiru argazki
zahar daude Interneten, baina
horri buruzko dokumentu askorik
ez dago. Guretzat gauza polita eta
dibertigarria da. Iruñeko jendeak
parte hartzen du. Uztailaren
15ean atzerritarrek alde egin dute
eta giro ona izaten  da», azaldu du.
Bideoa A taldea telebista saileko
musikarekin egin dute, ezarritako

egitarau ofizialetik kanpo daudela
adierazteko eta «jai herrikoiak»
aldarrikatzeko. 

Billabesaren entzierroaren jato-
rria ez dago sanferminetan,
1985eko Urte Berri eguneko goizal-
deko ospakizunetan baizik. «Urta-
rrilaren 1ean urte berriaren sarre-
ra ospatzen ari ziren gaupaseroek
egin zuten lehenengo entzierroa.
Guk Billabesako gidariarengatik
dakigu. Berak azaldu zuen nola
autobusarekin Santo Domingo al-
dapatik zihoala gazte batzuk atera
eta entzierroa egin ziotela. Jakina,
gidaria txundituta zegoen. Entzie-
rro hori, lehena, 1985eko urtarrila-
ren 1ean egin zuten. Hurrengo ur-
tean, eta egun arte, uztailaren
15ean egiten da Billabesaren en-
tzierroa. 1986an egin zen, uztaila-
ren 15ean, Billabesaren entzie-
rroa. Beraz, iaz Billabesaren en-
tzierroaren 25. urteurrena bete
zen, baina aurten uztailaren 15ean
lehenengo entzierroa egindako 25.
urteurrena ospatuko dugu», ze-
haztu du Uztailak 15 mugimen-
duaren kideak.

Autobusak gabe
Billabesa autobusen entzierroak
ez zuen denbora asko iraun, han-
dik gutxira autobus zerbitzua ken-
du zutelako, baina elementu
gehiago gaineratzen eta gauzak
antolatzen joan ziren pixkanaka-
pixkanaka. «Hasieran gauza es-
pontaneoa bezala sortu zen. Billa-
besaren ibilbideak lau urte iraun

zuen, ondoren furgoneta batekin
egiten hasi ginen, baina ez zegoen
horrelako antolaketarik. Santo
Domingora joan eta handik pasa-
tzen zen lehenengo gauzarekin
egiten zen entzierroa. Tradizioa
mantentzen zen, baina antolaketa
gutxi zegoen. Jotas saltsa honetan
sartu zenean, beste kontu bat izan
zen. Jotasek Indurainena egiten
du, eta Indurain entzierroaren ibil-
bidea egiten hasi zenean, festa
egonkortu egin zen», adierazi du
Uztailak 15 mugimenduko kideak. 

Jotasen lana funtsezkoa dela
dio, 1989an Billabesa autobusaren
ibilbidea desagertu zelako eta
1997an Jotasek lehenengo entzie-
rroa egin zuelako Indurain bezala
jantzita. «Jotasek hamabost urte
egingo ditu entzierroa egiten Indu-

rain bezala jantzita. 08:00etan bere
Ezpata-rekin entzierroko ibilbidea
egiten du. Txapeldun handia da!»,
esan du.

Mugimenduaren sorrera
Uztailaren 15eko entzierroak gero
eta jarraitzaile gehiago zituen, bai-
na Indurainena egiten zuenak, Jo-
tasek, indar gutxi zuen ekimenare-
kin aurrera jarraitzeko eta erreti-
ratzeko asmoa zuen. Orduan,
lagun batek entzierroa egiten ja-
rraituz gero, bera San Fermin be-
zala jantziko zela esan zion, eta
Santu Patroiarekin batera jaio zen
Uztailak 15 mugimendua.  

Santu Patroiaren sorrerarekin
festaren azken txanpari beste uki-
tu bat eman zioten; izan ere, Gai-
xoa ni abestiaren ondoren, etxera

joan beharrean festarekin jarrai-
tzen dute iruindar hauek eta San-
tu Patroiaren prozesioa egiten
dute gauean. «Ez dugu prozesioa
egiteko ordu finkorik. Gauza baka-
rra hurrengo eguneko 08:00etako
entzierroa da. Prozesioa afaldu on-
doren egiten dugu. Kuadrillak
kanpoan afaldu eta puntua dator-
kigunean patroia jantzi eta proze-
sioa egiten dugu Alde Zaharrean.
Beste gau bat ematen dugu pa-
rrandan, hurrengo goizeko entzie-
rroa arte», azaldu du. Izan ere, Gai-
xoa ni festarako beste motibazio
bat da Uztailak 15 mugimenduko
kideentzat, jende guztia festak
amaitu eta etxera doanean beraiek
parrandarekin jarraitzen baitute.
«Uste dugu sanferminak festa di-
rela eta goizera arte festan egon

10 iruñea  ›› sanferminak berria
2011ko uztailaren 6a,asteazkena
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bagaitezke, zergatik ez! Niretzat,
egun fuertea da 14ko gauekoa. Ez
dut tristura berezirik sentitzen,
egia esan», dio. 

Jai herrikoien aldeko aldarria
egiten du Uztailak 15 mugimen-
duak. Euren mugimendua herri-
koia dela diote, ez da egitarau ofi-
zialetan ateratzen, eta legaltasun
edo ofizialtasunarekin mugan
daude. «Gure mugimendua herri-
koia eta dibertigarria da, eta ondo
pasatzea du helburu. Ez du inola-
ko ikuspegi politikorik edo erlijio-
sorik. Ondo pasatzea da kontua»,
gaineratu du.

Uztailak 15 mugimenduarekin
Iruñeko jendea dagoela aldarrika-
tu nahi dute. «Bertakoek dakigu
zer den San Fermin, Indurain edo
entzierroa. Horrelakoak maita-
tzen ditugu. Modu batean ala bes-
tean, Iruñeko jendea gauza haue-
kin lotuta gaude. Sanferminetan
jendea izatea normala da, baina
australiar batek ez du Indurain
zein zen jakingo edo santua ezagu-
tuko, esaterako», kexatu da mugi-
menduko kidea.

Uztailak 15 mugimenduko kide-
ek ez dute jaia amaitzeko era jaki-
nik. Batzuetan lagun baten taber-
nan hamaiketakoa eginez amai-
tzen dutela diote. Beste batzuk,
ordea, entzierroa egin eta etxera
doaz. Hala ere, euren helburu edo
ametsa zezen plaza ireki eta ber-
tan hamaiketakoa egitea da, baina
«utopikoa» da, beraien ustez. 



ARTISAUA.Valecea su festen etxeak berak egiten ditu suziriak eta koloreak.Argazkian,iazko Donostiako saioa.ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

KOLORE GARBIKO GAUAK
Bederatzi su etxek parte hartuko dute su festen lehiaketan,eta horien artean Valecea
Arabako su etxea izango da.Ziudadela parketik ikusi ahal izango dira suak.

S u festak eguna amaitze-
ko ekitaldiak izaten
dira. Gaur hasi eta
hurrengo ostegunera
arte Iruñeko zerua

denetariko kolore eta formetako
suziriz beteko dute. Batzuen kolo-
re eta formek harritu egingo dituz-
te zaleak; besteen hots eta zalapar-

tek, berriz, algara eta oihuak era-
gingo dituzte. Kontuak kontu, Ziu-
dadela parkean su festen bilduma
ikustekoa aukera izango da. 

Herrialde Katalanetako su etxe-
ak izango dira lehiaketako etxe
ugarienak; Valentzia eta Castello-
koak. Madril eta Zaragozako Vul-
cano eta Pirotecnia Zaragozana

izango dira Espainiako ordezka-
riak. Austria eta Italiako ordezka-
riak ere izango dira, baita Euskal
Herrikoak ere. Berantevillako
(Araba) Valecea etxea izango da
euskal ordezkaria. 135 urte dara-
matza suzirigintzan, eta bi alor na-
gusitan banatu du bere jarduera:
suzirigintza profesionala, batetik,

eta jendaurreko salmenta, beste-
tik. 

Aitor eta Jose Gerardo Valde-
cantos Martinez de Lezea anaiak
dira Valecea etxearen arduradu-
nak. Valecea etxeko belaunaldi be-
rria dira, herenaitonarengandik
datorkien ogibidea baita. 

Ostiralean jaurtiko dute su bil-

duma, eta beren-berena duten
ikuskizun bat egingo dutela adie-
razi du Aitor Valdecantosek. Suzi-
rigintza alorrean kolore bizi eta
garbiak jaurtitzen ditu Valeceak,
eta euren ikuspuntua emango
dutela adierazi du Aitorrek. «Gaur
egun globalizazioaz asko hitz egi-
ten da. Jende askok Txinatik eka-
rritako materialekin lan egiten
du. Materiala lurralde beretik ate-
ratzen da, eta denek gauza bera
jaurtitzen dute diseinu era ezber-
dinekin. Gure kasuan materiala
gurea da. Lehengaia gure etxean
egiten dugu, eta hori nabaritu egi-
ten da», adierazi du.

Suzirigintza alorrean merkatari
eta artisau ikuspegia duten etxe-
ak bereizi behar direla dio Aitor
Valdecantosek. Valeceakoak suzi-
rigintza alorreko artisauak dira,
eta artisau izateak beste ikuspegi
bat ematen duela adierazi du.
«Beste su etxeentzat lehiaketa soil
bat izango da, baina guk artisau
ikuspegitik ikusten dugu. Iruñea-
rentzat espresuki egindako ikus-
kizun bat prestatu dugu. Guk
egindako italiar karkasak jaurtiko
ditugu. Guretzat Iruñekoa oso
gune polita da. Ziudadelatik jaur-
titzea oso polita da. Lana baino
gehiago ilusioa da nagusi gurean»,
adierazi du.

Aitor Valdecantosek suzirigin-
tzan artisauak diren etxeak eta
merkatari ikuspegia dutenak
bereizi ditu. «Zuk txurroak saltzen
badituzu, bi aukera dituzu. Hiru-
tan erosi eta lautan saldu. Euro
bateko irabazia lortzen duzu, eta
primeran. Beste kontu bat txurro-
ak zuk egitea da. Zure txurroei
errentagarritasun bat bilatuko
diezu, baina zure txurroak dira.
Azukre, gatz, irin eta gainontzeko
osagaiak puntuan izatea balora-
tzen duzu. Gure kasuan, gauza
bera da. Guk Txinan erositako
karkasak erabil genitzake, berde,
hori, fuxia edo gorri kolorekoak.
Horixe da dudan eskaintza. Fabri-
katzaileek, berriz, diogu ez dugula
Txinatik ekarritako horia nahi;
guk gurea egingo dugu. Hor sar-
tzen da artisau lana, eta horri pre-
zio bat jartzea oso zaila da.
Momentu jakin baterako egiten
duzun kolore jakin da. Ikuskizu-
neko momentu jakin bateko kolo-
re espezifikoa da. Jo dezagun horia
morearekin nahastu egin nahi

12 iruñea  ›› sanferminak berria
2011ko uztailaren 6a,asteazkena



ESPERIENTZIA. Berantevillako Valecea etxeak 135 urte daramatza suzirigintzan.ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

zun ñabardura bereiztea da ga-
koa», esan du Aitorrek.

Kolore garbiak
Izan ere, Aitor eta Jose Gerardo
Valdecantosen aitonaren formula-
zio liburua gaur egun erabiltzen
dituzten kolore eta karkasa ugari
egiteko erabiltzen dute. Aitonaren
liburuan oinarritzen ziren suziriei
kolorea eman eta nahasketa eta
konposizio kimikoak egiteko.
«Nire aitonak bere formulazio
liburua ez zion inori uzten. Kutxa
gotorrean sartzen zuen, inork har
ez zezan. Aitonak koloreak eta
osagaiak gainbegiratzen zituen.
Gaur egun, laborategian dena
atera daiteke, baina osagai
batzuen jatorria adieraztea zaila
da. Guk laborategian koloreak
araztu edo garbitu egiten ditugu.
Kolore guztiak gure herenaitona-
ren garaikoak dira, baina gaur
egungo egoerara egokituak.
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dudala. Koloreen sorta hartu eta
50 karkasetarako produkzioa egi-
ten da. Horixe da suzirigintza alo-
rreko artisauen jokabidea. Hala
ere, teknikaria edo aditua ez den
ikusleak ez du bereiztuko», gaine-
ratu du.

Saio ezberdinak
Iruñeko lehiaketa edo antzeko bat
prestatzeko, urtean izaten dituz-
ten saioak baliatzen dituzte pro-
bak egiteko. Izaten dituzten ideiak
laborategian prestatzen dituzte.
Han koloreak nahastu eta jokoak
prestatzen dituzte, eta, azkenik,
herri bateko  jaietan probatu egi-
ten dituzte. «Cudilleron, esatera-
ko, gure laborategian landutako
proba bat erabili genuen. Cudille-
rora iritsi, jaurtiketa egin eta gus-
tatu zitzaigun. Orduan, artxibatu
eta ‘sorta hau eta jaurtitako su
hauek gustatu zaizkit’». Horrela-
ko lehiaketak urtean zehar egin-
dako jolasen konbinazioa dira. Ildo
honetan, duela gutxi Villamedia-
na de Ireguan (Errioxa, Espainia)
egindako proba aipatu du Aito-
rrek. «Karkasa berri bat probatu
genuen, eta haren oinarria
1930eko formula bat da. Lokomoto-
ra izena du karkasa horrek, eta ai-
tonaren formulazio liburuan zego-
en. Anaia kimikaria da, eta labora-
tegian sartu eta garai hartako
formula kimikoa atera zuen aito-
naren liburuari jarraituz. Proba
egin eta gustatu egin zitzaigun.
Osagaiak gaur egungo arautegira
egokitu, eta gure sortan gaineratu
dugu», esan du. 

Bestalde, diseinua ere kontuan
hartu behar da. Valentziarra, esa-
terako, oso aztoratu edo nahasia
da. «Neure gusturako azkarregi
jaurtitzen dituzte. Karkasa asko
baino diseinu gutxi erabiltzen
dute. Guri ere zarata gustatzen zai-
gu, baina diseinuarekin batera.
Hau da, karkasa bakoitza bere po-
sizioan izatea gustatzen zaigu. Ita-
liarrak, berriz, zarata gutxi baina
aldaketa askotako karkasak era-
biltzen dituzte. Zuk jaurtitzeko du-

Lehen aipatutako formulazioen
liburuan lumaz idatzirik idi goro-
tza zerabilen antiaglutinante
moduan. Gaur egun laktosa eta
halako produktuak erabiltzen
ditugu zeregin horretarako. Aglu-
tinantea osagaiak gehiegi trinko-
tu ez daitezen erabiltzen da. Osa-
gaiak porotsu gera daitezen
erabiltzen da, oxigenoa izan deza-
ten», azaldu du.

Kolore garbiak dira Valecea piro-
tekniaren ezaugarria. Euren kolo-
reak «biziak eta garbiak» direla
esan du Aitor Valdecantosek, eta
oinarrizko kolore diren urdin, orle-
gi, gorri, hori eta zuriak garbiak iza-
tea garrantzitsuena dela dio. «Go-
rri bat ikusten duzunean, gorria
ikustea da gakoa, ez arrosa tanke-
rakoa, edo laranja ukitukoa. Gorri
garbia izatea. Kolore onak izatea-
ren fama dugu», gaineratu du.

Valecea su etxeak ikuskizun eta
eskaintza bat baino gehiago ditu,

eta guztiari aurre egin ahal izate-
ko, teknologia digitala darabilte.
Horretarako dena informatizatu
behar izan dutela dio Aitorrek, en-
presa hartu zutenean gauza asko
eskuz egiten zituztelako. Jaurtike-
tak digitalizatuz segurtasuna, ka-
litatea eta zehaztasuna bermatu
dituztela dio. «Hala, egoitza baten
aurrealdea modu jakin batean argi
daiteke, piromusikalak egin ditza-
kegu eta suak musikaren erritmo-
an jaurti daitezke», zehaztu du.

Piromusikalen kasuan, disei-
nuak garrantzi handia du, eta ho-
rretarako materialak oso zehatza
izan behar duela dio Aitor Valde-
cantosek. «Bost segundoko mila-
renean jokatzen dugu. Karkasa
batek segundo jakin batean leher-
tzea nahi badut zehaztasunez jo-
katu behar dugu, ezin da segundo
bat atzeratu. Horrek zehaztasun
handiagoa eskatzen du». 

Valeceak Berantevillan duen fa-

brikan arloak bereizten ditu. Pu-
blikoarentzako salmenta, bildu-
mak jaurtitzeko fabrikazioa eta su
etxeentzat egiten duten fabrika-
zioa eskaintzen dituzte. Eta Aito-
rrek dio Espainiako su etxe ba-
tzuei ere saltzen dietela baina pro-
dukzio gehiena handik kanpo
bideratzen dutela. Lehia handie-
na Txinatik datorrena dela dio.
«Lehen, askoz gehiago esporta-
tzen genuen; gaur egun, Txinako
produktuz josita gaude, eta horre-
kin jokatu behar dugu».

Valeceakoak
suzirigintza alorreko
artisauak dira,eta
horrek beste ikuspegi
bat ematen die

SU ETXEAK

››  Uztailak 6,asteazkena
23:00 ›  Vicente Caballer Valen-
tziako su etxearen suen erakus-
taldia.

››  Uztailak 7,osteguna
23:00 ›  Pirotecnia Vulcano Ma-
drilgo su etxearen suen erakus-
taldia.

››  Uztailak 8,ostirala
23:00 ›  Valecea Arabako 
su etxearen suen erakustal-
dia.

››  Uztailak 9,larunbata
23:00 ›  Manuela Crespo Vidal-
Pirotecnia Valenciana Valentzia-
ko su etxearen suen erakustal-
dia.

››  Uztailak 10,igandea
23:00 ›  Parente Fireworks Ita-
liako su etxearen  suen erakus-
taldia.

››  Uztailak 11,astelehena
23:00 ›  Focs d’artifici Europla
Valentziako su etxearen suen
erakustaldia.

››  Uztailak 12,asteartea
23:00 ›  Pirotecnia Tomas Valen-
tziako su etxearen suen erakus-
taldia.

››  Uztailak 13,asteazkena
23:00 ›  MC Pyro klangfeuer-
werkskunst Austriako su etxea-
ren suen erakustaldia.

››  Uztailak 14,osteguna
23:00 ›  Pirotecnia Zaragozana
Zaragozako su etxearen suen
erakustaldia.
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GANADUTEGI
HANDIAK TOREATZAILE
GAZTEENTZAT 
El Juli eta El Fandi toreatzaileekin batera,Arturo Saldivar,Roverto
Armendariz eta Ivan Fandiño toreatzaile gazteek euren aukera
izango dute Zezenaren Ferian.

S Sanferminetan, torea-
tzaileek baino garran-
tzi handiagoa dute zeze-
nek eta ganadutegiek
dute. Izenetik beretik

(Zezen Feria), Iruñeko publikoak
nahiago izaten du zezen handiak
ikusi, toreatzaile jantzitako iza-
rrak bainoago. Miura, Dolores
Agirre eta Cebada Gago ganadute-
giak nabarmendu behar dira.
Toreatzaileei dagokienez, El Julik
bi arratsaldetan toreatuko du, eta
Iruñeko zaleek horren gustuko
duten El Fandi ere izango da. Gaz-
teentzako aukera ere izango da,
eta, hala, Arturo Saldivar eta
Roberto Armendariz toreatzaile
gazteek Iruñeko zezen plazan
debuta egingo dute.

Zezenketa batzordeko lehenda-
kari Jose Mari Marcok toreatzaile
batzuk ez egotea deitoratu du, eta
beste toreatzaile gazte batzuei
emandako aukera goraipatu. 
Eraberean, «Saldivar toreatzailea-
ri aukera emango diogu», adierazi
du. 

Aurtengo zezen ferian izango ez
diren toreatzaileen artean Moran-
te eta Manzanaresen gabezia
nabarmendu du, baina adierazi du
bi toreatzaile horiek ez dutela kon-
tuan hartu euren egutegian Iruñe-

ko San Ferminetako Zezenaren
Feria ez dutela kontutan izan
adierazi du. Bestalde, Talavante
toreatzailearen parte hartzea
espero zuten, baina azken orduan
ezin izan dituzte hark jarritako
baldintzak. 

Jose Mari Marcok azpimarratu
du, toreatzaileak baino gehiago,
ganadutegiak direla zezenketeta-
ko benetako heroiak. «Iruñeko
heroiak izango dira. Miura eta
Cebada Gago, besteak beste». Aur-
tengo aurrekontua iazkoaren
antzekoa da, 3,5 milioi euro.
«Horren %32 ganadutegientzat
da, eta gainontzekoa toreatzaile-
entzat». Bestalde, sarreren sal-
neurriari 2008ko prezioan eutsi
diote. 

Zale bereziak
Jakina da Iruñeko zalea berezia
dela, eta horren lekuko da peñe-
tan izaten den giroa eta jarrera.
Horiek toreatzaileari txistu egiten
diote askotan, eta txalo, berriz,
zezenari. Zaleen gustuak asetzea
ez da erraza izaten, Erruki Etxeko
arduradunen ustez. «Zezen suha-
rrak dira gustukoenak, bolumen
handikoak eta adarrez ongi horni-
tuak direnak. Hori dela eta, bede-
ratzi zezenketa hauetara ez etor-

tzen saiatzen dira puntako torea-
tzaile batzuk. Feria honek eman
zion mundu osoan lehendabiziko
aldiz sari bat zezen bati. Alvaro
Domecq-en ganadutegiaren
Rabioso 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, 2011eko Zezen
Feria ontzeko orduan, Errukiaren
Etxeak ez du jo toreatzaile fama-
tuengana. Erroetara itzuli, eta
toreatzaile gazteak hautatu ditu
hein handi batean. Toreatzaile
beterano eta ospetsu askok ezez-
koa eman diote sanferminetako
gonbitari, Iruñeko zezen plaza eta
giro zalapartatsua ez baita edono-
ren gustuko.  

ZEZENKETEN EGITARAUA

››  Uztailak 6,asteazkena
18:30 › Burtziketariak.Sei zezen
adar kamusdun,Santa Martako
(Salamanca) San Mateo ganadu-
tegikoak.Burtziketariak:Pablo
Hermoso de Mendoza,Sergio
Galan eta Roberto Armendariz.

››  Uztailak 7,osteguna
18:30 › Medina Sidoniako (Cadiz)
Jose Cebada Gago ganadutegia.
Toreatzaileak:Francisco Marco,
Morenito de  Aranda eta David Mo-
ra.

››  Uztailak 8,ostirala
18:30 ›  Constantinako (Sevilla)
Dolores Aguirre Ybarra ganadute-
giko zezenak.Toreatzaileak:Salva-
dor Cortes,Alberto Aguilar eta Jo-
selillo.

››  Uztailak 9,larunbata

18:30 ›  Lora del Rioko (Sevilla)
Miura ganadutegia.Toreatzaileak:
Juan Jose Padilla,Rafaelillo eta Se-
rafín Marin.

››  Uztailak 10,igandea
18:30 ›  San Jose del Valle ko (Ca-
diz) Fuente Ymbro ganadutegia.
Toreatzaileak:Antonio Ferrera,Ce-
sar Jimenez eta Ivan Fandiño..

››  Uztailak 11,astelehena
18:30 ›  Lora del Rioko (Sevilla)
Miura ganadutegiko zezenak.To-
reatzaileak:Juan Jose Padilla,Ra-
faelillo eta Javier Valverde.

››  Uztailak 12,asteartea
18:30 ›  Guadalix de la Sierra-ko
(Madril) Victoriano del Rio gana-
dutegia.Toreatzaileak Curro Diaz,
El Juli eta Miguel Angel Perera.

››  Uztailak 13,asteazkena
18:30 ›  Tamamesko (Salamanca)
El Pilar ganadutegia.Toreatzaile-
ak:El Cid,El Fandi eta Daniel Lu-
que.

››  Uztailak 14,asteazkena
18:30 ›  Vejer de la Fronterako (Ca-
diz) Nuñez del Cuvillo ganadute-
gia.Toreatzaileak:Juan Mora,El
Juli eta Sebastian Castella



GIROA.Txarangek lan handia egiten dute kaleak girotzen,eta musika
doinuak bazter guztietara hedatzen dute.RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

MUSIKA KALEAZ
JABETU DA
Txarangak ezinbestekoak dira sanferminetan,eta euren doinuekin
eta erritmoekin kaleak girotzen dituzte.

M usika ezinbeste-
ko osagaia da
sanferminetan.
Udaleko egita-
rauan zein Gora

Iruñak prestatutakoan mota guz-
tietako taldeen kontzertuak izaten
dira. Kaleak girotzeko ardura, or-
dea, txarangek dute, eta horiek
dira jaietako benetako gatz eta pi-
per. Horren haritik, peña bakoi-
tzak bere txaranga du, eta euren
musikarekin kaleak girotzeaz
gain, zezenketaren jaitsiera zein
zezenketatik bueltako bidea egi-
ten dute. 

Tolosako Jainekin txarangak
Muthiko Alaiak peñarekin izango
da aurten sanferminetan. 

Sanferminak ondo prestatu di-
tuztela dio Jainekin-eko perkusio
jotzaile Jokin Telleriak. Urte oso-
an astero elkartzen dira jotzeko,
eta sanferminen aurretik astean
bitan aritu dira jotzen. «Jendeak
konpromiso handia erakutsi du
sanferminekiko. Alde horretatik,
lasai noa. Lana ondo egin dugu,
eta ea orain zer moduz ateratzen
den», esan du perkusio jotzaileak. 

Jainekin txarangakoek badaki-
te sanferminetako zortzi egunetan
lan asko egin beharko dutela eta
euren instrumentuak ederki astin-
du beharko dizutela. «Goizean bi
orduz arituko gara jotzen, 12:00eta-
tik 14:00etara. Peñak ibilbide bat
egiten du tabernaz taberna, edo el-
kartez elkarte. Gero, denok batera
bazkaldu, eta arratsaldean, peña-
ko egoitzatik irten, Estafeta kale-
an dago, eta zezen plazara joaten
gara. Zezenketa dagoen bitartean,
era askotako piezak jotzen ditugu,
eta zezenketaren ondoren zezen
plazatik kalejira egiten dugu peña
guztiekin batera», azaldu du Telle-
riak. Zezenketatik irten ondoren,
kalez kale ibiliko dira jendea alai-
tzen 22:00ak arte, gutxi gorabehe-
ra. Baina euren eginbeharra ez da
hor amaituko, eta egun batzuetan
gauez ere jo beharko dute. «Hiru
edo lau gauetan jo beharko dugu,
12:00etatik 02:00ak arte edo. Gaue-
tan jotzea egokitzen zaigun egune-
tan, hurrengo goiza libre izaten du-
gu, deskantsatzeko», gaineratu du
Telleriak.

Zortzi eguneko lanaldiak baditu
bere komeri edo arazoak, eta hori
ederki dakite haize instrumentua
jotzen dutenek. Ezpainak zaintzea
izango da horien ardura, azken
egunean minduta ez izateko. «For-
mula magiko baten bila aritzen di-

ra urtero. Iaz badakit farmazia ba-
tean ezpainetan ematen zuten po-
mada bat aurkitu zutela, eta alde
horretatik oso gogorra izaten da.
Lehenengo egunetan fresko izaten
dira, baina zortzi egun dira, eta az-
kenerako minduta izaten dituzte
ezpainak. Gainera, esaten den be-
zala, dena eman beharra dago, kon-
plitu egin behar dugu, eta nola edo
ahala egin behar dugu», esan du.

Gozamena
Telleriak argi du txaranga baten-
tzat sanferminetan jotzea gauza-
rik «handiena» dela, eta Iruñea
txarangen meka dela dio. «Jendea
txarangen kontuekin oso kon-
tzientziatuta dago, eta ez nuke san-
fermin batzuk txarangarik gabe
imajinatuko. Sekulako giroa iza-
ten da, eta gozamena da bertan jo-
tzea; oso gustura joaten gara jotze-
ra», esan du Jainekin-eko perkusio
jotzaileak.

Kalejirako piezak jotzen dituzte
nagusiki, eta horien artean cum-
bia eta rantxerak nagusitzen dire-
la dio Telleriak. Are gehiago, Iru-
ñean oso rantxerazaleak direla
gaineratu du. «Errepertorio zaba-
la eramaten saiatzen gara. Zortzi
egun direnez, abestiak ez errepika-
tzen saiatzen gara. Zezen plazan
jotzen dugunean, txaranga guz-
tiak ondoan izaten gara, eta ohitu-
ra izaten da txaranga bakoitzak
bere pieza jotzea. Horixe izaten da
txarangaren ezaugarria. Gu beti
euskal abestiak jotzen saiatzen
gara, Xalbadorren heriotza eta an-

tzekoak, gure peñako kideei gus-
tatu eta gurekin batera kantatzen
dutelako», gaineratu du.

Hain zuzen, zezen plazan izaten
duten saioa neke gehien eragiten
diena da. Zezen plaza bi zatitan
banaturik izaten da: zezenketa
ikustera doazenak batetik, eta
peñak bestetik. Peñen gunean jai
giroa izaten da nagusi, eta ez da
jatekorik ez edatekorik faltatzen.
Hala ere, txarangek ez dute ber-
tan jotzea gehiago maitatzen.
«Muturreko baldintzetan aritzen
gara jotzen, eguzkitan izaten bai-
kara. Iaz, esaterako, 42 gradure-
kin aritu ginen jotzen, eta aldame-
netik denetik bota ziguten;
denetik jasan behar dugu, eta,
gainera, leku gutxi dugu. Txaran-
gako kide gisa hori da gogorrena
niretzat; goizean jaikitzea edo
gauean jotzea lasaiagoa izaten da,
baina zezen plazakoa gogorra iza-
ten da», adierazi du Telleriak. 

Lan astuna badute ere, atsede-
na hartzeko azpiegitura egokia
jarri diete Muthiko Alaiko kideek.
Iturrama auzoko bi etxetan bana-
tuta izango dira Jainekin txaran-
gako hamabost kideak. «Etxe
horietan ederki moldatzen gara.
Guztientzako oheak ditugu. Hiru
egunez behin gosari eta behar
ditugun horrelako detaileak jar-
tzera etortzen dira, eta ez dugu
inungo kexarik. Gainera, sekula-
ko etxeak dira, eta auzoa bera oso
lasaia da. Oso gustura gaude»,
esan du Jainekineko perkusio
jotzaileak.
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Gaur hasi eta igandera arte festa nagusituko da Lesakan.
Zubigaineko dantza izango da,urtero bezala,ekitaldi nagusia.

A steburuan lehenen-
go ekitaldiak egin zi-
tuzten, baina eguer-
dian jaurtiko duten
etxafuegoaren ez-

tandarekin hasiko dira ofizialki
Lesakako San Fermin jaiak. Gaur-
tik igandera arte parrandarako
aukera izango dute lesakarrek. 

Biharko eguna Lesakako jaieta-
ko egunik handiena da. Goizean
goizik dantzariak herria goitik be-
hera zeharkatzen dute birritan.
Lehenengo orduan, meza isila iza-
ten da. Dantzariek, udaletxetik
abiatu, eta txistularien laguntzaz
elizaraino joan-etorria egiten dute.
Lehenengo ibilbidea egin ondo-
ren, udalbatza eta herriko musika
bandak lagunduta, berriro eliza-
raino doaz. Meza nagusiaren ondo-
ren, San Ferminen prozesioa egi-
ten dute, zaindariaren irudiare-
kin, eta prozesioaren ondoren, be-
rriz ere udalbatza, ezpata dantza-
riak eta udal musika banda
zubirantz abiatzen dira. Han, Zubi-
gainekoa egiten dute, eta amaitu
ondoren plazara joaten dira. 

Zubigainekoaren jatorriari bu-
ruz mintzatu zaigu Lesakako Uda-
leko kultura teknikari Belen Mu-
tuberriak. Zubigainekoari buruz
zenbait teoria daudela dio, baina
nagusiak dio errekaren bazterre-
tan zeuden bi auzoen arteko bakea
mantentzeko egiten zuten ekintza
dela. «Garai batean bi auzo omen
zeuden errekaren bazterretan.
Bien arteko liskarrak gainditu eta
bakea sinatzeko, Zubigaineko dan-
tza egin zuten. Horixe da teoria na-
gusia, baina beste batzuk ere  ba-
daude», esan du. 

Baina dantzarako gogoak arra-

tsaldean jarraituko du, arratsalde-
an Bezperak ospatuko dituzte eta.
«Elizatik joan-etorria egiten dute
plazara. Han, mutil dantza egiten
dute, eta gero, neska taldearekin,
neska dantza, aurreskua eta jota
dantzatzen dituzte Plaza Zaharre-
an. Horixe da ezpata dantzarien
eginbeharra. Talde hori San Fer-
min egunean ateratzen da baka-
rrik, eta Zubigainekoa egun horre-
tan dantzatzen dute», gaineratu
du.

San Fermin eguneko egitarauan
ez da dantza bakarrik izango, eta

bertso saio interesgarria prestatu
du Arrano elkarteak. Maialen Lu-
janbio, Andoni Egaña, Julio Soto,
Julen Zelaieta eta Xabier Silveira
arituko dira bertsotan. Gauean,
Gau Bela taldeak giroa jarriko du,
eta The Joselontxo’s txarangak
jendea alaituko du. 

Peñen eguna ospatuko dute osti-
ralean. Lesakan peña edo lagun
talde ugari daudela dio Belen Mu-
tuberriak. Bakoitzak bere alkan-
dora edo blusa darabil, eta horrek
ikusgarritasuna ematen dio eki-
taldiari. «Talde bakoitzak bazka-
ria egin, eta 06:00etan, herriko goi-
ko tabernatik hasita, peñen desfi-
lea egiten dute errekaraino. Txa-
rangaren doinuei jarraituz, taber-
naz taberna egiten dute jaitsiera,
eta etxe batetik edo bestetik ura
bota ohi diete. Horixe da egun ho-
rretako hoberena. Gazte eta hel-
duek parte hartzen dute peñen ka-
lejiran», esan du kultura teknika-
riak.

Larunbatean haurren eguna
izango da, eta igandean, bikotee-
na. «Ezkontzen kontua aldatzen
ari denez, bikoteen eguna antolatu
dute. Nafarroako jotak nabarmen-
tzen dira egun horretan. Bestalde,
Txakaingo jaitsiera berriro egiten
hasi gara. Duela urte batzuk be-
rreskuratutako ohitura bat da. He-
rriko goiko aldetik kalejira egiten
dute, baina kalejira xumeago bat
da. Egun honetan amaituko dira
festak», adierazi du Belen Mutube-
rriak. 

HERRIA,DANTZAN

OHITURA. Zubigaineko dantza dantzatzeko ohitura XV.mendean kokatu
dute adituek.JON URBE / ARGAZKI PRESS
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EGITARAUA

››  Uztailak 6,asteazkena
12:00 ›  Herriko etxetik botako
duten etxafuegoaren eztandare-
kin hasiko dira aurtengo bestak.
Ordu berean,txistulariek,soinu-
lariek,The Joselontxo´s txaranga,
trikitilariek eta haur txikien dan-
borradak girotuko dizkigute
herriko kaleak beren soinu alaie-
kin.
17:30 › Frontoian,Tantirumairu
Euskal Folklore Taldearen erakus-
taldia.
20:00 › Peña guzien ordezkariak
etxafuegoa bota ondoren,dan-
borrada nagusia abiatuko da,
Erraldoi eta Buruhandi,danbor-
jole eta soinulari,Lesakako Banda
eta guzti,eta herri osoari itzulia
emanen diote kalez kale.
00:00 › Musika Plaza Zaharrean,
Triki Ta Ke taldearekin.The Jose-
lontxo´s txaranga kalez kale.

››  Uztailak 7,osteguna
08:30 ›  Ezpata dantzarien meza
isila.Joan-etorria txistulari ban-
daren laguntzaz eginen da.
10:30 › Udalbatza bertze aginta-
riekin,ezpata dantzariekin eta
Musika Bandarekin batera,herri-
ko ikurrak aitzinean dituztela,
abiatuko dira herriko etxetik eli-
zara,meza nagusira.Bertan,Lesa-
kako Abesbatzak parte hartuko
du.Meza ondotik,Fermin Zainda-
riaren irudiarekin herri guzian
prozesioa. Ibilaldia berriro elizan
burutu ondoren,udalbatza,lehen
aipatutakoekin,mezara joan
diren moduan jaitsiko dira Eskol-
ttikira,Zubigainekoa Onin erreka-
ren bi aldeetan egiten den dan-
tza ikustera,XV.mendean
lesakarren artean lortu zen bakea
oroitarazten diguna ikustera.
Berehala,Bandera-arbola doi-
nuari dagokion ikurrin agurra
zubi gainean.Agur edo dantza
bera Plaza Zaharrean,ikurra
herriko etxera igan aitzinean.
18:00› Bezperak;Elizarako eta
Elizatik joan-etorria Meza Nagu-
sira bezala eginen da.Bezpere-
tan,Lesakako Abesbatzak kanta-
tuko du.Bezperak akitu ondoren,
eta ohiturari jarraituz,Ezpata
dantzari taldeak Mutil-dantza,
Neska-dantza,Aurresku eta jotak
dantzatuko ditu Plaza Zaharrean.
19:30 ›  Plaza Zaharrean,bertso
jaialdia,Arrano elkarteak antola-
tua.Bertsolariak:Maialen Lujan-
bio,Andoni Egaña,Julio Soto,
Julen Zelaieta eta Xabier Silveira.
Gai-jartzailea:Iban Garro.

Gauean: Musika Plaza Zaharre-
an,Gau Bela taldearekin.
Egun guzianThe Joselontxo´s
txaranga kalez kale.

››  Uztailak 8,ostirala
09:00› Peñen gosaria.
10:00› Peñen danborrada,eta
The Joselontxo´s txaranga.
12:00›  Betizuak,Plaza Zaharrean
The Joselontxo´s txarangarekin.
17:00›  Plaza Zaharrean haurren-
tzako ikuskizuna.Potxin eta Pa-
txin pailazoak.
18:00› Peñen kontzentrazioa
The Joselontxo´s txarangarekin.
Arratsaldean eta gauean›
Musika Plaza Zaharrean Triki-
dantz taldearekin.

››  Uztailak 9, larunbata
10:30›  Haur eta gurasoen dan-
borrada,The Joselontxo´s txaran-
gak lagunduta.
11:00› Haur animazioa,Gorriti,
Eltzeta plazan.
12:00›  Betizuak,Plaza Zaharre-
an,The Joselontxo´s txarangare-
kin.
Arratsaldean› Eltzeta plazan
haurrentzako tailerrak,puzga-
rriak,ludoteka...
18:00etan › Frontoian,eskuzko
pilota partida profesionalak.Tain-
ta-Escudero // Alzugarai-Mitxele-
na.Mikel Goñi-Goñi III.a / Patxi
Eugi-Eulate.Sarrera:10 euro.
Arratsaldean eta gauean › Mu-
sika Plaza Zaharrean,Imanol tal-
dearekin.The Joselontxo´s txa-
ranga herri guzitik.

››  Uztailak 10,igandea
11:30 › Andra Mari Zahar Etxeko
lorategian,Nafarroako Jotak,Vo-
ces del Ebro taldearekin.San Fer-
min erretiratu eta pentsiodunen
elkarteak antolatua.
12:00› Betizuak,Plaza Zaharre-
an,The Joselontxo´s txarangare-
kin.
18:00› Plaza Zaharrean,Nafarro-
ako Jotak,Voces del Ebro  taldea-
rekin.
18:00› Garai batean egiten
zena gogoratuz,Eskolttikitik Txa-
kainera kalejira,Musika Bandare-
kin.
20:00› Txakaindik jaitsiera,Zor-
tziko doinuarekin.
Arratsaldean eta gauean›
Musika Plaza Zaharrean,Joselu
anaiak taldearekin.Ondoren,The
Joselontxo´s txaranga.
03:30›  Jai-Hilak The Joselon-
txo´s txarangarekin.


