«Pobre de mí»: Azken eguna iritsi da
[Mikel Laboa dago bafleetan. Sartu orduko atera gara taberna hartatik, honenbestez.
Guztiok maite dugu abeslari mitikoa, baina ez testuinguru hartan. Goizeko 2:30ak
dira, eta Sanferminetan gaude; Iruñeko jaietako azken egunean. Ordu txiki horietan
Benito Lertxundi edo Mikel Laboa jartzen badituzte, tabernariak doinuen bitartez
eulientzako uxagarri antzeko zerbait botatzen du, festazaleak bidali eta taberna
ixteko. Halaxe balioan jartzen dugu gure kultura. Bueno, duela hamarkada batzuk
abesti hau jarrita ordu horietan, Sanferminetan, ziurrenik estasi-emozioak sortuko
zituzkeen. Ez zen kasua: 2016. urtean gaude.
Gau xelebrea da munduko jai famatuenetakoen azken parranda. Gauerdiko
Pobre de mí ekitaldiarekin batera, hainbat tabernatako pertsianak beherantz itxi
dira, ohikoa den soinu indartsuaz. Urteko pertsiana itxierarik gustukoena izango da
ziurrenik, hamar egunez, eromenean, lanean aritu den tabernariarentzat.
Hantxe egon naiz gaueko 00:00etan. Saiatu, saiatu naiz gutxienez. Lasai ibili
gara bertaratzeko garaian, lasaiegi; azken eguneko momentikoak garrantzirik ez
balu bezala. «Iruñazarra» taberna pasa, eta segituan zegoen marea gorriaren presa;
giza harresia. Sekulako jende pila, aurrera egitea eragotziz. Ezin aurrera egin, ezin.
«Oraingo honetan hanka sartu dut, azken momentu arte lasai ibilita» —esan diot
neure buruari—. Sarketarako kalean nengoen. Zain, agobiatzen hasten. Pixkanaka,
aurrerapen batzuk egin ditugu. Errekatxo egokia hartzean dago gakoa, kuadrilatxo
baten atzean jarri eta surf egiten. Pauso batzuk aurrera, baina ez da ikusten udaletxea.
Eta hori, kontzertu batean agertokia ez ikustearen tankerakoa da. 10 minutu oso
mantso doaz, segundoka; jendea urduri jartzen. Hala ere, azken batean dezente
arrimatu naiz plazara. Basoetan sarturiko kandela piztuak zituen jendeak, argitxo
txikiak, jendearen nekatu-aurpegiak bistaratuz. Jende andana, ehunka, milaka…
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1. Zer kontatu dizu orri honek? Nola sentitu zara? Letra eta ikur horiekin bertan sentitutakoa
azaltzen saiatu naiz. Itxaso Martinen tesian oinarrituta (2016).
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(Nora begiratu?)ᾮ… Ezin nuen ezta mobila atera ere; disimulatzeko, zerbait egiteko.

»» ;)

Oh, oh… gertuegi nago, bere arnasaren erritmoa entzuten dut belarrian…
Erritmo bizkorra. Azkarra. Zizt-zizt sartzen da belarritik. Jode.

2. «Me cago en Dios! Ostia!» Wingdings letra motarekin.
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Udaletxea ikusten dut, nahiz eta nire gorputza, jada, ez den nirea. Nire gorputza,
gorputz handiago baten puska da. Nik ezin dut mugitu, eta masa handi hori mugitzean
soilik mugi naiteke. Ez dago besterik: gorputza erlaxatu, eta uholdean eramaten utzi.
Jendea zapiak kentzearekin batera biderkatu dira baso barreneko su txikiak.
Udaletxearen azpialde horretan txaranga, abesti kurioso batzuei forma ematen:
El equipo A, aurreko egunetan behin baino gehiagotan entzun nuen mariatxi bat,
1denero2defebero3demarzo… Alkatea atera da, bere zezen-gorputzaz, ardiaurpegiaz: «Caraoveja» deitzen diote. Batzuek maitasunez, besteek gorrotoz:
«Pamplonesas, pamploneses, iruindarrok… jaiak amaitu dira, (eta jendearen lehen
txistuak hasi berritan), las fiestas se han acabado,¡viva los sanfermines de 2017!,
gora 2017ko sanferminak!». Aldamenekoak «qué soso» esan du orduan. Hala ere,
azti ibili da alkatea nire ustez. Iaz, diskurtso luzexeagoa egin zuen, lehendabizi
euskara hutsez, eta txistukada itzela jaso. Honakoan, ez du horretarako aukerarik
utzi: gaztelania eta euskara nahastu ditu.
Petardo soinu galanta entzun
da orduan. DANBA! DANBA!
PIN! PAN! PUN!
Eta
txaranga
musika
joka, errepikakor: Pobre de mí,
1denero2defebrero3demarzo…
Azkenean, atera naiz batere
zirrararik sortu ez didan erritu
hartatik. Nazkatu-sentsazioa eta
agobio-ziztadak, bai.
Honela amaitzen dira Sanferminak? Serio? Honela bukaera
eman atsedenik gabeko 9 eguneko
jaiari? Horren hotz? Bizi dugu, eta
bakea! Lau pauso eta «Iruñazarra»
tabernako pertsiana itxita. Ufa!
«Gaurko gaua xelebrea izango
da» —esan dut ahapeka. Zer
erakargarritasun bilatzen ote dio
jendeak ekimen, erritual, festa edo
Mobilarekin ateratako argazkia (Josu Ozaita). denako delako honi?
Kalean beherantz abiatu, eta segituan konturatu naiz, zapia kentzea ez dela
hain orokorra. Nik kendu dut, bertakoen ohitura bete nahian, askok kendu gabe dute
ordea. Batzuk kenduta edo eskumuturrean, besteak oraindik lepoan. Zapia, etxera
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iristean kenduko dute. Lepoan hartu ta segi aurrera. Zapia berriro jantzi eta burutazio
horiekin noala, anaiarekin egin dut topo, Mikelekin.
—Hi zemuz ibili haiz?
Bera, Gazteluko plazako jaien itxialdian egon da.
23:42 mobileko ordularian: Kandelak pizten hasi dira familiak, eta peñak beren
espazioak hartzen, txarangen isiltasunaren pean. Zer dago tristeagorik, txaranga
isil bat baino? Peña bakoitzak bere txokoa hartzen du. Bakoitzak bere taldetasunean
bizi ditu, bestelako herritarren begiradapean. Ikusle hauetako asko, parte-hartzaile
ere badira, eskuetan kandelak dituztela. Guraso asko ere, haurrei erakusten ari zaie
erritu, ospakizun edo antzerki honen funtzioa; «tradizioa mantentzeko transmisioa»
pentsatuko dute beharbada, edo ez dute ezer pentsatuko agian... Peñetakoek ez dute
kandelen beharrik. Eskuak okupatuta dituzte katxi eta basoekin.
23:48 San Fermin peñaren inguruan nago, eta jendea tokia hartzen ari da
plazan. Tokia hartu, eta itxaron. Txarangak isilik daude: heriotza badator, urte
guztiko dolua egiteko. Halako batean, zirimola bat gerturatzen ikusi dut: aurreko
egunetako gure informatzailea. Athletic-en kamiseta eta Micky Mousen txapela.
Probokazioaren festa. 23:55 Txarangak isilik. Aitak umeari zapia kendu behar dela
azaltzen dio.

Mobilarekin ateratako argazkia (Mikel Ozaita).
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Su txiki askok su handi bat egiten dute. Jendea lehertuta dago, jaia erre eta
hiltzeko zain, baina hurrengo urtean itzuliko denaren esperantzaz. Giriak aspaldi
hil ziren, jada ez baitago arrasto handirik. Lehen egunetik aurrera, haien presentzia
beherantz doan sentsazioa izan dut. Orain, 2 soilik ikusi ditut.
0:00 akabo! Txupinazoa eta suziriak peñetakoek beren kabuz botatzen dituzte,
ez dago ezer ofizialki antolatuta, oso herritarra da. Musika tristea (Pobre de mi)
bukatu eta gero musika umoretsuarekin salto eta brinko. Kontaktu fisiko handia,
laguntasuna…
Pobre de mi, zapiak goraaaaaa… triste baina pozik, umorearekin. Jada kalera
doaz, eta bidean tren-talka, bi peña elkarren parean. Baina kaosean, antolaketa
dago. Zapiak eskumuturrean, azken guda-dantza.
Handik atera naiz, eta jada, udalekoak lanean ikusi ditut lonak kentzen. Presa
handia normaltasunera iristeko, parentesia ixteko. Txarangak korrika, amaitzeko
presarik gabe, baina giro itzela jarriaz.
Zirimola urakan famatu horietako bat bilakatzen da.
– Hi Mikel, hartuko al diagu tragoxka bat beheko tabernan?
Ezinezkoa. Itxita. Argiak piztuta, tabernariak ixteko presaz. Haien lehen
parranda izango da azken egunean. Nolanahi ere, jende andana dago bildurik
herriko tabernaren parean. Himno triste bat jotzen ari da txaranga, inoiz entzun
gabekoa; inoizko tristeena. Dozenaka pertsona etxe-atari batera begira. La Jarana
peñakoak dira. Arrimatu egin gara kuriositateak erakarrita. Egurrezko ate zaharrean,
lore sorta jarrita. Harriduraz begiratu diogu elkarri anaiak eta biok. Inguruan kide
batzuk, hunkitzen hasita. Peñako jendea batik bat, baina beste herritar batzuk ere
bai. «Norbait hil ote da?» Lanbro-begiak, malkotxoak jaiaren erdian. Duintasunkeinuak, talde batu baten giroa.
«Eusko gudariak» abesten hasi dira, eta abesti hau ez da broma. Gutxiago
ukabila estutu eta altxatua abesten badute. Amaitu, eta jendea besarkadak ematera
arrimatu zaie familiako kideei, baita «Obamari» ere. «Obama» Iruñeko gazte beltz
bat da. Obama, aurreko egunetako zezenketa batean Estatu Batuetako presidentea
antzeztuz agertu zelako, belarri handi eta jantzi dotorea ipinita. Gainera, aurten
zurrumurrua egon da Obamak Sanferminak bisitatu behar zituela. Txupinazoaren
egunean ere ongi etorria egin zioten: udaletxeko balkoian, eguerdiko 12ak baino
minututxo batzuk lehenago, bi astronauta atera ziren: Mr Obama, Iruñea rebel city
pankartarekin.
Ezjakintasunean, Obamari besarkada eman dion tipo batengana hurbildu naiz:
«Zer omentzen da hemen?», eta zera erantzun dit: duela 26 urteko irailean, La Jarana
peñako kidea hil omen zuen poliziak, eta Sanferminetako lehen egun eta azkenekoan
oroitu egiten dute: txupinazo eta pobre de mí egunean.

Argazilaria: Bertil Lageström. 80ko hamarkadako argazkia.
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Omenaldi laburra amaitu ostean, peña bateko tabernan sartu gara, termometroa
jartzeko asmoz. Jendea berotuta dago gaurkoan. Bi gizonezko besarkatuta, bat
negarrez, bestea begiak zipriztinduta. Badoa etxera, eta hortxe amaitzen da
jaia berarentzat. Bikotekidea (emakumea) aldamenean, irribarrez, mutilaren
sentiberatasun sakon hura ezagutuko ez balu bezala. Desberdina da azken eguna. Asko
ukitzen du jendeak elkar. Bukatzera doana, intentsitate gehiagoz biziz. Bukatuko da
hurrengo arte, eta jada ez da berdin izango. Enrique Iglesias-en abestia dago airean,
giro berezia sortuz. Laino batean egongo balira bezala dago dantzan jendea. Begiak
erdi itxita, gorriztatuta, irribarre inozoa ahoan. Gorputza mugimenduan, begiradak
beste begiradetan sartzen direlarik.
Begiradek ere hitz egiten baitute. Alboan, zahar-kuadrilla, denak gizonezkoak.
65 urtera arrimatutakoak, eta hortik gorakoak: festan transformatzen diren San
Fermin peñako lagunak. Haietako batzuek dantza egiten dute, besoak gora altxatuak,
duela 60 urteko argazkiak gaurkotuz.
Solo en tu boca
Yo quiero acabar
Todos esos besos
Que te quiero dar
A mí no me importa
Que duermas con él
Porque sé que sueñas
Con poderme ver
Mujer qué vas a hacer
Decídete pa’ ver
Si te quedas o te vas
Sino no me busques más
Si te vas yo también me voy
Si me das yo también te doy Mi amor
…
Abesten dute askok, jolas modukoa sortuz beren artean. Jokoa ere izan daiteke,
askoren debekaturiko nahian: Duele el corazón.
Kanpora atera orduko sartu dira txarangen doinu biziak gorputzean. Zaila da
erritmo horiek erreprimitu eta ezer gertatuko ez balitz bezala geratzea. Gorputzean
sartu eta hartu egiten zaituzte, alaitasuna barreiatuz zainetatik. Ez zaizkigu ohiko
abestiak iruditu: 70, 80 eta 90eko hamarkadetako abesti mitikoen bertsioak dira.
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«Ramones»-en Let´s go, Skalariak nafar ska taldearen abestiak… «Crawill» taberna
heavytik tipo bat atera da. Beltzez jantzita, zapia kopetan, aurpegia txima luzeetatik
babesteko. Behatz erakuslea eta txikia luzatuta, besteak ezkutatua, Iron Maidenen
kontzertuan irudikatu du bere burua. Tximak astinduz, behatzekin heavyen ikurra
altxatuz, txarangari bere esker ona erakutsi dio.
Elkarrengandik agurtu eta badoaz batzuk etxera, beste asko beren bizitzako
azken parrandan barneraturik dauden bitartean. Patxarana da pozima. Kaleko
kontzertu sakon hartan, doinuek jendea hartuta, erritmo soil batzuek jendearen
begiak zabaldu eta dantza biderkatu dute.
Que guay aquel año en San Fermín
siempre fue un mundo abierto
lleno de sorpresas y un sin fin
de potentes borracheras
Gora San Fermín!! (x2)
Por Iruña vagas sin pensar
que es lo que vendrá mañana
la verdad es que a ti te da igual
al encierro y de gaupasa
Gora San Fermin!! (x2)
Los seis toros ya están en el ruedo
vamos todos a beber un trago mas
kalimotxos y cerveza fría
para luego por la noche reventar
Gora San Fermin!! (x2)
Benga tío que esto se termina
no te hundas en una depresión
date cuenta que ya falta menos
para un nuevo San Fermín!

Argazilaria: Bertil Lageström. 80ko hamarkadako argazkia.
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Txarangek ez dute abeslaririk, batzuetan. Zenbaitetan, ikuslea dena taldeko
abeslari bilakatzen da, musikaldiko erdigunean. Ahots ozen eta askotarikoak,
txarangaren musikarekin uztartu dira orduan, geroz eta parrandazale gehiago batuaz
Alde Zaharreko txoko hartara.
Han egon gara tragoa eskuan, gorputza mugitu eta parranda sartu nahi eta
ezinean, edo parrandan sartu nahi ez eta ezinean. Gaur behaketa-eguna da. Handik
alde egitea erabaki dugu festaren sorginkeriak harrapatu aurretik. Kalean gora
abiatu gara, neska-mutil kuadrilla batekin Caldereria kalerantz. «Rizos amargau»,
«aburrido»… ari zaizkio atzetik xaxatuz lagunak gazte bati. Haiek parrandan
barneraturik daude, bestea kanpo, out, jokoz kanpo. Ez diote barkatu lagunek:
Sanferminetan zaude edo ez zaude, ez dago besterik. Eta egoteko, eguneko izate eta
gorputzalditik atera behar duzu, beste bat bihurtzeko.
02:20 mobilean, «La unica»-koek pankarta jaso dute biltegian. Mugimenduan
egon dena, hitz egiten, aldarrikatzen, jaso, bildu, eta etzanda sartu dute bere hilobian.
Betirako. Pankarta horrek ez du bizirik izango gehiago. Pankarten oroimeneko
liburuetan soilik izango dira gogoratuak, edo peñako facebook-eko argitaraldiren
batean.
Gaueko parrandaren tenplu den kalean, «Sua» izeneko tabernara sartu gara.
Doinu lasaiak daude, oso lasaiak. Anaiari begiratu, eskuinaldera burua etzan eta bere
atzetik atera naiz berriro. «Hau bukatzera doa, txo!». Mikel Laboa dago bafleetan.
Minutuak inoiz baino mantsoago doaz gaurkoan. Ordu askotako parrandak motz
egin zaizkit askotan, gaurkoa ezberdina da ordea: ez dira nahi orduko iritsiko goizeko
8:00ak. Terminalen sartu gara, «parrandak bizirik dirau!». Bikaina da taberna, bai
giro aldetik zein musikalki. Edozein soso, parrandan jartzen duen horietakoa. Barru
luze bateko korridorea igarota, argi morez giroturiko plaza txikian sartu gara. Giro
magikoa, akelarreetara eramaten gaituena. Tragoa eskuan, buruarekin dantzatzen
dugu musika. Ezagun batzuekin trukatzen ditugu hitz batzuk. Harrituta eta barrez
entzun dituzte Sanfermin haietako gure lanak. Lana, hala deitzerik badago esanez
bezala.
Ikuskaria izan dut orduantxe! Zer da hau? Miraria! Begiak itxi, bi segundoz
mantendu, eta ireki ostean, han dago berriro. Ez dut droga berezirik hartu, alkoholtrago batzuk soilik. Zaintzen ari naiz, gaur misio berezia dugu eta. Gaua argitu da:
– Hi Mikel, ikusten al dek hori? San Fermin ikusten ari naiz!
Berak ere ikusten du. Begiak zabal-zabalik jarri eta urduri jarri da, ni urduriago
jarriaz.
– Ostia! Hor zeok! Halaaaaaaaa…!
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Frast, anaiari komentatu eta hantxe joan da korrika! Arrimatu, eta hantxe dago
berarekin berriketan. Ze demontre esaten ari ote zaio! Urduri jarri da eta urduri jarri
nau. Presio egiten hasi zait, nerbioak biderkatuz: ez dakit ze kristo egin orain. Zer
egin? Nola jokatu? Entzierroa ikustera etorri garen bi gipuzkoar garela esan die,
horretara etorri garela. «Gaitz erdi!» pentsatu dut. Distantzian egotea erabaki dut,
haien ingurumarian egotea, gehiegi harremanetan jarri gabe haiekin. Azken finean,
haien egun handia da, eta zertara sartu behar dugu haienean?
Mendiko botak jantzita, galtza zuri piratek hanka meharretako ileak erakusten
dituzte. Kapa gorria bizkarrean, gerriko poltsa kartutxera moduan. Zer eramango ote
du bertan? Bizar utzia, utzikeriaz. Gotzainaren kapela gorri luzexka, eta makiltxoa
eskuan. San Fermin berbera. Beraietako kide bat etorri zaigu, eta flipatuta geratu
da horretarako etorri garelako. Ilusioa egin dio. Lau hitz egin ditugu. Bueno, berak
gehiago. Hiztun daude. Anaiak Santuaren txapela jantzi eta berarekin argazkiak atera
ditu, beste zenbait parrandazaleren tankeran. Neska bati goiko kapa eta txapela utzi
dizkio argazkia egiteko. Selfie-en festa dirudi honek. Makina bat pertsonaia ospetsuk
arrakasta gutxiagorekin bizi dute fama. Oso ohikoa dirudi hori egiteak, eta San
Fermin oso eskuragarri jarri da irribarre batekin.
Kanpora atera dira, eta gu hor gaudela, anaia urduri jarri da eta urduri jarri nau.
Lasaitu, eta distantzian egon nahi dudala esan diot, ulertu du, nahiz eta ez dakidan zer
den hoberena. Baina aurten, hori egitea erabaki dut. Ez nago ziur hala ere. Distantzia
batera jarri gara, ingurumarian. Parrandan daude, harrotuta gustura. Nahiko desfasatuak dirudite, parrandero petoak. Jendea gerturatu eta agurtzen dituzte; gaur,
protagonistak dira. Jendeak San Ferminekin argazkiak ateratzen jarraitzen du. Haien
artean patilladun helduxeago bat dago, «Loquillo» dirudiena.
Giro berezi hartan, bi gizonezko ditugu inguruan, eta nahi gabe haiekin hitz
egiten hasi gara. Gaur etorri dira oporretatik, Sitges-etik (Catalunya). Txupinazoaren
egunean parranda egin eta oporretara, azken egunean zikloa ixteko. Mozkortu xamar
daude, bata isilik, bestea ixildu gabe. Gu zuriz ibili gara Sanfermin jaietako hamar
egunetan, bertakotu nahian, eta haiek eguneroko arropaz daude, Sitges-en agian
zuriz ibili ostean. Zuriz janztea erreketeena dela, haiek hasi zirela, txupinazoaren
gorabeherak, nola lehen plazatik botatzen hasi eta erakundeek bereganatu zuten eta
abar. Halako ideiak bota dizkigu, prastaka. Ez dut informazioa jostea lortu, eta mezu
abstraktuak iruditu zaizkit. Hau dena, El corralito foral liburuan agertzen omen da.
Liburua irakurri eta zentzua bilatzen saiatuko naizela gomendatu diot neure
buruari, gehiegi sakontzeko orduak ez direlakoan. Bitartean, tipo bat gerturatu zaigu
ileorde zuri eta kapa gorri batekin. Hitzak azkar doaz, gorputz-mugimendu eta
keinuak speed. Galderak egin gabe, erantzunak eman eta eman ari zaigu, arrapaladan:
gaurkoa omen da egunik handiena, ezin omen da txupinazo-egunarekin alderatu ere.
Gaurkoa da iruindarrena, beste bederatzi egunak kanpokoenak bailiran. Gaur, urte
guztian kale hauetan, taberna hauetan egoten direnak daudela. 26 urte dituela esan

«Pobre de mí»: Azken eguna iritsi da

21

digu, eta 6 urte daramatzatela beraiek egun hau antolatzen. Testigua pasa, eta hartu
egin omen zuten.
Ikusmiran denbora gehiegi daramagulakoan, alboko tabernara joatea proposatu
diot anaiari. Polizia sekretua garela ematen du bestela. Behin barrenean, tximino
jantzitako pertsonaia ikusi dugu, bakarrik. Hau ere, talde honetako parte ote?
Sanferminetan tximino jantzita. Hamaika ikusteko jaioak gara!
Minutuak irrikaz pasa direnean, kanpoan gaudela, San Fermin Santua obretako
hesi baten gainean jarritako tabernetako terrazetako aulki batera igo dute; zeloz
itsatsitako aulkia. Hastera doa San Fermin Santuaren prozesioa! Kalean behera
abiatuta, Mercadereseko bihurgunetik igarota, Udaletxe plaza ingurura goaz «San
Fermin! San Fermin!» oihuka. Parrandan dabilen jendea zur eta lur geratzen da
barrez. Zenbaitek segituan eusten diote mobilari ikusten ari direna sineskorrago egin
nahirik, biharamunean, lagunei kontatuta sinetsiko ez dietelakoan. Jarauta kalean
gora goaz, eta parrandan dabiltzan gazteek irribarrez agurtzen gaituzte, «hortxe
egongo gara gu ere» esanez bezala.
«Pamplonica» tabernaren kanpoan geratu gara. Kondairak dio taberna hauetan
sortu zela mirariaren jatorria, hots, hemen hasi zirela Sanferminetako erritual
honekin. Tabernan sartzen saiatu gara, harresia topatu dugun arte. Taberna leporaino
dago, irekita. Dena den, ez dute nahi prozesioko kiderik. Sartzen saiatzean, bultzaka
atera dute prozesioan dabilen kide bat. Urduri jarri da, haren duintasuna tirokatu
balute bezala. Kopetarekin danba! jotzen du ateko kristala. Barnean lepoa luzatuta,
ateratzeko zorian dira. Ahari-borroka hastera doa. Bi ahariak altxa dira. Nolanahi
ere, tarteko kristalak baretu du harroaldia. Barrez ikusi dugu gure aldameneko mutil
bikotea. Che Guevararen kamiseta, «Hasta la mañana siempre!» lemarekin, eta
kopetan zapi laranja «Yihad mañanera». Yihad. Altxamendua. Barañaingo jaietako
udalaren ordutegiaren aurka sorturiko mugimendua: ez zuten onartzen goizeko 6etan
jaia amaitzea. Bildu eta antolatu egin ziren. Taberna guztiak ixtean, supermerkaturen
bateko gurdia ateratzen dute garagardo-lataz betea, bi bafle handiz alaituta. Parranda
ez da amaitzen honenbestez. Azkenean, erraldoiak eta dena ateratzen amaitu dute:
Michael Jackson eta Osama Bin Laden. Hurrengo urterako zerbait berria sortu nahi
omen dute. Zer izango ote da? Nola antolatzen ote?
Berriketan gustura gauden bitartean, gure arreta pertsonaia batek lapurtu
digu: txirrindulariz jantzita agertu den gizonezkoa. Kulot eta maillota, eguzkitako
betaurrekoak jarrita. «Loquillo»-ren itxura zuen hura da, jendeak etengabe agurtzen
duena.
6:30ak dira. Handik mugitu, eta Jarautan gora goaz. La Unica peña irekita dago,
eta San Fermin, San Fermin oihuka, Alabame mi señor errezatuz, bagoaz. Sartu
bezala, bota gaituzte. «¡A tomar por culo!» esanez bezala. Jendeari grazia egiten dio
ekimen honek, baino inongo tabernak ez du nahi berean halakorik elkartzea.
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Kalean gaude denok, zurrumurru ozen batez bilduta. Gehienak nahiko
mozkorrak daude, batzuk, oso. Neska batzuk daude, «mutilen erreinua diren»
orduetan. Jai-giroa, desfasera gerturatuz. Gazte bat, bere hiru lagunen harriduraren
begiradapean, kartoizko kaxa batzuk ostikoka jotzen hasi da. Begirada galdurik du,
eta urduri dago. Komuna jo du, botila bati ostikoa… ezinegonean, haserre dago.
Parrandak hartu eta eraman du.
Aurrerago joan gara, han txinatarren denda bat omen dago, edaria erosteko gure
parada. Han egin dugu hurrengo geldialdia. Peñetako jende gutxi dago, desfasatu
giroa da nagusi.
Txaranga-jertsearekin bi pertsona ikusten ditut. Normala, egun guztietan lan
egin ostean, haien parrandako eguna. Ileorde zuri eta kapa gorriko antolatzailea
gerturatu zaigu berriro. Lehen azkar hitz egiten bazuen, orain di-da-di-da-di-da
ateratzen zaizkio hitzak: ez da isiltzen. Desfase-giro horretan, bada zain dagoenik,
ordua noiz iritsiko esperoan. Gustura joango lirateke etxera seguruenik, baina
entzierroan korri egin eta sentsazioa bizitzeko gogoa dutela antzematen zaie.
– Egun off! —agurtuz pasa da gure albotik pertsona bat—. Txorakeria asko
esaten dituen tipo jatorra da; umore fina du behintzat.
Prozesioa mugitu eta Pamplo parean geratu gara berriro; hor inguruan. Geroz
eta jende gehiago dago: jende gazte, parrandero nato… baina bikote batek atentzioa
eman digu. Bi emakume dira, bat hondarribiarra, eta bestea, Oiartzunen bizi den
iruindarra. 45etik 50 urte bitartera izango dituzte. Hondarribiarrak entzierroa
ezagutzeko gogoa omen zuen, eta hantxe daude. Oiartzuarraren Iruñeko lehengusua
flipatuta geratu omen da hura ikustera etorri direlako.
Kuadrillatxo bat abesten hasi da, eta giroa sortuz doa: Mikel Laboaren «hegoak
ebaki banizkio» abestia abestu dute; oraingoan ez da jendea uxatzeko. Geroago,
lepoan hartu ta segi aurrera. Osasuna futbol-taldearen abestia, ostera. Eta baita
Nafarroako himnoa ere: Pobre de mí errituan entzundako mariatxia.
Con dinero y sin dinero
hago siempre lo que quiero
y mi palabra es la ley
No tengo ni trono ni reina
ni nadie que me comprenda
pero sigo siendo el Rey.
…
Haiekin goaz. «Pelukas» hor dabil, zeloz egindako poltsa batekin, farlopa
fardoa balitz bezala. Jende asko goaz, badator momentua, eta jendea oso gustura
dago eszena honetan. Jarauta kale estuan goazela, bi zabor-kamioi gurutzatu ditugu.
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Munipa jantzita dagoen pertsona bat jendearen trafikoa ordenatzen hasi da ironia
apartaz. Dantza egiten du kamioiaren aurrean, Michael Jackson-en mugimenduekin,
barre-algara artean. Lo… lololo!... lo,lo,lo,lo!... giroa haziz doa aparra bezala.
Kamioiaren pasoan, txapa-kolpeak entzuten dira. Jendeak erritmoa eta musika
zabor-kamioiekin egiten du, eskuekin karrozerian joz. Zabor-biltzaileak hor doaz,
flipatuta, momentu hori noiz pasako den zain, segundoak minutu nork bilakatu
dituen galdezka beren buruari.
«San Fermin!, San Fermin!» oihukatzen du jendeak. Ondoren, batzuek,
«Asiron, Asiron…» herriko alkate berriaren izenarekin egin dute lema. Entzierrora
bidean Atarrabiako aspaldiko ezagun batekin topo egin dugu, gure kintakoa edo
zaharxeagoa, nire kuadrillako batekin bizi izan zena. Kapela du jantzita, eta gustura
dago, hau baita bere ustez Sanferminetako esentzia: bertako jendeak jai herrikoiak
halako moduan antolatzea. Besoa erakutsi digu «carne de gallina» duela adierazteko,
eta halaxe du, azalean tatuaturik emozioak. Udal-talde berriaz dihardu, aldaketarako
ilusioarekin.
Santo Domingon behera goaz prozesioan. Egunaren argitasuna jada garbia da;
fokuak piztu dira. Jendea zain dago; entzierroaren zain. Batzuk bertan korri egiteko,
besteak, jaiki berriak, ikusle moduan parte izateko. Hala ere, kalean behera goazela
mugimendu arraro batzuk ikusten ditut; argazkilari eta kamera andana.
– Ostia! Itsura ona eman beharko dugu, agian biharko teleberrian aterako
gara eta. Edo agian tutoreak ikusiko nau telebistan.
Santua igo dute bere txokora, aurreko egunetako entzierroetan gezurrezko
Santua jartzen duten tokian, gaurkoa baita, haragizko Santu bakarra, jaia haragiztatua.
Animoak gorantz doaz, estasiari atea irekiz.
Bertan gaude, Santuaren azpian. Honek, zeloarekin egindako itxurazko drogapaketea eskuetan ibili, eta behera botatzen du. San Miguel litrona luzatzen diote
orduan, zorte ona izateko lehen kantaldiari hasiera ematen zaiolarik.
A SAN FERMÍN PEDIMOS
POR SER NUESTRO PATRÓN
NOS GUÍE EN EL ENCIERRO
DÁNDONOS SU BENDICIÓN
ENTZUN ARREN SANFERMIN
ZU ZAITUGU PATROI
ZUZENDU GURE OINAK
ENTZIERRO HONTAN OTOI
VIVA SAN FERMÍN
GORA SAN FERMIN
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Goizeko 7:30ak uztailaren 14an. Mobilarekin ateratako argazkia (Josu Ozaita).

Batzuek ez dakite euskarazko bertsioa, eta hori nabari da bolumenean. 1964an
hasi ziren abesti hau abestuz La Unica peñako kide batzuk. 52 urte beranduago,
entzierroetako ezinbesteko sarrerakoa da. Gaurkoan ehunka pertsona gaude abesti
hau abestuz. Ehunka gaupasero.
Jada oso urduri nago, hau hastera doa. Urte osoan itxarondako momentua
dator, minutu gutxi batzuetan kontzentraturik. Entzierroan korri egin behar dugu,
betiko orduan, ohiko kaleetatik. Musika-tresna batean doinuak entzuten dira orduan:
patxaran-botila igurzten ari da tenedorearekin tipo bat. Riau-riau abestia kantatzen
da, Santuaren omenezko bigarren kantaldiari ekin aurretik. Aurrerago mozorroturik
dago bestea: plastikozko labana erraldoi bat. Nahaspila hartan, eskuko makila bati
lotuta lema politikoa duen kartela darama batek: YO NO VOTE A BILDU.
San Ferminek berak hasten du abestia normalean. Eskuan duen litronari tragoa
eman ostean, hasiera ematen dio: A SAN FERMÍN PEDIMOS… Eskuak altxatzen
ditu, jendea agurtuz erregeak kabalkadan bezala. Jendea mozkor dago, irrikaz. Giro
sanoa, hala ere. «Tradizio bikaina egin behar dugu gaurkoan ere!» esanez bezala.
Mutil gazteak dira gehienak, baina badira neskak ere. 18-25 urte artekoak, nahiz eta
zaharragorik ere baden.
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Bengala gorrien argitasuna eta kea dator udaletxe ingurutik guregana,
Osasunaren partida garrantzitsuenetan ere bengalak pizten zituzten duela urte
batzuk. Giroa berotuz doa. Hirugarren abestia egin, eta suzirien soinuarekin batera
jendea saltoka hasi da korrikaldirako berotuz. Hasi da korrikaldia, nahasmendu
sakonarekin. Kamerak harantz eta honantz dabiltza, non jarri arreta ongi ez dakitela.
Zezenen partez, lehen ikusitako txirrindularia dator, Miguel Indurain,
Atarrabiako txirrindulariaren «espada» bizikletaren kopia batekin. Berari lagunduz
kide batzuk doaz. Jendeak goian itxaron du, ia marra gorrian. Izan ere, hantxe dago
munipa eroa «ordena» jartzeko. Jendeak txantxarekin erantzuten dio, mozkorren
mugimenduan. Builak entzuten dira, eta tentsioa sortzen da. Ez da erraza hemen ere
korri egitea. Estropezuak… lurrera eta ingurura begira egon behar duzu zezenetan
bezala, mozkorren mugimenduen dantzan.
Kalean gora goazela, korrika, laino lodi eta handi batek estaltzen du dena. Zuria
eta gorria da. Ez dakit eztarri edo begietan eragingo didan, baino aurrera segitzea
erabakitzen dut. Flipatu xamarra nago laino horrekin, ganberrismoa mugara eramatea
iruditu zait, eta beldur-sentimendua ere izan dut, polizia izango genuela irudikatuz
lanbro trinko hura ezereztean. Aurrera segi, eta ez duela ezer txarrik konturatu naiz.
Inguruan ez dabil jende asko orain… eta oihuak entzuten dira: legezkoak ez diren
goraka buila batzuk, eta lema nagusi bat: UPN KANPORA!, UPN KANPORA!,
UPN KANPORA!...
Batzuek zapia aurpegian jarrita dute, eta sudaderako txanoa jarrita. «Zer da
hau?» galdetu diot neure buruari.
Udaletxe plazara sartzean, estasi politikoa amaitu edo apaltzen da. Eta berriro,
erritu mozkorrean bat egiten da. Jendea pozik doa, barrezka, errituarekin pornoa
sentituz. Jada entzierroko hesiaren parterik handiena kenduta dago, bezperako azken
entzierroarekin pasatzen baitira langileak normaltasunera bidean, nahiz eta jaiak
amaitzeko orduak falta diren. Hala ere, Mercadereseko kurba ospetsuko hesia falta
bada ere, jendea ondoren dagoen taularen aurka joaten da, zezenen mugimenduak
imitatuz. Kolpeak taulan jotzearekin batera, barreak biderkatzen dira. Eta mugimendu
gehien dagoen eremuan doa txirrindularia.
Zerbait berezian parte hartzen ari garen sentsazioa etengabekoa da, ez da
samurtzen, ezin kendu irribarrea aurpegitik. Eta bi alboetara, jendea begira, asko,
mobilarekin grabatuz.
Tentuz korrika goazela, supermerkatuko karro bat dator aldamenetik. Barruan
mutil bat dago, eta bera bultzatuaz bi lagun. Beraien inguruan ere jendea doa. Azkar
doaz, eta ez die axolarik aurrean nor doan, harrapatu egiten dute, zezen arriskutsuak
bailiran. Ondo pasatzen ari direla dirudi, batzuei mina egiten badiete ere.

26

Sanferminetako azken erritua: Villavesaren entzierroa

Aurrerago joan, eta albotik jendea builaka dator. «Herido, herido…!», eta lau
lagunek beste mutil bat daramate besoetan, adarkaturik dagoela dirudi, aurpegi ona
eta irribarretsua badarama ere.

Miguel Indurain entzierroa amaitu ostean. Argazkilaria: Josu Ozaita.
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Aurrera goaz, eta plaza inguruko kale-amaierako argia ikusten da. Jende
gehiago dago alboetan ere, tabernetako edari-banatzaileak ere bai. Kamioi batzuek
korrikalarien karrozeria-kolpeak jasan eta langileen irribarreak estutasun bilakatzen
dituzte. Derrepentean, soinu berezi bat nabari da: zrrasssssssst, zrrasssssst… tipo bat
iraupen-eskiko eskiak jantzita ibilbidea egiten ari da. Galdera da: «gaupasaz dago
edota horretarako jaiki da?».
Zezen-plazara gerturatuz goaz. Gure aldamenean, hippy itxuraz, inork jarraitu
ez dion lema bota du: «Asiron, te queremos mogollón»…
Ez da Brasilgo inauteria, ezta Tolosakoa ere, baina mozorroek badute garrantzia
ere erritual, tradizio, antzerki, manifestazio edo dena delakoan: Zahato bat, behia,
tximino bat, Indurain, ileorde zuridun pertsonaiak…
Mozorro festa hartan, zezen-plazara iritsi gara, eta Indurain ateraino joatean
amaitzen da. Burdinazko ateari kolpeak ematen dizkio korrikalariak, danba, danba,
furgonetei eman zaizkien moduan. Orduan, Indurain bizkar gainera igotzen dute, eta
azaña ospatzen da. Induraini litrona batetik garagardoa eskaini, eta saririk handiena
bailitzan eskertzen du.
Jendea kontentu dago: LORTU DUGU! Barreak, poztasuna… ibilbidean
bizitakoa deskribatzen saiatzen ari dira. Bi parrandazale, kamerak entzierroa
grabatzen egon diren aldamiora igo dira, eta kamera eskutan balute bezala grabatzen
hasten dira mimika bidez, eskuak hutsik badituzte ere.
Espaloian bi kameralari profesional, kamerak aparkatuta. Biak barrez ari
dira, jokaldia komentatuz. Haluzinatuta, irudi surrealista hau ezin sinetsirik. Gu,
berriz, jende multzotik atera eta txoko batean jarri gara. Korrikalari kuadrilla dago
aldamenean. Bat guregana etorri zaigu: «Con la multitud ha sido muy difícil correr
delante de los morlacos…». Gu barrezka, eta bera harrotuta, iruzkinekin jarraituz.
Erritua amaitu da, eta jendetza, pixkanaka dispertsatuz doa; nor bere etxera.
Honekin, Sanferminak erabat eta hurrengo urte arte amaitu direlako sentimendua
izan dut. Bagoaz, etxera, Villavesaren entzierroa bizi ostean.]

