
Ukendua, zikiroa, gaua, sorginak... akelarrea

tguokaria
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Sanjoanetako jaietan derrigorrez-
ko bihurtu da jada akelarrea. Aurten

ere, udako solstizioa iristearekin ha-

tera bostgarren aldiz egingo da errito

hau Hernaniko Goiz Eguzkin. Sua-

ren inguruan dantzan, ehunetik gora
akelarrekide elkartzekoak dira,
behar diren ukenduz gorputzak igur-
tzi, elkarri eskutik heldu eta irrintzi

alaien artean zoramenezko gaua iga-
rotzeko.

Aker (Tito Mugika) izango da

jaialdiaren buru, honi zor diote guz-
tiek begirunea eta miresmena. Bere

errege aulkitik Intxisuak (gizonezko
sorginak) dantzan dakuski beste
hainbat gizaki mitologikoren antze-

ra, Basajaupp, Herensugea, Anxo,
Mamurra, Lainiak... Hauek zanko-
dunak izango dira.

Guztiaren buru, bi sorgin nagusik
egingo dute, su gainean egosten ja-
rritako eltzeari kontu eginez. Ake-
larreakaurreraegiten duen bitartean,
hamabi laguneko talde batek orgia
bat egingo du, horretarako propio
gertaturiko dantza berezia dantzatuz.

Antolatzaileek dei egin diote jen-
deari akelarrera etor dadin; jendea-
ren partehartzea jaialdian ahalik eta

handiena izatea nahi bait dute.
1986an akelarrea egiteko ideia sortu

zenean, horixe izan zen helbururik

íjSgusiena; hain zuzen ere, herriko
jendea proiagumaiu

_

jaietan, jaiak bizi zitzala jendeak, ez

'kusi bakarrik. Gau osoa dago aurre-

l>k, dantzarako, irrintzirako, sorgin-
t/eko, goizaldeko baratxuri zoparen
Ifrruna usaindu arte.

Baldintza bakarra jarri dute anto-
latzaileek akelarrean parte hartzeko:
Janzkeraegokiz azaltzea.
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■®’ 17.00: prestakizunak hasi-

ko dira. Jantzi eta makilaiei

azken ukituak.

b®" 18.00: partehartzaileen el-

kartzea. Dultzainajole eta

txistulariak lagun.

19.UU: kalejtm. Gaz,tctx©a,
Lizeaga, Elkano, Ispizua,
Cincoenea, Kale nagusia.

20.30: Gudarien enparan-
tzan Sorgin Dantza egingo da.

Txalaparta eta ukendu magi-
koa.

21.30: zikiro jana Goiz

Eguzkin. Sukaldari usurbil-
darrak.

23.15: akelarrea.
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gietako margoei ere. Seietan, dul-

tzainajole etatxistulariek lagundurik
akelarrean parte hartuko dutenak el-

kartuko dira.Konparsa batek kalejira
egingo du zazpietan, Gaztetxean hasi

eta Lizeaga, Elkano, Ispizua, Cin-

coenea, eta Kale Nagusian zehar.

Plaza Berrín Sorgin Dantza dan-

tzatuko ondoren, Kardaberaz kaletik

Gudarien enparantzaraino joango
dira. Hemen Sorgin Dantza dantza-

tuko da, txalapartalariak bertan di-

rela, Ukendu magikoa gurtuz. Gor-

putzari lehen astinaldi hauekegin eta

gero gosea ere izango da ordurako,
21.30etan akelarrea egingo den le-,
kuan Zikiro jana izango da, belar ba-

tzuk gorabehera, usurbildar sukal-

dari iaioek atondua.

Gaueko hamaiketan Parisen preso
daukaten Jone Idigoras gazte hema-

niarrari omenalditxo bat egingo zaio.

Urterourterogogo handiz partehartu

du Jonek akelarrean eta gainera bul-

tzatzaile eta antolatzaile nagusiene-
takoa izan da. Bere lagunek gogoan
dute Jone Idigoras eta omenalditxo

hau egitea erabaki dute akelarre egu-
nean.

TRIKITIXA Akelarrean sua eta dan-

otrr
tza

’ g°zamena eta zora~

mena, guztia lotzen du

musikak. Aurten, Hemaniko musika

eskolak txalaparta, tobera eta trikiti-

xarekin alaituko du akelarrea. Triki-

tilari José María Beldarrain herna-

niarra eta Aizpea eta Kristina irun-
darrak izango dira, Joseba Tapiaren
ikasleak. Akelarrearen amaieran ai-
patutakoez gain Mounjahka Streety
Trinity talde rastafariak tambou’-

ka-reggae musikaz blaituko du giro
akertsua. Talde honetako partaideak
Caribeko Guadalupe irlakoak dira

sortzez, nahiz eta orain Suitzan bizi.

Akelarreak betidanik izan duen
botere eta erlijio oñzialaren aurkako

zentzua mantendu nahi dute. Aurten
Loiolako Inazioren urtea ospatzen
denez hauxe da duten lema: ‘lnazio,
gure aker okerra, sorginen konpai-
nia, fundatu eta dezu armatu’.
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