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HH 3,4 eta 5 ZANPANTZARRAK
Astearte Inauterian Zanpantzar (Saint Pansart) agertzen da gurdi gainean Uztaritzeko 
(Lapurdi) kaleetan zehar. Lastoz betetako panpina handia dugu berau, herrian zehar ibili 
ondoren, epaitua, kondenatua, fusilatua eta errea izaten dena.  Betiere, garbiketa erritua 
dakar berekin: gaitzak erretzen dira panpinarekin batera.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Zintadun zakua
• Abarkak eta artilezko galtzerdiak
• Bi masailak gorrituta

Gelatik

Txapela



LH  1 BOLANTAK
Behe Nafarroan Inauteriek maiatzaren amaiera arte irauten dute. Inauteri hauetan egiten 
den desfileari Kabalkada deitzen zaio. Parte hartzen dutenen artean Bolantak dira 
ezagunenak eta ikusgarrienak.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Praka zuriak, alboetan 
marra gorriekin

• Alkandora zuria, beso 
bakoitzean zinta 
gorriarekin

• Gerriko gorria
• Kiroletako oinetako zuriak
• Lepoko koloredun zapia

Gelatik

Bolantak, txapela eta makila 



LH  2 TXATXOAK
Astelehen eta astearte Inauterian, izaten da festa Lantzen. Pertsonaia nagusiak Miel Otxin, Ziripot, Zaldiko, Txatxoak 
eta Ferratzaileak dira. Miel Otxin lastoz egindako hiru bat metroko panpina da, txatxo batek eramaten du sorbalda 
gainean festak irauten duen bitartean. Astelehenean hasten da festa. Miel Otxin joaten da jendetzaren buruan. 
Ziripot traketsa, oinez ibili ezinik. Txatxoek oihu eta dantza egiten dute. Zaldiko, Ziripot lurrera botatzen saiatuko da. 
Ziripot lurrera eroriko da behin eta berriro. Zaldiko Ziripoti hurbiltzen zaion bakoitzean, Txatxoek defendatu egingo 
dute. Halako batean, Zaldiko harrapatuko dute Txatxoek. Astearte Inauterian Miel Otxin da nagusi. Enparantzara 
eramango dute Txatxoek, epaitu ondoren, tiroz hil eta sua emango diote, suaren inguruan Zortzikoa dantzatuz.
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Soinean eramatekoak :

Etxetik

• Loradun lastozko txapela, zintak 
zintzilika dituela

• Blusa loreduna
• Baserritar jantziaren azpiko gona zuria
• Praka urdinak edo bakeroak
• Artilezko galtzerdiak eta abarkak

Gelatik

------------------------------



LH  3 JOARIAK
Ituren eta Zubietako (Nafarroa) Inauterietan agertzen dira. Astelehen eguerdian, 
Zubietako Joaldunak joaten dira Itureneraino. Asteartean, Iturengoak joaten dira 
Zubietara. Antzina, bizpahiru egun irauten zuen festak. Epe horretan, ahuspez egiten zuten 
lo eta ezin izaten zuten salda baino hartu, hain izaten zituzten estu joareak (hortik datorkie 
izena) gerrian. Buruan daramatenari Ttuntturroa deitzen zaio, hortik Ttuntturroak deitzea.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Alkandora zuria
• Mahonezko galtza edo galtza urdinak
• Baserritar jantziko azpiko gona
• Artilezko galtzerdiak
• Abarkak
• Ardi larruzko txalekoa
• Lepoko zapi loreduna
• Zintzarriak

Gelatik

Txapela eta buztana



LH  4 KOTILUNGORRIAK
Lau egunetan ospatzen dituzte Uztaritzen (Lapurdi) Inauteriak. Lehen hiru egunetan 
dantzariak desfilean joaten dira. Desfile honetan, Kaskarot, Ponpiera eta Kotilungorriek 
hartzen dute parte. Azken hauek dira ikusgarrienak. Pertsonaia hauek umeak izutzen 
ibiltzen dira. Honez gain, etxeetako dirua batzen dute.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Alkandora zuria
• Praka zuriak
• Lepoko zapi bizia
• Kiroletako oinetako  zuriak
• 2 ardi txintxarri
• Hilandera gona gorria

Gelatik

Aurreko mantal laranja, 
txapela eta makila buztana



LH  5 TXATXOAK
Astelehen eta astearte Inauterian, izaten da festa Lantzen. Pertsonaia nagusiak Miel Otxin, Ziripot, Zaldiko, Txatxoak 
eta Ferratzaileak dira. Miel Otxin lastoz egindako hiru bat metroko panpina da, txatxo batek eramaten du sorbalda 
gainean festak irauten duen bitartean. Astelehenean hasten da festa. Miel Otxin joaten da jendetzaren buruan. 
Ziripot traketsa, oinez ibili ezinik. Txatxoek oihu eta dantza egiten dute. Zaldiko, Ziripot lurrera botatzen saiatuko da. 
Ziripot lurrera eroriko da behin eta berriro. Zaldiko Ziripoti hurbiltzen zaion bakoitzean, Txatxoek defendatu egingo 
dute. Halako batean, Zaldiko harrapatuko dute Txatxoek. Astearte Inauterian Miel Otxin da nagusi. Enparantzara 
eramango dute Txatxoek, epaitu ondoren, tiroz hil eta sua emango diote, suaren inguruan Zortzikoa dantzatuz.

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOP.E.                                                                                                       EUSKAL INAUTERIAK. GURE PERTSONAIAK.

Soinean eramatekoak :

Etxetik

• Alkandora koloretsua
• Praka zuriak
• Albarkak
• Belaunetik behera koloretako 

zintak edo adabakiak

Gelatik

Aurpegia estaltzeko oihal zuria eta 
txapela



LH  6 MAMOXARROAK
Unanuko (Nafarroa) Inauterietako pertsonaia nagusiak dira. Herri honetan, igande eta 
astearte Inauterian ospatzen dira “Ijoteak”. Etxez etxe ibiltzen dira oles egiten. Etxeetan 
arrautza, urdai, lukainka eta abar oparitzen dizkiete, gero herriko tabernan afaltzeko. 
Mamoxarroek abestu egin dezakete baina ez hitz egin, horregatik hartu dute izen hori.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Alkandora zuria
• Praka zuriak
• Kiroletako oinetako zuriak
• Buruan zapi koloretsua
• Larruzko gerrikoa txintxarriekin
• Gerrian, faja beltza edo gorria
       (baserritarren jantzikoak balio du)
• Makila

Gelatik

Kareta



DBH  1 eta DBH 2 SORGIN DANTZA
Inauterietan dantza ezagun asko daude, sagar-dantza, branlia, Godalet-dantza (basoka 
ardoaren gainera salto egiten dena), sorgin-dantza... Azken honetan, neska-mutilek rolak 
aldatzen dituzte eta dantza bitxi eta umoretsua gertatzen da.

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOP.E.                                                                                                       EUSKAL INAUTERIAK. GURE PERTSONAIAK.

Soinean eramatekoak:

Neskaz jantziak, etxetik Mutilez jantziak, etxetik

• Baserritar gona
• Alkandora zuria
• Lepoko zapia
• Aurreko mantala
• Abarkak
• Gehigarriak ahal 

bezain ausart
         (peluka, gantxo, 
          bularrak,…)

• Praka urdinak
• Gerriko beltza
• Alkandora Zuria
• Abarkak
• Lepoko Zapia

Neskaz jantziak, gelatik Mutilez jantziak, gelatik

----------------------------- Txapela



ZAKUZAHARRAK
Lesakako Inauterietan agertzen dira pertsonaia hauek. Igande Inauterian, arratsaldeko 
zazpietan kaleratzen dira, hogei edo hogeitabost, guztiak batera. Gizon hauek gorputza 
zakukiz (zakuzko tela) izaten dute estalita. “Jantzi” honen azpian lasto edo sarale ugari 
eramaten dute, itxura harrigarria lortuz. Aurpegia zapi batez estalita, begi eta ahoaren 
parean zuloak egiten dizkiote. Puxika bana daramate eskuan. Bata bestearen ondoren 
joaten dira iladan, lé, lé, lé oihuka.
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Soinean eramatekoak:

Etxetik

• Zakuak
• Alkandora laukiduna
• Gasa
• Lastozko txapela
• Abarkak
• Betetzeko: toallak, zapiak, 

mantak,…

Gelatik

---------------------------


