Hona gure zazpi proposamenak
gure hiriaren erakarguneak xehe-mehe eta presarik gabe ezagut
ditzazun. Gozatu eta ongi pasa!
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IRUÑA, HIRI GOTORTUA

Gaztelukook!
1.

IBILBIDEA

Ikuspegi zoragarria dago harresietan barnako Ingurabideko Pasealekutik.

Iruñean dago Europa osoan hobekien kontserbatu den
Errenazimentuko harresi-multzoetako bat. Bost kilometro
baino gehiagoko ibilbide baten bidez, aukera dago historia
gogora ekarri eta hiria ikuspuntu harrigarri batetik ezagutzeko.
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1. I

1. SAN BARTOLOME
GOTORLEKU TXIKIA

XVIII. mendean eraikitako gotorleku honetatik
hasten da harresietako ibilbidea. Gotorlekuen
Interpretazio Zentroa dago bertan, eta, hor, aukera
izango duzu defentsa-barruti honen historia eta
bilakaeraren berri izateko. Haren gainean Media
Lunako lorategiak ezarri ziren, arabiar jitekoak eta
hiriko ekialderantz bistak dituztenak. Hona modu
ezin hobea naturak, historiak eta kulturak bat egin
dezaten! (ikus 6. ibilbidea)

MULTZO AITZINDARIA
Iruñeko barruti harresiduna
lehendabizikoetako bat
izan zen Europako
bastioi-sistemetan, eta horrek
defentsa-erreferente bat
bihurtu zuen.

2. LABRITEN BASTIOIA

Gotorleku-gune osoaren barruan, hauxe da
defentsa-toki zaharrenetako bat, 1540. urtean eraiki
baitzuten. Bastioi honen ondoan zegoen garai
hartan Iruñeko juduen auzoa, eta hango biztanleek
beren hilerri propioa ere bazuten, harresiaz bestalde. Hara iristeko, oinezkoentzako zaldain goratu bat
dago, Erdi Aroko hirigunea eta Zabalgunea lotzen
dituena. Gauez bertan paseatuz gero, aukera dago
harresiak argipean ikusteko.
1. I
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3. BARBAZAN APEZPIKUAREN
INGURABIDEA

Goza ezazu paseo lasai batez balkoi jarraitu honetan zehar; harresiaren goialdea hartzen du, eta,
landaretzaz betea egoteaz gain, ikuspegi interesgarri ugari ere eskaintzen ditu. Hura zen Iruñeko
sakratuena, Artzapezpiku-jauregia, babesten zuen
gotor-lerroa. Hortxe ikus daiteke Erdi Aroko
harresitik kontserbatu den aztarna urrietako bat.

4. REDINGO BASTIOIA
DENBORA ETENA

Zaldi Zuriko txokoak iraganera
garamatza. Xarma handiko
lekua da, eta oso aproposa lasailasai paseoan ibiltzeko, harresiez
gainetiko ikuspegiez gozatzeko,
eta, inolako presarik gabe,
aire zabaleko terrazan zerbait
hartzeko. (ikus 3. ibilbidea)
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Hiruki-forma zuenez, kanoiek tiro-angelu oro
hartzen zuten. Hobekien defenditutako gunea
zen, baita iristeko zailena ere. Horrek Arga ibaiaren gaineko begiratokirik zabalena egiten du. Halaber, bidea ematen digu sistema bastioiduna eta
bere osagaiak ulertzeko: bastioiak –kanoi-zuloekin
eta garitekin–, lubanarroak, errabelinak eta kontragoardiak. Ondoan, Iruñeko txokorik xarmangarrienetako bat dago: Zaldi Zuriaren ostatua.

5. FRANTZIAKO
PORTALEA
Zumalakarregiren
portalea ere esaten
zaio, eta, harresi
osoko sei ateen artean,
hauxe da bakarra
jatorrizko leku berean
dagoena eta orduko
itxura bera duena.
1553an eraiki zuten,
eta Karlos V.aren
inperio-armarria
agertzen du. XVIII.
mendean, bigarren
atetzar bat erantsi
zitzaion, kanpokoa,
zeinaren zubi
altxagarriak eta katesistemak bere hartan
baitiraute oraindik
ere.1915 arte,
gauero ematen zuten
etxeratze-agindua,
eta hiriko ateak itxi
egiten ziren, harresiak
barruti menderaezin
bilakatuz.
(ikus 5. ibilbidea)

6. NAFARROAKO ARTXIBO
NAGUSIA

XII. mendean eraiki zuten, Nafarroako
errege-erreginen jauregirako, eta apezpiku
eta monarka ugariren bizitoki izan zen.
Rafael Moneo arkitektoa arduratu zen hura
eraberritzeko proiektuaz, eta dokumentubiltegi gisara inauguratu zuten gero, 2003an.
Barnealdean, 1900eko Iruñearen maketa
erraldoi bat dago, bai eta areto gangadun
erromaniko bat ere.
1. I
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8. PORTALE
BERRIA
Eraikin neomediebal hau
Taconera parkera eta
Gonzaga zein San Roke
bastioietara sartzeko atea
da. Harlanduzko arkuak
bi dorre ditu goialdean, eta
beheko sarbidean Karlos
V.aren armarri inperiala
ageri da.Víctor Eusa
arkitektoak eraiki zuen
portale hau. Nolanahi ere,
jatorrizkoa XVI. mendekoa
zen eta Felipe II.ak ireki
zuen harresi-barrutian.
Luze-zabal hain handia
izateak hirira sartzeko
sarbiderik ederrenetakoa
bihurtzen du.
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7. INGURABIDEKO
PASEALEKUA

Goiko bidea da,
soldaduek harathonat hainbestetan
ibili zutena, zerumuga
zaintzen. Ibilbidean,
ikuspegi ederrez goza
daiteke: eraikitzen ari diren auzo berriak
eta Iruñearen inguruko mendiak.
San Zernin Erdi Aroko burguko etxe
koloretsuak ditu ondoan.

9. TACONERA PARKEA

Hiriko parkerik zaharrena da (1850),
baita enblematikoenetako bat ere,
frantses estiloko lorategi ederrengatik eta
estatua harrigarriengatik ez ezik, barruti
harresitu horretan bizi diren orein, ahate
eta indioilarrengatik ere. San Rokeko
errabelina eta, batez ere, Taconerako
bastioia gailentzen dira bertako harresimultzoan. (ikus 4. ibilbidea)

10. SAN NIKOLASEKO PORTALEA

Iruña harresituaren sei ateetako bat izan
zen, baina hau ez da bere jatorrizko tokia.
Izan ere, harriz harri ekarri zuten San Ignazio etorbidetik egungo tokira. 1666an egina
da, harrizko harlanduzko kuxinduretan,
estetika barrokoaren kanonei jarraituta.
Eraikinean gailen dira erregeordearen
armarriak eta gailur puntadunak.

11. ZIUDADELA

Barruti gotortu hau Espainiako Errenazimentuko arkitektura militarraren
eredu onena jotzen dute, bai eta Europako defentsa-multzo handienetako
bat ere. Ziudadela pentagonala da, bastioi bat dauka angelu bakoitzean
eta lubanarro zabal batek inguratzen du. Lau errabelin eta bi kontragoardia ditu indargune. Barruko lorategietara sartu baino lehen, non lau eraikin historikotan arte-erakusketak egiten baitira, une batez gelditu beharra
dago gotorlekuaren luze-zabal handiari erreparatzeko. (ikus 4. ibilbidea)
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ENTZIERROA ETA SANFERMINAK

¡Viva

San Fermín!

Gora

San Fermín!

2.

IBILBIDEA

Entzierroa, Mercaderes kalearen hasieran.

San Domingoko aldapa, Mercaderes, Estafeta… Kale horiek
ospetsuak dira mundu zabalean, bertatik pasatzen baita urtero
milaka pertsona erakartzen dituen entzierroa. Heldu da garaia
haien xarma gainerako urte-garaietan ere ezagutzeko.
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2. I

1. GASEKO ESKORTAK

Zazpi eskorta hauetan egoten dira sanferminetako entzierro eta zezenketetako zezenak.
1861ean, gas-fabrika bat eraiki zuten han, eremu
horretako argiteria hornitzeko, eta, hain zuzen,
hortik datorkie izena eskorta hauei. Mende
bukaeran —lantegia itxi zutenean— hasi ziren
leku hori erabiltzen Gaztelatik, Andaluziatik eta
Extremaduratik festetarako ekartzen zituzten zezenak gordetzeko. 2003an, gaur egungo eskortak
egin ziren, eta, festak hasi
baino egun gutxi batzuk
lehenagotik, jende ugari
joaten da hara, jakinminez.
IGOGAILU PANORAMIKO BAT
Eskortetaraino jaisteko, zer egokiago Descalzos
kaleko hiri-igogailua baino. 2008an inauguratu
zen, eta, bidaia bakoitzean, 20 pertsona inguru
sartzen dira.

2. I
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2. ENTZIERRILLOA

Uztailaren 6tik 13ra, gaueko hamaiketan,
entzierrillo tradizional hau izaten da beti:
Gaseko eskortetatik San Domingoko aldapakoetara egiten da bidea –entzierroan San
Domingokoetatik irteten dira zezenak–. Ia
ilunetan eta isilean, zezenek bidearen 440
metroak egiten dituzte. Tradizio hori ez
da oso ezaguna, baina festako ekitaldirik
aspaldikoenetako bat da. 1899an egin zuten
lehen aldiz, eta, parte hartzeko, beharrezkoa da Udalak banatzen dituen baimen
doakoetako bat izatea.

3. SAN DOMINGOKO
ALDAPA
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Entzierroari hasiera
ematen dion suziriak
eztanda egin ondoren,
zezenak ibilbidearen lehen
zatian barna igotzen
hasten dira, hau da, San
Domingoko aldapan gora:
280 metroko malda bat da,
Udaletxeraino iristen dena.
Zatirik arriskutsuenetako
bat da hori. Entzierroa
hasi aurretik, korrikalari
ugari biltzen dira han, San
Ferminen horma-hobiaren
aurrean, eta kantatu
egiten diote santuari, babes
ditzala eskatzeko. Hiru
aldiz abesten dute kantu
bera (07:55, 07:57 eta
07.59an), eta, bukaeran,
oihu egiten dute: “¡Viva
San Fermín! ¡Gora San
Fermín!”. Bisita ezazu
santuaren horma-hobia;
ikusgai dago urteko 365
egunetan.

4. UDALETXEA

Festako gune nagusietako bat da, baita
suziria jaurtitzeko tokia ere, uztailaren 6an,
eguerdiko hamabietan puntuan. Entzierroan, bai zezenek eta bai korrikalariek
lasaitu ederra hartzen dute hara iristean,
leku zabala delako. Gainera, nahiz eta bi
bihurgune dituen, babesgune ugari ere
baditu. Entzierroaren zati hori izaten da
deigarrienetako bat, nahiz eta laburrenetako bat ere baden. (ikus 3. ibilbidea)

“IRUINDARROK!...”

Hitz horrekin hasten dira jaiak,
jendez bete-betetako plaza
batean. Sanferminen garaitik
kanpo etortzen diren turistak
harrituta gelditzen dira plaza
ikusten dutenean, telebistan
askoz ere handiagoa ematen
baitu.

5. MERCADERES KALEKO
BIHURGUNEA

Udaletxe plaza aztean utzita, ganaduak
Mercaderes kale estutik segitzen du aurrera, Estafeta ospetsuraino iritsi arte. Hortxe
dago entzierroko gunerik arriskutsu eta
enblematikoenetako bat, zezen ugari hesia
jo eta erori egiten baitira eskuinera egin
beharreko 90 graduko bihurgune horretan.
2. I
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6. ESTAFETA KALEA

Iruñeko kalerik
ospetsuenetako bat da,
bai entzierroan duen
protagonismoarengatik,
bai bilgune ezinbesteko
gisa ere, pintxo batzuk
hartzeko edota hango
denda ugarietara
joateko. Kale estu bat
da, eta etxeen atariak
dira babesgune bakar;
horregatik, horixe
izaten da entzierroaren
ibilbide osoko zatirik
arriskutsuenetako bat.
Enbutu hori, hain zuzen,
Estafeta kalea amaitzean
bukatzen da (Teléfonica
esaten zaio gune horri).
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7. ZEZEN-PLAZAKO
KAILEJOIRAKO JAITSIERA

Entzierroaren azken zatia da. Eremua
gero eta gehiago estutuz joaten da, plazara
sartzeko kailejoira iritsi arte. Hain
zuzen, une horrexek pizten die
beldurrik handiena korrikalariei.
Ezkerrean, Ernest Hemingway
idazle estatubatuarraren
granitozko estatua bat dago,
sorgor, entzierroaren ikusle
ospetsu baten gisan.

8. ENTZIERROAREN MONUMENTUA

Nahi al zenuke entzierroaren une bat izoztu eta lasterraldiaren ñabardura
oro ongi begiztatu? Rafael Huerta eskultore bilbotarrak brontze urtuan
betikotzea lortu zuen hamaika korrikalariren dinamismoa, larritasuna eta
ausardia, sei zezen eta hiru joaldunekin laster zoroan doazela. Monumentua
hamaika metro luze da, eta Orreaga eta Karlos III.aren etorbideak elkartzen
diren lekuan dago, Zezen Plazara begira. 2007an inauguratu zuten, eta
hirian bisita gehien jasotzen dituen lekuetako bat da.

9. SAN LORENTZO ELIZA

Iruñeko elizarik maitatuenetako bat da,
bertan baitago San Ferminen kapera:
hantxe dago santua, bisitatu nahi duen
ororen ikusgai. Hain zuzen, jaietan hartzen
du protagonismoa kale Nagusiko tenplu
honek. Erdi Aroan, defentsa-eliza izan zen,
baina gaur egun ez dago eginkizun horren
arrastorik ere, ez eta haren fatxada barrokoaren eta neoklasikoaren aztarrenik ere.
Gaur egun kanpotik duen itxura, izan ere,
1901ean hartu zuen, Florencio Ansoleagak diseinaturik. Barnealdeari dagokionez,
berriz, ikusgarriak dira kupulek osatzen
duten irudi geometrikoa eta goialdeari buru
ematen dion linterna. (ikus 5. ibilbidea)
2. I
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IRUÑA MONUMENTAL ETA ARTISTIKOA

Ibilaldi bat

3.

IBILBIDEA

historian barrena
Gazteluko plaza, Iruñeko gunerik enblematikoenetako bat.

Iruñeko kaleetan zehar lasai-lasai ibiltzea da hiria eta haren
historia ezagutzeko modurik onena. Ibilbide honen parte dira
gotorleku-elizak, nobleen jauregiak, museo bihurturiko
ospitale historikoak eta beste garai batzuetara eramaten
gaituzten eraikin ugari.
16

3. I

5
4

6
9

10 11

14
15

13

3

7 8

12

2
1

17

18

16

3. I

1. GAZTELUKO PLAZA

Hiriko ekitaldi nagusietarako lekua izaten da,
baita, usu, iruindarren bilgunea ere. Azken
bi mendeetan, 14.000 metro koadroko lauki
inperfektu honetan denetik egin da: azokak,
torneoak, elkarretaratze politikoak, desfile
militarrak, bai eta zezenketak ere, 1844ra arte.
XVIII. mendeko etxez inguratua dago, beren
balkoi zabal eta guzti, eta terraza eta kafetegi
ugari ere badaude bertan.

NON DAGO GAZTELUA?

Luis Hutinek, XIV. mendean,
gaztelu bat eraikiarazi zuen gaur
egun Xabier jaitsiera dagoen
lekuan, eta hortik datorkio izena
plazari. Gaztelu hori XVI.
mendean desagertu zen.

2. UDALETXEA

1423ra arte hiria osatzen zuten burguak
–Nabarreria, San Zernin eta San Nikolas–
plaza honetan elkartzen ziren, eta toki hori da
Udaletxearen kokalekua. Karlos III.a Prestuak erabaki zuen burguen arteko tentsioekin
bukatzea, eta orube honetan kokatu zuen
“Jureria”, orduan norenik gabeko lurra zen
tokian. Fatxada XVIII. mendekoa da eta
eskultura batzuetan irudikatzen ditu Justizia,
Zuhurtzia, Indarra eta Ospea. (ikus 2. ibilbidea)
3. I
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3. KATEDRALA

Iruñeko harribitxi arkitektonikoetako bat da.
XIV. eta XV. mendeko tenplu gotiko honek
lehenagoko tenplu erromanikoa ordezkatu
zuen, azken hori 1276. urtean suntsitu
baitzuten. Fatxada neoklasiko soilaren
atzean, bi altxor ezinbesteko gordetzen dira:
Karlos III.a erregearen eta haren emazte
Leonorren hilobia, eta klaustro bat, estilo
gotikoaren gailur unibertsaletako bat dena.
Gainera, Maria izeneko kanpaia Espainiako
kanpairik handiena da egun erabiltzen
direnen artean. Han hurbil dago Navarrería
plaza, eta, bertan, Rozalejoko markesaren
jauregia, XVIII. mendearen hasieran eraikia.
Fatxada barrokoa du, eta nabarmentzekoak
dira erdiko arkuko atetzar ederra eta
burualdean dagoen armarri heraldikoa.
(ikus 1. eta 5. ibilbideak)

4. SAN JOSE PLAZA

MUNDUKO ERAKUSKETARIK
HOBERENA

Katedralean egon da ikusgai
Occidens erakusketa, zeina
munduko hoberena jo izan
baitzuten 2013ko ekainean New
Yorken egindako sari-ekitaldi
batean.

Zaldi Zuriaren eta Iruñeko katedralaren
arteko ingurune idilikoan, plaza apain hau
dago. Bertan, hiriko etxebizitzarik zaharrena ikusi ahal izango duzu, Salsipuedes
kalearen irteera
aurkitzen saiatu,
edota Iruñeko
iturri-farola bakarra begietsi. Txoko
pintoresko askoa,
non merezi baitu
paseo bat ematea.

5. ZALDI ZURIA

Harresien ertz-ertzean, Redingo bastioiaren goialdean, begiraleku eder hau dago,
eta, bertatik, Arrotxapea, Sanduzelai eta
Txantrea auzoak ikusten dira, baita Ezkaba
mendia ere. Hiriko defentsagunerik onena
zen, eta iristeko zailenetako bat. Aspaldi,
jauregi bat zegoen, baina, gaur egun, Solastokiko Gurutzea besterik ez da gelditzen
jauregi hartatik. Gurutze horretan, jendea
exekutatzen zuten 1500. urte inguruan.
(ikus 1. ibilbidea)
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6. ALDAPAKO SAN
FERMIN ELIZA
Tradizioak esaten duenaren arabera San Ferminen
jaiotetxea zegoen aldapa
honetan; bertan, Nafarroako Artxibo Nagusiaren
aurrean, basilika barroko
hau dago, eta, haren
inguruan, Iruñeko lehen
kokaleku erromatarraren
arrastoak aurkitu dituzte
(Pompaelo zaharra).
Basilika apain honen
egungo egitura 1701ekoa
da; santuaren irudia,
berriz, XVI. mendekoa
omen da. Basilika San
Fermini eskainia bada ere,
santuaren debozio-irudia
ez dago bertan baizik eta
San Lorentzo elizan. Eliza
horretatik jaurtitzen da
urtero, irailaren 25ean, San
Fermin txikiko festei –Navarreria auzoko jaiei– hasiera ematen dien suziria.

7. DOMINGO SANTUAREN ELIZA

Estilo gotiko berantiarrekoa da Merkatuko kaleko eliza hau, eta eraikin nabarmengarria da,
bai artearen eta bai historiaren arloetan duen
garrantzia dela medio. XVI. mendean eraiki
zuten, eta, hasieran, kofradia bat zegoen han,
erromesei harrera egiteko. Hain zuzen, haren
barren argitsu eta soilean, gailen dira Donejakueri eskainitako erretaula errenazentista
ederra, non santua azaltzen baita erromesez
jantzita, eta organo barrokoa. Fatxada XVIII.
mendekoa da, eta, bertan, Donejakue bideak
bere lekua du, horma-hobiak eta ateak hainbat
erromes-maskorrekin apainduak baitaude
(ikus 5. ibilbidea)

R3
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8. SAN DOMINGOKO
MERKATUA
Gaur egungo merkatua
1876an eraiki zuten,
baina 1565ean du jatorria. Iruñeko merkaturik
zaharrena da. 1986an
eraberritu zuten, eta
tokiko produktu oro aurki
daiteke han . Orotara,
45 saltoki daude bertan, eta honako hauek
eros daitezke: arraina,
fruta, barazkiak, haragia,
urdaitegiko produktuak,
bakailaoa, tripakiak, ogia,
pastak, fruitu lehorrak,
arrautzak, ozpinetakoak
eta loreak. Gure aholkua
da, lasai-lasai bisitatzea
merkatua, erosketak egiten ari diren iruindarren
artean.

9. NAFARROAKO MUSEOA

Andre Mari Errukizkoaren Ospitalea
izandakoan dago, eta Errenazimentuko
apaindurez dekoratua izaki Nafarroan
kontserbatu den portada bakarrenetakoa da.
Barruan gure probintziako artelan hoberenak
daude ikusgai, Historiaurrearekin hasi eta XX.
mende artekoak. (ikus 6 ibilbidea)

10. SAN ZERNIN ELIZA

Elizaren bereizgarri dira
haren bi dorre garaiak, oilartxo itxurako haize-orratza eta
erlojuaren kanpaikadak. Garai
batean, gotorleku izan zen:
San Zernin burgu zaharreko
biztanleen defentsa militar, hain
zuzen. San Saturnino kalean
eraiki zuten, Dianari eskainitako
tenplu erromatar baten gainean.
Fatxadan, nabarmentzekoa da
haren atari zabal arkuduna.
Portale gotikoko kapiteletan,
berriz, Kristoren pasioaren eta
haurtzaroaren inguruko irudiak
ageri dira. Harrigarriro, elizaren
barrenean habearte bakarra
dago. (ikus 5. ibilbidea)
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11. KONDESTABLEAREN JAUREGIA

San Zernin elizaren parean dago jauregi-etxe
hau, XV. mendeko Iruñeko arkitektura zibilaren
erakusgarri bakarra. Hainbat gauzatarako erabiltzen
da eraikina; besteak beste, Sarasate museoa dago
bertan, eta aldi baterako erakusketa ugari ere
jartzen dituzte. Dena den, ikusgarria da jauregiaren
barnealdea, eta, beraz, hutsik dagoenean ere, merezi
du bisita txiki bat egitea. (ikus 5. ibilbidea)

12. ZAPATERIA KALEA

Erdi Aroan, zapatariak kale horretan finkatu ziren,
eta, harrezkero, merkataritza-jardun handieneko
kaleetako bat da Iruñean. Hainbeste, ezen XVIII.
mendean maila sozial handiko kalea bilakatu
baitzen, eta oraindik ere antzematen da hori,
eraikinetako armarrietan eta jauregi-tankerako
etxeetan. Horien artean, garrantzitsuenetako bat da
Gendulain jauregi barrokoa –lau izarreko hotel bat
da gaur egun–. Bertako patio lorategiz hornituan,
zalgurdi zaharren bilduma original bat dago
erakusgarri, baita Luis Paret pintoreak Iruñera ura
ekartzearen kariaz diseinaturiko iturrietako bat ere.

13. SAN FRANTZISKO
PLAZA
1849an frantziskotarren
komentua, Errege
Kontseiluaren egoitza eta
errege kartzelak zeuden
lekuan, gaur egun plaza
handi bat dago, eta, bertan,
La Agrícola eraikina eta
San Frantzisko eskolak,
1902an eraikiak Julián
Arteaga arkitektoaren
diseinuari jarraituz.
Eskolaren parean, Asisko
San Frantziskoren
estatua bat dago, Argaya
eskultorearena; beste
aldean, haur-parke bat,
eta alboetan, berriz, kale
Berria, San Frantzisko
kalea eta Florencio de
Ansoleaga kalea.

San Zernin elizako dorrea nabarmentzen da Alde Zaharreko eraikinen artean.
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14. AMA AGUSTINDAR
ERREKOLETEN ELIZA

Kale Nagusiaren azkenean, ama
errekoleten komentua dago. XVII.
mendeko eraikin bat da, eta, itxura
soil-soila duenez, ez dirudi barnean
izugarrizko erretaula barrokoak
dituenik, baina hala da. Izen bereko
plaza bat dago han, eta, bertan, Luis
Paretek XVIII. mende amaieran
diseinaturiko iturri obelisko original
bat ikus daiteke –hain zuzen, Subizatik
Iruñera ura lehen aldiz ekartzearekin
bat diseinaturikoa–.

15. TACONERA
KALEA
Taconera kalea ezaguna da izen
bereko parkera daramalako,
baina bertako eraikinak
ere oso garrantzitsuak dira.
Nabarmentzekoak dira San
Lorentzo eliza –non San
Ferminen kapera baitago–,
Salestarren Komentu historikoa
–Florencio Ansoleaga
arkitektoak diseinatua,
1902an–, Aduanako
zokoko plaza,
Vesollako markesaren
jauregia eta, erdian,
Sortzez Garbiaren
monumentua.
Halaber, ez da
oharkabean pasatzen
Italiako kontsuletxea,
San Anton kaleko
izkinan. Zinez
gomendagarria da
bertan paseotxo
atsegin bat ematea.
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16. BALUARTE

Nafarroako Biltzar Jauregi eta Auditorioa, L formako egundoko eraikin bat da,
Patxi Mangado arkitekto nafarrak diseinatua. Kanpoaldea Zimbabweko granito
ilunez egina dago, eta arreta pizten du
plaza handi batean, non kristalez eginiko
kafetegi abegikor bat ere bai baitago.

17. SARASATE PASEALEKUA

1888an eraiki zuten, eta, harrezkero, Iruñeko lekurik ezagunenetariko bat da.
Alde Zaharraren eta Zabalgunearen arteko muga bereizten du. Muturretako batean,
Nafarroako Parlamentua dago –Justizia Jauregia izan zen 1996. urtera arte–; bestean,
berriz, Foruen Monumentua dago, Foru Erkidegoko askatasunen ikur.
Haren atzean, Nafarroako Jauregiko sekuoia handia ikusten da.
Jauregi hori estilo neoklasikoko eraikin ederra da, eta bertan du egoitza Nafarroako
Gobernuak. Pasealekuaren alboetan, honako hauek nabarmentzen dira: Postetxearen
eraikina, Espainiako Bankua eta San Nikolas gotor-eliza (XII. mendea).

18. SAN NIKOLAS ELIZA

San Nikolas gotor-eliza (XII. mendea) San Nikolas burguko eraikin
erlijiosorik garrantzitsuena zen.
Gotor-elizak San Nikolas burgua
San Zernin eta Navarreria burguetatik defendatzea izan zuen egiteko
nagusia; horregatik ditu, hain zuzen,
horma sendoak, burdin-sareak eta
hiru zaintza-dorre; hiru dorreetatik
bakar batek dirau, gaur egun. Eliza
honetan, arkitektura-estilo batzuk
daude batera, hasierako gotikoa edo
protogotikoa gailen izaki.
Estilo horretakoak dira, hain zuzen,
gurutze latindarreko oinplanoa,
alboetako hiru nabeen kanoi
zorrotzeko gangak eta erdiko hormaren
parte bat. Barruan, aipatzekoa da
1769. urteko organo barroko handi
bat, koruan ezarria, zeina, Domingo
Santuaren elizakoarekin batera hiriko
garrantzitsuena baita.

19. KARLOS III.AREN
ETORBIDEA
Karlos III.aren etorbidea Iruñeko
garrantzitsuenetako bat da; izan ere,
Bigarren Zabalgune osoa zeharkatzen
du, iparraldetik hegoaldera, Gazteluko plazatik Rodezno kondearen
plazara. Gaur egun, oinezkoentzako
kale bat da, merkataritza-jardun
handikoa; hain zuzen, moda, etxeko
tresneria, apaingarri eta abarren denda nagusiak daude bertan. Gainera,
hango etxeek balio handia dute arkitekturaren eta estetikaren alderdietatik.
Etorbidearen 1. zenbakian, Gayarre
antzokia dago: 1840. urtean eraiki
zuten, eta tenor nafar famatuari
eskaini zioten. (ikus 7. ibilbidea)

ETA, GAINERA, EZ GALDU...

honako hauek: I. Zabalguneko
eraikin modernistak, zeinak benetako
altxor arkitektonikoak baitira;
Goyenechetarren jauregia, XVIII.
mendeko eraikin izugarri bat;
Apezpiku Jauregia, Katedralaren
ondoan; San Agustin parrokia, XVI.
mendekoa eta izen hori bera duen
kalean kokatua, non Garcilaso de la
Vega zaldun izendatu baitzuten; eta
Hizkuntza Eskola, iraganean funtzio erlijiosoa,
irakaskuntzakoa eta militarra izan zituen
eraikina, non agerikoak baitira oraindik iragan
horren aztarnak.
3. I
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IRUÑA BERDEA

Hartu
arnasa!

Parke eta lorategi
nagusiak non dauden
jakiteko, gainerako
ibilbideen planoetan
begira dezakezu.

4.

IBILBIDEA

Yamaguchi parkeak lorategi japoniar baten osagai guztiak ditu.

Iruña Espainiako hiririk berdeenetako bat da. Parkeak
eta lorategiak hiri-sarean zehar hedatzen dira, eta
funtsezkoak dira hiriaren egituran. Ezagut itzazu Ziudadela,
Gaztelugibela, Arga ibaiaren parkea, Taconera, Yamaguchi...
24

4. I

4. I

1. ARGA IBAIAREN PARKEA

Ia 20 kilometroko paseo eder bat ibaiaren ertzean, oinez zein bizikletaz ibiltzeko.
Espezie ezberdinetako zuhaitzak, arrainak, ahateak, hegaztiak eta beste hainbat
animalia ikusteaz gain, beste hainbat gauza ere gozatu ahal izango ditugu, hala
nola askaltegiak, arrantzaguneak, lorategiak, Erdi Aroko zubiak, zaldainak, errota
zaharrak, eta bidean tartekatzen diren jolasguneak. Iruñean ez ezik, bidea inguruko beste herri batzuetan ere sartzen da; adibidez, Burlatan, Atarrabian, Arren,
Barañainen eta Zizur Nagusian. Pasealekuak honako zati hauek ditu:
1.1 MAGDALENA

1.3 ARROTXAPEA ETA RUNA PARKEA

Zati honek Iruñeko landagune nagusia
hartzen du: hiriko baratzea da. Bertan,
barazki landatuak, zaldiak eta behiak dira
protagonista. Magdalenako zubi erromanikoa
erromesentzako sarrera nagusia da,
Santiagorako bidean.

Katedralaren dorreak, Nafarroako
Artxiboa eta Ingurabideko Pasealekuko etxe
koloretsuak ikusten ditugula, bideak San
Pedroko Ingurumen Heziketarako Museora
hurbiltzen gaitu. Uretan hainbat jarduera
egiten dira: arraun-ontzi eta arrantzale ugari
ibiltzen dira Arrotxapeko edo Zamargileen
Erdi Aroko zubiaren inguruan.

1.2 ARANTZADI

Zati honek San Pedro zubiraino garamatza,
zeina erromatarren garaian eraiki baitzuten,
eta Erdi Aroan eraberritu. Bidea Gurbindo
Etxetik pasatzen da, nekazaritzari eta
abeltzaintzari buruzko interpretazio
zentrotik. Bertatik ikusten diren ikuspegiek
jite hiritarragoa daukate, harresiak
atzealdean daudela.

1.4 SANDUZELAI

Cuatro Vientos zubian hasiko dugu ibilbidea,
eta naturaren isilean eta lasaian sartuko gara,
atzean utzirik frontoi bat, iturri bat, presa
bat, errota bat eta Miluzeko zubia, non Erdi
Aroan kondenatuak urkatzen baitzituzten.

4. I
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4. GAZTELUGIBEL
ETA ZIUDADELA
2. TACONERA

Hiriko parkerik zaharrena (1850) honako
hauei esker nabarmentzen da: lorategi
ederrak, pasealekuetako estatuak, Café Vienés
kafetegi atsegina eta, batik bat, harresiguneko
lubanarroan bizi diren orein, ahate
eta indioilarrak; aire libreko zoo
ikusgarri bat hiriaren erdigunean.
(1. eta 5. ibilbideak ikusi)

3. ANTONIUTTI

Taconeraren ondoan dago, eta gune
lorategidun honetan patinatzaileentzako
pista zolatu bat eta skate zirkuito bat daude;
horregatik, oso ohikoa da gazte ugari ikustea
han, kirol horiek egiten. Parke horri Larraina
parkeak jarraitzen dio.

Bi parkeen 280.000
metro koadroak, zuhaitz
eta belardiz hornituak,
hiriaren landare-birikak
dira. Hango harresien,
lubanarroen eta bastioien
artean, kirola egiteko zein
erlaxatzeko aukera dago.
Europako Errenazimentuko arkitektura militarreko defentsa-eraikinik
garrantzitsuenetako bat
da Ziudadela; gaur egun,
parke lasai bat da, eta
bertan aurki daitezke
abangoardiako hainbat eskultura, zenbait erakusketa-areto eta arte garaikideko erakusketa ugari. (1.
eta
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5. ibilbideak ikusi)

5. MEDIA LUNA
PARKEA

Ilbehera itxura du,
iturri ugari, bai eta
urmael bat ere –arrain
eta guzti–, eta diseinu
erromantikoa; horregatik, Iruñeko parkerik
ederrenetariko bat da. 43
zuhaitz-espezie daude bertan, eta bereziki
nabarmentzen dira sekuoia erraldoi batzuk.
Parkeko pasealeku luzean barna, monumentu oroigarri batzuk aurki ditzakegu, hala nola
Pablo Sarasate biolin-jotzaile nafarrarena eta
Antso Nagusia erregearena. Patinatzeko pista
txiki bat eta kafetegi bat ere badaude bertan.

6. NAFARROAKO UNIBERTSITATE
PUBLIKOA

Nafarroako Unibertsitate Publikoko lorategietan bost kontinenteetako ehun landareespezie baino gehiago daude: Afrikako
palmerak eta zedroak, Amerikako sekuoiak,
magnoliak eta akaziak, Ozeaniako eukaliptoak, Turkiako hurritzak, Asiako pagodetako
zuhaitzak eta Europako eta bertako espezie
ugari. Hainbat eskultura ere badaude lorategietan.

8. NAFARROAKO
UNIBERTSITATEA
Iruñeko lorategirik
garrantzitsuenetako bat da.
400.000 metro koadro ditu,
43.000 zuhaitz eta zuhaixka,
eta 37 hegazti-espezie, bertakoak
batzuk, migratzaileak bestetzuk.
Hona hemen hango espezierik
nabarmenetako zenbait:
sekuoiak, astigarrak, ezkiak,
makalak, izeiak, zedroak,
sahatsak eta gingko biloba
edo Judeako arbola. Fakultate
bakoitzeko eraikinek ere merezi
dute bisita bat. Material eta
estilo ezberdinak erabili dira
horietako bakoitza eraikitzeko,
eta arkitektura garaikidearen
lagin ederra dira.
(ikus 5. eta 6. ibilbideak)

7. YAMAGUCHI PARKEA

Japoniar diseinuko parke bat da, 85.000
metro koadrokoa, eta Japoniako elementuak
ditu: geiser handi bat, pagoda bat, urmael
bat –zubi eta ur-jauzi eta guzti– eta hainbat
landare-espezie exotiko. Parkea 1997an egin
zen, Iruñeak Yamaguchi hiri senidetuarekin
duen harreman onari esker –Xabierko San
Frantziskok ebanjelizatu zuen hiri hori, XVI.
mendean–. Hemen, Planetarioa dago; bertako proiekzio-kupula, 20 metroko diametroa duena, munduko handienetako bat da.

BESTE PARKE BATZUK:

Mendillorriko aintzira, Munduko parkea,
Biurdanako parkea...
4. I
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DONEJAKUE BIDEA

Bide on!

5.
IBILBIDEA
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Milaka erromes igarotzen dira Iruñetik, Santiagora bidean.

Magdalenako zubiak eta Frantziako portaleak egiten diote
ongietorri erromesari; hark, berriz, ehundaka urteko kaleetan
zehar, Donejakue bidearen arrastoa duten tenpluen artean,
eta parke eta lorategi ugaritan zehar, Santiagorako bideari
jarriaituko dio, kolore horiko geziei segika.

2

1
3

4
6 5
7
8
9

10

5. I

11

1. MAGDALENAKO ZUBIA

Erdi Aroko zubi horretatik sartzen da
Donejakue bidea Iruñera. Hiriko zubirik
ederrenetakoa da, eta Interes Kulturaleko
Ondasun eta Monumentu Historiko Artistiko
gisa katalogatua dago. XII. mendean
eraiki zuten, eta, ordudanik, milioika
erromesek gurutzatu dute, Arga ibaiaz
bestaldera pasatzeko. Hain zuzen ere,
ibaiertz batean, gurutze bat dago
Donejakueren irudiarekin, eta hark
egiten dio ongietorri ibiltariari.

PADERBORN ATERPEA

Magdalenako zubiaren
ondoan dago udal-aterpe hau,
ibiltariei ongietorri egiteko.
Paderborneko (Alemania)
Donejakue Bidearen Lagunen
Elkarteak kudeatzen du. Dena
den, edozein nazionalitateko
erromesek har dezakete ostatu
bertan. Urtero 5.000 lagun
inguru hartzen ditu. 26 ohe
ditu, eta martxotik urriaren
bukaerara dago zabalik.

(ikus 4. ibilbidea)

5. I
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2. FRANTZIAKO PORTALEA

Magdalenako zubia igarotakoan,
Frantziako Portaleak Navarreria
burgu zaharreko ateak irekitzen dizkie
erromesei. XVIII. mendeko zubi
altxagarria zeharkatu ondoren, aldapa
batek jatorrizko portalera garamatza,
zeini Karlos V.aren armarriak buru
ematen baitio. Ate gibelean, Carmen
kaleak (Pelegrinen Karrika zaharra)
katedralerantz bideratzen gaitu.
(ikus 1. ibilbidea)

3. KATEDRALA

Hirira sartu ondoren, nahitaez bisitatu
behar da Iruñeko Katedrala. Bertan,
Santa Catalinako kofradiak harrera
egiten zien erromesei Erdi Aroan.
Ezker aldean, San José plazatxoa
dago, toki pintoreskoa eta atsegin
askoa, non merezi baitu geldialdi
labur bat egitea. (ikus 1. eta 3. ibilbideak)
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UDAL ATERPETXE
DEIGARRIENETAKO BAT

Compañía kalean,
Hizkuntza Eskola
Ofizialaren ondo-ondoan
eta Katedraletik oso gertu,
Udal Aterpea dago, Jesus
eta Mariaren eliza zen
tokian. 112 ohe ditu, eta,
beraz, zalantzarik gabe,
Donejakue bideko aterperik
handienetako bat da.

4. DOMINGO SANTUAREN
ELIZA

Estilo gotiko berantiarreko eliza hau
Merkatuko kalean dago eta Done Jakueri
eskainia egon zen. Eraiki zutenean, XVI.
mendean, kofradia batek harrera egiten zien
bertan erromesei. Berez, elizaren XVIII.
mendeko fatxada barrokoan Donejakue
bideak bere lekua du, horma-hobiak eta ateak
hainbat erromes-maskorrekin apainduak
baitaude. Barrualdean, aipatzekoak dira
organo barroko ederra eta nabearen
zabaltasuna. (ikus 3. ibilbidea)

5. SAN ZERNIN ELIZA

San Zernin edo San Saturnino Iruñeko
patroia da. Eliza XIII. mendearen bukaerakoa
da eta katedralaren altuera bera dauka (25
m). Elizari atxikia, Bideko Ama Birjinaren
kapera dago, arkitektura erlijioso barrokoaren
adierazpiderik bikainena. (ikus 3. ibilbidea)

DONEJAKUE
BIDEKO SINBOLOAK

Erromesaren
gidari dira
bide guztian.

6. KONDESTABLEAREN
JAUREGIA
San Zernin elizaren parean,
Donejakue bidean bertan,
jauregi-etxe hau dago, Iruñeko
jauntxoen arkitekturaren
erakusgarri nagusia. Luis
Beamountek eraikiarazi
zuen –Leringo IV. kondea eta
kondestablea izan zen 1550
eta 1560 artean–. Eraikina
behin-behineko udaletxe izan
zen 1752tik 1760ra. Gaur
egun, Interes Kulturaleko Ondasun da, eta lehen solairuan
Sarasate museoa dago.
(ikus 3. ibilbidea)
5. I

31

7. KALE
NAGUSIA
Alde Zaharreko
ardatzetako bat da,
hain zuzen, bertatik
igarotzen delako
Donejakue bidea. San
Zernin eliza –Donejakue bideko aterpe
izan zen duela gutxi
arte– lotzen du San
Lorentzo elizarekin,
non San Ferminen irudia baitago
gordeta.
Duela mende batzuk,
hiriko kale nagusia
izan zen, eta badira
bertan jauregi barroko batzuk oraindik
ere, hala nola Ezpeleta jauregia (XVIII.
mendea), Iruñeko
atari apain eta
deigarriena duena.
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8. SAN LORENTZO ELIZA

Kale Nagusiaren beste muturrean dago eliza
neoklasiko hau, Taconera parkera begira, eta
ospetsua da bertan dagoelako San Ferminen kapera.
Iruñeko santuaren busto-erlikiontzia dago
kaperan, XV. mendeko tailu-lana. Dagoen
lekua eta daukan garrantzia dela-eta,
ezinbestean bisitatu beharreko lekua da
erromesentzat. Haren ondoan dago
Errekoleten plaza, eta, bertan, iturri
barroko bat eta izen bereko komentu
bat. (ikus 2. ibilbidea)

9. TACONERA PARKEA

Tradizioz defenditu da Taconera izena
datorrela “ateak” oinarri duen euskal hitz baten
gaztelaniarako egokitzapenetik, eta
erreferentzia egiten dio, argi eta
garbi, kokalekuari, harresiez
kanpoan baitago. Erdi Aroko
dokumentazioak, baina, aditzera
ematen du izena erromantzetik
datorrela, eta haren esanahia dela
“zuhaitz-motzondoetako lekua”.
1850ean, Iruñeko aristokraziaren
pasealeku bilakatu zen. Parterreen diseinua frantses
erakoa da, eta baditu iturriak, eskulturak eta
monumentu oroigarriak. (ikus 1. eta 4. ibilbideak)

10. GAZTELUGIBEL

Iruñeko “hauspoa” da. Gure New Yorkeko Central Park.
Jendeak urte osoan zehar erabiltzen du, kirola egiteko, ibiltzeko, belarretan
etzateko, txakurrak paseatzeko edota, besterik gabe, solasean aritzeko, presarik
gabe bertako bankuetako batean. Parke hau 60ko hamarkadan sortu zuten,
XVI. mendeko Europako gotorlekurik handienaren inguruan. Oinplano
pentagonalean egina, gotorlekuak barruan parke bat dauka, eta kanpoaldean,
lubanarroak, non, baita ere, patxadaz ibil daitekeen. (ikus 1. eta 4. ibilbideak)

11. NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

Iruñetik atera eta Zizur Txikirantz, Bideak Nafarroako
Unibertsitatea zeharkatzen du. Unibertsitateko eraikin
nagusian, aspalditik, erromesen ziurtagiriak banatu eta
zigilatzen dira. Erromesaldia ezagutarazi eta ikertzeko
asmoz, unibertsitate horrek argitalpen eta ikastaro ugari
egiten ditu hari buruz, eta, 2003. urtetik, Donejakue Bideko
Unibertsitate Ziurtagiria sustatzen du ikasle erromesen
dokumentu gisa. (ikus 4. ibilbidea)
5. I
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PAMPLONA, CIUDAD DE EXPOSICIONES

Begira !

Nafarroako Unibertsitateko Museoa, arte garaikidearen adierazgarri.

6.

IBILBIDEA
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6. I

Pintura eta eskultura zaleek aukera dute Iruñean era
askotako artelanez gozatzeko gune ezberdinetan, hala nola
Nafarroako Museoan, Nafarroako Unibertsitateko Museoan,
Ziudadelako eraikinetan, edo, Iruñetik hurbil, Uharteko Arte
Garaikideko Zentroan eta Jorge Oteiza Museoan.

Nafarroako
Museoa

1

2

Occidens Iruñeko
Katedraleko Museoa

Pablo Sarasate
Museoa
Plaza del Castillo

Arm
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torb
.

Iruñeko Gotorlekuen
Interpretazio Zentroa

Nafarroa

Behereko

etorb.
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XI
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Ziudadela

eto
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Nafarroako
Unibertsitateko Museoa

3

Jorge Oteiza Museoa
(9 km)

6

Uharteko Arte Garaikidearen
Zentroa
(5 km)
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1. NAFARROAKO
MUSEOA

Museoak artelan nafarrak
biltzen ditu, Historiaurrearekin
hasi eta XX. mende artekoak,
bai eta aldi baterako erakusketa
interesgarriak ere. Aipatzekoak dira
honako hauek: mosaiko erromatar
txundigarriak, Leireko kutxatila
hispaniar-musulmana, Esteban maisuak
tailatutako kapitel erromanikoak, Erdi
Aroko freskoak –Erriberritik eta Iruñeko
katedraletik ekarriak– eta San Adriango
markesaren erretratua, Goyaren
maisulana. (ikus 3. ibilbidea)
GOYAREN ERRETRATURIK ONENETAKO BAT

Goyak koadro honetan agerian uzten du bikain
menperatzen zuela teknika, testura ezberdin batzuk
sortuz: prakaren pana, txalekoaren
zeta eta boten larrua.
6. I
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2. OCCIDENS IRUÑEKO KATEDRALEKO MUSEOA
Iruñeko katedralean Occidens erakusketa dago ikusgai, Mendebaldeko historian
barnako paseo bat, gure kulturaren jatorriei buruzko gogoeta sustatu nahi duena.
Izan ere, Occidens ohiko erakusketa batetik askoz harago doan esperientzia da.
2013an, munduko erakusketa hoberenarendako saria jaso zuen, eta 2014an, Special
Commendation saria, Museo Europar Hoberenaren lehiaketan (EMYA 2014).
(ikus 3. ibilbidea)

3. NAFARROAKO
UNIBERTSITATEKO MUSEOA

2015eko urtarrilean inauguratu zen.
Iruñeko erakusketa-gune berri honek María
Josefa Huarteren bilduma aurkezten digu,
non besteak beste XX. mendeko artista
garrantzitsu batzuen obrak ikus daitezkeen,
hala nola Picasso, Rothko, Kandinsky, Chillida,
Oteiza, Tàpies… Halaber, pintura-bildumari
Nafarroako Unibertsitatearen argazki-funts
zaharra gehitu behar zaio: 14.000 argazkitik
gora, XIX. eta XX. mendekoak, izan handiko
argazkilari eta kazetari-argazkilariek eginak,
hala nola José Ortiz Echagüe, Pere Català Pic,
Robert Capa edo Henri Cartier-Bressonek.
(ikus 4. eta 5. ibilbideak)
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L’esperit català (Tàpies).

4. ZIUDADELA

Ziudadela parkeko lau eraikinetan –Armen aretoan, Mistoen pabiloian, Labean
eta Bolborategian– artista nafar garaikideen aldi baterako erakusketak egiten dira.
Espazio ezin hobea da, proposamen artistikoen berri ingurune pribilegiatu batean
izateko. (ikus 1. ibilbidea)

5. HIRI-ESKULTURAK

Iruñeko kale, parke eta lorategietan,
110 eskulturatik gora daude, egile
ezberdinenak, eta erabat egokiturik
daude ingurunera. Kobre, harri, brontze,
altzairu, hormigoi, burdina forjatu
eta abarretan egindako arte-altxorrak
dira, askotan oharkabean pasatu ohi
direnak, ez bisitariak ez bertakoak,
bere egunerokotasunean murgilduta,
ez direlako gelditzen poliki begiratzera.
Haiei buruz dena jakiteko (kokalekua,
izenburua, egilea, historia eta abar),
nahikoa duzu Iruñeko Udalak sortutako
web hau kontsultatzearekin:
http://esculturas.pamplona.es/
METAFORA: ZALDIZKO ESKULTURA

Une aproposa da jatorri ezezaguna duen eta
gaurko egunera iritsi zaigun ahozko ipuin
famatua gogora ekartzeko: Kontatzen dutenez, eskultura lantegi handi baten ondoan bizi zen haur
bat hara sartu zen egun batean, eta harrizko
bloke erraldoi bat ikusi zuen, eskultorea tailatzen
hasia zena mailuz eta zizelez. Hilabete batzuk
igaro ondoren itzuli zen, eta blokearen ordez
zaldizko estatua eder bat ikusi zuen. Begiratu eta,
harrituta, galdetu zion eskultoreari: “Eta nola ote
zenekien blokearen barruan zaldi bat zegoela?”

Korearra (Jorge Oteiza).
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6. JORGE OTEIZA MUSEOA

Oteiza museoa Altzuzan dago, Iruñetik 9 kilometrora, eta eskultore eta artista
integral famatu horren bilduma gordetzen du: 1.650 eskultura, laborategi
esperimentalean egindako 2.000 pieza, marrazkiak, collageak eta KlarionLaborategia, Museoaren funtsezko ekarpenetako bat.

KUBOA

Museoa, hormigoi gorrixkako
kubo handi bat, Francisco
Javier Sáenz de Oiza
arkitektoak egindakoa da,
eta euskal eskultoreak bi
hamarkadez bizitoki izan
zuen etxebizitzan txertatu da.
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7. UHARTEKO ARTE
GARAIKIDEAREN 		
ZENTROA

Iruñeko erdigunetik bost
kilometro baino gutxiagora,
Uharte herrian dago kultur
ekipamendu hau, arte
garaikidea bere diziplina
ezberdinetan, erakusketa
eta era guztietako jarduerak
eginez, hedatu eta sustatzeko
Nafarroan berez sortu den
lehena. Zentroak bereziki
erreparatzen die egungo
arteari, arte sortuberriari eta
diziplina anitzeko
sorkuntzari.

PABLO SARASATE MUSEOA
Kondestablearen Jauregian dago,
eta biolin-jotzaileari lotutako pieza
ugari biltzen ditu, hala nola erabilera
pertsonaleko objektuak, argazkiak,
opariak eta musika-programak.
(ikus 3. eta 5. ibilbideak)

IRUÑEKO GOTORLEKUEN INTERPRETAZIO ZENTROA
Museo bilakatutako bastioi
txiki honetan hiriaren eta haren
defentsaguneen historia ezagut daitezke.
Oso interesgarria da! (ikus 1. ibilbidea)

6. I

39

GASTRONOMIA, EROSKETAK ETA AISIALDIA

Hemen
(oso)

ondo

jaten da
Iruñearen xarma
nagusietako bat gastronomia
da, dudarik gabe, Nafarroako
kulturaren parte baita.
Gonbit egiten dizugu
ibilbide gastronomiko bat
egiteko, eta haren osagarri
erosketetan aritzeko eta
Iruñeko kultur aisialdiaz
gozatzeko. Ongi pasa!
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Ahobizarra kentzeko, Alde Zaharrean
tragoxka batzuk hartzea da hoberena,
eta bertako pintxo famatuetako batzuk
dastatzea. Xora-xora eginda geldituko
zara! Gainera, ostegun gauetan, giro ezin
hobea egoten da Juevintxo ezagunarekin:
baxoerdia eta pintxoa batera, prezio
merkeagoan. Ez galdu aukera! Aholkatzen
dizugu gure lurrak eskaintzen dituen
produktu naturaletako bat dastatzea.
Baduzu non aukeratu: Erriberako
barazki-menestra, pikillo piperrak,
zainzuriak, bildoskia
edo txahalkia,
Erronkariko gazta...
Eta bukatzeko,
zer hoberik gure
artisau-postre
tradizionaletako
batez gozatzea
baino?; hor dituzu,

Plan perfektua: pintxo bat Alde Zaharrean, konpainia onean.

besteak beste, mamia
(dastatu al duzu errezaporea duen mamia?),
gaztanbera eztiaz, arrozesnea, pantxineta, euskal
pastela eta txantxigorriopilak... Hori dena eskainita 150etik gora
taberna eta jatetxe dituzu, zabal-zabalik
zuretzat.

PINTXOAK JATEN

Lagun eta senideekin pintxoak jatera irteteko ohitura handia dago Nafarroan. Kalea
mukuru betertzen da, jendea gogotsu egoten
baita aisialdi horretan lasai-lasai besteekin
egoteko. Zatoz!

Eta janaria laguntzeko, ardo on bat
aukeratzen ahal duzu, Nafarroako
Jatorrizko Deiturakoa: beltz, zuri, gorri
edota moskatela. Eta likoreak atsegin
badituzu, ezin Iruñetik alde egin
patxarana dastatu gabe! Bestalde, Iruñeko
janari-denda gehienetan eta hiriko
merkatuetan erosi ahalko dituzu hemengo
produktu tipikoak, hala freskoak nola
kontserbakoak.

GASTRONOMIA, EROSKETAK ETA AISIALDIA
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EROSKETETAN, OINEZ

Iruñean erosketetara joateko modu
hoberena oinez paseoan ibiltzea da
oinezkoendako kale eta etorbide
ugarietan barna. Argazkian, Karlos
III.aren etorbidea, hiriko kale
komertzial nagusietako bat.

Gastronomiaz gozatu eta
gero, ezer ez hobekiagorik
erosketetara joatea
baino, patxadaz paseatuz
Alde Zaharrean eta
Zabalguneetan. Eskaintza
zabal askoa duzu dendetan
eskuragarri: moda eta
osagarriak (marka nagusiak),
oinetakoak, etxeko gauzak,
bitxiak, erlojuak, bisuteria,
lurrinak, opari-gaiak,
argazkiak, haurtxoen
gauzak... behar duzun guztia,
hor bertan.

Montecarloko balletak.

Gastronomiaren eta erosketen eguna
osatzeko, goza ezazu kultur ikuskizun batekin,
Gayarre Antzokian edo Baluarte-Nafarroako
Auditorioan, hiriko erdigunean bertan.
Antzerkia, dantza, balleta, opera, bakarrizketa
humoristikoak, flamenkoa, kantautoreak,
orkestra sinfonikoak, musikalak, zirkoa, bandamusika, antzerkia familiartean, zarzuela,
erakusketak, antzerki klasikoa... programazioa
era askotakoa da, oso. Kontsulta egin hemen:
www.pamplona.eswww.teatrogayarre.com,
www.baluarte.com. Edo eskaneatu dagozkion
QR kodeak, eta gozatu!

Iruñeko Udala
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Gayarre
antzokia

Baluarte

