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M
ugak norberak bere
buruari jartzen diz-
kionak izaten dira,
sarri. Askotarikoak.

Euskal Herriak badu berea, herri-
tarrak elkarrengandik aldentzen
dituena. Gehiegitan, gauza one-
rako. Baina muga ikusezin bila-
katuko da igandean Baigorrin
(Nafarroa Beherea), egingo den
Nafarroaren Egunean. Basaizea
elkarteak antolatu arren, beste
hainbat herritako jendearen la-
guntza izango dutelako eguneko
ekintzetarako. 

Nafarren arteko harremanak
saretzeko helburua baitauka Na-
farroaren egunak. 1979an sortu
zuten, Baigorriko eskaintza kul-
turala nahikoa eskasa zela iritzita.
Euskarak ere indargune handie-
girik ez zuen garai horretan, eta
pentsatu zuten, Nafarroaren Egu-
naren bidez euskaldunen ezauga-
rri nagusietako bi erdigunean ja-
rriko zituztela. Horretarako, Kul-

turaldia ere antolatzen dute, eta
apirilean hainbat ekitaldi antola-
tzen dituzte. Ziklo hori amaitzen
duen eguna da Nafarroaren Egu-
na.

36 urte ditu Nafarroaren Egu-
nak, eta urte horietan guztietan
egindako harremanen sarea in-
dartsua da. Amaia Castorene Ba-
saizea elkarteko idazkariaren esa-
netan, hainbat herrietako taldee-
kin dituzte hartu-emanak.
Gehienak nafarrak dira, baina
tartean, badira bizkaitarrak.
«Lekeitioko talde batek urteak
daramatza Nafarroaren egunera
etortzen, eta dagoeneko ez dute
hutsik egiten».  

Giro ederra egun osoan
Aldarrikapenekin batera, festak
ere izango du tartea etzi. Goizetik
gauera bitarteko jaia prestatu
dute, eta musika, dantza eta jate-
koa izango dira nagusi. Baina eki-
taldi berri batzuk ere lotu dituzte.
Azken urteetan bisitarien kopu-
ruak behera egin zuela ikusi zu-
ten, eta, horregatik, eskaintza za-
balagoa egitea erabaki dute.
Haur, gazte eta helduentzat ego-
kitu dute egitaraua, eta, aurreko
urteetan ez bezala, bazkaltzeko
garaian ere ekitaldiek ez dute ete-
nik izango. Dultzainak, trikitila-
riak, txarangak... jai giroa izango
da nagusi.

Ohiturari jarraituz, Seaska
ikastolen elkarteak emango du
bazkaria, eta, haren ondotik,
kantaldia izango da. Arratsalde-
an, bertso saioa izango da Julio
Soto, Odei Barroso eta Iñaki Ale-
manekin.

Iluntzean, berriz, kontzertuak
izango dira nagusi. Xokoa gunean
Itziarren Semeak eta Holako tal-
deen emanaldiak izango dira. Eta
oraindik ere parrandan segitzeko
gogoa dutenek ere izango dute zer
ikusi eta dantzatu, Tiri & Terry Dj-
ek jarritako musikarekin girotu-
ko baitute gaua goizaldera arte.  

Historikoak eta kulturak batzen dituen herri bat irudikatzen da
urtero-urtero Baigorrin egiten den Nafarroaren Egunean. 36. aldia
izango du aurtengo egunak, eta egun osoko festa antolatu dute.

Zatiketak alboan 
uzten dituen eguna 

Kalean izango da festa Nafarroaren Egunean. BOB EDME / LE JOURNAL

NAFARROAREN EGUNA

Igandean

10:30. Txalaparta.

12:00. Baigorri, Kilimon eta Txan-

treako ziganteak eta Altsasu,

Otsagabi eta Arrolako dantzariak,

Elizako plazan.

13:30. Jauziak txaranga.

Goiz osoan zehar. Eskulanen 

erakusketa, elizako plazan.

14:00. TEK elektrotxaranga eta

Oxabi kaleetan barna.

14:30. Bazkari nagusia.

15:00. Bertso saioa: Odei 

Barroso, Julio Soto eta Iñaki 

Aleman.

17:00. Dantza ikusgarria, plaza 

nagusian: Altsasu, Otsagabia eta

Erriberako dantza taldeak.

18:30. Jauziak Ezpela txaranga.

21:30. Erromeria, plaza nagusian

19:00 Kontzertuak, Xokoa gune-

an: Xutik taldea, Itziarren Semeak

eta Holako.

Informazio gehiago

bildu nahi izanez gero,

bisitatu webgune hau:

www.basaizea.com

@
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Baigorriko Kulturaldia eta Nafar-
rroaren Eguna antolatzeko ekin-
bidea Basaizea elkarteak hartzen
badu ere, hainbat herriren lagun-
tza izaten dute; Amaia Castorene
(Baigorri, Nafarroa Beherea, 1988)
elkarteko idazkariaren ustez, ho-
rri esker da eguna horren berezia.    
Zein berritasun izango ditu aur-

tengo Nafarroaren Egunak?

Bereziki, plaza giroa indartzen
saiatu gara, giro herrikoia. Gogo-
eta bat egin dugu, lehengo Nafa-
rroaren egunekin alderatuta as-
koz ere jende gutxiago bertara-
tzen baita. Konturatu ginen
haurren gunerik ez genuela, eta
arrazoi horrek ez zituela erakar-
tzen familia asko. Bestalde, kon-
tzertu edo dantzetatik kanpo ere,

proposamen anitzagoa egiten
saiatu gara. Esaterako, egunaren
hastapen-hastapenetik, baita
bazkaritarako garaian ere, beste-
lako sorkuntzak proposatuko di-
tugu, dantza ikuskizun garaiki-
dea edo folk kontzertu bat kasu.
Nafarroaren egunak, euskara

eta kultura indartzeaz gain, Eus-

kal Herri osoko herritarren arte-

ko harremanak sendotzeko xe-

dea du. Nolakoak dira harreman

horiek?

Nik aski egokitzat jotzen ditut.
Batzuentzat, Nafarroaren eguna
zita sahiestezina da. 30 urte ditu
ekitaldiak, eta sumatzen da ba-
tzuentzat ohitura dela. Nafarroa-
ko talde ugarirekin harremanak
ditugu, baina saiatzen gara hartu-

eman gehiago egiten. Egia da le-
henengo lotu genuen jendea in-
guruko bailaretakoa izan zela.
Orain urrunago jotzen dugu, eta
talde ugarirekin elkarlanean ari-
tzen gara.
Zein herriekin dituzue adiskide-

tzak?

Otsagabia, Lizarra eta Tuterare-
kin lotu ditugu hariak azken urte-
etan. Ez dira egun bakarreko ha-
rremanak: guk Nafarroaren egu-
nera gonbidatzen ditugu, eta
haiek, gero, beste egun batzueta-
ra joateko deitzen digute.
36 urte beteko ditu aurten Nafa-

rroaren egunak. Egon al dira al-

daketa gutxi batzuk urte haue-

tan guztietan?

Testuingurua aldatu da segur 
—iaztik udaleko ordezkarien ba-
besa dugu—, baina uste dut egun
horrek baduela bere garrantzia,
borrokan segitu behar baitugu. Ez
da manera berdinean eramaten
gaur egun, baina oraindik ezagu-
penik ez daukagu, eta gure izatea
ukatu zaigu. Horrelako egun ba-
tek oraindik badu indarra, sinbo-
likoki bada ere. Kontzientziak
inarrosteko balio du,  eta hortik
hasten da iraultza.

«Egun honek
oraindik badu
indarra»

Amaia Castorene  b

Basaizea elkarteko idazkaria 

Nafarroaren Egunak «sinbolikoki» duen
indarra mantendu egin behar dela uste du,
egun horren bidez herri izaera batzen delako. ISABELLE MIQUELESTORENA / LE JOURNAL
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P
op abestiak orkestra
bateko doinuen neu-
rrian ikustea ez da ho-
rren ohikoa izaten. Ins-

trumentuen arteko talka modu-
ko bat dagoela dirudi. Horregatik
egin zion «ilusioa» proiektuan
parte hartzeak Jagoba Astiazaran
konpositoreari. «Hori da Guk ta
guk-tarrak ikuskizunaren bere-
zitasuna, instrumentu klasikoe-
tara moldatuta daudela abes-
tiak». Abesti zaharrei soineko be-
rria jarri diete. Juantxo Zeberio
konpositorearekin batera egin
ditu moldaketak Astiazaranek.
Kantuak abesten, berriz, Baigorri
eta inguruetako hainbat artista
arituko dira. Baigorriko Kultural-
diko ekitaldirik indartsuena da. 

Joanes Borda eta Beñat Saraso-
laren ekimenez sortu zen Guk tal-
dea, 1968an, eta, handik urte ba-
tzuetara, Panpi Lakarrieu, Pier
Paul Berzaitz, Beñat Davant eta
Eneko Labeguerie musikariak el-
kartu ziren. Garai horretako beste
hainbat taldek egin zuten mo-
duan, kantuak Euskal Herriko
egoera politikoa salatzeko balia-
tzen zituzten. Orotara, zazpi dis-
ko kaleratu zituzten. 

Sona handia lortu zuen taldeak,
batez ere, Ipar Euskal Herrian.

«Taldearen abestiak bereziki
errotuak dituzte, Hegoaldean
baino gehiago; guk gutxi ezagu-
tzen genituen, eta ezagutzen ge-
nituenak doinu aldetik bakarrik
egiten zitzaizkigun ezagun»,
azaldu du Astiazaranek.

Guk ta Guk-tarrakegiteko pro-
posamena Basaizea elkarteak be-
rak egin zien bi konpositoreei. As-
tiazaranek aitortu du atentzio han-
diena elkartearen gaztetasunak
eman ziola. «Elkarteko kideak eta
orkestrako musikariak gazteak di-
ra, eta horrek erakarri gintuen».

Xare Laborategia oskestrak
joko ditu kontzertuko abestiak.
Hamahiru kidek osatzen dute, eta
horietako gehienek Musikene goi

mailako musika ikastegian egin
zituzten ikasketak. Hainbat zi-
klotan parte hartu du orkestrak.
Besteak beste, Bernaola Festiba-

lean eta Musikagileak zikloan. Zi-
nemarako ere egin dituzte abes-
tiak, Prohibido recordar (Debe-
katuta dago oroitzea) filmerako
adibidez. Berriki Gure sor lekua
filmeko soinu banda ere jo zuten,
Hazparnen (Lapurdi) egin zuten
berremanaldian. 

Astebete, kulturaren jiran
Xare laborategiarekin batera,
Aire Ahizpak, Asteazkenekoak
eta Xenda Ahizpak ariko dira
kantuan Guk ta guk-tarrak ikus-
kizunean. Baigorriko bertako gai-
teroek ere joko dituzte pieza ba-
tzuk. Astiazaranek aurreratu
duenez, orkestrak eramango du
emanaldiko hari nagusia. Sustrai

Colina eta Fredi Paia ber-
tsolariak, berriz, kan-
tuak lotzeaz arduratuko
dira.

Baigorriko kultural-
diari aurreko igandean
ekin zioten, Ruper Ordo-
rikaren kontzertu akusti-
koarekin. Orain dela gu-
txi arte, hausnarketa
gaualdiak antolatzen zi-

tuzten, baina, aurten, kulturaldi-
tik atera dute. Elkarteko kideek
azaldu dutenez, urtean zehar an-
tolatzea erabaki dute.  

Guk taldeak 70eko hamarkadan ezagun egin zituen kantuak
taularatuko dituzte bihar Baigorriko Kulturaldiaren barnean.
Eskualdeko abeslari eta orkestrek parte hartuko dute ikuskizunean.

Betiko abestiak,
soineko berriarekin

Sustrai Colina eta Fredi Paia bertsolariak. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Aline eta Karine Etxeberri, Xendarineko ahizpak. B. EDME / LE JURNAL

Miren, Amaia eta Paxkalin Aire Ahizpak, emanaldi batean. BOB EDME / LE JOURNAL
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Taldearen abestiak bereziki
errotuak dituzte hemen,
Hegoaldean baino gehiago;
guk gutxi ezagutzen genituen»
Jagoba Astiazaran
Konpositorea
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