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JOAN DEN URTEAN 500 urte bete ziren Gazte-
lak eta Aragoik Nafarroa bereganatu zutene-
tik. “Jaialdia iaz egitea litzake idealena, baina
egoerak ez zuen ahalbidetu eta atzeratu egin
behar izan genuen”, adierazi du Mikel Lasar-
te Ortzadarreko kideak. Izan ere, Barañaingo
udalak aurten eskaini dizkie folklore jaialdia
aurrera eramateko lekua eta baliabideak.

Gipuzkoako Alur eta Nafarroa Behereko
Garaztarrak taldeek hartu dute protagonismoa
ekimenean, Ortzadarrekin batera. Bi taldeok
askotan eskaini dute Nafarroako konkistari
buruz sortutako ikuskizuna, baina gutxitan
Nafarroan. Ikuskizun guztiak euskaraz sor-
tuak direla azpimarratu du Lasartek, eta
garrantzitsua dela, “dantzaz gain, musika, kan-
tak eta hizkuntza baitira folklorearen oinarri”.

1512 Izanak Dirau izenburupean gidatu
zituzten oinak Alur taldeko dantzariek,
Barañaingo Auditorioan, azaroaren 17an. Eli-
sabete Nosellas taldeko kidearen esanetan,
garaileen ikuspuntutik kontatuta dagoen his-
toriari buelta eman eta “ezkutuan zegoena”
azaleratzeko helburua izan zuten Alurren.
Nafarroa Euskal Herria izan bazen, gaur zer-
gatik ez den izango bota du airera Nosella-
sek: “Gertaera 1512an izan zen arren, Nafa-
rroak badauka oraindik izateko motiboa”.

Donibane Garaziko Garaztarrak taldeak
dantza tradizionalak egin ohi ditu, baina

garaikidearekin nahasita osatu zuten Kontra-
pas, azaroaren 10ean Barañaingo Auditorioan
eskaini zutena. Euskal Herriaren nortasunari
buruzko saioa da, musika, antzerkia eta poe-
sia barne hartzen dituena. Euskarak bizirik
dirauela azaleratzen du, besteak beste.

Ortzadar dantza taldearen Librea ninçana
ikuskariak emango dio amaiera jaialdiari,
abenduaren 15ean. Dantzariek Nafarroareki-
ko maitasuna errepresentatuko dute, sufri-
mendu eta errepresio betean. “Kateatu nin-
duzun libre nintzena” esaldiak lotu du
bereziki maitasuna konkistarekin. 

“Gertatutakoa oroitu eta herritarren sufri-
mendua argitara ekarri nahi dugu”, adierazi
du Lasartek. Sufrimendua era askotan ulertu-
ta, bakean dagoen herri bateko biztanleak
protagonista direla: borrokara edo erbestera
alde egin behar izan zutenak, ondasunik gabe
gelditu zirenak, bortxatuak… Omenaldi gisa,
pisu handia izango dute emakumeek, “herria
aurrera ateratzen rol oso garrantzitsua bete
baitzuten garai hartan”. 

Iluntasun horretan, ordea, ez da dena bel-
tza. Ikusleari herria zutik dagoela erakutsi eta
mezu positiboa helarazi nahi diote Ortzada-
rrekoek. Historia edo istorioa barrutik atera
zaiela aipatu du Lasartek. 

Taldearen ardatza dantza tradizionala den
arren, sentimenduetan oinarritutako emanal-
di bat sortu nahi dute. Dantza bakoitzeko
sentsazioek elkarloturik osatu dute historia,
eta hark herritarrengan utzi zuen arrastoa
sentiaraziko dute.

Datorren urtean bi urtebetetze ospatuko
ditu Ortzadar taldeak, folklore elkarteak 40
urte egingo baititu, eta jardunaldiek 30.
Horien inguruko ekimenak
buruan, gogotsu dabil Ortzadar.
Nafarroako dantzen Atlasa osa-
tzea lehentasunen artean dute,
bestalde. n

Nafarroa 1512: herri xumearen
sufrimendua dantzan 

ORTZADAR KULTUR ZIKLOA

Iruñeko Ortzadar euskal folklore elkarteak 29. kultur jaialdia antolatu du aurten, eta zenbait
ekimenen artean dantza nabarmendu du. Nafarroako konkista gogoratu, bizirik dagoen
herria dantzatu eta euskarazko eskaintza baliatu. Horixe, Barañaingo jaialdiaren funtsa.
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