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Hara, zuberotar bat kantuan.
Zuberotarra zarela esan eta askotan 
eskatzen dizute zerbait egiteko: “Kan-
tatu, dantzatu... Badakizu, beraz ema-
guzu zerbait”. Ez da denei tokatzen 
zaien ibilbide bat, baina oso erraza da 
zuberotarra izanik bide hori topatzea. 
Zuberoan kantuak mantendu du fun-
tzioa, festan, ezkontzan edo hiletatan; 
bada manera gordin bat, eta sentsibi-
litatez betea, zerbait edertzeko.

Izanen da desafinatzen duenik ere.
Bistan da [barrezka]. Baina egia da 
herri kantari batean sortzeak be-
larria lantzen laguntzen duela, eta 
kantuak ezagutarazten. Eta gainera, 
eta ez da bortxaz onerako, Xiberoan 
oso ongi kantatu dezakezu euska-
raz kantaldi oso bat, baina euskaraz 
jakin gabe, edo euskaldun sentitu 
gabe. Pastoralak, maskaradak, oso 
deslotuak dira euskaldun izatetik, 
oso ohituretan sartuak.

Hor bada alderik Hegoaldearekin?
Ez derrigor. Iruñea Kantuz-en jende 
ezberdina ikusten dut, baina ez da-
kit min gehiago zerk egiten didan: 

ikustea euskaraz jakin ez baina eus-
kaldun sentitzen den norbait eus-
kal kantuak kantatzen, irudiz bezala 
nahikoa zaiola, edo euskara ez da-
kien eta bere burua Euskal Herrian 
ere kokatzen ez duen norbait eus-
karaz kantatzen, baina bere pentsa-
mendua urrunago eraman gabe.  

Aberri Egunean, Txoria txori eta 
Ikusi mendizaleak hautatu ziren 
kanturako. Izan zen galdetu 
zuenik ez ote genuen beste 
kantarik partekatzen.
Oso gutxi dira denok partekatzen 
ditugun kantak. Euskara dakigunon 
artean ere, zenbat dira ez dakizki-
gunak? Pastoral bakoitzean urtero 
sortzen dira lau-bost. Maskarada bat 
urtero? Beste kantu bat. Haur kan-
tari txapelketetarako sortzen dire-
nak. Milaka. Egiten dira behin, baina 
ez dira sartzen gure errepertorioan. 
Horregatik mingarria zen bi kan-
tu horiek hautatzea, esatea bezala: 
“Euskal herritarrak gutxi gara, txi-
ki gara, beraz tira, Hegoak... eta bes-
tea”. Baina oso pobrea da, eta ari gara 
gure buruak ehorzten, zuloa guretza-

Goizeko ordu txikietan kantuz hasi nahiko luke, edozein 
tabernatan, baina beldur da bitxiki begiratuko ote 
dioten, galtzen ari baita lagun artean kantatzeko ohitura. 
Ez da izanen errepertorio faltagatik, baina bai, agian, 
euskaldunok gure kantagintzari begiratzeko dugun 
moduagatik, hartu diogun zahar usainagatik. Hala uste du 
ihitz iriartek (Aloze, 1987), iruñean bizi den abeslari, kantu 
taldeen gidari, kultur ekintzaile...zuberotarrak. Jatorriari 
buruzko topikoei tiraka abiatu da elkarrizketa.

“Ari gara gure buruak 
ehorzten, zuloa guretzako 
egiten. oso gutxi sinesten 
dugu gure baitan”

KANTATU NAHi dUT HErriA

Ihitz Iriart Casenave

TxOrI BAT, 
ADArrETIK ADArrErA

“Esaten da sorlekuak baldintzatzen duela bi-
dea. Ni Zuberoako Aloze herrian sortua naiz,  
Txorikantagia auzoan, 1987an. Txikitatik, gu-
rasoek Erregetxopita dantza eta kantu tal-
dera eraman gintuzten, larrainera. Hor ikasi 
genuen zer zen gure kultura. ikastolak ere 
anitz eman digu; hango lagunen artean sor-
tua da Amaren Alabak taldea: 12 urterekin 
hasi, eta gaur egun arte. Urte guzti hauetan, 
proiektuak eman dio erritmoa nire bizitza-
ri: proiektu aurreko momentua, proiektua 
bera, eta ondokoa, eta ondotik heltzen zen 
beste bat. Maskarada batzuetan parte har-
tu dut, pastoraletan ere. orain, txori hori 
iruñean pausatu da, bizitzak hala ekarrita, 
eta gauza berdintsua egiten hasi naiz he-
men. sortu dira beste proiektu batzuk, eta 
ekarri du beste jende askoren ezagutza. Hori 
da sorkuntzak dakarrena: imajinazioa landu, 
harremanak egitea. Bizitzeko modu bat da. 
ongi ala gaizki, hori da egiten dakidana”.



Ekainak 28, 2020

ARGi-koNtRA І 53

ko egiten. Oso gutxi sinesten dugu gure 
baitan; gure kantuak oso zaharkituak 
direla uste dugu, aspergarriak. Ez gara 
kapaz kantuen poesia garai bakoitzari 
egokitzeko, eta baztertzen ditugu.

Mugan aurrera eta atzera ibiltzen 
zara. Zer aldatzen da Dantxarineatik 
Ainhoara?
Justuki hor, deus. Bi tokitan da bertsua 
natura, bizitza, kultura egiteko modua. 
Egia da Iparraldean oso begi-bistakoa 
dela herri kultura, libertimenduak, ka-
balkadak. Baina uste dut hemen ere, 
Nafarroan, funtsean ekitaldi bertsuak 
direla, adibidez Lantzen edo Altsasun, 
inauterietan. Plaza gainekoa ez da berdin
-berdina, baina herri bat biltzen da festa 
bat aurrera eramateko, sortzen dira ha-
rremanak, eta desegin. “Muga” esan, eta 
ikusten dugu marra bat, eta begiradak 
bi aldetara, bakoitza berera; baina irudi-
tzen zait justuki toki horiek elkarguneak 
direla, eta kulturak, azken finean, eginak 
dira elkar ulertzea posible delako.

Baina Iruñean egonda, sentitu duzu 
mugaren pisurik?    
Hainbeste aldiz entzun dut etxean “denak 

nafarrak gara”... Ni sortu naiz zuberotar 
peto-petoa, ulertu gabe zergatik denok 
nafar izan behar genuen [barrez]. Eta 
heltzen zara Iruñera, eta oh, Nafarroa, 
oh, Euskal Herria... Eta ez. Ez da horren 
agerikoa. Iruñean hastapen batean fran-
tsesa sentitu nintzen, baina hasi naize-
nean txikitan egindako ber lana hemen 
egiten, berriro sentitu naiz nire tokian. 
Eta are botere gehiagorekin, edo lotsa 
gutxiagorekin, konplexurik gabe euskara 
dakidalako, bitxi sentitu gabe.

Azken urteetan, Iparraldeko herri 
kulturaren adierazpideek toki hartu 
dute Iruñean: Bidador Pastorala 
lehenik, eta Iruinkokoa libertimendua 
gerora. Zu hor aritu zara.
Pastoralarekin niregana etortzean, nire 
lehen erreakzioa izan zen: “Utzi gaitzazue 
pixka bat bakean. Ezin duzue dena izan. 
Zuberoan dirurik ez dugu, beti Hegoal-
deari eskatzen diogu. Zuek dirua dauka-
zue, guk kultura daukagu, onartu ezazue 
[barrez]”. Baina gero ikusi nuen Zuberoan 
egin ahal ez nituzkeen gauza batzuk egin 
nitzakeela Iruñean, askatasun bat banuela.  

Edukietan?

Egiteko moduetan, tradizioa hunkitzeko 
moduan. Niretzat, pastoraletan edo he-
rri ekintza horietan, garrantzitsuena da 
egokitu daitekeela, eta egokitzen direlako 
ez direla hiltzen. Esaten nuen: “Pastoral 
bat Iruñean? Zentzurik badu?”. Eta bai, 
zeren eta pastoralak edo libertimenduak 
jendea elkartzen du helburu komun baten 
ondoan; eta euskaraz sorkuntza egiteak 
ez dakit kalterik egin dezakeen. Iruñean 
euskal komunitatea txikia dela esaten da, 
baina bada jende bat elkar ezagutzen ez 
duena, eta hor ikusi nuen funtzioa.

Kulturak egiten du herria?
Kontua da gure kulturarako, momentuz, 
herririk ez dagoela. Kontraesan bat da: 
kultura baliatu daiteke herri bat sortzeko, 
oso borroka alor polita da, baina ber mo-
mentuan, herririk, estaturik ez dugunez, 
oso zaila iruditzen zait gure kultura eta 
hizkuntzak aurrera egitea. Babes gehiago 
izanen genuke benetan onartuko bage-
nu euskaldunak garela, eta gure kultu-
rak balio duela zerbaitetarako. Sinesmen 
hori gure partetik ere balego. Ezjakinak 
gara, ez dakigu zer dugun, oso zaharki-
tuak ikusten ditugu gauzak, fosiziliatuak, 
eta ez dakigu zenbat jolastu daitekeen. 

"‘MUgA’ ESAN, ETA iKUSTEN DUgU MArrA BAT, ETA BEgirADAK Bi ALDETArA, BAKOiTZA BErErA; BAiNA irUDiTZEN ZAiT JUSTUKi TOKi 
HOriEK ELKArgUNEAK DirELA, ETA KULTUrAK, AZKEN FiNEAN, EgiNAK DirA ELKAr ULErTZEA POSiBLE DELAKO".


