


Aitzina goaz!

Ibai bat senideen artean
Marra bat mapa batean
Muga bat herri erdian

(Willis Drummond)



Azken hilabete ilunen ondorioak pairatuz, aurten ere 
indartsu gatoz Nafarroaren Eguna antolatuz! Ez dugu 

onartuko hilerri bihur zaitezen. 
Ez, ez dugu gure herria hilerri gisa ikusi nahi! Mugako 

polizia kontrol zorrotzek anaitasuna baino gorrotoa 
sortzen duten garai hauetan, euskararen kontrako eraso 
larriak pairatuz zein gure hizkuntzaren egoera latzari 

aurre eginez, elkargune eta arnasgune beharretan girela 
sinetsiak gira.

Gure hizkuntza mintzatu nahi dugun herria gira, 
hezurdura bat behar duen hizkuntzak hatsa har 

dezan, eman diezaiogun bizitzeko leku seguru bat. 
Etxebizitzaren garestitze ikaragarriak ere herri 

honetan bizitzeko zailtasun handiak sortzen dizkigu 
nun prezioen goratzeak behartzen gaituen herritik 

kanpo bizitzen. Kultura hegemonikoen erreferenteek 
ere geroz eta eragin handiago duten garai hauetan, 

erein eta loratu ditzagun mugaz bi aldeetako sorkuntza 
kulturalak, haien zabalkundea sustengatuz!

Orduan, aurten ere, oztopo guzien gainetik, Nafarroaren 
Eguna, apirilaren 30ean ate joka izanen dugu. 
Baigorrin ospatuko dugun eguna baino lehen aldiz, 
zonbait hitzordu ukanen ditugu 2023ko Kulturaldiari 
dagokionez. Izan ere lehenik, apirilaren 13an, Azken 
Dantza Maisua dokumentalaren emanaldia ukanen dugu 
Urepeleko Amerikanoinean. Ondotik, apirilaren 14an, 
Popo Larren omentzeko gaualdi berezi bat eginen da. 
Bestalde, apirilaren 15an, Menta liburu dendan Bidea 
da Borroka komikiaren aurkezpen kantatua izanen dugu. 
Apirilaren 23an aldiz, Baigorriko Bil Etxean, Intxaurra 
antzezlana emanen digu Mairu antzerki taldeak. Azkenik, 
apirilaren 29an, Ez Dok Hiru antzezlan musikala zoin 
Cumbiam’Beroren kontzertuaz gozatzeko parada izanen da!
Hilabete batzuk berantago ere, Nafarroaren egunak 
daraman engaiamendu kulturala gauzatzera doa! Euskaraz, 
kantuz, irriz eta gozatuz eraiki dezagun biharkoa eta 
parte har dezagun etengabeko hauspotze batean, esku 
artean dugun sua ez dezaten itzali!





AZKEN
DANTZA
MAISUA

TOKIATOKIA
Urepeleko 
Amerikanoenean
ORDUA ORDUA ::  20:00
SARRERA : SARRERA : 5€

Molde zaharreko azken dantza 
maisua genuen Paxatxo, bera izan 
baita duela 400 urteko erakusketa 
modua bizirik mantendu duen azken 
maisua.

Bere heriotzak gogor hunki zuen 
Beasain, eta azken urteetan 
oztoporik gabe garai berrietara 
egokitutako ohiturak, lehen aldiz, 
etorkizunera begira jarri ditu 
kezkaz. Ba al da tradiziorik 
dantza maisurik gabe? Eta, azkena 
izango ote da?

2023•04•13

EGILEAKEGILEAK
Beasaingo dantza taldea 
Bira produkzioak

ZER ?ZER ?
Dokumentala 75min



BOLANTE 
BATEN 

HISTORIA
TOKIATOKIA

Baigorriko 
Bil Etxean

ORDUA ORDUA ::  18:30 
SARRERA : SARRERA : urririk

POPO LARREN OROIMENEZPOPO LARREN OROIMENEZ

Badu 40 urte aurten Popo, Jean-Louis 
Larre desagertua dela. Baigorrirekin 

ta Baigorriko lagunekin sekulako 
atxikimendua zuen eta manera 

berezi batez orroitarazi nahi dugu 
militante horren desagertzea.

 
« Bolanta baten historia » Naparra 

militantearen desgaertzea kondatzen 
duen dokumentala erakutsia izanen 

da arratsalde apalean eta ondotik, 
Popo aipatua izanen da, lekukotasun 

ezberdinen bidez.

2023•04•14

LAGUNDUREN LAGUNDUREN 
ESKUTIKESKUTIK

ZER ?ZER ?
Filma proiekzioa eta 

lekukotasunak



BIDEA DA
BORROKA

TOKIATOKIA
Ortzaizeko Menta 
liburutegian
ORDUA ORDUA ::  11:00
SARRERA : SARRERA : Urririk

Belaunaldiak txapelketaren 
espektatiba sakon bizitzen 
duenez, liburuak BECera doan 
Martin Artola protagonistaren 
bidea kontatzen du. Bertsolari 
Txapelketa Nagusiko finalera doa 
Martin, oholtzan kantatzera, egun 
handia da Martinentzat. Liburuko 
orrietan zehar tartekatuta, BECera 
iritsi ahal izateko bizian egin 
duen ibilbidea ere kontatzen du 
liburuak: ze jende utzi duen 
bazterrean, ze zalantza izan 
dituen, zergatik pasa den bera 
eta ez beste batzuk, harremanak, 
prekaritatea, gatazka armatuaren 
ondoko urteetan haien belaunaldiak 
duen epika berri baten falta, 
gizonezkoen pribilegioak.

2023•04•15

EGILEAKEGILEAK
Beñat eta Unai 
Gaztelumendi

ZER ?ZER ?
Komiki aurkezpen 
kantatua



INTXAU-
RRA

TOKIATOKIA
Baigorriko 
Bil Etxean

ORDUA ORDUA ::  18:00 
SARRERA : SARRERA : 10€ 

helduentzat

Terexa gaixorik dago, baina bera ez 
du bere osasun egoerak arduratzen. 

Etxeko intxaurrondoaren osasunak 
kezkatzen du. Intxaurrondoak ere 

gaitza badu. Onddoren batek kalte 
egiten dio, eta fruituak, kanpoko 

azal eta guzi erortzen dira lurrera. 

Azalak intxaurrak ito eta usteltzen 
ditu. Terexak ez du sendagaiarekin 
asmatzen. Burutan du bere garaian 
konponbideren bat aurkitu zuela, 

baina burua ere galtzen hasia denez, 
ez du zehaztasunez gogoratzen. 
Larritasunak, gaixotasunarekin 

batera, Terexa itotzen du. Gero eta 
nekezagoa zaio arnasa hartzea.

Hiru familiako pertsonaiaren 
mamuekin Terexaren familiaren 

historia ezagutuko dugu.

2023•04•23

EGILEAKEGILEAK
Mairu 

Antzerki Taldea

ZER ?ZER ?
Antzezlana



FRANCOREN 
MENDE 
KANTATZEN 
GENUENEAN

TOKIATOKIA
Aldudeko Alfaroinian
ZER ? ZER ? ::  Aurkezpen 
kantatua
EGILEA : EGILEA : Colette 
Larraburu

1970eko hamarkadan, Ipar Euskal 
Herriko emakume eta gizon abeslari 
batzuk, herritartasun eskubiderik 
gabeko lekuetan, euskal kantua 
sartu zuten. Bereziki Hego Euskal-
Herrian, frankismoaren berunezko 
txapa jasaiten zuten lekuetan. 
Zentsura, metrailetak, edo segaden 
aurrean, ausartu dira zapalkuntza, 
tortura, kartzelatze eta erailtzen 
salatzera beren kantuekin. 
Hegoaldeko lagunekin edo haien 
ordez abestu dute, azken hauek 
abestea debekaturik baizuten.

Liburu hau irakurtzen da, 1950 
eta 1975 arteko abestien bidez, 
Franco hil arte, ondoko urtetara 
ere urrats batzuk emanez. Egia da, 
Franco hil bada 1975eko azaroaren 
20an, frankismoak bizirik iraun 
duela batzuk. Liburu honen 
aurkezpenean, gure artean dauden 
historia honetako eragileek kantu 
zati batzu tartekatuko dituzte.

2023•04•28



EZ DOK
HIRU

TOKIATOKIA
Baigorriko Bil Etxean

ORDUA ORDUA ::  20:30
SARRERA : SARRERA : 12€ 

helduentzat

2023•04•29

EGILEAKEGILEAK
Tartean teatroa

ZER ?ZER ?
Antzezlan musikala

Zenbat euskal kantu ezagutzen 
dituzu, zahar edo berri? Kalkulua 
egin duzu inoiz? Ziur gaude uste 

duzuna baino askoz gehiago direla.
Ikuskizun honetan berrehun baino 

gehiago agertzen dira (zatiak, 
noski !) eta denak ez bada 

gehienak, ezagun egingo zaizkizu. 
Kanta kopuru ederra erabili 
dugu, baina aipatu gabe utzi 

ditugu beste hainbeste kanta eta 
musikari. Horiek ere estimatu 

egiten ditugu, lan honetan 
tokirik aurkitu ez badute ere. 

Gure musika ondarea, altxor bat 
da, gure memoria historikoaren 

lekuko emozionala.
«Ez Dok Hiru», kantutegian 

oinarritutako ikuskizun teatrala 
da. Gure modukoa, eroa, 

deskonzertantea, irringarria 
azalez... Baina azal horren poro 

bakoitzari gure musikarekiko 
maitasuna dario.

TXARTELAK SALGAI 
BASAIZEA.COM EDO BAIGORRIKO ORONOS SPAR SALTEGIAN



CUMBIAM’
BERO

TOKIATOKIA
Baigorriko
Ikastolan
ORDUA ORDUA ::  22:00
SARRERA : SARRERA : urririk

Cumbiam’Bero kontzertu bat ikusiz 
segur zarete bestaldi batean 
parte hartuko duzuela, kolonbiar 
cumbia tradizionalaren erritmoan 
murgilduz. XVI.mendean Kolonbian, 
lekuko, afrikar eta espainol 
eraginen nahasketaz sorturiko 
musika, Hego Amerika guzira hedatu 
ondotik AEB-etan eta Europan 
ezagun egin da joan den mendearen 
erdian.

Latin-jazz eragineko erritmo 
beroak, kobre gorriak eta lelo 
liluragarriak, sekulako mugitzeko 
gogoa sortzen dute Cumbiam’Beroren 
kontzertuek.

2023•04•29

EGILEAKEGILEAK
Cumbiam’Bero

ZER ?ZER ?
Karrikako animazioa



NAFARROAREN
EGUNA

Baigorri, 2023•04•30

09:00 _ MERKATUA ELIZAKO PLAZAN • IKASTOLAKO ASKARIA

11:00 _ DESFILEA BEHEREKO PLAZATIK GAINEKO PLAZARAT 
ORTZAIZEKO KABALKADA, BEASAIN, IRURTZUN ETA LEITZAKO DANTZA 

TALDEEKIN-MAKILARIAK-NAFARROAKO & BAIGORRIKO ZIGANTEAK 
TRIKITILARIAK, TXISTULARIAK, GAITEROAK-BASALDUNAK 
TXARANGAK: UZTARITZEKO TXARANGA, EZPELA & KUXKUXTU

11:30 _ EKITALDIA ELIZAKO PLAZAN

12:00 _ BAS’HITZA • IRRINTZINA

13:00 _ LARRAIN DANTZA & JAUZIAK

14:00 _ IKASTOLAKO BAZKARIA PLAZA XOKON

Goiza GAINEKO PLAZA



15:00 _ BERTSO SAIOA: AITOR ETXEBARRIAZARRAGA,  
JOANES ILARREGI, MADDALEN ARZALLUS  

ETA NEREA IBARZABAL.(FAMILIEN XOKOAN)

16:30 _ DANTZA IKUSGARRIA

17:30 _ KIKI BORDATXO

19:30 _ JANUS LESTER

21:00 _ WILLIS DRUMMOND

23:00 _ DUPLA

01:00 _ DJ ÜZKÜLÜZ

Arra 
tsaldea BEHEREKO PLAZA

Arra 
tsaldea

HERRIKO ETXE 
AITZINA

ARRATSALDE OSOAN HAURREN XOKOA: 
PUZGARRIAK, EGURREZKO JOKOAK, ANIMAZIOAK, 

AURPEGI TINDAKETA, 
PONTX PAILAZOA 16:00TAN.

14:00 _ RAKATAPUNK ELEKTROTXARANGA

17:00 _ BROKEN BROTHERS BRASS BAND

19:00 _ LARRAIN DANTZA ETA DANTZA!

20:00 _ TABERNA IBILTARIA



AUTOBUSAK 10€

TAFALLA 9:00-21:00
(Baigorritik)

IRUÑEA
(geldialdia Zubirin)

9:00-21:00
(Baigorritik)

BAIONA
(geldialdia Larresoron)

9:00-20:00
(Baigorritik)

DONIBANE LOHITZUNE
(geldialdia Senperen)

9:00-20:00
(Baigorritik)

ELIZONDO
(geldialdia Erratzun)

9:00-03:00
(Baigorritik)

MAULE
(geldialdia Muskildin)

9:00-03:00
(Baigorritik)

DONAPALEU
(geldialdia D.Garazin & Larzabalen)

9:00-03:00
(Baigorritik)

HAZPARNE
(geldialdia Heletan & Irisarrin)

9:00-03:00
(Baigorritik)

TXARTELAK SALGAI
basaizea.com



9:00-21:00
(Baigorritik)

9:00-21:00
(Baigorritik)

9:00-20:00
(Baigorritik)

9:00-20:00
(Baigorritik)

9:00-03:00
(Baigorritik)

9:00-03:00
(Baigorritik)

9:00-03:00
(Baigorritik)

9:00-03:00
(Baigorritik)











Nafarroaren Eguna denontzat leku segurua izaitea 
nahi dugu. Edozein eraso mota ez dugu onartuko. 
Izan eraso fisiko ala moralak, behar diren 
baliabideak ezarriak izanen dira horien saihesteko 
eta zerbait gertatzen balitz, berehalako neurriak 
hartuak izanen dira eraso huni erantzuteko. Jaz 
gertatutakoa berriz ere salatzen dugu eta ez dugu 
onartuko aurten ere, holako gertakari batek egun 
hunen dirdira ilundu dezan. Elgar zainduz, denen 
ardura da Nafarroaren eguna, egun pollita eta 
denen errespetuan izan dadin!

BAIGORRIN ERE
ERASORIK EZ !

Gora Nafarroaren Eguna!


