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Berorren gorentasunak, 
 
Poza eta esker ona sentitzen dut zuen eskuetatik eta milaka 
urte dituen Leireko monasterio sakratu honetan Nafarroak 
eman nahi izan didan kulturaren saria jasotzean. 
 
 
Aurten hirugarren aldia da garrantzi handiko sari bat ematen 
didazuela. Lehena, Oviedon izan zen, 1985ean. Gazte-gaztea 
nintzela, Arteen Asturiasko Printzearen Saria eman 
zenidaten. 2006an, Letizia andrea ere bertan zela, Pinturaren 
Velázquez Saria hartu nuen, Madrilgo Prado Museoko 
Velázquez areto handian.  
 Gaur, berriz, Nafarroan jaso dut, gure printze-printzesen 
eskutik, Nafarroako antzinako erresumaren tituluaren izena 
daraman saria, Vianako Printzea, gaur arte historiak eta 
kulturak estimuaren sinbolo gisa gorde dutena. 
 
 
Sari honek pinturaren jardunari/lanbideari nire bizitzan 
eskaini diodana aintzatesten du. Kulturaren Vianako Printzea 
Sariak Nafarroako pertsonaia garrantzitsuak ohoratu ditu 
orain arte, baina aurten nik eskuratu dut. Nafarroako Kultura 
Kontseiluak ni hautatu nau, Mantxakoa banaiz ere. Ez dut 
gogoetarik egingo kulturan lanean ari garen guztion 
merituak, guztiak hain ezberdinak izanda, neurtzeko 
moduaren inguruan, baina aspalditik zuekin dudan 



harremanak eragin handia izan duela pentsatu nahi izaten 
dut, izan ere, pinturako tailerrak eman nituen, lehenengo 
Tuteran eta ondoren Iruñean. Erabat pozten nau 
besteentzat, zuentzat, erabilgarri izateak, eta sari hau nire eta 
Nafarroaren arteko loturaren beste arrazoi bat da. 
 
 
Nire bizitza ere, oro har, sari aparta izan dela uste dut. 
Batzuetan zaila egiten zait sinistea jarduera  honetan 63 urte 
eman ditudala, aspertu gabe, niretzat hain zoriontsua izan 
zen eta Tomelloso sorterrian pasa nuen 1946ko udatik hasita 
orain arte. Daukadan memoria onari esker bizitzako urte 
guztietako oroitzapenak argi ditut, gertu sentitzen ez baditut 
ere: lan ona, pinturak nire bizitzan zehar hurbildu dizkidan 
pertsonak; batzuetan erraza eta beste batzuetan zaila izan da 
bizitza, betidanik bizileku izan dudan herrialdean, Espainia 
bezalako herrialde eder eta zalapartatsu honetan. 
 
 
Eskerrik asko Nafarroako Lehendakari andrea eta 
epaimahaiko jaun-andreak, sari hau jasotzeko proposatu 
nauzuelako. Eskerrik asko Inmaculada, eskerrik asko Juan 
José, agintari eta lagunok, guztiok, niretzat hain garratzitsua 
den sari honengatik. 
 
Eskerrik asko, berriz ere, berorren gorentasunak, hemen 
izateagatik, ohorea da niretzat eta nire familiarentzat. 
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