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Nafarroako Gobernua
Jendearentzako argibidea eta Erregistro Orokorra

Tel.: 848 42 71 00
Faxa: 948 22 76 73

Turismo Bulegoa (Iruña)
Tel.: 948 20 65 40

Faxa: 948 20 70 34

SOS NAVARRA ............................................................... 112
(Foruzaingoa, suhiltzaileak, anbulantziak, ospitaleko

larrialdiak, errepideko laguntza eta babes zibila)

Renfe .................................................................................... 902 24 02 02
Autobusak (Iruña) ..................................................... 948 22 38 54
Noaingo aireportua ................................................948 16 87 00
Teletaxi (Iruña) .............................................................948 23 23 00
Radiotaxi (Iruña) ......................................................... 948 22 12 12
Posta eta telegrafoak (Iruña) ........................... 948 20 68 40

Argibidea

Arroila

Eliza

Donejakue bidea

Errepide nagusia

Autopista

NAFARROAKO JAUREGIA
XIX. mendearen erdian eraiki zen eta Nafarroako Gobernuko eta
bere Lehendakariaren egoitza da. Barnean Tronuaren Aretoa
dago (1860) eta Nafarroako historiako gertaera nabarmenak
irudikatzen dituzten margolanen bidez dago apaindua. Halaber,
32 nafar errege-erreginen galeria dago.  Bi fatxada neoklasiko
ditu, eskulturen bidez apainduak. Hegoaldean, lorategia dago
eta hantxe 36 metroko altuera duen sekuoia erraldoia. Nafarroako
Artxibo zaharraren fatxada nabarmentzen da, 1898an estilo
eklektikoari jarraiki eraikia.

FORUEN MONUMENTUA
Monumentu hori herriak ordainduta eraiki zuten, Nafarroako foru
eraentzaren babesaren oroitzapenean, Germán Gamazo Ogasun
ministroaren proiektuaren harira (proiektu hori bertan behera
geratu zen). Manuel Martínez de Ubago arkitektoak egin zuen.
Obrak 1903. urtean amaitu ziren. Monumentuaren bost aldeetako
bakoitzean Nafarroako Erresumako bost merindadeen armarri
bana dago irudikaturik: Iruña, Tutera, Lizarra, Erriberri eta Zangoza.
Armarri handien azpian eta monumentuaren perimetro osoan,
Nafarroako zenbait hiri eta herriren hogei armarri heraldiko eta
bost plaka daude, Foruei buruzko inskripzioekin. Angeluetan
marmolezko bost irudi alegoriko daude. Irudi horiek honakoa
irudikatzen dute:  Justizia, Historia, Autonomia, Bakea eta Lana.
Buruan, emakumezkoaren irudi bat du, brontzezkoa, Nafarroa
irudikatzen duena. Emakumeak eskuineko eskuan erresumaren
armarriko kateak ditu, eta ezkerrekoan, berriz, Foru Legea dioen
pergaminoa.

NAFARROAKO PARLAMENTUA
Auzitegi zaharra edo Justizia Jauregi zaharra izenekin ere ezaguna
da. 1892an eraiki zuten, Nafarroako Jauregiaren aurrean, Sarasate
Pasealekua urbanistikoki ixteko. Hiru solairu ditu, eta fatxadan
leihate orekatuak. Bertan harria eta adreilu gorria tartekatzen dira.
XIX. mendearen amaieratik, Nafarroan izandako jarduera judizial
guztiaren egoitza izan zen. Gaur egun Nafarroako Parlamentua-
ren egoitza da.

UDALETXEA
Hiru burguek (Navarreria, San Saturnino eta San Nikolas) bat
egiten zuten lekuan eraiki zuten. Burguek bat egin zuten Karlos
III.a Nobleak “Batasunaren Pribilegioa” deitutakoa aldarrikatu
zuenean 1423. urtean. Egungo fatxadan barroko berantiarreko
estiloa XVIII. mendeko estilo neoklasikoarekin batera ageri da.
Eraikinaren gainerako atal guztiak, ordea, XX. mendekoak dira.
Balkoi nagusitik Sanferminak iragartzen dituen txupinazoa
botatzen dute urtero, uztailaren 6an. Bertan ere festari amaiera
ematen zaio “Pobre de mi” ospetsuaren bidez.

KATEDRALA
XIV. eta XV. mendeetan eraiki zuten, aurretik tenplu erromaniko
bat zegoen lekuan.
Fatxada neoklasikoaren atzean (Ventura Rodriguezen lan gore-
na), tenplu gotiko zoragarri bat dago, 28 metroko garaiera duen
erdiko nabearekin.
Eraikuntza oso soila da eta argia XVI. mendeko beirateak eta
beste beirate modernoagoak dituzten leihate zorrotzetatik
sartzen da.
Andre Mariaren irudia, tenpluaren buru dena, zilarrez estalitako
tailu erromanikoa da.
Erdiko nabean Karlos III.a Noblearen eta bere emazte Leonorren
hilobia dago, XV. mendeko eskultura gotikoaren adibide ederra.
Santo Tomasen edo Caparrosoren erretaula bereziki baliotsua
eta interesgarria da.
Klaustroa Katedraleko harribitxia eta gotiko estiloaren gailur uni-
bertsaletako bat da. Gingil-arkuak, mainelak, gangak eta ateak ditu,
aniztasun eta dotorezia handiko eskultura multzoekin apaindurik.
Katedralak beste gela batzuk ditu. Horietako bat Kalonjeen
sukaldea da, dekorazio rokokoa duena. Jangela ere bada, gotiko
ingelesekoa, eta bertan arte sakratuko bilduma baliotsua duen
Elizbarrutiko Museoa dago.

KULTURA ETA TURISMO
DEPARTAMENTUA
1842an eraikitako eraikin neoklasikoa. Klaustro isabeldar handia
du, gaur egun beirate zabal baten bidez estalia.
Institutu Probintziala izateko proiektatu zen eta han aritu zen
ikasten Pio Baroja.

COMPTOS GANBERA
Ansoleaga kalean dago, eta antzina jauregia izan zen. Ondoren,
Erresumako Kontuen Auzitegia izan zen 1525etik 1836 urtera
bitarte.
Errege Karlos II.ak sortu zuen 1365ean, errege-finantzen kontrola
indartzeko. 1836an desagertu zen arren, 1980an berrezarri zuten,
kontu publikoen kontrolerako organo autonomiko gisa.
XIII. mendeko Erdi Aroko eraikin hori Iruñeko gotiko zibilaren
adibide bakartzat hartzen da. Kanpoaldean, sarrera nagusiko
arku zorrotza, leiho zorrotz txikiak eta Espainiako errege-armak
dituen armarria, XVIII. mendearen erdialdean jarritakoa, nabar-
mentzen dira. Barnean, Nafarroako erregealdietako txanponak
gordeta daude, bai eta errege-erreginek sinatutako kontsulta
agiriak ere.  Kanoi zorrotza duen ganga batek estalitako pasabide
txikiak lorategira eramanen gaitu. Lorategiak putzu bat du
erdian.

REDINGO BASTIOIA
Katedraletik hurbil dago Iruñeko harresietako leku berezi hori.
Han, sekulako ikuspegi ederra dago eta, zehazki, hiriaren iparralde
osoa ikusiko dugu, bai eta Arga ibaiaren ibilbidea ere.
Zaldi Zuriaren ostatua berreraiki zuten Agerre jauregi gotikoaren
arrastoak erabilita. Azken finean, Erdi Aroko giroraino eramanen
zaituen txoko ederra.

SAN SATURNINO ELIZA
San Zernin edo San Saturnino eliza burgu zaharreko gune
erlijiosoa izan zen. Babes eta militar funtzio garrantzitsua bete
zuen bertako biztanleentzat. Tenplua XII. eta XV. mendeetako
eraikin gotiko sendoa da, eta atariak arkupea du.
Bi defentsa dorre ditu eta horietako baten gainean oilar itxurako
haize-orratza dago. Bi dorre horiek hiriaren irudirik eder eta
hurbilenekoak dira.
Atariaren aurrean “putzu txikia” dago. Tradizioak dioenaren
arabera, Iruñeko zaindari Saturnino apezpikuak hiriko lehenda-
biziko kristauak bataiatu zituen putzu horretan.

SAN NIKOLAS ELIZA
San Nikolas eliza Erdi Aroko burgu horretako gune erlijiosoa
izan zen. Babes eta militar funtzio oso garrantzitsua bete zuen
bertako biztanleentzat.
XII. mendeko gotorleku-eliza hori erromanikoa da, trantsiziokoa.
Barnealdean, ganga eta absidea gotikoak dira. Tenpluaren gai-
nontzeko parteak zistertar estilokoak dira. 1924an zaharberritu
zuten. Barnealdean badu organo barroko handi bat, 1769koa,
hiriko hoberena.
1887an eraikitako arkupeek inguratzen dute eliza.

SAN LORENTZO ELIZA
Elizak balio sentimental handia du, bertan San Fermin kapera
baitago. Gaur egun dagoen fatxada 1901ekoa da. Florencio
Ansoleagak diseinatu zuen eta aurretik zegoen fatxada ba-
rrokoaren ordez jarri zuten. Kaperaren barnealdeak gurutze
grekozko oinplanoa du, lauki batean sartuta.
Bertan deigarria da kupulen joko geometrikoa, bai eta goiko
aldean dagoen linterna ere.

NAFARROAKO MUSEOA
Iruñeko museorik baliotsuena da. Andre Maria Errukizkoaren
ospitale zaharrean ezarri zuten, eta oraindik zutik dago ospita-
learen fatxada. Museoa Santo Domingo aldaparen hasieran
dago. Nafarroako historiari loturiko arkeologia eta arte bildumak
hartzen ditu. Horien artean nabarmentzen dira Iruñeko katedral
erromanikoko kapitelak eta Leireko kutxatila; azken hori Leireko
monasteriotik datorren marfil hispaniar-arabiarraren adibide
apartekoa da.

Erromatarren garaiko mosaiko garrantzitsuak ere badira, Teseo-
rena, esate baterako. Pinturari dagokionez, museoko obrarik
gorena nabarmendu beharra dago,hots, San Adriango Markesa
lana da, Goyak egindakoa.

SARASATE MUSEOA
San Joan apaiztegi zaharraren kapera neogotikoan dago 1991.
urtetik hona. Museo-areto horretan kanoi ganga nabarmendu
beharra dago; Iruñean bakarra da.  Sarasatek erabilitako zenbait
objektu pertsonal daude. Eta bertako lan adierazgarrienen artean
hauek nabarmenduko ditugu: aretoko buru dagoen biolin-
jolearen erretratua, José Llanecesek 1894an margotutakoa;
Benlliurek brontzez egindako bustoa, eta musikariak erabilitako
bi biolin eta piano bat.

ERREGE ARTXIBOA
Merkatuko kaletik hurbil, Navarreriako leku pribilegiatuan, Nafa-
rroako Errege-erreginen jauregia dago. Eraikinak, dena den, beste
izen hauek ere baditu: San Pedrorena, Erregeordearena edo
Kapitaniako jauregi zaharra.  XII. mendekoa da, 1190 ingurukoa,
garai hartan agindu baitzuen Antso VI.a Jakitunak jauregi hori
eraikitzeko. Rafael Moneo nafar arkitektoak zaharberritu du
eraikina, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren egoitza izateko.

TACONERA PARKEA
Iruñeko parke guztien artean zaharrena eta ederrena da. Lora-
tegiz betetako gunea da. Taconeran vienar kafetegi polita eta
Julian Gayarre tenorearen monumentua daude. Hala ere, bere
ezaugarririk adierazgarriena fauna da: oreinak, adarzabalak,
paumak eta hainbat anatido biltzen dira harresietako lubana-
rroetan.

ZIUDADELA
Felipe II.aren aginduz, 1571etik 1645era eraikitako harresidun
gotorlekua da. Italiako Giacomo Pelearo ingeniari militarraren
proiektuaren arabera egin zuten. Babes sistema oso sofistikatua
asmatu zuten, Anberesko gotorlekuaren ereduari jarraiki: ange-
luetan 5 bastioi dituen pentagonoa.  Espainiako Errenazimen-
duko arkitektura militarraren adibide nagusia da, askoren esa-
netan. Ziudadelako soiltasun errenazentista agerian geratzen
da atari nagusian. Han bertan oroitarri bat paratua dago, obren
hasiera gogora ekartzeko.
1808an Frantziako soldaduek hartu zuten, eta 1888an bastioi
batzuk bota zituzten hiri berria eraikitzen hasteko.  Ziudadela
hiriaren hauspo berde handia da, eta bere lubanarro, bastioi eta
pabilioietan aisialdi eta kirol jarduerak, erakusketak eta kultur
jarduerak egiten dira. Hiriko erdigune geografikoan dago. Gai-
nera, pentagonoaren erpinetako bakoitzak puntu kardinal bat
seinalatzen duela ematen du, Iruñeko zabalguneak ordenatuz.

PLANETARIOA ETA YAMAGUCHI PARKEA
Yamaguchi parkea 1997an inauguratu zen, eta San Frantzisko
Xabierkoa XVI. mendean bizi izan zen Japoniako hiriaren izena
eman zioten. Iruñeak senidetze hitzarmena du hiri horrekin.
Belardi zabala da eta erdian Japoniako lorategi bat dago. Hantxe
dago Planetarioa, hau da, erakusketak eta zabalkunde zientifiko-
rako topaketak hartzen dituen eraikina. Bestalde, inguruetan
zinema areto eta taberna eta jatetxe asko daudenez, Yamaguchi
eremua iruindarrek elkartzeko eta jolasteko duten lekurik na-
barmenetako bat da.

BALUARTE–BILTZAR JAUREGIA ETA
AUDITORIOA
Iruñeko hirigunearen bihotzean dago, hirirako sarrera nagusiekin
ezin hobeki komunikaturik.
Eraikina granitozkoa da kanpotik, gris iluna, eta Nafarroako kultur
eta biltzarren ezinbesteko erreferentzia bilakatu da.
Barnean hainbat areto dauzka: 1.600 ikuslerentzako auditorioa;
500 ikuslerentzako ganbera aretoa; biltzarretarako bi gela, ge-
hienez ere 800 pertsona hartzen dituztenak; erakusketetarako
bi gune, 4.100m2 -ko azalera dutenak; erabilera anitzerako gela,
jatetxe eta taberna guneak, bai eta 900 ibilgailurentzako apar-
kalekua ere. Azken buruan, XXI. mendeko Iruñeak dituen beharrei
emandako erantzuna.
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Nafarroako Gobernua
Jendearentzako argibidea eta Erregistro Orokorra

Tel.: 848 42 71 00
Faxa: 948 22 76 73

Turismo Bulegoa (Iruña)
Tel.: 948 20 65 40

Faxa: 948 20 70 34

SOS NAVARRA ............................................................... 112
(Foruzaingoa, suhiltzaileak, anbulantziak, ospitaleko

larrialdiak, errepideko laguntza eta babes zibila)

Renfe .................................................................................... 902 24 02 02
Autobusak (Iruña) ..................................................... 948 22 38 54
Noaingo aireportua ................................................948 16 87 00
Teletaxi (Iruña) .............................................................948 23 23 00
Radiotaxi (Iruña) ......................................................... 948 22 12 12
Posta eta telegrafoak (Iruña) ........................... 948 20 68 40

Argibidea

Arroila

Eliza

Donejakue bidea

Errepide nagusia

Autopista

NAFARROAKO JAUREGIA
XIX. mendearen erdian eraiki zen eta Nafarroako Gobernuko eta
bere Lehendakariaren egoitza da. Barnean Tronuaren Aretoa
dago (1860) eta Nafarroako historiako gertaera nabarmenak
irudikatzen dituzten margolanen bidez dago apaindua. Halaber,
32 nafar errege-erreginen galeria dago.  Bi fatxada neoklasiko
ditu, eskulturen bidez apainduak. Hegoaldean, lorategia dago
eta hantxe 36 metroko altuera duen sekuoia erraldoia. Nafarroako
Artxibo zaharraren fatxada nabarmentzen da, 1898an estilo
eklektikoari jarraiki eraikia.

FORUEN MONUMENTUA
Monumentu hori herriak ordainduta eraiki zuten, Nafarroako foru
eraentzaren babesaren oroitzapenean, Germán Gamazo Ogasun
ministroaren proiektuaren harira (proiektu hori bertan behera
geratu zen). Manuel Martínez de Ubago arkitektoak egin zuen.
Obrak 1903. urtean amaitu ziren. Monumentuaren bost aldeetako
bakoitzean Nafarroako Erresumako bost merindadeen armarri
bana dago irudikaturik: Iruña, Tutera, Lizarra, Erriberri eta Zangoza.
Armarri handien azpian eta monumentuaren perimetro osoan,
Nafarroako zenbait hiri eta herriren hogei armarri heraldiko eta
bost plaka daude, Foruei buruzko inskripzioekin. Angeluetan
marmolezko bost irudi alegoriko daude. Irudi horiek honakoa
irudikatzen dute:  Justizia, Historia, Autonomia, Bakea eta Lana.
Buruan, emakumezkoaren irudi bat du, brontzezkoa, Nafarroa
irudikatzen duena. Emakumeak eskuineko eskuan erresumaren
armarriko kateak ditu, eta ezkerrekoan, berriz, Foru Legea dioen
pergaminoa.

NAFARROAKO PARLAMENTUA
Auzitegi zaharra edo Justizia Jauregi zaharra izenekin ere ezaguna
da. 1892an eraiki zuten, Nafarroako Jauregiaren aurrean, Sarasate
Pasealekua urbanistikoki ixteko. Hiru solairu ditu, eta fatxadan
leihate orekatuak. Bertan harria eta adreilu gorria tartekatzen dira.
XIX. mendearen amaieratik, Nafarroan izandako jarduera judizial
guztiaren egoitza izan zen. Gaur egun Nafarroako Parlamentua-
ren egoitza da.

UDALETXEA
Hiru burguek (Navarreria, San Saturnino eta San Nikolas) bat
egiten zuten lekuan eraiki zuten. Burguek bat egin zuten Karlos
III.a Nobleak “Batasunaren Pribilegioa” deitutakoa aldarrikatu
zuenean 1423. urtean. Egungo fatxadan barroko berantiarreko
estiloa XVIII. mendeko estilo neoklasikoarekin batera ageri da.
Eraikinaren gainerako atal guztiak, ordea, XX. mendekoak dira.
Balkoi nagusitik Sanferminak iragartzen dituen txupinazoa
botatzen dute urtero, uztailaren 6an. Bertan ere festari amaiera
ematen zaio “Pobre de mi” ospetsuaren bidez.

KATEDRALA
XIV. eta XV. mendeetan eraiki zuten, aurretik tenplu erromaniko
bat zegoen lekuan.
Fatxada neoklasikoaren atzean (Ventura Rodriguezen lan gore-
na), tenplu gotiko zoragarri bat dago, 28 metroko garaiera duen
erdiko nabearekin.
Eraikuntza oso soila da eta argia XVI. mendeko beirateak eta
beste beirate modernoagoak dituzten leihate zorrotzetatik
sartzen da.
Andre Mariaren irudia, tenpluaren buru dena, zilarrez estalitako
tailu erromanikoa da.
Erdiko nabean Karlos III.a Noblearen eta bere emazte Leonorren
hilobia dago, XV. mendeko eskultura gotikoaren adibide ederra.
Santo Tomasen edo Caparrosoren erretaula bereziki baliotsua
eta interesgarria da.
Klaustroa Katedraleko harribitxia eta gotiko estiloaren gailur uni-
bertsaletako bat da. Gingil-arkuak, mainelak, gangak eta ateak ditu,
aniztasun eta dotorezia handiko eskultura multzoekin apaindurik.
Katedralak beste gela batzuk ditu. Horietako bat Kalonjeen
sukaldea da, dekorazio rokokoa duena. Jangela ere bada, gotiko
ingelesekoa, eta bertan arte sakratuko bilduma baliotsua duen
Elizbarrutiko Museoa dago.

KULTURA ETA TURISMO
DEPARTAMENTUA
1842an eraikitako eraikin neoklasikoa. Klaustro isabeldar handia
du, gaur egun beirate zabal baten bidez estalia.
Institutu Probintziala izateko proiektatu zen eta han aritu zen
ikasten Pio Baroja.

COMPTOS GANBERA
Ansoleaga kalean dago, eta antzina jauregia izan zen. Ondoren,
Erresumako Kontuen Auzitegia izan zen 1525etik 1836 urtera
bitarte.
Errege Karlos II.ak sortu zuen 1365ean, errege-finantzen kontrola
indartzeko. 1836an desagertu zen arren, 1980an berrezarri zuten,
kontu publikoen kontrolerako organo autonomiko gisa.
XIII. mendeko Erdi Aroko eraikin hori Iruñeko gotiko zibilaren
adibide bakartzat hartzen da. Kanpoaldean, sarrera nagusiko
arku zorrotza, leiho zorrotz txikiak eta Espainiako errege-armak
dituen armarria, XVIII. mendearen erdialdean jarritakoa, nabar-
mentzen dira. Barnean, Nafarroako erregealdietako txanponak
gordeta daude, bai eta errege-erreginek sinatutako kontsulta
agiriak ere.  Kanoi zorrotza duen ganga batek estalitako pasabide
txikiak lorategira eramanen gaitu. Lorategiak putzu bat du
erdian.

REDINGO BASTIOIA
Katedraletik hurbil dago Iruñeko harresietako leku berezi hori.
Han, sekulako ikuspegi ederra dago eta, zehazki, hiriaren iparralde
osoa ikusiko dugu, bai eta Arga ibaiaren ibilbidea ere.
Zaldi Zuriaren ostatua berreraiki zuten Agerre jauregi gotikoaren
arrastoak erabilita. Azken finean, Erdi Aroko giroraino eramanen
zaituen txoko ederra.

SAN SATURNINO ELIZA
San Zernin edo San Saturnino eliza burgu zaharreko gune
erlijiosoa izan zen. Babes eta militar funtzio garrantzitsua bete
zuen bertako biztanleentzat. Tenplua XII. eta XV. mendeetako
eraikin gotiko sendoa da, eta atariak arkupea du.
Bi defentsa dorre ditu eta horietako baten gainean oilar itxurako
haize-orratza dago. Bi dorre horiek hiriaren irudirik eder eta
hurbilenekoak dira.
Atariaren aurrean “putzu txikia” dago. Tradizioak dioenaren
arabera, Iruñeko zaindari Saturnino apezpikuak hiriko lehenda-
biziko kristauak bataiatu zituen putzu horretan.

SAN NIKOLAS ELIZA
San Nikolas eliza Erdi Aroko burgu horretako gune erlijiosoa
izan zen. Babes eta militar funtzio oso garrantzitsua bete zuen
bertako biztanleentzat.
XII. mendeko gotorleku-eliza hori erromanikoa da, trantsiziokoa.
Barnealdean, ganga eta absidea gotikoak dira. Tenpluaren gai-
nontzeko parteak zistertar estilokoak dira. 1924an zaharberritu
zuten. Barnealdean badu organo barroko handi bat, 1769koa,
hiriko hoberena.
1887an eraikitako arkupeek inguratzen dute eliza.

SAN LORENTZO ELIZA
Elizak balio sentimental handia du, bertan San Fermin kapera
baitago. Gaur egun dagoen fatxada 1901ekoa da. Florencio
Ansoleagak diseinatu zuen eta aurretik zegoen fatxada ba-
rrokoaren ordez jarri zuten. Kaperaren barnealdeak gurutze
grekozko oinplanoa du, lauki batean sartuta.
Bertan deigarria da kupulen joko geometrikoa, bai eta goiko
aldean dagoen linterna ere.

NAFARROAKO MUSEOA
Iruñeko museorik baliotsuena da. Andre Maria Errukizkoaren
ospitale zaharrean ezarri zuten, eta oraindik zutik dago ospita-
learen fatxada. Museoa Santo Domingo aldaparen hasieran
dago. Nafarroako historiari loturiko arkeologia eta arte bildumak
hartzen ditu. Horien artean nabarmentzen dira Iruñeko katedral
erromanikoko kapitelak eta Leireko kutxatila; azken hori Leireko
monasteriotik datorren marfil hispaniar-arabiarraren adibide
apartekoa da.

Erromatarren garaiko mosaiko garrantzitsuak ere badira, Teseo-
rena, esate baterako. Pinturari dagokionez, museoko obrarik
gorena nabarmendu beharra dago,hots, San Adriango Markesa
lana da, Goyak egindakoa.

SARASATE MUSEOA
San Joan apaiztegi zaharraren kapera neogotikoan dago 1991.
urtetik hona. Museo-areto horretan kanoi ganga nabarmendu
beharra dago; Iruñean bakarra da.  Sarasatek erabilitako zenbait
objektu pertsonal daude. Eta bertako lan adierazgarrienen artean
hauek nabarmenduko ditugu: aretoko buru dagoen biolin-
jolearen erretratua, José Llanecesek 1894an margotutakoa;
Benlliurek brontzez egindako bustoa, eta musikariak erabilitako
bi biolin eta piano bat.

ERREGE ARTXIBOA
Merkatuko kaletik hurbil, Navarreriako leku pribilegiatuan, Nafa-
rroako Errege-erreginen jauregia dago. Eraikinak, dena den, beste
izen hauek ere baditu: San Pedrorena, Erregeordearena edo
Kapitaniako jauregi zaharra.  XII. mendekoa da, 1190 ingurukoa,
garai hartan agindu baitzuen Antso VI.a Jakitunak jauregi hori
eraikitzeko. Rafael Moneo nafar arkitektoak zaharberritu du
eraikina, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren egoitza izateko.

TACONERA PARKEA
Iruñeko parke guztien artean zaharrena eta ederrena da. Lora-
tegiz betetako gunea da. Taconeran vienar kafetegi polita eta
Julian Gayarre tenorearen monumentua daude. Hala ere, bere
ezaugarririk adierazgarriena fauna da: oreinak, adarzabalak,
paumak eta hainbat anatido biltzen dira harresietako lubana-
rroetan.

ZIUDADELA
Felipe II.aren aginduz, 1571etik 1645era eraikitako harresidun
gotorlekua da. Italiako Giacomo Pelearo ingeniari militarraren
proiektuaren arabera egin zuten. Babes sistema oso sofistikatua
asmatu zuten, Anberesko gotorlekuaren ereduari jarraiki: ange-
luetan 5 bastioi dituen pentagonoa.  Espainiako Errenazimen-
duko arkitektura militarraren adibide nagusia da, askoren esa-
netan. Ziudadelako soiltasun errenazentista agerian geratzen
da atari nagusian. Han bertan oroitarri bat paratua dago, obren
hasiera gogora ekartzeko.
1808an Frantziako soldaduek hartu zuten, eta 1888an bastioi
batzuk bota zituzten hiri berria eraikitzen hasteko.  Ziudadela
hiriaren hauspo berde handia da, eta bere lubanarro, bastioi eta
pabilioietan aisialdi eta kirol jarduerak, erakusketak eta kultur
jarduerak egiten dira. Hiriko erdigune geografikoan dago. Gai-
nera, pentagonoaren erpinetako bakoitzak puntu kardinal bat
seinalatzen duela ematen du, Iruñeko zabalguneak ordenatuz.

PLANETARIOA ETA YAMAGUCHI PARKEA
Yamaguchi parkea 1997an inauguratu zen, eta San Frantzisko
Xabierkoa XVI. mendean bizi izan zen Japoniako hiriaren izena
eman zioten. Iruñeak senidetze hitzarmena du hiri horrekin.
Belardi zabala da eta erdian Japoniako lorategi bat dago. Hantxe
dago Planetarioa, hau da, erakusketak eta zabalkunde zientifiko-
rako topaketak hartzen dituen eraikina. Bestalde, inguruetan
zinema areto eta taberna eta jatetxe asko daudenez, Yamaguchi
eremua iruindarrek elkartzeko eta jolasteko duten lekurik na-
barmenetako bat da.

BALUARTE–BILTZAR JAUREGIA ETA
AUDITORIOA
Iruñeko hirigunearen bihotzean dago, hirirako sarrera nagusiekin
ezin hobeki komunikaturik.
Eraikina granitozkoa da kanpotik, gris iluna, eta Nafarroako kultur
eta biltzarren ezinbesteko erreferentzia bilakatu da.
Barnean hainbat areto dauzka: 1.600 ikuslerentzako auditorioa;
500 ikuslerentzako ganbera aretoa; biltzarretarako bi gela, ge-
hienez ere 800 pertsona hartzen dituztenak; erakusketetarako
bi gune, 4.100m2 -ko azalera dutenak; erabilera anitzerako gela,
jatetxe eta taberna guneak, bai eta 900 ibilgailurentzako apar-
kalekua ere. Azken buruan, XXI. mendeko Iruñeak dituen beharrei
emandako erantzuna.
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Nafarroako Gobernua
Jendearentzako argibidea eta Erregistro Orokorra

Tel.: 848 42 71 00
Faxa: 948 22 76 73

Turismo Bulegoa (Iruña)
Tel.: 948 20 65 40

Faxa: 948 20 70 34

SOS NAVARRA ............................................................... 112
(Foruzaingoa, suhiltzaileak, anbulantziak, ospitaleko

larrialdiak, errepideko laguntza eta babes zibila)

Renfe .................................................................................... 902 24 02 02
Autobusak (Iruña) ..................................................... 948 22 38 54
Noaingo aireportua ................................................948 16 87 00
Teletaxi (Iruña) .............................................................948 23 23 00
Radiotaxi (Iruña) ......................................................... 948 22 12 12
Posta eta telegrafoak (Iruña) ........................... 948 20 68 40

Argibidea

Arroila

Eliza

Donejakue bidea

Errepide nagusia

Autopista

NAFARROAKO JAUREGIA
XIX. mendearen erdian eraiki zen eta Nafarroako Gobernuko eta
bere Lehendakariaren egoitza da. Barnean Tronuaren Aretoa
dago (1860) eta Nafarroako historiako gertaera nabarmenak
irudikatzen dituzten margolanen bidez dago apaindua. Halaber,
32 nafar errege-erreginen galeria dago.  Bi fatxada neoklasiko
ditu, eskulturen bidez apainduak. Hegoaldean, lorategia dago
eta hantxe 36 metroko altuera duen sekuoia erraldoia. Nafarroako
Artxibo zaharraren fatxada nabarmentzen da, 1898an estilo
eklektikoari jarraiki eraikia.

FORUEN MONUMENTUA
Monumentu hori herriak ordainduta eraiki zuten, Nafarroako foru
eraentzaren babesaren oroitzapenean, Germán Gamazo Ogasun
ministroaren proiektuaren harira (proiektu hori bertan behera
geratu zen). Manuel Martínez de Ubago arkitektoak egin zuen.
Obrak 1903. urtean amaitu ziren. Monumentuaren bost aldeetako
bakoitzean Nafarroako Erresumako bost merindadeen armarri
bana dago irudikaturik: Iruña, Tutera, Lizarra, Erriberri eta Zangoza.
Armarri handien azpian eta monumentuaren perimetro osoan,
Nafarroako zenbait hiri eta herriren hogei armarri heraldiko eta
bost plaka daude, Foruei buruzko inskripzioekin. Angeluetan
marmolezko bost irudi alegoriko daude. Irudi horiek honakoa
irudikatzen dute:  Justizia, Historia, Autonomia, Bakea eta Lana.
Buruan, emakumezkoaren irudi bat du, brontzezkoa, Nafarroa
irudikatzen duena. Emakumeak eskuineko eskuan erresumaren
armarriko kateak ditu, eta ezkerrekoan, berriz, Foru Legea dioen
pergaminoa.

NAFARROAKO PARLAMENTUA
Auzitegi zaharra edo Justizia Jauregi zaharra izenekin ere ezaguna
da. 1892an eraiki zuten, Nafarroako Jauregiaren aurrean, Sarasate
Pasealekua urbanistikoki ixteko. Hiru solairu ditu, eta fatxadan
leihate orekatuak. Bertan harria eta adreilu gorria tartekatzen dira.
XIX. mendearen amaieratik, Nafarroan izandako jarduera judizial
guztiaren egoitza izan zen. Gaur egun Nafarroako Parlamentua-
ren egoitza da.

UDALETXEA
Hiru burguek (Navarreria, San Saturnino eta San Nikolas) bat
egiten zuten lekuan eraiki zuten. Burguek bat egin zuten Karlos
III.a Nobleak “Batasunaren Pribilegioa” deitutakoa aldarrikatu
zuenean 1423. urtean. Egungo fatxadan barroko berantiarreko
estiloa XVIII. mendeko estilo neoklasikoarekin batera ageri da.
Eraikinaren gainerako atal guztiak, ordea, XX. mendekoak dira.
Balkoi nagusitik Sanferminak iragartzen dituen txupinazoa
botatzen dute urtero, uztailaren 6an. Bertan ere festari amaiera
ematen zaio “Pobre de mi” ospetsuaren bidez.

KATEDRALA
XIV. eta XV. mendeetan eraiki zuten, aurretik tenplu erromaniko
bat zegoen lekuan.
Fatxada neoklasikoaren atzean (Ventura Rodriguezen lan gore-
na), tenplu gotiko zoragarri bat dago, 28 metroko garaiera duen
erdiko nabearekin.
Eraikuntza oso soila da eta argia XVI. mendeko beirateak eta
beste beirate modernoagoak dituzten leihate zorrotzetatik
sartzen da.
Andre Mariaren irudia, tenpluaren buru dena, zilarrez estalitako
tailu erromanikoa da.
Erdiko nabean Karlos III.a Noblearen eta bere emazte Leonorren
hilobia dago, XV. mendeko eskultura gotikoaren adibide ederra.
Santo Tomasen edo Caparrosoren erretaula bereziki baliotsua
eta interesgarria da.
Klaustroa Katedraleko harribitxia eta gotiko estiloaren gailur uni-
bertsaletako bat da. Gingil-arkuak, mainelak, gangak eta ateak ditu,
aniztasun eta dotorezia handiko eskultura multzoekin apaindurik.
Katedralak beste gela batzuk ditu. Horietako bat Kalonjeen
sukaldea da, dekorazio rokokoa duena. Jangela ere bada, gotiko
ingelesekoa, eta bertan arte sakratuko bilduma baliotsua duen
Elizbarrutiko Museoa dago.

KULTURA ETA TURISMO
DEPARTAMENTUA
1842an eraikitako eraikin neoklasikoa. Klaustro isabeldar handia
du, gaur egun beirate zabal baten bidez estalia.
Institutu Probintziala izateko proiektatu zen eta han aritu zen
ikasten Pio Baroja.

COMPTOS GANBERA
Ansoleaga kalean dago, eta antzina jauregia izan zen. Ondoren,
Erresumako Kontuen Auzitegia izan zen 1525etik 1836 urtera
bitarte.
Errege Karlos II.ak sortu zuen 1365ean, errege-finantzen kontrola
indartzeko. 1836an desagertu zen arren, 1980an berrezarri zuten,
kontu publikoen kontrolerako organo autonomiko gisa.
XIII. mendeko Erdi Aroko eraikin hori Iruñeko gotiko zibilaren
adibide bakartzat hartzen da. Kanpoaldean, sarrera nagusiko
arku zorrotza, leiho zorrotz txikiak eta Espainiako errege-armak
dituen armarria, XVIII. mendearen erdialdean jarritakoa, nabar-
mentzen dira. Barnean, Nafarroako erregealdietako txanponak
gordeta daude, bai eta errege-erreginek sinatutako kontsulta
agiriak ere.  Kanoi zorrotza duen ganga batek estalitako pasabide
txikiak lorategira eramanen gaitu. Lorategiak putzu bat du
erdian.

REDINGO BASTIOIA
Katedraletik hurbil dago Iruñeko harresietako leku berezi hori.
Han, sekulako ikuspegi ederra dago eta, zehazki, hiriaren iparralde
osoa ikusiko dugu, bai eta Arga ibaiaren ibilbidea ere.
Zaldi Zuriaren ostatua berreraiki zuten Agerre jauregi gotikoaren
arrastoak erabilita. Azken finean, Erdi Aroko giroraino eramanen
zaituen txoko ederra.

SAN SATURNINO ELIZA
San Zernin edo San Saturnino eliza burgu zaharreko gune
erlijiosoa izan zen. Babes eta militar funtzio garrantzitsua bete
zuen bertako biztanleentzat. Tenplua XII. eta XV. mendeetako
eraikin gotiko sendoa da, eta atariak arkupea du.
Bi defentsa dorre ditu eta horietako baten gainean oilar itxurako
haize-orratza dago. Bi dorre horiek hiriaren irudirik eder eta
hurbilenekoak dira.
Atariaren aurrean “putzu txikia” dago. Tradizioak dioenaren
arabera, Iruñeko zaindari Saturnino apezpikuak hiriko lehenda-
biziko kristauak bataiatu zituen putzu horretan.

SAN NIKOLAS ELIZA
San Nikolas eliza Erdi Aroko burgu horretako gune erlijiosoa
izan zen. Babes eta militar funtzio oso garrantzitsua bete zuen
bertako biztanleentzat.
XII. mendeko gotorleku-eliza hori erromanikoa da, trantsiziokoa.
Barnealdean, ganga eta absidea gotikoak dira. Tenpluaren gai-
nontzeko parteak zistertar estilokoak dira. 1924an zaharberritu
zuten. Barnealdean badu organo barroko handi bat, 1769koa,
hiriko hoberena.
1887an eraikitako arkupeek inguratzen dute eliza.

SAN LORENTZO ELIZA
Elizak balio sentimental handia du, bertan San Fermin kapera
baitago. Gaur egun dagoen fatxada 1901ekoa da. Florencio
Ansoleagak diseinatu zuen eta aurretik zegoen fatxada ba-
rrokoaren ordez jarri zuten. Kaperaren barnealdeak gurutze
grekozko oinplanoa du, lauki batean sartuta.
Bertan deigarria da kupulen joko geometrikoa, bai eta goiko
aldean dagoen linterna ere.

NAFARROAKO MUSEOA
Iruñeko museorik baliotsuena da. Andre Maria Errukizkoaren
ospitale zaharrean ezarri zuten, eta oraindik zutik dago ospita-
learen fatxada. Museoa Santo Domingo aldaparen hasieran
dago. Nafarroako historiari loturiko arkeologia eta arte bildumak
hartzen ditu. Horien artean nabarmentzen dira Iruñeko katedral
erromanikoko kapitelak eta Leireko kutxatila; azken hori Leireko
monasteriotik datorren marfil hispaniar-arabiarraren adibide
apartekoa da.

Erromatarren garaiko mosaiko garrantzitsuak ere badira, Teseo-
rena, esate baterako. Pinturari dagokionez, museoko obrarik
gorena nabarmendu beharra dago,hots, San Adriango Markesa
lana da, Goyak egindakoa.

SARASATE MUSEOA
San Joan apaiztegi zaharraren kapera neogotikoan dago 1991.
urtetik hona. Museo-areto horretan kanoi ganga nabarmendu
beharra dago; Iruñean bakarra da.  Sarasatek erabilitako zenbait
objektu pertsonal daude. Eta bertako lan adierazgarrienen artean
hauek nabarmenduko ditugu: aretoko buru dagoen biolin-
jolearen erretratua, José Llanecesek 1894an margotutakoa;
Benlliurek brontzez egindako bustoa, eta musikariak erabilitako
bi biolin eta piano bat.

ERREGE ARTXIBOA
Merkatuko kaletik hurbil, Navarreriako leku pribilegiatuan, Nafa-
rroako Errege-erreginen jauregia dago. Eraikinak, dena den, beste
izen hauek ere baditu: San Pedrorena, Erregeordearena edo
Kapitaniako jauregi zaharra.  XII. mendekoa da, 1190 ingurukoa,
garai hartan agindu baitzuen Antso VI.a Jakitunak jauregi hori
eraikitzeko. Rafael Moneo nafar arkitektoak zaharberritu du
eraikina, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren egoitza izateko.

TACONERA PARKEA
Iruñeko parke guztien artean zaharrena eta ederrena da. Lora-
tegiz betetako gunea da. Taconeran vienar kafetegi polita eta
Julian Gayarre tenorearen monumentua daude. Hala ere, bere
ezaugarririk adierazgarriena fauna da: oreinak, adarzabalak,
paumak eta hainbat anatido biltzen dira harresietako lubana-
rroetan.

ZIUDADELA
Felipe II.aren aginduz, 1571etik 1645era eraikitako harresidun
gotorlekua da. Italiako Giacomo Pelearo ingeniari militarraren
proiektuaren arabera egin zuten. Babes sistema oso sofistikatua
asmatu zuten, Anberesko gotorlekuaren ereduari jarraiki: ange-
luetan 5 bastioi dituen pentagonoa.  Espainiako Errenazimen-
duko arkitektura militarraren adibide nagusia da, askoren esa-
netan. Ziudadelako soiltasun errenazentista agerian geratzen
da atari nagusian. Han bertan oroitarri bat paratua dago, obren
hasiera gogora ekartzeko.
1808an Frantziako soldaduek hartu zuten, eta 1888an bastioi
batzuk bota zituzten hiri berria eraikitzen hasteko.  Ziudadela
hiriaren hauspo berde handia da, eta bere lubanarro, bastioi eta
pabilioietan aisialdi eta kirol jarduerak, erakusketak eta kultur
jarduerak egiten dira. Hiriko erdigune geografikoan dago. Gai-
nera, pentagonoaren erpinetako bakoitzak puntu kardinal bat
seinalatzen duela ematen du, Iruñeko zabalguneak ordenatuz.

PLANETARIOA ETA YAMAGUCHI PARKEA
Yamaguchi parkea 1997an inauguratu zen, eta San Frantzisko
Xabierkoa XVI. mendean bizi izan zen Japoniako hiriaren izena
eman zioten. Iruñeak senidetze hitzarmena du hiri horrekin.
Belardi zabala da eta erdian Japoniako lorategi bat dago. Hantxe
dago Planetarioa, hau da, erakusketak eta zabalkunde zientifiko-
rako topaketak hartzen dituen eraikina. Bestalde, inguruetan
zinema areto eta taberna eta jatetxe asko daudenez, Yamaguchi
eremua iruindarrek elkartzeko eta jolasteko duten lekurik na-
barmenetako bat da.

BALUARTE–BILTZAR JAUREGIA ETA
AUDITORIOA
Iruñeko hirigunearen bihotzean dago, hirirako sarrera nagusiekin
ezin hobeki komunikaturik.
Eraikina granitozkoa da kanpotik, gris iluna, eta Nafarroako kultur
eta biltzarren ezinbesteko erreferentzia bilakatu da.
Barnean hainbat areto dauzka: 1.600 ikuslerentzako auditorioa;
500 ikuslerentzako ganbera aretoa; biltzarretarako bi gela, ge-
hienez ere 800 pertsona hartzen dituztenak; erakusketetarako
bi gune, 4.100m2 -ko azalera dutenak; erabilera anitzerako gela,
jatetxe eta taberna guneak, bai eta 900 ibilgailurentzako apar-
kalekua ere. Azken buruan, XXI. mendeko Iruñeak dituen beharrei
emandako erantzuna.
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Nafarroako Gobernua
Jendearentzako argibidea eta Erregistro Orokorra

Tel.: 848 42 71 00
Faxa: 948 22 76 73

Turismo Bulegoa (Iruña)
Tel.: 948 20 65 40

Faxa: 948 20 70 34

SOS NAVARRA ............................................................... 112
(Foruzaingoa, suhiltzaileak, anbulantziak, ospitaleko

larrialdiak, errepideko laguntza eta babes zibila)

Renfe .................................................................................... 902 24 02 02
Autobusak (Iruña) ..................................................... 948 22 38 54
Noaingo aireportua ................................................948 16 87 00
Teletaxi (Iruña) .............................................................948 23 23 00
Radiotaxi (Iruña) ......................................................... 948 22 12 12
Posta eta telegrafoak (Iruña) ........................... 948 20 68 40

Argibidea

Arroila

Eliza

Donejakue bidea

Errepide nagusia

Autopista

NAFARROAKO JAUREGIA
XIX. mendearen erdian eraiki zen eta Nafarroako Gobernuko eta
bere Lehendakariaren egoitza da. Barnean Tronuaren Aretoa
dago (1860) eta Nafarroako historiako gertaera nabarmenak
irudikatzen dituzten margolanen bidez dago apaindua. Halaber,
32 nafar errege-erreginen galeria dago.  Bi fatxada neoklasiko
ditu, eskulturen bidez apainduak. Hegoaldean, lorategia dago
eta hantxe 36 metroko altuera duen sekuoia erraldoia. Nafarroako
Artxibo zaharraren fatxada nabarmentzen da, 1898an estilo
eklektikoari jarraiki eraikia.

FORUEN MONUMENTUA
Monumentu hori herriak ordainduta eraiki zuten, Nafarroako foru
eraentzaren babesaren oroitzapenean, Germán Gamazo Ogasun
ministroaren proiektuaren harira (proiektu hori bertan behera
geratu zen). Manuel Martínez de Ubago arkitektoak egin zuen.
Obrak 1903. urtean amaitu ziren. Monumentuaren bost aldeetako
bakoitzean Nafarroako Erresumako bost merindadeen armarri
bana dago irudikaturik: Iruña, Tutera, Lizarra, Erriberri eta Zangoza.
Armarri handien azpian eta monumentuaren perimetro osoan,
Nafarroako zenbait hiri eta herriren hogei armarri heraldiko eta
bost plaka daude, Foruei buruzko inskripzioekin. Angeluetan
marmolezko bost irudi alegoriko daude. Irudi horiek honakoa
irudikatzen dute:  Justizia, Historia, Autonomia, Bakea eta Lana.
Buruan, emakumezkoaren irudi bat du, brontzezkoa, Nafarroa
irudikatzen duena. Emakumeak eskuineko eskuan erresumaren
armarriko kateak ditu, eta ezkerrekoan, berriz, Foru Legea dioen
pergaminoa.

NAFARROAKO PARLAMENTUA
Auzitegi zaharra edo Justizia Jauregi zaharra izenekin ere ezaguna
da. 1892an eraiki zuten, Nafarroako Jauregiaren aurrean, Sarasate
Pasealekua urbanistikoki ixteko. Hiru solairu ditu, eta fatxadan
leihate orekatuak. Bertan harria eta adreilu gorria tartekatzen dira.
XIX. mendearen amaieratik, Nafarroan izandako jarduera judizial
guztiaren egoitza izan zen. Gaur egun Nafarroako Parlamentua-
ren egoitza da.

UDALETXEA
Hiru burguek (Navarreria, San Saturnino eta San Nikolas) bat
egiten zuten lekuan eraiki zuten. Burguek bat egin zuten Karlos
III.a Nobleak “Batasunaren Pribilegioa” deitutakoa aldarrikatu
zuenean 1423. urtean. Egungo fatxadan barroko berantiarreko
estiloa XVIII. mendeko estilo neoklasikoarekin batera ageri da.
Eraikinaren gainerako atal guztiak, ordea, XX. mendekoak dira.
Balkoi nagusitik Sanferminak iragartzen dituen txupinazoa
botatzen dute urtero, uztailaren 6an. Bertan ere festari amaiera
ematen zaio “Pobre de mi” ospetsuaren bidez.

KATEDRALA
XIV. eta XV. mendeetan eraiki zuten, aurretik tenplu erromaniko
bat zegoen lekuan.
Fatxada neoklasikoaren atzean (Ventura Rodriguezen lan gore-
na), tenplu gotiko zoragarri bat dago, 28 metroko garaiera duen
erdiko nabearekin.
Eraikuntza oso soila da eta argia XVI. mendeko beirateak eta
beste beirate modernoagoak dituzten leihate zorrotzetatik
sartzen da.
Andre Mariaren irudia, tenpluaren buru dena, zilarrez estalitako
tailu erromanikoa da.
Erdiko nabean Karlos III.a Noblearen eta bere emazte Leonorren
hilobia dago, XV. mendeko eskultura gotikoaren adibide ederra.
Santo Tomasen edo Caparrosoren erretaula bereziki baliotsua
eta interesgarria da.
Klaustroa Katedraleko harribitxia eta gotiko estiloaren gailur uni-
bertsaletako bat da. Gingil-arkuak, mainelak, gangak eta ateak ditu,
aniztasun eta dotorezia handiko eskultura multzoekin apaindurik.
Katedralak beste gela batzuk ditu. Horietako bat Kalonjeen
sukaldea da, dekorazio rokokoa duena. Jangela ere bada, gotiko
ingelesekoa, eta bertan arte sakratuko bilduma baliotsua duen
Elizbarrutiko Museoa dago.

KULTURA ETA TURISMO
DEPARTAMENTUA
1842an eraikitako eraikin neoklasikoa. Klaustro isabeldar handia
du, gaur egun beirate zabal baten bidez estalia.
Institutu Probintziala izateko proiektatu zen eta han aritu zen
ikasten Pio Baroja.

COMPTOS GANBERA
Ansoleaga kalean dago, eta antzina jauregia izan zen. Ondoren,
Erresumako Kontuen Auzitegia izan zen 1525etik 1836 urtera
bitarte.
Errege Karlos II.ak sortu zuen 1365ean, errege-finantzen kontrola
indartzeko. 1836an desagertu zen arren, 1980an berrezarri zuten,
kontu publikoen kontrolerako organo autonomiko gisa.
XIII. mendeko Erdi Aroko eraikin hori Iruñeko gotiko zibilaren
adibide bakartzat hartzen da. Kanpoaldean, sarrera nagusiko
arku zorrotza, leiho zorrotz txikiak eta Espainiako errege-armak
dituen armarria, XVIII. mendearen erdialdean jarritakoa, nabar-
mentzen dira. Barnean, Nafarroako erregealdietako txanponak
gordeta daude, bai eta errege-erreginek sinatutako kontsulta
agiriak ere.  Kanoi zorrotza duen ganga batek estalitako pasabide
txikiak lorategira eramanen gaitu. Lorategiak putzu bat du
erdian.

REDINGO BASTIOIA
Katedraletik hurbil dago Iruñeko harresietako leku berezi hori.
Han, sekulako ikuspegi ederra dago eta, zehazki, hiriaren iparralde
osoa ikusiko dugu, bai eta Arga ibaiaren ibilbidea ere.
Zaldi Zuriaren ostatua berreraiki zuten Agerre jauregi gotikoaren
arrastoak erabilita. Azken finean, Erdi Aroko giroraino eramanen
zaituen txoko ederra.

SAN SATURNINO ELIZA
San Zernin edo San Saturnino eliza burgu zaharreko gune
erlijiosoa izan zen. Babes eta militar funtzio garrantzitsua bete
zuen bertako biztanleentzat. Tenplua XII. eta XV. mendeetako
eraikin gotiko sendoa da, eta atariak arkupea du.
Bi defentsa dorre ditu eta horietako baten gainean oilar itxurako
haize-orratza dago. Bi dorre horiek hiriaren irudirik eder eta
hurbilenekoak dira.
Atariaren aurrean “putzu txikia” dago. Tradizioak dioenaren
arabera, Iruñeko zaindari Saturnino apezpikuak hiriko lehenda-
biziko kristauak bataiatu zituen putzu horretan.

SAN NIKOLAS ELIZA
San Nikolas eliza Erdi Aroko burgu horretako gune erlijiosoa
izan zen. Babes eta militar funtzio oso garrantzitsua bete zuen
bertako biztanleentzat.
XII. mendeko gotorleku-eliza hori erromanikoa da, trantsiziokoa.
Barnealdean, ganga eta absidea gotikoak dira. Tenpluaren gai-
nontzeko parteak zistertar estilokoak dira. 1924an zaharberritu
zuten. Barnealdean badu organo barroko handi bat, 1769koa,
hiriko hoberena.
1887an eraikitako arkupeek inguratzen dute eliza.

SAN LORENTZO ELIZA
Elizak balio sentimental handia du, bertan San Fermin kapera
baitago. Gaur egun dagoen fatxada 1901ekoa da. Florencio
Ansoleagak diseinatu zuen eta aurretik zegoen fatxada ba-
rrokoaren ordez jarri zuten. Kaperaren barnealdeak gurutze
grekozko oinplanoa du, lauki batean sartuta.
Bertan deigarria da kupulen joko geometrikoa, bai eta goiko
aldean dagoen linterna ere.

NAFARROAKO MUSEOA
Iruñeko museorik baliotsuena da. Andre Maria Errukizkoaren
ospitale zaharrean ezarri zuten, eta oraindik zutik dago ospita-
learen fatxada. Museoa Santo Domingo aldaparen hasieran
dago. Nafarroako historiari loturiko arkeologia eta arte bildumak
hartzen ditu. Horien artean nabarmentzen dira Iruñeko katedral
erromanikoko kapitelak eta Leireko kutxatila; azken hori Leireko
monasteriotik datorren marfil hispaniar-arabiarraren adibide
apartekoa da.

Erromatarren garaiko mosaiko garrantzitsuak ere badira, Teseo-
rena, esate baterako. Pinturari dagokionez, museoko obrarik
gorena nabarmendu beharra dago,hots, San Adriango Markesa
lana da, Goyak egindakoa.

SARASATE MUSEOA
San Joan apaiztegi zaharraren kapera neogotikoan dago 1991.
urtetik hona. Museo-areto horretan kanoi ganga nabarmendu
beharra dago; Iruñean bakarra da.  Sarasatek erabilitako zenbait
objektu pertsonal daude. Eta bertako lan adierazgarrienen artean
hauek nabarmenduko ditugu: aretoko buru dagoen biolin-
jolearen erretratua, José Llanecesek 1894an margotutakoa;
Benlliurek brontzez egindako bustoa, eta musikariak erabilitako
bi biolin eta piano bat.

ERREGE ARTXIBOA
Merkatuko kaletik hurbil, Navarreriako leku pribilegiatuan, Nafa-
rroako Errege-erreginen jauregia dago. Eraikinak, dena den, beste
izen hauek ere baditu: San Pedrorena, Erregeordearena edo
Kapitaniako jauregi zaharra.  XII. mendekoa da, 1190 ingurukoa,
garai hartan agindu baitzuen Antso VI.a Jakitunak jauregi hori
eraikitzeko. Rafael Moneo nafar arkitektoak zaharberritu du
eraikina, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren egoitza izateko.

TACONERA PARKEA
Iruñeko parke guztien artean zaharrena eta ederrena da. Lora-
tegiz betetako gunea da. Taconeran vienar kafetegi polita eta
Julian Gayarre tenorearen monumentua daude. Hala ere, bere
ezaugarririk adierazgarriena fauna da: oreinak, adarzabalak,
paumak eta hainbat anatido biltzen dira harresietako lubana-
rroetan.

ZIUDADELA
Felipe II.aren aginduz, 1571etik 1645era eraikitako harresidun
gotorlekua da. Italiako Giacomo Pelearo ingeniari militarraren
proiektuaren arabera egin zuten. Babes sistema oso sofistikatua
asmatu zuten, Anberesko gotorlekuaren ereduari jarraiki: ange-
luetan 5 bastioi dituen pentagonoa.  Espainiako Errenazimen-
duko arkitektura militarraren adibide nagusia da, askoren esa-
netan. Ziudadelako soiltasun errenazentista agerian geratzen
da atari nagusian. Han bertan oroitarri bat paratua dago, obren
hasiera gogora ekartzeko.
1808an Frantziako soldaduek hartu zuten, eta 1888an bastioi
batzuk bota zituzten hiri berria eraikitzen hasteko.  Ziudadela
hiriaren hauspo berde handia da, eta bere lubanarro, bastioi eta
pabilioietan aisialdi eta kirol jarduerak, erakusketak eta kultur
jarduerak egiten dira. Hiriko erdigune geografikoan dago. Gai-
nera, pentagonoaren erpinetako bakoitzak puntu kardinal bat
seinalatzen duela ematen du, Iruñeko zabalguneak ordenatuz.

PLANETARIOA ETA YAMAGUCHI PARKEA
Yamaguchi parkea 1997an inauguratu zen, eta San Frantzisko
Xabierkoa XVI. mendean bizi izan zen Japoniako hiriaren izena
eman zioten. Iruñeak senidetze hitzarmena du hiri horrekin.
Belardi zabala da eta erdian Japoniako lorategi bat dago. Hantxe
dago Planetarioa, hau da, erakusketak eta zabalkunde zientifiko-
rako topaketak hartzen dituen eraikina. Bestalde, inguruetan
zinema areto eta taberna eta jatetxe asko daudenez, Yamaguchi
eremua iruindarrek elkartzeko eta jolasteko duten lekurik na-
barmenetako bat da.

BALUARTE–BILTZAR JAUREGIA ETA
AUDITORIOA
Iruñeko hirigunearen bihotzean dago, hirirako sarrera nagusiekin
ezin hobeki komunikaturik.
Eraikina granitozkoa da kanpotik, gris iluna, eta Nafarroako kultur
eta biltzarren ezinbesteko erreferentzia bilakatu da.
Barnean hainbat areto dauzka: 1.600 ikuslerentzako auditorioa;
500 ikuslerentzako ganbera aretoa; biltzarretarako bi gela, ge-
hienez ere 800 pertsona hartzen dituztenak; erakusketetarako
bi gune, 4.100m2 -ko azalera dutenak; erabilera anitzerako gela,
jatetxe eta taberna guneak, bai eta 900 ibilgailurentzako apar-
kalekua ere. Azken buruan, XXI. mendeko Iruñeak dituen beharrei
emandako erantzuna.
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Pagadia
Ibañetako mendatea



Mediterraneoko isurialdeko edo Ebro ibaia-

ren (Burunda, Aranaz, Arakil, Larraun, Basabu-

rua, Imotz, Atetz, Odieta, Ultzama eta Anue)

ibarrez osatzen da. Ibai nagusiak hauek dira:

Bidasoa, Urumea, Leitzaran eta Araxes, Kan-

tauri itsasoan itsasoratzen direnak, eta Arakil,

Larraun eta Ultzama, Mediterraneoan itsaso-

ratzen direnak. Landarediari dagokionez, hos-

tozabal atlantikoak –haritzak, pagoak eta gaz-

tainondoak–, belar soroak eta bazkalekuak,

eta ote zuri, txilar eta iratzeak dira nagusi.

Azken horrekin mendiko paisaiaren ezaugarri

diren meta tipikoak egiten dira.

Pirinioetako ibarrak

Nafarroako ipar-ekialdean daude, eta Pirinioe-

tako mugatik (iparraldean) Leireko mendirai-

no eta Irunberri-Agoitzeko eta Iruñeko arroile-

taraino (hegoaldean) zein Argaren ibarretik

Eskaren ibarreraino (Erronkarin) zabaltzen

dira, mendebaldetik ekialdera. Haren morfolo-

gia harmonikoa Pirinioetako mendiguneek

eratzen dute eta haietatik ibar perpendikula-

rrak zabaltzen dira, hala nola Argarena edo

Esteribar, eta Erro, Artzi, Aezkoa, Nabaskoze,

Zaraitzu eta Erronkari ibarrak. Pirinioetako

goranzko altitudeak (Adi mendiaren 1.459

metroetatik Hiru Erregeen Mahaiaren 2.438

metroetaraino), mendebaldetik ekialdera, eta

zeharkako mendikateen beheranzko altitude-

ak, hegoalderantz, hiru klima mota eragiten

dituzte: klima subalpetarra, elurte handiekin

eta oszilazio termiko handiekin; klima suboze-

anikoa, eurite oparoekin eta tenperatura epe-

lekin, mendebaldean; eta, subatlantiko-sub-

mediterranearra, prezipitazio gutxiagorekin,

tenperatura altuekin eta udako lehorte ez oso

larriarekin, ekialde eta hegoaldean. Ibai nagu-

Nafarroa, egungo Foru Komunitatea eta

antzinako Erdi Aroko Erresuma, Espainiako

iparraldeko erdiko eremuan dago, Mendebal-

deko Pirinioak Kantauri itsasora hurbiltzen

diren eremuan hain zuzen. Hauek dira haren

mugak: iparraldean, Frantzia, 143 kilometro-

tan; hegoaldean, Errioxa; ekialdean, Aragoi

(Huesca eta Zaragoza); eta, mendebaldean,

Euskal Autonomia Erkidegoa (Gipuzkoa eta

Araba). 10.391,08 km2-ko azalera du.

Gure paisaia, klima
eta natur baliabideak
Nafarroan anitza da izaera geomorfologiko

eta bioklimatikoa, bai eta giza izaera ere.

Horien arabera, Nafarroa hiru azpieskualdetan

banatua dago: Mendialdea (ipar-mendebal-

deko Nafarroa hezeak, Pirinioetako ibarrek eta

Pirinioaurreko arroek osatua), Erdialdea (Liza-

rrerrian eta Nafarroako erdiko ekialdean bana-

tua) eta Erribera (Lizarrakoa eta Tuterakoa).

MENDIALDEA

Mendialdeak Nafarroako iparraldean eta

hegoaldeko mugan dagoen eremua barne

hartzen du: Urbasa eta Andia mendiak, Sarbil,

Erreniega, Alaitz, Izko eta Leire.

Ipar-mendebaldeko Nafarroa hezea

Klima atlantikoa da, epela eta hezea (batez

beste, 15ºC eta 1.400 mm), baina geologia eta

morfologia anitzekoa. Isurialde kantabriarre-

ko (Bortziriak, Urumea, Leitzaran, Araitz, Male-

rreka, Doneztebe, Bertizarana eta Baztan) eta
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siak –Arga, Erro, Urrobi, Irati, Zaraitzu eta Eska–

euri eta elur erregimenekoak eta oso emari-

tsuak dira, eta ez dira oso erregularrak. Landa-

redian honakoak dira nagusi: pinu gorria –ipa-

rraldean pago eta izeiekin bat–, ezpela, elorria

eta alturako larre naturalak.

Pirinioaurreko arroak 

Aurreko bi azpieskualdeen hegoaldean, Piri-

nioaurreko sakonune bat hedatzen da; sako-

nunea bi arrok osatzen dute: Irunberri-Agoi-

tzekoa, Irati ibaiak eta haren ibaiadarrek sor-

tutakoa, eta, Iruñekoa, Arga ibaiak zeharka-

tzen duena. Mendebaldeko muga Andia

mendia da; ekialdekoa, Leire eta Illon edo

Nabaskoze; eta, hegoaldekoa, Erreniega, Alaitz

eta Izko mendiak. Klimari dagokionez, Pirinio-

aurreko arroak klima ozeaniko epelaren eta

mediterranear kontinentalaren artean dabil-

tza: urtero, plubiositatearen batez bestekoa

700 mm-koa da, eta tenperaturena 15ºC-koa.

Izenak adierazten duen bezala –arroak–,

mendiko errekak Arga eta Irati ibaiekin elkar-

tzen dira; ibai horiek emaritsuak dira dagoe-

neko, eta euri eta elur erregimenaren eta euri

erregimen ozeanikoaren artean daude. Tran-

tsizioa landaredian ere nabari da: hostozabal

mediterranearrak –arteak eta erkametzak–,

pinu gorriak, eta ezpel eta elorri-triskako

sasiak dira nagusi.

ERDIALDEA

Tarteko eremua da. Mendialdearen eta Erri-

beraren arteko izaera mistoa du, eta iparral-

detik (mendi eta ibar txikien eremua) hego-

alderako (lautada alubial handiz osatua)

trantsizioa pixkanaka eta era ñabartuan lau-

sotzen du.

Nafarroako erdiko ekialdea

Erreniega, Alaitz, Izko eta Leire mendien

hegoaldeko eremua da, eta Arga ibaitik

(mendebaldean) Aragoiraino hedatzen da.

Izarbeibarrek, Orbaibarrek, Oibarrek, Zangoza-

ko eremuak eta Tafalla-Erriberriko lautadak

osatzen dute. Bere morfologia dela eta, men-

debalde-ekialde norabideko mendietara atxi-

kitako lautadaz osatuta dago; lautadak txikiak

dira oro har, eta iparraldetik hegoaldera, Ara-

goi, Cidacos eta Arga ibaiek drainatzen dituz-

te. Topografia leunagoa du eta klima konti-

nentala da, idorragoa –500-700 mm-ko plu-

biositatea eta uda oso beroak–. Zuhaitz gu-

txiago daude: pago, haritz eta pinu gorriak

aurkitzen ahal ditugun arren, eskualdeko

berezitasuna arte eta haritz baso mistoak eta

erromero, izpiliku,elorri-triska, ipuru eta abaritz

sasiak dira.

Nafarroako erdiko mendebaldea edo

Lizarrerria

Nafarroako sartaldea da. Muga hauek ditu:

mendebaldean, Araba; iparraldean, Urbasa

eta Andia mendiak; eta, ekialdean, Arga ibaia.

Hegoaldeko muga ez da oso zehatza eta

Lizarrako Erribera esaten zaionari bide ema-

ten dio. Lizarrerria arro, lautada eta mendi

multzoa da halaber, eta honako ibarrak aur-

kitzen ahal ditugu bertan: Ameskoa, Lana,

Allin, Deierri, Gesalatz, Goñi, Villatuerta, Mañe-

ru, Monjardin, Egaren ibarra, La Berrueza,

Aguilar, Iguzkitza eta udalerri aunitz Deikazte-

lu eta Allotik Vianaraino. Enklabe horiek Ega-
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sakonunearen bereizgarri dena: uda lehorrak,

oszilazio handiko tenperaturak urtean zehar,

euri gutxi eta irregularrak (500 mm baino

gutxiago urtean), eta iparraldeko haizea

–hemen ziertzo esaten zaio–. Landarediari

dagokionez, eta giza ekintzaren ondorioz,

jatorrizko arte eta aleppo pinuen basoen

aztarna eskasak, eta erromero, ezkai, elorri-

triska, artemisia belarzuri, espartzu, eta aba-

rrezko sasi mediterranearrak baino ez dira

geratzen. Ebro ibaia, haren ibaiadarrak eta sail

ureztatuen egitura trinkoa egonen ez balira,

Erribera eremu idor eta bizitzeko desegokia

izanen litzateke, Nafarroako nekazaritza

eskualde nagusia izan ordez.

Geografiari dagokionez, Nafarroa hiru zatitan

banatzen ahal dugu: iparraldeko eremu

hezea, hegoaldeko eremu lehorra eta erdial-

deko eremu azpilehorra. Hortaz, argi dago

tenperaturak oso bestelakoak izanen direla,

eremuaren arabera. Hona urteko batez beste-

ko tenperaturak eremuaren arabera: Mendial-

dean edo Nafarroa hezean, 13ºC-14ºC; Erdial-

dean, 12ºC-14ºC; eta Erriberan edo Nafarroa

lehorrean, 15ºC, baina oszilazio termiko han-

diekin (19ºC-koak, gutxi gorabehera).

Prezipitazioei dagokienez, 1.500 mm-tik gora-

ko prezipitazioak izaten dira urtero Kantaurira

ematen duten mendietan eta ipar-ekialdeko

gailur altuetan; hegoaldean, aldiz, 400 mm-tik

beherako prezipitazioak izaten dira urtero.

Hori da kontraste klimatikoetako eta ondorio

biogeografikoetako bat.

Iparralde hezearen eta hegoalde lehorraren

artean, geografikoki eta ekologikoki oso inte-

resgarria den trantsizio leun eta aberatsa

ren hiriaren, hots, Lizarraren inguruan antola-

tu dira historian zehar. Ega da eremuko ibairik

nabarmenena, eta Urbasa menditik jaisten

den Urederra ibaiak ugaldu egiten du. Klima-

ri dagokionez, ezberdintasun handiak daude:

iparraldeko eremu menditsua –1.400 mm eta

11,5ºC batez beste, Urbasa-Andian– klima

atlantikokoa da; hegoaldeko lautadetek –500

mm eta 13ºC batez beste–, ordea, klima

mediterranear kontinentala dute. Landare-

diak ere dualtasun hori agerian uzten du: ipa-

rraldean, haritzak, pagoak, gorostiak, ezpelak

eta larreak aurkitzen ditugu, eta, hegoaldean,

artadiak, haritz eta artezko baso mistoak, eta

erromero, ezkai eta izpiliku garrigak mendi

oinetan.

ERRIBERA

Lizarrako eta Tuterako Erriberak aipatzen

diren arren, bi hiri nagusien –Lizarra eta Tute-

ra– protagonismo handia dela eta, bi Erribe-

rak oso antzekoak dira; hortaz, batera deskri-

batzen ahal ditugu. Ezberdintasunik handie-

na hauxe da: lehenaren egiturak igeltsu ugari

ditu eta tolestua dago, eta bigarrenaren egi-

tura tabularra da eta marga, kareharri eta

hareharriz osatuta dago nagusiki. Lizarrakoan,

hortaz, tontor, konkortze, ibar antiklinal diapi-

riko eta sinklinal esekiz osatutako erliebe

leuna eta, Tuterakoan, aldiz, lautadak edo pla-

taforma estrukturalak, muinoak eta ordoki

alubial mailakatuak ikusten ahalko ditugu.

KLIMA ETA HIDROLOGIA

Klima mediterranear kontinentala da, Ebroren
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Pitillasko aintzira  
Lurraldeko hezegunerik
garrantzitsuena.
Ezinbesteko lekua hegaztien
urteroko emigrazioan.



Bidasoak, biak ipar-mendebaldeko Nafarroa

hezekoak.

Landaredia, fauna eta natur intereseko

eremuak

Klimaren aniztasuna dela eta, Nafarroak lan-

daretza anitza du. Mendialdean, Nafarroa

hezean, harizti handiz osatutako basoak dira

nagusi, 600 metroz azpitiko ibarretan. Nafa-

rroako pagadiak alde kantabriarra eta medi-

terranearra banatzen diren eremuko mendi

euritsu eta lanbrotsuetan, Urbasan eta 1.200

metrotik gorako Pirinioaurreko ibarretan

zehar sakabanatzen dira. Mendialdean, uga-

riak dira halaber pinuak, larreak, sasiak eta ira-

tzeak, bai eta arteak eta gaztainondoak ere,

nahiz eta neurri txikiagoan.

Erdialdea ibar txikiz –zenbaitetan, horietan

sartzea ez da erraza– osatuta dago eta espe-

zie anitzen konbinazio ezin hobea da. Horren

adibide garbia komunitate biologiko konti-

nentaleko zuhaitz hostogalkorrezko basoak

dira. Eremu horretan bertan aurkitzen ditugu

sasi arantzadunak eta karraskalak, lehen aipa-

tutako landaretza motarekin erabat kontras-

tatzen dutenak. Erdialdea baso mistoaren sin-

boloa da; izan ere, bertan, haritzak eta pagoak

aurkitzen ahal ditugu erraztasun handiz,

Alaitz, Izko, Andia eta Lokiz mendietan. Men-

debaldean, ezpalez osatutako sasi handiak

daude, eta Erriberako iparraldean sartzen den

eremuan, erromeroa eta pinua ibar txikietan

hedatzen dira.

Erriberan ikusten dugun paisaia oso bestela-

koa da, gainerako eremuekin konparatuta.

ematen da. Nafarroako iparraldean, euri asko

botatzen du egun askoan jarraian urtero, eta

maiz dago hodeitsu eta gutxitan eguzkitsu.

Ipar-ekialdean, nagusiki, klimak ukitu subalpe-

tarra du: neguak hotzak eta luzeak dira, eta

udak eguzkitsu, leun eta lehorrak. Hegoalde-

an, euri gutxi botatzen du (100 egun baino

gutxiago urtero) eta ugariak dira egun eguz-

kitsuak. Dena dela, hegoaldean, tenperaturen

arteko alde handia dago, negu hotzak eta oso

uda beroak baitaude. Erdialdean, bi eskualde-

en arteko trantsizioa ematen da.

Hortaz, Nafarroan bi klima mota nagusi direla

esaten ahal dugu: iparraldeko atlantiko epela,

prezipitazio ugari eta erregularrekoa, eta

hegoaldeko mediterranear kontinentala, ten-

peraturen arteko alde handi, euri gutxi eta

irregular, haize bolada hotz, erregular eta bizi

(ziertzo) eta prezipitazio eskasekoa.

Nafarroako aniztasun klimatikoa aniztasun

hidrologikoarekin osatzen da. Zentzu horre-

tan, beste hainbatetan bezala, Nafarroa Espai-

niako irudiaren isla da, eskala txikian. Nafarro-

ako hidrografia ulertzeko, hiru faktore kon-

tuan hartu behar dira: iparraldeko mendietan

erortzen diren prezipitazio ugariak, itsas era-

keta sedimentario batzuetan (Urbasa, Aralar,

e.a.) dauden akuifero garrantzitsuak eta Piri-

nioetako mendietan elurrak irauten duen

denbora luzea.

Ibai nagusiak Ega, Arga eta Aragoi ibaiak dira,

eta euren urak Ebro ibai handian isurtzen

dituzte; hortaz, arro mediterranearrari –Nafa-

rroako garrantzitsuena– dagozkio.Arro kanta-

briarrean, emari gutxiagoko hainbat ibaik

isurtzen dituzte urak, hala nola Urumeak eta
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Victor Hugo

“Zer esan niezazueke?
Txundituta nago. Herrialde
miresgarria, eta oso bitxi eta
dibertigarria da. Zuk
Parisen euria duzun
bitartean, nik hemen eguzkia
eta zeru urdina, eta
mendietan lurrin
zoragarriak sortzeko behar
diren lainoak ditut. 
Hemen, dena da apetatsu,
kontraesankor eta berezia;
ohitura primitiboen eta
endekatuen arteko
nahasketa bat da;
tolesgabetasuna eta
ustelkeria; zintzotasuna eta
gaiztakeria; artzain bizitza
eta gerra zibila; heroiak
diruditen eskaleak eta
eskaleak diruditen heroiak;
natura gazte baten eta nazio
berri baten erdian usteldu
berri den zibilizazio
zaharra; zaharra eta
jaioberria da, zaharra eta
freskoa da. Adierazkaitza
da. Bereziki, dibertigarria
da. Herrialde paregabea da,
bateraezina uneoro batzen
duena, zelaiko edozein
txokotan, kaleko edozein
bazterretan.” 

Viaje a España, 1843.

Kintoa





Lautada da nagusi; horizontea are urrunago

dagoela irudituko zaizu. Erriberan honako

landaredia aurkituko dugu nagusiki: lertxu-

nak, makalak, zumarrak eta sahatsak. Urruti

geratzen dira Pirinioetako ibar hezeak, eta are

urrutiago haritz, pago eta Pirinioetako pinu

eta izeiak. Lurralde oparo eta nahasgarria da:

eguzkiak kiskaltzen du eta ziertzoak indartsu

jotzen du. Landarediak biolentzia eta pasioa

iradokitzen ditu kontraste horien bidez. Tute-

rako iparraldean, Ebroren ezkerraldeko

ibaiertzean eta Aragoiko Bortzirietatik gertu,

Errege Bardea izenez ezagutzen den erdi

basamortu handia dago, zeina, haren interes

naturalistikoa dela eta, Biosfera Erreserba

izendatu zuten. 400 km2 baino gehiagoko

basamortu latzeko lurraldea da. Bardea, hasie-

ra batean, artzaintza lurra izan zen. Bertan

elkartzen ziren Erronkariko artalde transhu-

manteak Erriberakoekin; horrek istiluak eta

ezkontza hitzartuak eragin zituen behin

baino gehiagotan. Gaur egun, paisaia harriga-

rria da, eta zenbait labore-alor ditu, abereen-

dako ustiatzen dituztenak neguan.

Faunari dagokionez, mendialdean, espezie

nagusiak hegazti harrapari eta sarraskijaleak,

belatxingak eta beleak dira. Hegoaldean, Erri-

berako lautadetan, aldiz, atalar, ganga azpi-

beltz edo buztanzuri beltza dira nagusi. Bar-

dearen erdi basamortuko izaera dela eta, ohi-

koa da narrastiak aurkitzea: aspis sugegorria,

gardatxoa edo Montpellierko sugea.

Nafarroako natur inguruneak paisaia parega-

beak ditu. Bertan, bazter ugari eta anitzak

aurkitzen ahal ditugu. Natura kutsatu gabe

mantendu da eta horrek ibar ezkutuez

gozatzeko aukera ematen digu oraindik ere.

Iparraldearen eta hegoaldearen arteko kon-

traste geografikoak Nafarroa ederrago

bihurtzen du.Horregatik, Nafarroak harro era-

kusten ditu Baztan, Erronkari, Belagua eta

panorama geografiko anitza marrazten

duten bertako mendi ugariak.

Baztan Mendebaldeko Pirinioetan dago eta

oso paisaia ederrak ditu. Zelaien kolore ber-

dea, ibaiertzetako baserriak eta ibar handia

inguratzen duten basoak guztiz bateraga-

Pagadia. Aralar



rriak dira giza faktoreekin, bai eta faktore bio-

klimatiko eta historikoekin ere. Mendialdeko

bizitza eta ohituren –bertan oso finkatuta

daude euskal hizkuntza eta kultura– irudika-

pen perfektua da.

Hegoalderago, Aralar, Urbasa eta Andia

mendiak daude –azkeneko biak Parke Natu-

ral izendatuak–. Eta, hegoaldeko mugan ia,

ilargi-paisaia izatetik gertu dagoen eta ingu-

rune horren edertasun irreal eta fantastikoa

duen Errege Bardea aurkitzen dugu.

Azken batean, Nafarroa osoa, bai bere alde

fisiko-geografikoa (paisaiak) bai bere alde

gizatiarra (biztanleak), Alfredo Floristán geo-

grafo ospetsuaren hitzetan zera da, “Konti-

nente bat miniaturan”; besteak beste, hona-

koak dituena: Pirinioetako zeru urdina zula-

tzen duten erliebe alpetar zorrotzak; Nafarroa

ozeanikoaren leuntasun klimatiko eta orogra-

fikoa; Erdialdeko klima mediterranear konti-

nentaleranzko trantsizioa; Ebro ibaiaren eta

bere ibaiadarren erriberako lurren emankor-

tasuna; eta, eremu magiko, irreal eta erdi

basamortuko bat: Errege Bardea.

Cabezo de
Castildetierra 
Errege Bardeako

Natur Parkea
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2004. urtean, Iruñean, 191.865 biztanle bizi

ziren eta, alboko herrietan, datu hauek jaso-

tzen ziren: Barañainen, 22.071 biztanle; Burla-

tan, 18.040; Zizur Nagusian, 12.833; Atarrabian,

10.179; Antsoainen, 9.526; eta, Berriozarren,

7.865. Eskualdeetako herri nagusietan, hona-

ko datuak biltzen ziren: Tuteran, 31.569 biz-

tanle; Lizarran 13.439; Tafallan, 10.782; eta,

Zangozan, 4.971.

Herritarrak eta
biztanle banaketa

Nafarroari erreferentzia egiten dioten biztan-

leriaren datuen arabera, biztanle kopuruak

gora egin du: 1900. urtean eta 2004. urtean,

307.669 eta 584.734 biztanle zeuden, hurre-

nez hurren. Datuon arabera, populazio dentsi-

tateak ere gora egin du (29,6 biz./km2-tik

56,27 biz./km2-ra), baina ez Espainian bezain-

beste (36,8 biz./km2-tik 80,73 biz./km2-ra). Hau

da, Nafarroako hazkundea estatu mailan egon

dena baino baxuagoa izan da eta dentsitatea

baxua da oraindik ere. Dena dela, eskualdeko

hiriburuetan eta Iruña eta Iruñeko metropoli

barrutietan izandako hazkundeak errealitate

nabarmena ezkutatzen du: nukleo txikitan

antolatzen diren eskualdeak atzera egiten ari

dira. Horrela, Pirinioetako ibarretan eta Lizarre-

rrian gero eta biztanle gutxiago daude XX.

mendea hasi zenetik. Nafarroako gainerako

eremuak pixkanaka hazten ari dira eta nabaria

da bi Erriberen eta Iruñerriaren (hiri garapena-

ren aldian logikoa denez) hazkundea.

Azken urteotan, Nafarroako udalerri nagusien

eta herri aunitzen hiri paisaia aldatu egin da,

oraindik hazkundean den emigrazio fenome-

noaren eraginez –Hispanoamerikatik, Ekialde-

ko Europatik edo Afrikako iparraldetik lan bila

etortzen diren pertsonak–.

Iruñean, eta bere eraginpeko eremuan, Nafa-

rroako biztanleen % 50 inguru bizi dira. Iruñe-

an, 200.000 biztanle bizi dira ia, nahiz eta biz-

tanle askok hiriburua utzi eta alboko udale-

rrietako urbanizazioetara mugitzen diren.
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Iruña, airetik ikusia
Nafarroako biztanleriaren erdia baino gehiago 

Iruñean eta inguruko udalerrietan bizi da. 





Yamaguchi parkea
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Internet zaleenak dira espainiarren artean.

Emakumeen bizi itxaropena gizonena baino

handiagoa da (83,4 eta 76,3 urte, hurrenez

hurren). Horretaz gainera, emakumeak dira

senide ezinduak zaintzen dituztenak, eta

beranduago ezkontzen dira; ondorioz, lehe-

nengo seme-alaba hogeita hamar urtetik

gora dutela izan ohi dute. Lehenengo herrial-

dea da biztanle bakoitzeko dauden aberatsak

kontuan hartuta; % 86k erositako etxebizitza

dute, % 82,8k sakelako telefonoa dute eta 637

automobil daude 1.000 biztanleko. Lehenen-

go erkidegoa da, baita ere, kirol praktikari

dagokionez –% 50ek ia egiten dute kirola–,

eta obeso gutxien dituen bigarren erkidegoa

da, nahiz eta biztanleen % 40 lodi dauden“.

Ibilaldia artean barna

Artearen munduan topaleku

Nafarroako kokapen geografikoak –Frantzia,

Euskal Autonomia Erkidegoa, Errioxa, Gaztela

eta Aragoiren artean dago– eragin handia

izan du adierazpen artistikoan. Historikoki,

Nafarroan eragin handia izan dute alboko

erresumek, bai eta urrunagoko beste hainbat

eskualdek ere, bere historia zabalean, Erdi

Aroko Donejakue Bidea baitzen bertan sar-

tzeko biderik errazena. Horretaz gainera,

aztarna europarra, frantziarra zehazki, nabaria

izan zen Nafarroako dinastiak Frantziako fami-

lia ospetsuekin, hala nola Champagneko edo

Evreuxko dinastiekin, ahaidetuta egon ziren

urteen luzaroan.

Nafarrak

Paisaiak eta bioklimen mailaz mailako baria-

zioek eragina dute, eragin nabaria esan gene-

zake, nafarren izaeran. Mendialdean –paisaia

heze eta itxian– bizi diren pertsonak langileak

eta hitz gutxikoak dira, eta ez da erraza haien

lagun min egitea, baina lagun min egitea lor-

tzen baduzu, betirako adiskidetasuna izanen

da. Erriberakoak pertsona ireki eta atseginak

dira, bertako klima bezala; lan gogorraren eta

festen maitale, eta hasiera batetik adiskide-

tzeko eta hitz-jariorik atsegin eta entreteniga-

rriena eskaintzeko prest. Bien artean, Erdialde-

ko nafarrak daude. Horiek aurreko bi izaeren

arteko izaera, kulturak, bizitza ikusteko ikuspe-

giak eta bizitza bizitzeko modu ezberdinak

sintetizatu dituzte.

Gabriel Asenjo kazetariak (Diario de Navarra,

2004ko apirila) honela laburbiltzen zuen Nafa-

rroako biztanleen profila, oro  har:“Erdi maila-

ko klasekoak gara, berrogeitaka urteko asko

dago, bizitza konplikatzen dugu gehiegi erre-

tzearen eta mundura haur gutxi ekartzearen

ondorioz, baina La Caixako Anuario Social de

España 2004-ren arabera, nafarrok ongizate

baliorik handienetakoak ditugu. Barne Pro-

duktu Gordina kontuan hartuta, 51.nak gara,

Europako Batasun berri eta handiko 266

eskualdeen artetik. Egunkari irakurle bikainak

izateaz aparte –lehenengo erkidegoa gara

prentsa kontsumoan–, kirolean eta arropan

gehien gastatzen dugunak gara.Eta bidaiatze-

ko dugun zaletasuna lanera ez joatearekin

–buruko mina aitzakiatzat jarrita– dugunare-

kin parekatzen ahal dugu. 64 urtetik gorakoak
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José María Iribarren

“Zaila da, beraz,
nafarrak definitzea eta
izaerak, dohainak eta
akats generikoak
esleitzea. Nafarroa
mosaiko bat delako,
geografiari
dagokionez. Eta
mosaiko bat, halaber,
biztanleei dagokienez”. 

Cajón de sastre.
Temas de mi tierra. 
Navarra, 1954.



Aztarna arkeologikorik zaharrenak Madeleine

aldikoak dira. Ipar-mendebaldean –Aralar

mendian bereziki–, megalitismoaren lagin

ugari daude: trikuharriak, tumuluak, harrespi-

lak eta iruinarriak. Burdin Aroko hainbat herri

daude halaber, hala nola Cortes edo Castejon-

go errauts kutxen aztarnategia, hegoaldean.

Erromaniko landatarra eta gotiko

hiritarra

Interesgarriak dira

1000. urtearen

inguruko hain-

bat lan arabiar,

hala nola Tutera-

ko meskita eta

Leire eta Fiteroko

boli landuko ku-

txatilak. XI. men-

detik XIV. mende-

ra bitarteko arki-

tektura erlijiosoa-

rekin, arte aldi era-

bakigarria hasi zen.

Hona garai hartako lan erromaniko batzuk:

Leireko monasterioko, Zangozako Santa María

la Realeko edo Lizarrako Ruako San Pedroko

kriptak eta elizak; Eunateko tenplu originala

–klaustro exentu oktogonala– edo Torres del

Rioko Hilobi Santuaren eliza; eta, Artaitz, Artzi

eta Oletako erromaniko landatarreko lan ede-

rrak. Arkitektura zibil erromanikoari dagokio-

nez, hauek dira aipagarrienak: Garesko zubi

orekatua, Iratxetako garai zoragarria edo Liza-

rrako Errege Jauregiko fatxada dotorea. Eskul-

turari dagokionez, honakoak dira aipagarrie-

nak: Zangozako Santa Mariako, Leireko edo

Lizarrako San Migel elizetako portadak; Liza-

rrako Ruako San Pedroko eta Tuterako kate-

draleko kapitelak; eta, Andre Mariaren irudi

ugariak, hala nola Uxue, Iruña eta Iratxekoak.

Urregintzako piezen artean, hauek nabar-

mentzen dira: San Migel in Excelsisen erretau-

la esmalteztatua, Aralarko santutegian –Limo-

gesko tailer frantziarren tradizioari eusten

diona–, eta Jerusalemgo Andre Mariaren irudi

ederra, Artaxonako herri harresituan.

XII. mendean, estilo zis-

tertar soilari jarrai-

ki, La Oliva,

Fitero, Iratxe

eta Irantzu-

ko monas-

terioak erai-

ki ziren. XIII.

mendean

hasi zen

gotikoare-

kiko tran-

tsizioa: Liza-

rrako San

Migel eliza eta Tuterako katedrala, eta azkene-

ko horren Judizioaren ataria eta klaustro ede-

rra, bi horien eskultura harrigarriekin. Guztiz

gotikoak dira honako hauek: Iruñeko katedra-

la, Orreagako kolegiata, Lizarrako Hilobi San-

tuaren eliza eta Erriberriko Santa Maria la Real

eliza. Azkeneko hori gaztelu-jauregiaren, hau

da, Nafarroako lan gotikorik aipagarrienaren

eta eraikinik nabarmenetako baten zati da.

Zaharberritu berri duten Iruñeko katedralean,

Jehan Lôme de Tournaik egindako Nafarroa-

ko Karlos III.a Prestuaren eta haren emazte

Gaztelako Leonorren alabastrozko hilobia,

zein Behe Erdi Aroko Nafarroako arkitektura,
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Aralarko erretaula
Erdiko esmaltea

Leireko kutxatila 

Eunateko monasterioa





Erromanismotik neoklasikora

Errenazimenduan, Migel Angelen manieris-

moaren –Nafarroan erromanismo gisa eza-

gutzen dena– eklosioa sortu zen, Juan de

Anchieta eta haren jarraitzaile ugarien esku-

tik; haien lanen laginak daude Tafallako eta

Casedako Santa Maria elizetako erretauletan.

Garai hartako lan bereziak dira Vianako Santa

Mariako fatxada-erretaula aparta, Los Arcose-

eskultura eta horma irudiaren kalitate handia

agerian uzten dituen klaustroa daude. Arte

higigarri gotikoaren esparruan, honakoak

aipatu behar ditugu: Orreagako Andre Maria-

ren irudia, Iruñeko katedraleko Hilobi Santua-

ren erlikia-ontzia, Gareseko Gurutzea edo

Orreagako Kolegiataren Museoko “Carlomag-

noren xake-jokoa” izenez ezagutzen den erli-

kia-ontzia.
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ko Santa Mariako dorre dotorea edo Zigako

elizako Herreraren estiloko fatxada ikaragarria

–bertako harri gorrixkakoa–.

Barrokoari dagokionez, ugariak dira Iruña, Baz-

tan, Zangoza, Tutera edo Corellan aurkitzen

ditugun jauregi zibilak,edo Villafranca,Milagro

edo Lizarrako elizak eta dorreak. Aipagarriak

dira Arizkuneko klaratarren eliza komentuko

edo Sorladako San Gregorio Ostiense elizako

atari barrokoak. Eskulturan, aztarna erromanis-

ta, hasiera batean, joera protobarroko berri

(Berriozarko eta Vianako Santa Mariako erre-

taula nagusiak), gero, barroko churrigueresko

(Iruñeko agustindar errekoletoen edo Tutera-

ko domingotarren erretaula nagusiak) eta,

azkenik, rococo (Corellako San Migel eta Lesa-

kako San Martin elizetako erretaulak) bilakatu

zen. Pintura barrokoa nahiko xumea da oro

har, Vicente Berdusánen lana izan ezik, Madril-

go eskola garaikidearen arauei jarraitzen dien

pintore bikaina, Tuteran finkatua.
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Iruñeko katedrala
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Hauek dira lan neoklasiko garrantzitsuak: Allo

eta Azkoiengo elizak, Martzillako agustinda-

rren monasterioa, Lizarrako San Juan elizako

fatxada, San Fermin elizako kapera eta Iruñeko

katedraleko fatxada, Ventura Rodríguezena

–Noainen, XVIII. mendearen bukaeran, Subi-

tzako urak hiriburura ekartzeko egindako

akueduktuaren eraikuntzan parte hartu zuen

arkitektoa–.

XX. menderantz

XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen

hasiera Iruñearen handitzearen –zenbait

harresi eraistearen ondorioz– lekuko izan

ziren; horrek izaera historizistako eraikinak,

eraikin eklektikoak eta, beranduago, eraikin

modernistak eraikitzea ahalbidetu zuen lehen

zabalgunean. Ondoren, 1930etik aitzina, inda-

rrez sartu zen Victor Eusa arkitektoaren estilo

originala; hark osatu zuen bigarren zabalgu-

nearen zati handi bat honako lanen bidez:

Elizbarrutiko Seminarioa, Erruki Etxea, Milagro-

sako eliza edo Eskolapioen, Salestarren edo

Maristen ikastetxeak. Altzairu, kristal eta hor-

migoizko arkitekturarik modernoena honako

lanetan ikusten ahal dugu: Nafarroako Kutxa-

ko egoitza nagusia eta duela gutxi Oriol Bohi-

gas katalanak U forman egindako Yamaguchi

plaza berritzailea –hiritarren bigarren elkartze

gunea, orain gutxi berritu den Gazteluko pla-

zaren ondotik–. Antso III.a Nagusiaren zubia

–Ebro ibaiaren gainetik Castejoneraino doan

Nafarroako autobidearen zatian– lan abango-

ardista eta edertasun plastiko handikoa da.

Amaitzeko, hona gaur egungo Iruñeko eraiki-

nik aipagarrienak: Baluarte, Nafarroako Biltzar

Jauregia eta Auditorioa, Lizarrako Francisko



Mangado arkitekto lizartarraren lana; Uniber-

tsitate Publikoa eta Altzuzako Jorge Oteiza

museoa, Francisco Javier Sáenz de Oizaren

lanak; eta, Nafarroako Errege Artxibo Nagusia,

Rafael Moneorena.

Herri arkitektura

Nafarroako bizitza tradizionalaren nekazaritza

eta abeltzaintza izaera dela eta, logikoa da

herri arkitekturako –oso tipologia ezberdinak

ditu foru geografiaren luze eta zabalean–

askotariko laginek komuneko zenbait ele-

mentu orokor eskaintzea.

Horrela, apainketa eskaseko lerro zuzenak

dira nagusi. Ate, leiho eta izkinak nabarmen-

tzera mugatzen da, eta horrek soiltasun han-

diko irudia eskaintzen du, bai etxebizitzetan

bai eraikin eratxikietan: biltegiak, ukuiluak...

Etxeak harrizkoak edo lurrezkoak (adreilua,

pezoa...) izaten ahal dira, baina lurrezkoak

Nafarroako hegoaldean baizik ez daude: Ega,

Arga eta Aragoi ibaien beheko ibilguen eta

Ebro ibaiaren erriberetan bereziki.

Harrizko etxeak honelakoak izaten ahal dira:

piriniarrak, iparraldeko azpi-piriniarrak, hego-

aldeko azpi piriniarrak eta mainela duten

arku itxurazko leihoz horniturikoak. Hona

etxe piriniarren ezaugarriak: lau isurialdeko

teilatuak; teila lauak; teilatu-hegal ez oso

handiak; horma zurituak ate, leiho eta izkine-

tan begi bistako silarrixkarekin. Auriztik

Erronkarira aurkitzen ahal ditugu eta ibar

bakoitzean ezaugarri bereziren bat dute:

lehortegi gisa erabiltzen diren balkoiak,

karez zuritu gabeak...

Nafarroako Artxibo
Nagusia
Arga, airetik ikusia,
Arrotxapearen parean.



Pezozko etxeek oso itxura pobrea zuten. Gaur

egun, ordea, karez zurituak daude gehienak,

jatorrizko lur kolorea estaliz. Erriberan aurkitu-

ko ditugu batik bat, baina Erdialdeko zenbait

tokitan, lurrarekin eta adreiluarekin bat ere

ikusi ahalko ditugu.

Azkenik, kobazuloak ditugu, muino eta laba-

rretako maldetan kokatzen direnak. Baliabide

eskaseko talde edo familiak bizi ziren horie-

tan, oro har. Tokirik irisgarrienetan egiten

zituzten.Gaur egun, soto edo josteta leku gisa

erabiltzen dira, antzeko tenperatura manten-

tzen dutelako urte osoan. Hori dela eta,

Arguedasen eta Valtierran, kobazulo horieta-

koren bat moldatu eta landetxe gisa erabil-

tzen dute, Ebro ibaiaren ertzetik gertuko

hainbat herritan bezala.

Garai bitxiak

Garaiak herri arkitekturaren lagin originalak

dira; hogei bat garai daude oraindik ere, ale

eta bazka biltegi gisa erabiltzen direnak. Aez-

koan daude gehienak. Harrizko zutabeen gai-

nean eraikiak daude gehientsuenak, eta, oin-

plano laukizuzenak, bi isurialdeko teilatuak eta

harrizko hormak dituzte. Garairik bitxiena Ira-

txetan, Orbaibarren, dagoena da. Zenbait his-

toriagilek IX.mendekoa dela diote; hortaz, pre-

rromanikoa izanen litzateke. Beste batzuen

ustez, ordea, XII. mendean eraiki zuten, Orbai-

barreko gainerako monumentu erromaniko-

en antzera. Garai hori eta Asturiasen dauden

garai hartako eraikuntzak oso antzekoak dira:

oinplano laukizuzena, bi atal eta bi isurialdeko

teilatua, harrizko harlauzaz eginikoa. Beheko

solairuak puntu erdiko hainbat arku eta inpos-

Iparraldeko etxe azpi piriniarrak handiak izan

ohi dira, bi isurialdeko teilatuak izan ohi dituz-

te, fatxadarekiko teilatu-gailur perpendikula-

rrarekin eta teila gorri kurbatuarekin. Hormak

karez zurituak daude, janbak eta izkinak izan

ezik, silarriak begi bistan uzten dituztenak.

Etxe hauek egurrezko egiturak eta lehortegi

gisa erabiltzen diren balkoiak ere dituzte.

Eremu atlantikoan aurkitzen ahal ditugu, Baz-

tan inguruan batez ere.

Hegoaldeko etxe azpi piriniarrek bi isurialde-

ko teilatuak dituzte, fatxadarekiko teilatu-gai-

lur paralelo edo perpendikularrarekin. Harri

horma entokatu eta karez zuritua dute, janba

eta izkinetan izan ezik.Horretaz gainera, leiho-

ak balkoiak baino ugariagoak dira. Etxe mota-

rik zabalduena da, nahiz eta hoberenak Leitza,

Larraun eta Sakanan dauden.

Azken motako etxeetako leihoek arku itxura

eta mainela dute. Hormak silarrizkoak dira eta

ateek arku itxura dute. Ateen gainean noble-

ziaren armarri zaharrak egon ohi dira, etxeen

iragan entzutetsuaz hitz egiten dutenak.

Nafarroa osoan ikusten ahal ditugun arren,

hegoaldean, adreilurik umilenarekin eginak

aurkituko ditugu.

Lurrezko etxeen artean, adreiluzkoak, pezoz-

koak eta kobazuloak bereizten ahal ditugu.

Adreiluzko etxeak harrizkoak baino txikiagoak

dira eta ez dute horrenbesteko balio artistiko-

rik, oro har. Interesgarrienek lau isurialdeko

teilatuak, egurrezko teilatu-hegal apainduak

eta arkutxoz hornituriko balkoiak edo galeriak

dituzte azken solairuan. Zenbaitetan harria

ere erabiltzen da.
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Baluarte
2003ko urriaren 30ean
inauguratu zuten.
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ta irten bat ditu. Goiko solairura igotzeko,

harrizko eskailera bat dago –antzina, zurezkoa

zen–; eskailerak puntu erdiko arkuko ateraino

eramaten gaitu. Teilatuaren azpitik, harburu

lauko erlaitza dago,estilo erromanikoaren ere-

duaren arabera eginikoa.

Kultura eta kulturak

Nafarroa ez da oso erkidego handia, ez geo-

grafiari ez biztanleriari dagokienez. Baina

kultur eskaintza aberats eta anitza du espa-

rru gehientsuenetan. Eskaintza ofiziala,

nagusiki, Nafarroako Gobernuaren ekintzak

–Kultura eta Turismo Departamentua-Via-

nako Printzea Erakundearen bidez– eta

honakoen ekintzek osatzen dute: unibertsi-

tateak, udalak, erakunde publiko eta erdi

publiko ugari, eta kultur esparruetan (musi-

ka, dantza, literatura, zinea,...) trebetasun eta

eraginkortasunez mugitzen diren hainbat

erakunde pribatu.

Vianako Printzea Erakundea honakoaz ardu-

ratzen da: monumentu ondarea kontserbatu

eta zaharberritzeaz, bere argitalpen ugarietan

aipatutako kultur hedapenaz, museo eta libu-

rutegi sarea mantentzeaz, eta zuzeneko kul-

tur ekintzaz. Horretaz gainera, kultura eta

turismoa ere uztartzen ditu, gure kultur ezau-

garriak sustatzeko asmoz, historia, artea, gas-

tronomia eta natur aberastasunak maite

dituzten bisitariei zuzendutako kalitatezko

jardueren bidez.

Monumentu ondare aberats eta anitzaren

kontserbazioak belaunaldi batetik bestera

igarotzen diren ondasun higigarri eta higiezi-

nez gozatzea ahaidetzen du Nafarroa osoan.

Nafarroako Gobernuaren argitalpenak

(2.000 izenburu baino gehiago katalogoe-

tan) oso anitzak dira eta ekimen pribatuko

argitaletxeen (ia esklusiboki narrazio eta

poesiara zuzendurikoak) eskaintza osatzen

dute. Aipagarria da Nafarroako Kutxaren

lana, Nafarroako Entziklopedia Handiaren

hamaika liburukiak argitaratu zituena, bai

eta Diario de Navarrarena ere, “Bliblioteca

Básica Navarra” bildumaren sustatzaile eta

bere mendeurrena ospatu duena, Nafarroa-

ko kultur errealitatea ezagutzeko ezinbeste-

koak diren 50 izenbururen bidez. Diario de

Noticiasek, bere aldetik, zendutako José

María Jimeno Jurío historiagileari omenaldia

egin dio,“Obras Escogidas” bilduma (11 libu-

ruki) argitaratzearen bidez.

Museo sarearen gune nagusia Nafarroako

Museoan dago; 1956an zabaldu eta 1990ean

eraberritu zuten. Elizbarrutiko Museoa Iruñe-

ko katedraleko klaustroan dago. Eliz arteari

buruzko beste museo aipagarri batzuk Orre-

aga, Corella, Tulebras eta Tuterakoak, eta

Xabierko gaztelukoa dira. Gai aldetiko eduki

ezberdinekoak dira Arteta, Elizondo edo Iza-

bako Museo Etnografikoak, Iratxeko Julio

Caro Baroja Museo Etnologikoa, Erronkariko

Julian Gayarreren Etxe-Museoa edo Gustavo

de Maeztu Museoa, 1991n zabaldu eta Liza-

rrako Errege Jauregian dagoena. Berriagoak

dira Altzuzako Jorge Oteizaren Museoa, Ariz-

kungo Santxotenarena edo Tuterako César
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William
Shakespeare

“Nafarroa egunen
batean munduaren
lilura izanen da. Gure
gortea, akademia
txikia, atsegina,
kontenplaziozkoa,
arteari eskainia”. 

Love’s labour’s lost,1594.

Oteiza museoa
Altzuza





Múnoz Solarena. Udalek, Nafarroako Kutxak

eta hainbat erakundek erakusketa aretoak

mantentzen dituzte, Nafarroara nazioko zein

nazioarteko artea ekartzen dutenak, hainbat

galeria pribatuk egiten duten bezala. Erakus-

keta eszenatoki berezi bat Iruñeko Planeta-

rioaren beheko solairuan dagoena da. Nafa-

rroako Liburutegi Nagusiak milioi erdi ale

baino gehiagoko bibliografi funtsa biltzen

duten toki eta udal liburutegien sare trinkoa

dinamizatzen du.

Kultura ofiziala eta herri kultura

Nafarroako Gobernuaren mendeko Baluarte

Auditorioan eta Iruñeko Udalaren mendeko

Gayarre Antzokian kontzertu, opera, antzez-

lan, errezitaldi eta maila handiko beste hain-

bat ikuskizun artistiko egiten dira maiz. Estatu

mailan ezaguna den beste jarduera bat Nafa-

rroako Ikus-entzunezkoen Sorkuntza Jaialdia

da. Lizarra, bere aldetik, Erdi Aroko Ikasketen

Aste entzutetsuaren urteroko egoitza da; aste

horretan, garai hartako musika kontzertuak

eskaintzen dira.

Lehiaketei dagokienez, dagoeneko finkatu-

ta daude Bideo Lehiaketa eta, bereziki,

Julian Gayarre Nazioarteko Kantu Lehiaketa

eta “Pablo Sarasate” Nazioarteko Biolin

Lehiaketa.

Kultura udalen arduretariko bat da; izan ere,

beren plantilla organikoetan gizarte eta kul-

tur dinamizatzaileak sartu dituzte, jarduera

koordinatuen bidez –Udaberriko eta Udazke-

neko Jira-birak edo Cultur eta Herriz-herri

programak–, errentagarritasun eta eraginkor-

tasun handiagoak lortzeko. Finkatuagoak

daude udalik populatuenak dituzten kultur

etxeak; haietan, erakusketak eta mintzaldi

zikloak eskaintzen dituzte. Azkenaldian, ikara-

garri hazi da gero eta biziago dagoen eta era-

gin handiagoa duen Donejakue Bidearen

inguruan antolatutako kultura hedatzeko

lana, Donejakueko urtea dagoen bakoitzean

sustatzen dena.
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Horretaz gainera, nabaria da Nafar Ateneoaren

kultur dinamizazio lana. Nafarroako antzerki

tradizioak Nafarroako Antzerki Eskolaren hor-

men atzean bizirik dirau. Eskolak lokal bat du

bere lanak zein gonbidatutako konpainienak

antzezteko.

Beste alde batetik, aipatu beharra dago eus-

kal hizkuntza eta kultura sustatzen duten era-

kundeen lan garrantzitsua: Euskaltzaindia eta

Eusko Ikaskuntza, 1918an Nafarroako Foru

Diputazioaren –gaur egun, Nafarroako

Gobernua– laguntzaz sortutako erakundeak.

Azkenik, oso garrantzitsua da Nafarroako

erregio etxeek (Andaluzia, Asturias, Kantabria,

Gaztela eta Leon, Katalunia, Extremadura,

Galizia eta Valentzia) eta Iberoamerikatik zein

munduko beste herrialdeetatik etorritako

atzerritarrek sustatutako kultur guneek egi-

ten duten lana, euren kulturak integratu eta

kontserbatzearen alde.

Hizkuntzak eta literatura

Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruz-

ko Legeak Nafarroan hitz egiten diren bi hiz-

kuntzen berezko izaera azpimarratzen du.

Alde batetik, gaztelania, lurralde osoan ofizia-

la dena eta, beste alde batetik, euskara, eremu

euskaldunetan –Nafarroako ipar-mendebal-

dean bereziki– ofiziala dena.

Nafarroan, badira aztarna utzi duten idazleak,

garai bateko edo estilo zehatzen bateko

ordezkariak izan direlako. Francisco Navarro

Villoslada dugu adibide garbi bat: XIX. men-

deko literatura nafarran izan den idazle erro-

Musika esparruan, aipagarriak dira Pablo Sara-

sate Orkestra, Iruñeko Orfeoia, Iruñeko Gan-

bera Abesbatza eta Iruñeko Elkarte Filarmoni-

koa, ez baitago abesbatza eta musika banda-

rik gabeko herri garrantzitsurik. Zazpi udal

kontserbatorio, eta musika eta instrumentu

eskola aunitz daude. Musika irakaskuntzako

zentro nagusia Pablo Sarasate Kontserbato-

rioa da.
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mantiko eta tradizionalistarik jori eta erregis-

troetan aberatsena. Urte batzuk geroago,

Félix Urabayen eleberrigileak XX. mendearen

hasierako aldi kritikoaren inkonformismoa

erakutsi zigun. Hona XX. mendeko beste idaz-

le batzuk: Ángel María Pascual, José María Iri-

barren –idazle jori eta berezia, eta honako

lanen egilea: Vocabulario Navarro eta El por-

qué de los dichos–, Rafael García Serrano edo

zendutako José María Sanjuán. Bizirik daude-

nen artean honakoak aipatu behar ditugu,

haien ospea dela eta: Pablo Antoñana, Miguel

Sanchez-Ostiz, Lucía Baquedano, Jesús Ferre-

ro edo Manuel Hidalgo. Zendutako Anjel

Urrutia izan zen poesiaren ordezkari; hark

sortu zuen Río Arga poesia aldizkaria, non

hainbat idazlek idazten zuten: Carlos Baos,

Víctor Manuel Arbeloa, Miguel d’Ors, Juan

Ramón Corpas edo Rafael López de Ceráin.

Tradizioak eta
ohiturak

Nafarroa tradizio aberatsen lurraldea da.

Dantza tradizionalen aniztasuna eta kolorea

gaur egun arte kontserbatu dira, herri arima-

ren elementu adierazgarri gisa. Urteko edo-

zein arotan antzematen ahal ditugu: Egube-

rriak, Inauteriak, Aste Santua, herriko festak.

Antzinatik jaso ditugun erritmo eta abestiek

errepertorio anitz eta jatorra osatzen dute.

Pirinioetako Nafarroak aparteko dantza fol-

klorikoak kontserbatu ditu: Otsagiko edo

Luzaideko Bolanten dantzak.

Nafarroako udalerri guztiek herriko festak

ospatzen dituzte herri bakoitzeko zaindaria-

ren omenez. Bizirik diraute antzinako tradizio-

ek: Inauteriak, besteak beste, eta horien artean

ezagunenak Lantzekoak. Nafarroak ekarpen

aipagarriak egin ditu euskal folklorean, hala

nola honakoak: Olentzero, Gabon gauean

menditik jaisten den ikazkina; Ituren eta

Zubietako zanpantzarrak, arropa koloretsuez

jantzitako pertsonaiak, bizkarrean eramaten

dituzten zintzarri handien konpasean oihana

zeharkatzen dutenak.

Iruñean Sanferminak –munduko jairik entzu-

tetsuenetakoak– ospatzen dira. Hiria trans-

formatu egiten da festek irauten duten

bederatzi egunen bitartean. Uztailaren 6tik

14ra bitarte, Iruñera Nafarroako beste lekue-

tako, beste eskualde eta herrialdeetako jende

ugari biltzen da. Sanferminetan hiria ez da

ohi bezalakoa. Bere kaleetako ordena eta

lasaitasuna festa bilakatzen dira. Kalea da fes-

tara hurbiltzen direnen eszenatoki eta topa-

lekua.

Sanferminak adierazpen folkloriko interesga-

rrien sintesia dira. Bertan laburbiltzen dira

Nafarroa osoko festak, eremu bakoitzeko kul-

turari dagozkion oinarrizko elementuak aur-

kitzen ahal baititugu: Mendialdeko txistu eta

danborrak, Erdialdeko eta Erriberako gaita eta

zezenak –entzierroen protagonistak–. Hala-

ber, partaidetza berezia dute festa guztien

bitartean Elkarteekin batera ibiltzen diren eta

jendeari dantza egitea eragiten dioten musi-
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Otsagiko dantzariak
Bobo, Otsagiko dantzetako

pertsonaia





Iruñeko entzierroak
Zezenak, Estafeta kalearen hasieran 



Ernest Hemingway
“Uztailaren 6an,
igandean, eguerdiko
12,00etan, lehertu zen
festa. Ez dago hori
adierazteko beste
modurik. [...] Festa
benetan hasi zen. Ordutik
aitzina, egunez eta gauez,
zazpi egunez jarraian
iraunen zuen. Jarraitu
zuten dantzek, jarraitu
zuen zaratak. Jazotako
gauza guztiak festa
batean baizik ezin izan
zitezkeen gerta.
Azkenean, dena irreal
samar bilakatu eta
bazirudien ezerk ere ezin
zezakeela ondoriorik
txikiena ere izan. Festak
zirauen bitartean,
ondorioetan pentsatzea
tokiz kanpo zegoela
zirudien. Festan,
bazirudien, baita
lasaitasuna nagusi zen
uneetan ere, ezinbestekoa
zela garrasika egitea
egin nahi ziren
aipamenak oro; besteek
entzutea nahi izanez
gero. Sentsazio berbera
izaten zen norberaren
ekintzen inguruan. Zazpi
egunez jarraian iraunen
zuen festa bat zen hura”.  

The Sun Also Rises (Fiesta). 1926.

ko– eta laneko lasaitasuna txerrien kurrinka

ozenek baizik ez dute apurtzen, txerri-hilketa

hurbiltzen denean. Odolkien, txorizoen eta

txistorren sasoia da.

Berriaz ohartzen den lehengoetariko bat

Olentzero da, ikazkin tripaundi eta edarizalea,

menditik jaisten dena, gertakaria aditzera

emateko Gabon gauean. Olentzeroren festa

Lesakan jaio zen eta, gaur egun, Nafarroako

eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri

gehienetan ospatzen da. Urteko azken gaue-

an, gazteek, Urdiaingoek bereziki, uraren erri-

tua ospatzen dute; ontzietan hartzen dute

iturriko ur berria eta agintari eta bizila-

gunei eskaintzen diete, gabonsari

baten truke. Epifaniaren bezperan,

Nafarroa osoan Erregeen kabalkada

ikusgarriak egiten dira; baina zirra-

rarik handiena txikiek bizi dute, Faba-

ren Errege edo Erregina izateko –Nafa-

rroako errege-erreginen izendapena-

ren omenez– aukeratutako haurrek

bereziki. Errege egunean, Zangozako

kaleetan, Misterio izenez ezagutzen

den auto sakramentala ikusten ahal

dugu. Besteak beste, San Anton, San

Sebastian eta San Blasen oroipenak

pertsonak, etxeko animaliak eta elika-

gaiak bedeinkatzeko balio du. Santa

Agedaren bezperan, koru euskaldunek elika-

gaiak eta dirua eskatzen dute, faroltxoz eta

makilaz  lagundurik.

Inauteriak bereziak dira, Nafarroako iparral-

dean batez ere. Ituren eta Zubietako biztan-

leak mozorrotzen dira, herri batetik bestera

joaten diren joaldunei eta zanpantzarrari

ka txarangek. Festek irauten duten bederatzi

egunetan, honako ikuskizunez gozatzeko

aukera dago: uztailaren 7ko San Ferminen

prozesioa, erraldoi eta buruhandiekin batera

ateratzen diren dantzariak, ikuskizunak, musi-

ka eta su artifizialak.

Herriko festen urteko festa ibilbidea

Historia txikia ohiko testuliburuetan aurkitu

ezin dugun historia da, herriek kontserbatu eta

gurasoek seme-alabei transmititzen dietena,

hau da, edozein herriko tradizioek eta ohiturek

osatzen dutena. Eta bere historia harrotasu-

nez gordetzen duen nafarrak arreta han-

diz babesten du Nafarroa bezain abe-

rats eta anitza den tradizio multzoa,

iraganarekin indar handiz uztar-

tzen diren ohitura-mukuruan. Ez

dugu ahaztu behar Nafarroako

Foruaren arabera, ohitura lege ida-

tziaren gainetik dagoela. Horretaz

gainera, zentzu horretan, folklorea

oso bizia da; izan ere, antzinako tra-

dizioei tradizio berriak gehitzen zaizkie

pixkanaka-pixkanaka, eta haien antzeko

herri osagai garrantzitsu izaten jarraitzen

dute.

Neguko tradizioak etxekoen artekoak

dira nagusiki. Festa nagusia, zeinaren inguruan

beste guztiak baitabiltza, Jesusen jaiotzaren

omenez egiten dena da, abenduaren 25ean,

neguko solstizioarekin batera. Egun horretan,

Eguzkia goiz sartu eta gau luzea izaten da

aurretik, eta horrek eragiten du jendea etxean

gelditzea senideekin bat. Nekazaritza itxarope-

naren aldia da –ereintza amaitu da dagoene-
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laguntzeko. Lantzeko inauteriak tradizional

eta erakargarrienak dira; bertan, Miel Otxin

bidelapurra –panpina handi baten bidez iru-

dikatuta– erre egiten dute. Aspaldiko inaute-

riak dira, baita ere, Arizkun, Goizueta eta Una-

nukoak. Eta, horiez gain, berreskuratu dituz-

ten batzuk edo berriak diren beste batzuk

ere ospatzen dira, Altsasun, Lizarran,

Tafallan, Vianan, Tuteran, Cintrueni-

gon, e.a.

Martxo haizetsuko bi asteburutan,

Xabierko gaztelura milaka erro-

mes hurbiltzen dira, oinez, Nafa-

rroa osotik eta baita kanpotik ere,

Frantzisko Xabierkoaren urratsen

atzetik –Xabierko gazteluan 1506.

urtean jaiotako Ekialdeko ebanjeli-

zatzailea–.

Aste Santuan,

zuzenean an-

tzezten

da

pasioa

Tute-

ran eta

Andosi-

llan, eta,

Ostiral San-

tuan, iluntzean, pro-

zesioa ateratzen da Core-

llan eta Iruñean. Larunbat

Santuko goizean, Tuterako

Foruen plazan, Volatina

biraka eta biraka ibiltzen da,

guztiz urratutako jantziak

lurrera erortzen diren arte.
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Plazan, haur ugari pilatzen dira, Erlojuaren

Etxetik botatzen dituzten puxika eta gozo-

kiak hartzeko. Biharamunean, Tuteran, Paz-

koa ospatzen da, Aingeruaren jaitsieraren

bidez, zeinak bere pozak adierazten baititu

Ama Birjinari Garizumako beloa kenduz.

Handik oso gertu, Cabanillasen, Judasen

atzetik joaten dira, lepoa mozten dioten arte,

aingeru baten aleluien bidez bukatzen den

Kristo Santuaren eta Andre Maria Nahigabe-

tuaren arteko Topaketaren prozesioaren, eta

Ostegun Santuan pausoa eraman zuten sol-

daduek omenaldia egiten duten pazko

mezaren ostean. Nafarroako beste puntan,

Luzaiden, bolant dantza dantzatu eta eskean

ibiltzen dira, auzoz auzo eta baserriz baserri.

Udaberrian eta, Nafarroa osoan ermita eta

santutegietarako erromeriak hasi baino

lehen, Aralarko aingeruak zelaiak, herriak eta

Iruñeko hiria bisitatzen ditu, lurrak egarri

handiz edaten duen euriarekin batera maiz.

Hona Nafarroako erromeria gune nagusiak:

Uxue, Oskia, Orreaga, Sorlada, Kodes, Catalain

(Orbaibar), Yugo (Arguedas), Irunberri, Mus-

kilda, Labiao eta Altsasu. Belar abarreztatuek

eta “maiatzeko zuhaitzek” ere udaberri bete-

an gaudela gogorarazten digute.

Udako festak San Joan suekin hasten dira,

urteko gaurik motz eta argitsuenean. Suak

leku guztietan pizten dira, Auritz, Urdiain eta

Torralba del Rion bereziki; bertan, Juan

Loboren atzetik joaten dira eta aspaldiko

Baltsaren dantza dantzatzen dute. Sutara,

urteko sasoirik hoberena –Nafarroako udale-

rri guztietan herriko festak hasten baitira,

hiriburuan ospatzen diren Sanferminak
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artaldeak Bardeara sartzen diren eguna, eta

Sorogaingo Marka. Gero eta maizago egiten

dira, eta gero eta jende gehiagok parte har-

tzen du horietan. Nekazaritzarekin lotutako

ospakizunekin jarraituta, Nafarroako kalita-

tezko produktuetako kofradienak ditugu

(ardoa, zainzuria, pikillo piperrak, gazta, gaz-

tanbera, e.a.).

Udazkenarekin bat, ehiztariak basurdetara eta

usotara (Etxalarko sareetan harrapatzen

dituztenak) joaten dira. Iruñean, zaindariaren

(Saturnino) eguna ospatzen da, azaroaren

29an. Abenduaren 3an, nafarren eguna, hau

da, Frantzisko Xabierkoaren eguna ospatzen

da. Eguberriak gertu ditugu, eta urteroko

zikloa errepikatuko da, herri bakoitzeko hobe-

rena kontserbatuko duten protagonista

berriekin: bizitzaren sustraian bertan dauden

tradizioak eta ohiturak.

bereziki– intentsitatez bizitzea oztopatzen

ahal duten baliorik gabeko trasteak bota-

tzen dira. Lesakan ere Sanferminak ospatzen

dira. Horiez aparte, uztailaren 13an, Hiru

Behien Zerga ospatzen da Larran. Ondotik,

herriko festek jarraitzen dute atsedenik

gabe, hainbat data berezi aitzakiatzat hartu-

ta: Santiago, Andre Maria Birjinaren zerura-

tzea, Andre Maria Birjinaren jaiotza, Gurutze

Santuaren edo San Migelen gorapena.

Horietan, txistuak eta gaitak, jotak eta txaran-

gak, makildantzak, eta entzierro eta bigantxa

ugari nahasten dira. Kultura bizirik dago

udako jaialdietan eta herri bakoitzak bereaz

gozatzen du: Arazurin, txerri lasterketa; Gare-

sen, laia lasterketa; Martzillan, aitzur jaurtike-

ta. Hona nekazaritza munduarekin lotutako

beste hainbat festa: Erriberriko Mahats Bilke-

taren festa, Burgiko Almadiaren eguna, Uhar-

te-Arakilgo Artzain eguna, Sanmigelada edo
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Alex Múgica 
(Basakabi jatetxea, Leitza)

Pikillo piperrekin egindako plater bat prestatzen



erreak dastatzen ahalko ditugu. Eremu guz-

tian, baita Erriberan ere, oso tipikoa da kalde-

retea: patata, tomate, arkume edo untxi eta

hainbat barazkirekin eginiko gisatua; plater

bakarra da, mendiko gizonena, eta erromeria

eta topaketetan ere egiten dena lehiaketa

moduan. Zangozako potxek lehen plater on

bat osatzen dute.

Lizarrerrian, labe goriak dira

nagusi, txerrikume samur

erreak egiteko, Iruñe-

rrian arkumea erre-

tzeko erabiltzen

den antzeko tek-

nika erabilita. Idi

txuletoia ere txin-

garretan erretzen da.

Kantaurira ematen duen Nafarroako

iparraldeko eremuan, ehizakiak dira nagusi:

usapalak, txolomak, eta beste eremuetako

pagausoak, eperrak, galeperrak, faisaiak, biri-

garroak, oreinak eta basurdeak. Beste plater

garrantzitsu bat zezen gisatua da, ugari eta

irrikatua zezen denboraldi osoan. Plater finak

ere badira. Foiea eta ahatetik eratorritako gai-

nerako produktuak ere plater finak dira.

Pirinioetako ibaiek plater jatorrak prestatzeko

osagaiak ematen dizkigute: amuarrainak

(Nafarroan urdaiazpikoarekin egiten dira) eta

izokin preziatua –gaur egun, oso eskasa da

Bidasoa ibaian–. Ajoarrieroa –bakailao leho-

rrez egina– Nafarroan oso hedatuta dagoen

Mahaiko gauza
goxoen lurraldea

Nafarroako gastronomiak lurraldea bezalakoa

izan behar du: sendoa, irmoa, baina baita

ñabarduraz beterikoa ere. Nafarroa haragi

zaporetsu eta barazki finen lurraldea da, Kan-

tauriko arrain ospetsuekin

lehiatzen diren origi-

naltasunez pres-

taturiko ibaiko

zenbait arrain

ahaztu gabe.

Lurralde anitzek

bezala, Nafarroak ere

zapore ugari eskaintzen

dizkigu. Gosegarri gisa, iparralde-

tik hegoaldera hedatzen den txistorraz goza-

tzen ahal dugu; izan ere, behar bezala frijituta,

bazkaldu aurreko ardoei laguntzeko ahogoza-

garri biribila da. Txikiteoa oso elikagarria izan

ohi da, gure herri eta hirietako alde zaharreta-

ko tabernen barretan aurkitzen ahal ditugun

pintxo, frijitu eta banderilla aniztasuna muga-

ezina baita ia.

Erribera barazkien eskualdea da: Tuterako

kukuluak, Lodosako pikillo piperrak, kalibrea

handiko zainzuriak, Mejanako orburuak edo

menestra (ezinbesteko lau barazkiekin: zain-

zuriak, orburuak, ilarrak eta baba freskoak).

Erdialdean, Uxuera hurbiltzen bagara, artzain-

-apurrak eta arkume-saiheskiak xirmendutan
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Karlos Arguiñano
“Nafarroako baratzea
altxor bat da, nola edo
hala kontserbatu
behar duguna. 
Gizon-emakume
guztion ondare da.
Pikillo piperrak,
zainzuriak, orburuak,
kardoa, e.a. Hori zortea
zuona! Pribilegiatuak
zarete jaki
ahogozagarri horiez
gozatu ahal duzuelako.
Sukaldaritza nafarra
beti izan da
sukaldaritza bikaina,
ez jatetxeena bakarrik,
baizik eta etxeetan
egiten dena ere. Oso
anitza da, oso naturala
eta orekatua izateaz
gainera. Ahoa
gozatzeko modukoa.
Niri izugarri gustatzen
zait.”

Sopacana, 2003ko apirila.



Señorío de Otazu upategiak





espezialitatea da. Udaberrian, perretxiko

nahaskiak eta baratxuri freskoen tortilla janen

ditugu, patata tortilla umila ahaztu gabe.

Patata tortilla Nafarroak Espainiari egindako

ekarpena da: 1817an Erresumako Gorteei

zuzenduriko “Memorial de ratonera” anoni-

moan jasota dago.

Honako postreak dastatuko ditugu: kaikuan

egindako mamia, ahal dela eztiz gozatua;

Sunbillako kanutilloak; txantxigorriko opilak;

Agoizko kostrada; Erronkari edo Idiazabal

jatorrizko deiturako gaztak; Milagro edo

Etxauriko gereziak; Tuterako muxikak.

Nafarroako gastronomia gozoak eskaintzen

dizkigun jakiak hain ezagunak diren ardoez

busti beharko ditugu. Nafarroan gaur egun

ditugun ardo beltzak gainerako ardo espai-

niar ospetsuenen parekoak dira. Ardo gorri

fresko eta fruta-gustukoen prestigioa man-

tentzen da, eta gero eta ardo zuri hobeak

egiten dira. Eta kopen artean, benetako eta

gero eta ospe handiagoa duen erregea, pa-

txarana. Familia askok egiten dute patxarana;

horretarako, mendian bildutako basaranak

anisetan beratzen uzten dituzte. Eta, buka-

tzeko, postreetarako, Nafarroako upategirik

hoberenak egiten duten fruta-gustuko mos-

katela dugu.
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Mahaiko gauza goxoen lurraldea
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Potxak, mahatsondoak, sagardoa, gazta
Nafarroako gastronomiako elementu nabarmenak



52

Golfean jokatzen
Zuastiko jaurerria



du; izan ere, Nafarroan, igerilekua duten udal

kiroldegi edo kiroldegi pribatu ugari daude.

Kirol profesionalean futbola, eskubaloia eta

pilota dira nagusi. Lehenengoan, lehen mai-

lan ari den –izarren liga delakoa– Club Atléti-

co Osasuna dugu, kirol arrakasta handia eta

kudeaketa ekonomiko berezia dituena. Areto

futbolean, liga nazionalean lehiatzen diren

hainbat talde ditugu. Eskubaloian, Portland

San Atoniok hainbat urte daramatza Espai-

niako zein Europako txapelketen buruan.

Pilotari ezagunak ere baditugu: Martinez de

Irujo, Olaizola, Barriola, Eugi, Beloki, e.a. Eta

pilotaleku ugari daude, elizekin batera, Iruñe-

tik iparraldera dauden herrien estetikaren

ezaugarri direnak. Baina, Nafarroako kirolari

buruz hitz egitean, ezin dugu ahaztu herri

kirolak duen indar handia; nabarmenenak aiz-

kolariak eta harrijasotzaileak dira. Nafarren

aisia naturarekin kontaktuan bete ohi da.

Horrela, paseoez gain, mendi ibiliak edo men-

diko bizikleta prak-

tikatzen dira maiz.

Mendiko bizikleta-

rako ezarritako ibil-

bideak daude, hala

nola Errege Bardea

beroan, Iratiko

oihan freskoan edo

trenbide abando-

natuak erabiltzen

dituzten Natur

Bideetan (Plazaola,

Bidasoa, Tarazonica,

Kirola eta aisialdia

Nafarroan kirol asko praktikatu eta kirol ikus-

kizun asko ikusten dira. Hogeita hamar kirol

federazio baino gehiago daude eta, lizentzien

arabera –50.000 inguru–, nafarren % 10 ingu-

ruk kirol federaturen bat praktikatzen dute.

Kopuru xume hori handitu egiten da, kon-

tuan hartzen badugu nafarren herenak pase-

oan ibili edo mendi ibiliak egiten dituela.

Horren arabera, nafarren % 45ek kirolen bat

egiten dute, federatua zein federatu gabea

izan.

Kirol federatu maiteenen artean futbola,

ehiza, neguko kirolak eta pilota ditugu. Fut-

bolak eta pilotak, horrez gain, ikusle asko

dituzte. Hona mila lizentziatik gorako beste

hainbat federazio, ordena honetan: mendi

federazioa, saskibaloi federazioa, judo fede-

razioa, atletismo federazioa, taekwondo

federazioa, karate

federazioa, eskuba-

loi federazioa eta

txirrindularitza

federazioa. Borroka

arteak elkartuko

bagenitu, ehizaren

eta neguko kirolen

artean kokatuko

lirateke. Igeriketak

oso lizentzia gutxi

ditu, baina jende

askok praktikatzen

53

Migeltxo Saralegi, harrijasotzailea



Lizarra-Gasteiz). Golfa ere garrantzi handia

hartzen ari da; Nafarroan hainbat golf zelai

daude.

Aisialdiari dagokionez, natur enklabe ezagu-

netatik gertu dauden Naturaren Interpretazio

Zentroak aipatu behar ditugu. Zentroek hirie-

tako biztanleek dituzten ezagutza ekologiko-

aren gaineko premiak asetzeko balio dute.

Arguedasen dagoen Senda Viva Naturaren

Parkean, familia guztiak gozatzen ahal du

atari zabalean; bertan, haurrendako zein hel-

duendako atrakziorik hoberenak daude, eta

animaliak (lehoiak, hartzak, harrapariak...) eta

duela mende bateko bizitza landatarraren

giroa begiesten ahal ditugu.
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Aizkolarien apustuak
Leitza

Errege Bardeako Natur
Parkea

Kirola egiteko leku ezin hobea 
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Iruña-Logroño autobiako errepide lotunea
Zizur Nagusia



Erresumaren lurralde hedapen laburraren

ondorioz, erresumak antzinako batasuna

galdu zuen. Hiru interesgune nabarmendu

ziren: Aragoi, Iruña eta Errioxa. Horien arteko

harreman bakarra monarkia zen. Dinastiaren

ospea ikusirik, haren fundatzailea –Antso

Gartzes– hil eta gero, haren semeari penin-

tsulako legedian lehenago izan ez ziren

ondorengotza eskubideak aitortu zitzaizkion.

Antso III.a Nagusia erregeak (1004-1035)

penintsulako gainerako erresuma kristauen

gainetik jarri zuen hedapen politika bat hasi

zuen; Gaztela (1029) eta Leon (1034) eta, gero,

Kataluniako Pirinioetako konderriak gehitu

zizkion inperioari.Dinastiaren arrakasta ez zen

erresumaren mesedetan izan. Antso Nagusia

hiltzean, erresuman krisialdiak izan ziren.

Nafarroaren nagusitasuna haren ondorengo-

arekin, Gartziarekin (1035-1054), amaitu zen.

Gartzia Naxeraren fundatzaile izan zen eta

haren anaiaren kontra –Fernando I.a– borro-

ka egiten hil zen.

Nafarroako erresuma Aragoik bereganatu

zuen 1076. urtean, Nafarroako erresumako

errege zen Antso IV.a Peñalenen hil zutenean.

Bi erresumen batasuna Antso Ramirezekin

hasi (1063-1094) eta Alfontso I.a Borrokalaria-

rekin (1104-1134) amaitu zen. Alfontso I.a hil

ostean, Nafarroak bere izaera independentea

berreskuratu zuen. Gaur egun dituen mugen

antzeko mugak lortu zituen; Errioxa galdu

zuen, baina Tuterako lurrak bereganatu

zituen.

Nafarroako erresumaren oinordetzaren ingu-

ruko arazoa Gartzia Ramirez Berrezarlearekin

Ibilaldia historian
barna

Nafarroako historia jarraitutasunaren historia

da: ibilbide sendoa izan duen eta mende

askoan izaera politiko berezia mantentzen

jakin duen herri baten historia.

Nafarroaren nortasun historikoa IX. mendean

osatzen hasi zen, nahiz eta aro kristauaren

lehen mendeetan jatorrizko biztanleek, bas-

koiek, eta zibilizazio erromatarrak aztarna

handia utzi zuten. 737. urtean, musulmanek

Iruña indarrez hartu eta bertan ezarri zuten

soldadu talde bat. Beranduago, frankoek bas-

koiak presionatu eta hauek haien bultzada

nabaritu zuten, baina aurre egin zieten

musulmanekin elkartuta. Frankoen aurkako

borrokan, buruzagi gailen batek parte hartu

zuen: Iñigo Arista. Frankoen porrotaren ondo-

rioz, 824. urtean, beren ondare lurrak libreki

gobernatu ahal izan zituzten.

X.mendearen hasieran, Pirinioetako erresuma

penintsulako estatuen kontzertuan sartu zen

eta, haren askatasuna mantentzeko nahiare-

kin bat, galdutako lurrak berreskuratzeko ide-

ala berretsi zen. Nafarroako erresuma sendo-

tu zen ekialdeko baskoien buruzagi bat,

Antso Gartzes, Iruñeko errege bihurtu zene-

an, Alfontso III.ren laguntzaz. Haren errege-

tzak (905-925) kristandade hispaniar berria

indartu zuen. X. mendearen azken herenean,

Kordobako kalifatza boteretsuak, Almazorren

eraso ikaragarrien bidez, nafar aliatuak eklip-

satu zituen.
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(1134-1150) konpondu zen. Nafarroaren

independentziak Gaztelaren –ofizialki Aragoi-

ren aliatua– etsaitasuna ere ekarri zuen.

Horregatik, Nafarroako errege berrien politika

trebetasun handikoa izan zen, Aragoiko era-

soei eutsi eta Gaztelako erregeak pozteko.

Edozelan ere, Nafarroako XII. mendeko erre-

geek erresuma Aragoiren eta Gaztelaren han-

dinahietatik babestu zuten.

Antso VII.a Azkarrak (1194-1234) Araba eta

Gipuzkoa galdu zituen. Haren ondorengoa

bere iloba Teobaldo, Champagneko kondea,

izan zen; bera izan zen Frantziako dinastia

horretako lehenengo erregea. Arte gotikoak,

zistertarrek eta Europarren xede bihurtutako

azken gurutzadetan parte hartzeak erresu-

maren kultur aldi berri bati bide eman zioten.

Dinastia amaitu zen Joana I.ak (1274-1305)

tronua oinordetzan hartu zuenean; Aragoi,

Gaztela eta Frantziako erregeek nahi zuten

tronu hori eta interes horiengatik frantziarrek

Iruñeko Navarreria burgua setiatu eta aplika-

tu zuten 1277an.

Frantziako dinastia Luis Hutinekin (1307-

1315), Nafarroako eta Frantziako erregearekin

hasi zen. Haren ondorengoak Nafarroako tro-

nuan haren anaiak Felipe eta Karlos izan ziren.

Biak oinordekorik gabe hil ziren. Hortaz, Iruñe-

ko Gorteek, 1328an, Luis Hutinen alaba eta

Evreuxeko kondearen –Don Felipe– emazte

zen Joana I.a izendatu zuten tronuaren oinor-

deko.Monarka horien erregetzan (1328-1349),

Gaztelaren aurkako borrokak izan ziren, eta

Frantzia eta Ingalaterrakoetan parte hartu zen;

azken horietan, haien oinordeko izan zen Kar-

los II.a (1349-1387) gailendu zen.
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Bakea Karlos III.a Prestuarekin etorri zen

(1387-1425). Harekin egin zuen hoberantz

egoera ekonomikoak. Erriberriko Errege Jau-

regia eta Iruñeko katedral gotikoak eraikiarazi

zituen. Horretaz gainera, Gaztelako Gorteare-

kiko konfiantza osoa ezartzea lortu zuen.

Haren alaba Aragoiko Joan II.a infantearekin

ezkonduta zegoen, eta Joanen eta bere

semearen –Karlos, Vianako printzea– arteko

liskarra eragin zuen, tronuaren ondorengo-

tzari lotuta.Liskarrak Joan II.a Nafarroako epai-

le bihurtu zuen, 1479an hil zen arte.

Fernando II.a Katolikoak Iruñea konkistatu

zuen 1512an. 1515ean, Nafarroa Gaztelako

koroaren erresuma zen. Handik aitzina, Nafa-

rroa Espainiako erresumetako bat izan zen,

eta bere foruak gorde zituen.

Nafarroan, Gaztelan sartu zenetik, kapitain

jeneral kargua zuten erregeordeek agindu

zuten.Erregimen horrek 1833.urtea arte iraun

zuen. Erregeordeak Gaztelako erregearen

ordezkariak ziren, baina Nafarroak bere era-

kundeak zituen: Gorteak, Errege Kontseilua

eta Erresumako Diputazioa.

1839an, Espainiako Gorteek Nafarroako foru

sistema politikoaren indarra berretsi zuten.

1841eko abuztuaren 16ko Lege Itunduan

ezarritako foru probintziako egitura berriare-

kin, erakunde politikoak (erregeordea, auzite-

gi nagusiak, Gorteak eta Erresumako Diputa-

zioa) desagertu ziren; administratiboak, aldiz,

mantendu eta indar handiagoa hartu zuten.

Hori izan zen foru eskubideen benetako

karta. Legeak Nafarroaren eta Espainiaren

arteko harreman etengabea sortu zuen.

Julio Caro Baroja
“Nafarroak, indar
handiko Erdi Aroko
erresumak, indar
harrigarria du
oraindik ere; are
gehiago, kontuan
hartzen badugu ez
dela oso handia,
tamainari dagokionez.
Herrialde horretan,
“intentsitatea”
“azaleraren” gainetik
dago, ez beste
batzuetan bezala,
tamainaz handiak
direnak, baina
izpirituz txikiak.”

Navarra, 1990.

Xabierko gaztelua
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Nafarroa XIX. mendeko karlistaldien eszena-

toki nagusietako bat izan zen. Nafarroak bere

foraltasuna, autogobernu erregimena eta

eskubide historikoak mantendu zituen, XVIII.

mendearen bukaeratik XX. mendearen erdial-

dea arte –bi errepubliken aldarrikapena, bi

diktaduren ezarpena, bi karlistaldiak eta gerra

zibila (1936-1939) barne hartzen dituen

aldia– iraun zuen gatazka etengabea bizi

arren. Foruak nafarren libertadeen kontsakra-

zioa izaten dirau.

Gaur egun, Nafarroak bere jatorri politikoen

indarra izaten jarraitzen du, Nafarroako eta

Espainiako erakunde demokratikoek 1982an

hitzartutako Foru Eraentza Birrezarri eta

Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren

bidez. Lege horrek Nafarroaren jatorrizko

eskubide historikoak babesten ditu.

Gure gizartea honela
eraikia dugu

Nafarroako autogobernuak historia luzea du.

Izan ere, 1512an Espainiako koroari gehitu

zitzaionetik 1841eko Lege Itundua arte, Nafa-

rroa Espainien erresuma gisa eratu zen, bere

Gorteekin, eta hiritar guztiei botereak –eta

zerbitzuak– hurbiltzen zizkien administrazio

eta finantza autonomiarekin. Dena dela,

Nafarroaren foraltasuna XIX. mendeko karlis-

taldi odoltsuen, altxatze militarren –absolu-

tistak edo liberalak–, bi errepubliken, 1936ko

gerra zibilaren, eta Primo de Riveraren eta

Foruen monumentua  
Sarasate pasealekua Iruñean
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rroako Gobernuko presidentea. Azkenik, aipa-

garriak dira Nafarroako zerga eta finantza

autonomia –Nafarroaren eta Estatuaren arte-

ko Hitzarmen Ekonomikoaren bidez arautua–

eta toki administrazioaren esparru garrantzi-

tsuaren autonomia iraunarazten duten xeda-

penak. Toki administrazioa bost merinerritan

banatzen da: Iruña, Lizarra, Tutera, Zangoza

eta Erriberri hiriburutzat zituzten Nafarroako

erresumako barruti historikoak. Merinerriak

272 udalerrik osatzen dituzte. Erresumako sei-

garren merinerria bortuz bestaldekoa zen,

Nafarroa Behera, Donibane Garazi hiriburu

duena eta XVI. mendetik Frantziari dagokio-

na.

Erakundeak

Nafarroako autogobernua era iraunkorrean

mantendu da historian zehar. Ezaugarri

horrek Nafarroa Espainiako gainerako eskual-

deetatik bereizten du eta argi jasotzen da

Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta

Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren testu

artikulatuaren hasieran.Gainerako autonomia

erkidegoetako autonomia estatutuen hasie-

ran eskualde edo lurralde hori “autonomia

erkidegotzat...” jotzen da; Nafarroako Foru Era-

entza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege

Organikoak, aldiz, zera ezartzen du: “Nafarroa

foru komunitate bat da...”; horrela, Nafarroari

bere autogobernuaren izaera historikoa

aitortzen zaio.

Frankoren diktaduren gainetik mantendu

zen. Gorabehera historiko horietan, Nafarroa

garaileekin egon zen batzuetan, eta garai-

tuekin besteetan; baina beti lortu zuen haren

eskubide historikoek irautea.

Gure legeak, Forua
Gaur egungo Nafarroaren errealitate politi-

koa Nafarroako eta Estatuko erakunde demo-

kratikoek 1982an hitzartutako Nafarroako

Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruz-

ko Lege Organikoan oinarritzen da. Legeak

Nafarroaren jatorrizko eskubide historikoak

babesten ditu, eta Estatuak beretzat gorde-

tzen ditu batasun konstituzionalari datxez-

kion eskumenak.

Horretaz gainera, Nafarroako foru erakundeak

demokratikoki antolatzen dira: Nafarroako

Parlamentua, Nafarroako Gobernua eta Nafa-

Nafarroako armarria.
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1. artikulua.

Nafarroa Foru Komunitate bat da, araubide,

autonomia eta erakunde berekiak dituena,

banaezina, Espainiako Nazioaren barnean sar-

tua eta solidarioa haren herri guztiekin.

2. artikulua.

1. Botere publikoek Nafarroako Foru Komuni-

tatearen jatorrizko eskubide historikoak

errespetatu eta babestuko dituzte, 1839ko

urriaren 25eko Legeari, 1841eko abuztuaren

16ko Lege Itunduari eta xedapen osagarriei,

Lege Organiko honi eta Konstituzioari jarrai-

kiz, haren lehen xedapen gehigarriko lehen-

biziko lerroaldean aurreikusitakoaren ariora.

2. Aitzineko idaztian xedatutakoak ez ditu uki-

tuko Estatuaren erakunde, ahalmen eta

eskumenak, konstituzio-batasunari badat-

xezkio.

3. artikulua.

Nafarroako Foru Araubidearen izaerarekin bat

etorriz, haren Hobetzeak, Lege Organiko hone-

tan ezartzen den gisan, helburu hauek ditu:

1. Konstituzio-batasunarekin bateragarriak

diren ahalmen eta eskumen guztiak Nafa-

rroako Foru Araubidearen barnean sartzea.

2. Nafarroako Foru Erakundeak demokratikoki

antolatzea.

3. Nafarroako Foru Araubidearen ahalmen eta

eskumen bereki guztiak bermatzea.

4. artikulua.

Lege hau aldarrikatzen den unean Iruña, Liza-

rra, Tutera, Zangoza eta Erriberriko merinerri

historikoen barnean dauden udalerriek osa-

tzen dute Nafarroako Foru Komunitateko

lurraldea.

6. artikulua.

Nafarrek gainerako espainiarrek dituzten

oinarrizko eskubide, askatasun eta betebehar

berberak dituzte.

7. artikulua.

1. Nafarroako armarria, hondo gorriaren gai-

nean paraturiko urrezko kateez osatzen da,

katemailaz osaturiko zortzi besoen elkar-

gunean esmeralda bat dutela eta ororen

gainean, berriz, Errege koroa, Nafarroako

antzinako Erresumaren sinboloa.

2. Nafarroako bandera gorria da, erdian arma-

rria duela.

8. artikulua.

Nafarroako hiriburua Iruñeko hiria da.

9. artikulua.

1. Gaztelera da Nafarroako hizkuntza ofiziala.

2. Euskarak ere hizkuntza ofizialaren maila iza-

nen du Nafarroako eskualde euskaldunetan.

Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri
eta Hobetzeari buruzko Lege

Organikoaren xedapen nagusiak
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Gobernuko Presidentea Parlamentuak hauta-

tu eta Erregeak izendatzen du. Kontseilariak

esleitu eta gobernu ekintza zuzentzen du.

Horretarako, jarraibide orokorrak ezarri eta

Administrazioko Departamentuen arteko

koordinazioa bermatzen du. Nafarroako

ordezkaririk gorena da eta Estatuko ordezkari

Nafarroan.

ESKUMENAK

Haren foru erregimenari jarraiki, Nafarroako

zerga eta finantza jarduera Hitzarmen Ekono-

miko Itunduaren bidezko sistema tradiziona-

lak arautuko du. Hitzarmena Estatuko Gober-

nuak eta Diputazioak sinatuko dute eta hari

dagozkion Parlamentuen eraginpean ego-

nen da, lege arrunt bidez onesteko.

Toki administrazioaren arloan, Nafarroari

dagozkio gaur egun dituen eta 1841eko

abuztuaren 16ko Lege Itunduan oinarritzen

diren eskumen eta ahalmenak. Nafarroako

Gobernuak Nafarroako Udalerri, Kontzeju eta

Toki Entitateen jarduketen legezkotasuna eta

interes orokorrak kontrolatzen ditu.

Nafarroak eskumen osoa du Foru Zuzenbide

Zibilean. Foru Zuzenbide Zibilari buruzko

Konpilazioa edo Foru Berria, foru lege baten

bidez kontserbatu, aldatu eta garatuko da.

FORU ERAKUNDEAK

Hauek dira Nafarroako foru erakundeak: Nafa-

rroako Parlamentua edo Gorteak, Foru Gober-

nua edo Diputazioa eta Foru Gobernu edo

Diputazioko presidentea.

Parlamentuak Nafarroako herria ordezkatzen

du, botere legegilea gauzatzen du, Aurrekon-

tuak eta gainerako Kontuak onesten ditu eta

Gobernuaren jarduera kontrolatzen du.

Nafarroako Gobernua Presidenteak eta Kon-

tseilariek osatutako organo kolegiatua da.

Politika orokorra ezarri eta Nafarroako Admi-

nistrazioa zuzentzen du. Funtzio betearazlea

dagokio.

Nafarroako Gobernuaren
egoitza  
Iruña
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Oblaten zubia
Iruña, Arrotxapea auzoa
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Azpiegiturak

Nafarroa gizarte tertziario baterantz abiatu da

Espainiako beste autonomia erkidego batzuk

baino motelago; horri esker, desorekak saihes-

tu dira. Azken urteotan, zerbitzuen sektorea

lehenengo sektore ekonomikoa izan da,

Barne Produktu Gordinari eta langile kopurua-

ri begira. Horretaz gainera, Nafarroan, biztanle

sakabanaketa handia egon arren, lurraldearen

antolaketa mantentzen ari da, gaur egungo

garaietara moldatutako azpiegitura sare

baten bidez.

Nafarroan, 3.636 km errepide daude. Horieta-

tik, 209 km autobideak edo autobiak dira; 540

interes orokorreko errepide sareari dagozkio;

457, Nafarroako interes sareari; eta 2.427

eskualde eta toki sareei. Biztanle-gune guztiak

sarera lotuta daude zuzenean. Sareak egitura

erradiala du, eta Iruñetik Huesca, Zaragoza,

Logroño, Gasteiz, Donostia eta Irungo muga-

rantz abiatzen da. Hiru ardatz nagusiak hauek

dira: Altsasu-Iruña-Tutera, Logroño-Tutera eta

Iruña-Lizarra-Logroño. Nafarroako autobideak

Iruñeko iparraldea (Irurtzun) Erriberarekin

(Tutera) lotzen du; hantxe Ebroko autobidea-

rekin lotzen da, Zaragoza eta Mediterraneorai-

no iristen denarekin, alegia. Gaur egun abian

diren autobiak honakoak dira: Irurtzun-Gipuz-

koako muga autobia, Donostia eta Irungo

mugaraino iristen dena; eta, Irurtzun-Arabako

muga autobia, Gasteizeraino eta handik Bur-

gos eta Bilboraino iristen dena. Hemendik

gutxira, egiten ari diren autobia batek Iruña

eta Logroño lotuko ditu, eta Lizarratik pasako

da. Horretaz gainera, kapazitate handiko bide

bat aurreikusita dago Iruña-Tutera-Medinace-

li-Madril ardatzerako. Hiriburuan, iparralde,

ekialde eta mendebaldeko ingurubideek Iru-

ñeko trafikoa arintzen dute; iparraldeko ingu-

rubideak, Ezkabako eta Belateko tunelen

bidez, Iruña-Irun errepideko zirkulazioa erraz-

ten du. Iruña-Frantzia ibilbidea ere, Eugitik

pasatzen dena, hobetu dute, eta, Ebroko

ardatzaren ibilbidea zabaldu dute. Iruña-Zan-

goza-Jaka autobia egiten ari dira, Esako urte-

giaren handitzea kontuan hartuta. Herri nagu-

sietako ingurabideak egiten jarraitzen dute.

Tren trafikoari dagokionez, Nafarroatik Zara-

goza-Altsasu linea pasatzen da, 175 km-ko

ibilbidea duena. Linea Iruñetik pasatzen da,

eta bertatik abiadura handiko korridore berri-

tzaile bat hasten da, Iruñetik Madrilerako ibil-

bidearen iraupena laburbildu duena –aurrei-

kusitakoaren arabera, 3 ordu baino gutxiago,

2005. urtean–. Horretaz gainera, Iruñeko tren-

bidearen kizkurgunea kentzea eta Zizur

Nagusiaren eta Etxabakoitzen artean geltoki

berri bat egitea aurreikusten da.

Aire garraiorako, Nafarroak aireportua dauka

Noainen (Iruñetik 6 km-ra), eta aireportuko

zerbitzuak Madril, Bartzelona eta Espainiako

beste hiri batzuekiko komunikazioan oinarri-

tzen diren arren, bidaiari kopuruak gora egi-

ten du urtero: gaur egun, 300.000 bidaiari

baino gehiago ditu urteko.

Bestelako azpiegiturak, hala nola tokiko ur eta

saneamendu hornidura sareak, elektrifikazioa

eta hiri hondakin solidoen arazoaren irtenbi-

deak eskualde ezberdinetako zerbitzu publi-



Arreta berezia merezi du Itoizko urtegiak eta

Nafarroako ubideak osatzen duten multzoa;

izan ere, sail ureztatuen hektareak handitu eta,

batez ere, azken urteotako agorraldietan mila-

ka nafarrendako ur hartunea bermatuko du.

koetako mankomunitateen ardura dira. Ere-

dugarria da Iruñerrikoa: hondakinak era sail-

katuan biltzeko sistema ezarri du, eta hirita-

rren % 75ek parte hartzen dute ekimen

horretan.
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Iratiko oihana  
Pagadia

Bizitza ekonomikoa 

Nafarroa, 1960. urtea arte, eskualde landatarra

izan zen eta, hortaz, nekazaritzan oinarritzen

zen. Nafarroako Gobernuak emandako lagun-

tza fiskalek haren industriarako gaitasuna gara-

tu zuten geroago. Gaur egun, ahalegin guztia

egiten ari da hirugarren sektorean, eta lehen

mailako zerbitzuak ditu Europako esparruan.
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Nafarroako Volkswagen lantegia



Industria sektore sozioekonomiko oso

garrantzitsua da, komunitatea nabarmenki

aberastu baitu. Lehen, Nafarroako industri

garapena oso eskasa zen eta eskualdeko

aberastasunekin lotuta zegoen: nekazaritza,

abeltzaintza, baso ustiapena eta burdin hobi

txikiak, ipar-mendebaldean. Tradizionalak

ziren halaber, eraikuntzarako materialak egi-

ten zituzten industriak. Baina Nafarroako

industriaren jauzi handia 1960tik 1965era

bitarte izan zen, zenbait faktoreren garapen

eta eraldaketari esker. Lehenik eta behin,

industri administrazioak ordu arte jarraituta-

ko jarraibideak aldatu ziren, eta gaur egun

dirauen dinamismoaz hornitu zen. Beste

alde batetik, Nafarroako kokapen geografiko

pribilegiatua aprobetxatu zen: Frantziaren

eta gainerako Mendebaldeko Europaren

atarian, Ebroren ardatzean eta Euskal Auto-

nomia Erkidegoaren industrigune garrantzi-

tsutik gertu. Nafarroa nekazaritza eta abel-

tzaintzako lehengai ezin hobeko eskualdea

da, azken batean, eta, mekanizazioak esku

lan ugari liberalizatu du. Horretaz gainera,

nazioko zein nazioarteko enpresen ekimen

pribatuak abantaila aunitz –ekonomikoak,

eta lurzorua eta eskulan kualifikatua eskura

izatea– atzeman ditu Nafarroan, eta horrega-

tik finkatu da lurralde horretan.

Industriaren sektorea oso dibertsifikatua

dago. Metal eraldatuko industria metalurgi-

koak nabarmentzen dira. Industria horretatik

eratorritako azpi-sektore nagusia automobi-

len industria da. Industria horren gune nagu-

sia Volkswagen lantegia da, enpresa lagun-

tzaile ugarirekin batera. Honako industriak

garrantzitsuak dira halaber: elikagaiak, papera

Hau da Nafarroako ekonomiaren aktibo

nagusia, gaur egun: ekoizpen egitura oreka-

tua, ahaztu gabe posizio geografiko ezin

hobea, azpiegitura bikainak, kanporako ireki-

tze maila handia eta zerga autonomia ditue-

la. Horrek guztiak eragin du Nafarroako langa-

bezi tasa Europako batez bestekoaren azpitik

egotea eta Barne Produktu Gordinaren indi-

zea biztanleko (erosteko ahalmen berdinta-

sunean) Europako Batasuneko batez beste-

koaren 16 puntu gorago egotea, 2004ko

azken zabaltzearen ondotik.

Baina Nafarroak nekazaritza, abelazkuntza

eta baso aberastasun garrantzitsua kontser-

batzen du oraindik ere, nahiz eta neurri txi-

kiagoan, bere hiru eremu berezietan. Men-

dialdea baso eremua eta, bereziki, nekazari-

tza eremua da. Mendialdean, behi azienda

–esneki eta haragiaren industrializazio eta

merkaturatzearekin–, eta txerri eta ardi azien-

dak dira nagusi. Patata hazten dute, besteak

beste. Nekazaritza espezializatuak bere mai-

larik gorena Erriberan lortzen du; izan ere,

Erribera aberatsa da lehorreko laborantza

mediterranear klasikoetan: garia, mahatsa eta

olibondoa. Horiez gain, sail ureztatu emanko-

rren  industri landaketek, eta barazkigintza

eta frutagintzako laboreek aurrera egiten

dute. Zainzuriaren, orburuaren eta pikillo

piperren lurraldea da, beste gauza gozoen

artean.

Nafarroako nekazaritza Espainiako teknifika-

tuenetakoa da, eta horrek etekin handia lor-

tzea eragiten du. Nekazaritza jabetzaren egi-

tura nahiko orekatua da, baina erdi mailako

ustiapenak dira nagusi.
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eta arte grafikoak, oinetakoak, ehunak, plasti-

koak, kimika, zeramika eta errekuntzarako

materialak. Industria gehienak Iruñean eta

haren inguruan, eta eskualde bakoitzeko herri

nagusietan, industrialdeetan, daude. Indus-

trialdeetako lurzoruaren balioa neurrizkoa da,

administrazio publikoen ahalegin bateratuari

esker.

Erriberan, Ebro ibaian zehar banatutako kon-

tserba begetalak eta ardo industriak nabar-

mentzen dira.Tutera industria metalurgikoen,

eraikuntzarako materialen, elikagai industria-

ren, industria kimikoen eta etxetresna elektri-

koen gune nagusia da.

Horiez gainera, Nafarroa osoan, industria

hauek daude: Azkoiengo industria metaliko-

ak; Lizarrako arte grafikoetako industriak; Allo,

Leitza eta Zangozako paper industria; Lesaka

eta Berako industria metalurgikoak; Olaztiko

zementu industria; eta, Cascanteko ehun-

gintza.

Nafarroan, esparru nazionaleko finantza era-

kunde nagusiak daude. Horretaz gainera,

industria eta zerbitzuen egituraren garapene-

an funtsezkoa den finantza tresna bat finkatu

da: Nafarroako Kutxa, Nafarroako eta Iruñeko

Aurrezki Kutxen bat egitearen ondorioa. Gai-

nera, deszentralizazioak eta autonomia

finantzarioak lan publiko garrantzitsuak egi-

tea eta hezkuntza, osasun, kirol, ... zerbitzu

ugari eskaintzea –Europako eskualderik

aurreratuenetan ematen direnen ildotik–

ahalbidetu diote Nafarroako Gobernuari.

Ibilaldia sektore
ekonomikoetan barna 

Nekazaritza eta abeltzaintza

Enpleguan oso eragin eskasa du (% 5,9),

baina garrantzi soziologiko handia du, eta

nekazaritza industriako sektorea kalitate han-

diko lehengaiz hornitzen du. Nafarroa, ipa-

rraldetik hegoaldera, honelakoa da: Mendial-

dean, baso, larre, arto eta erremolatxa soro

ugari daude, eta, hortaz, abeltzainak ere uga-

riak dira; Erdialdeko arroetan, zereal laboreak

eta bazka landareak, fruta arbolak eta, azke-

naldian, industria erabilerarako ekilore eta

koltza soroak dira nagusi. Erriberara hurbil-

tzen garen heinean, gero eta olibondo eta,

bereziki, mahatsondo gehiago daude, eta

merezitako ospea eman dioten eta kontser-
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du (Espainian, % 20,9koa da). Azkenaldian,

asko garatzen ari dira industria eolikoa eta

fotovoltaiko edo eguzkitikoa. Horiei esker,

Nafarroa aitzindaria da energia berriztagarrie-

tan; Nafarroak bere elektrizitate kontsumoa-

ren % 60 bitarteko horien bidez hornitzen du.

Zerbitzuak

Zerbitzuen sektoreak garrantzi handia hartu

du azken bi hamarkadetan. Izan ere, horren

hazkundeak –potentzialki are eta iraunkorra-

goa– Nafarroako enplegu ekarpenaren erdia

baino gehiago eta, hortaz, eskualdeko Balio

Erantsi Gordinaren erdia baino gehiago

suposatzen du. Azpisektorerik dinamikoenak

enpresendako zerbitzuak, merkataritza eta

higiezinen zerbitzuak dira, ahaztu gabe Admi-

nistrazioari lotutakoak, hala nola osasuna,

hezkuntza edo gizarte zerbitzuak.

Turismoa ere hedatze aldian dago, Nafarroa-

ko berezitasunak sustatzen ari diren eta kali-

tatezko turismo baten aldeko apustua egiten

duten ekimenen bidez. Horregatik, hotel pla-

zen kopurua nabarmenki hazi da azken urte-

otan, bai hirietan bai landa etxe eta hotelen

sarean. Nafarroak turismo selektiboa erakarri-

ko du arrazoi hauen ondorioz: geografia,

kokapen estrategikoa –Pirinioen alde batean,

Frantziarekiko mugan eta Donejakue Bide-

an–, azpiegitura kultural eta unibertsitarioa,

indar paisajistiko, monumental, etnografiko

eta gastronomiko handia, eta festa ugariak.

Eta hori guztia honakoa ustiatzeko: Pirinioeta-

ko ibarren (Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa, Baztan

eta Bidasoa aldearen) potentzialtasuna;

Donejakue Bidearen historia eta kultur tradi-

ba industria tradizional eta garrantzitsua hor-

nitzen duten baratze ureztatuak areagotu

dira. Errealitate horren adibide garbi Nafarro-

ako produktuen, hala nola ardo, zainzuri,

Lodosako pikillo piper, Erronkari eta Idiaza-

balgo gazta edo patxaranaren kalitatea ber-

matzen duten jatorrizko deiturak ditugu.

Hona Nafarroako nekazaritzaren dinamismo-

rako kontuan izateko beste datu bat: bertako

mekanizazio indizea indize nazionala baino

askoz altuagoa da.

Industria

Hirurogeigarren hamarkadako lehenengo

garapen planetatik aitzina, Nafarroan trantsi-

zio handia gertatu da, eta bertako gizarte tra-

dizionala erkidego moderno eta aurreratu

bilakatu da. Industrializazioak bulkadak eta

transformazioak izan ditu, baina une honetan

finkatze eta hedatze aldian dago. Hauek ziren

1960an, industrializazioaren hasieran, industri

adarrik garrantzitsuenak: ehungintza, larrua

eta jantziak; elikagaiak, edariak eta tabakoa;

industria kimikoak; eta, mineralak eta energia,

oso bariazio gutxirekin euren artean. 1973an,

industria metalikoak izan ziren nagusi.

1987an, automobilen industria nagusitu zen,

eta haren ondotik industria hauek zeuden:

elikagaiak, mineralak eta energia, eta papera

eta argitaratzekoak. XXI. mendearen hasieran,

industri jardueraren bi azpisektore nagusiak

automobila eta makineria dira; bi horien eta

nekazaritzako elikagaien azpisektorearen

artean, Nafarroako Balio Erantsi Gordin Indus-

trialaren erdia baino gehiago lortzen dute.

Horrela, industria sektore osoak Nafarroako

Balio Erantsi Gordinaren % 31,8 suposatzen
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zioa; eta esparru gastronomikoan duen

ospea, bere tradizioarengatik, lehengai bikai-

nengatik eta sukaldari berritzaile eta ospe-

tsuen lanarengatik.

Nafarroako osasun sistema oso ezaguna da

Nafarroatik kanpo. Estatuak lehen zituen

eskumenak bere gain hartuta, osasuna publi-

koa da funtsean, baina ospe eta kalitate han-

diko sektore pribatua dauka halaber. Labur-

bilduz, esaten ahal dugu Nafarroako osasun

adierazleak Europako herrialde aurreratue-

netakoen antzekoak direla, eta osasun

inbertsioa Estatuko batez bestekoaren gai-

netik dagoela. Nafarroako osasun politikak

Osasunaren Mundu Erakundeak diseinatuta-

ko estrategiarik aurreratuenei jarraitzen die.

Hezkuntza eta
ikerketa

Nafarroako hezkuntza sistema osoa da eta

eskola eskaeraren premiei erantzuten die.

Eskolaurreko hezkuntza, unibertsitateko gra-

duatuondoko ikastaroak eta ohiko irakas-

kuntzen zikloa barne hartzen ditu, eta  hez-

kuntza berezian, hizkuntza eskoletan, musika

eta arte irakaskuntzetan edo lanbide tailerre-

tan jartzen du arreta berezia, hezkuntza glo-

balaren beste hainbat alderdiren artean.

Nafarroako Gobernuaren mendeko sistema

da, eta hamasei urtetik beherako haur guztiak

eskolatzea lortu du, ikastetxe publikoetan

zein pribatuetan (itunduak gehienak). Hortaz,

gurasoek euren seme-alabendako ikastetxea

eta hezkuntza mota aukeratzen ahal dute.

Nafarroako Gobernuak diru kopuru handiak

bideratzen ditu ikastetxe publiko eta priba-

tuen, haien ekipamenduaren, irakasleen pres-

takuntzaren, eta abarren finantzaketa osorako

zein zati batekorako. Ondorioz, Nafarroako

ikastetxeak Europakoen parean daude.

Euskararen irakaskuntza ezarri eta sustatzen

joan da Nafarroako eremu ezberdinetan,

eremu euskaldunean eta mistoan, bereziki.

Izan ere, Nafarroaren berezkoa den hizkuntza

horretan ikasteko aukera publiko eta priba-

tuak daude.

Nafarroako Gobernuak, horretaz gainera, hel-

duen etengabeko prestakuntzarako progra-

mak eskaintzen ditu, bai irakaskuntza oroko-

rrean zein profesionalean, bai kultur edo nor-

beraren hobekuntzari loturikoan.
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1986an, foru erakundeek Nafarroako Uniber-

tsitate Publikoa abian jarri zuten. Horrela,

1960tik Nafarroako Unibertsitateak (Opus

Deiarena) sustatzen zuen goi mailako hez-

kuntza sistema osatu zen. Azken horrek ospe

handia lortu du, baita Nafarroatik zein Espai-

niatik kanpo ere, oso zentro abangoardistak

baititu, hala nola Medikuntza Fakultatea-

Nafarroako Klinika Unibertsitarioa binomioa.

Unibertsitate horren ikerketa lana areagotu

egin da Ikerketa Mediko Aplikatuaren Zen-

troa (CIMA) 2004an inauguratu zenetik. Zen-

tro horrek lau ikerketa lerro biomediko bate-

ratzen ditu: onkologia; pareta kardiobaskula-

rraren fisiopatologia; neurozientziak, arreta

berezia jarrita endekapenezko gaixotasun

arruntenetan, hala nola parkinson eta alzhei-

merrean; eta, azkenik, terapia genikoa hepato-

logian. Herrialde garatuetako heriotzen % 90

eragiten dituzten espezialitate horien ingu-

ruan laurehun mediku eta zientifikok lan egi-

nen dute ia –horietako asko mundu mailan

ezagunak–. Era berean, aipagarriak dira

humanitateen eta gizarte zientzien esparruko

ikerketak, hala nola Espainiako Urrezko Men-

dea, Espainiako historia berria, Espainiako

pentsamolde klasikoa, Biblia Sakratua edo

informazioaren gizartearen erronka juridiko

berriak.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak jadanik

existitzen ziren goi mailako zentroak elkartu,

egitura berritzailea (departamentu egitura)

aukeratu, eta Nafarroako gizartearendako zer-

bitzu erabakigarri baten aldeko apustua egin

du, bai esparru akademikoan bai esparru

zientifiko eta ikertzailean. Zehazki, ikerketa lan

goraipagarria egiten du, Ikerketa Emaitzak

Bestetaratzeko Bulegoaren (OTRI) bidez,

enpresen esku jartzen baitu zerbitzu zientifi-

ko-tekniko sorta zabala, enpresen berrikuntza

errazteko asmoz. Horrela, Unibertsitate Publi-

koak enpresei beren garapena errazten

duten zerbitzuak kontratatzeko langileak eta

bitartekoak ematen dizkie, honako arloetan

lan egiten duen ikerketa unibertsitarioaren

babesean: bioteknologia; eraikuntza; aholku-
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laritza ekonomikoa eta kudeaketazkoa; ener-

gia; elikagaigintza; ekipo elektriko eta elektro-

nikoen industria; industria metal-mekanikoa

eta automobilen industria; industria kimikoa

eta farmazeutikoa; ingurumen injinerutza;

landa injinerutza; nekazaritza sektorea; zerbi-

tzu juridikoak; gizarte zerbitzuak; eta, teleko-

munikazioak eta informazioaren teknologia

berriak. Azken esparru horri dagokionez, aipa-

garria da Europako proiektu batean parte

hartuko duela, banda zabaleko sareen kudea-

keta eta eragingarritasuna hobetzeko, eta

Interneteko Trafiko Europarraren Behatokia-

ren kontrol zentroa unibertsitate honetan

ezarriko dela.

Horretaz gainera, aipatu behar da Urrutiko

Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren

zentroak daudela Iruñean eta Tuteran.

Era berean, Nafarroako unibertsitate ezberdi-

netan egindako ikerketaz gain, hezkuntza

piramidearen gailurrean, erakunde publiko

eta pribatuak nabarmentzen dira, hala nola

ondokoak:Nafarroako Laser Zentroa, Metrolo-

gia Dimentsionaleko Laborategia, Zerealaren

eta Behi-aziendaren Institutu Teknikoak,

Mahastizaintza eta Enologia Zentroa, Nekaza-

ritza Laborategia, Nafarroako Industriaren

Elkartea edo Laboratorio del Ebro.

Nafarroako hezkuntzaren eta ikerketaren

balantzea Espainiako batez bestekoaren gai-

netik dago nabarmenki, eta Europako Batasu-

neko herrialderik aurreratuenen parametroe-

tara hurbiltzen ari da.

Informazioaren eta
ezagutzaren gizartea

Telekomunikazioen sektorea izaten ari den

eraldaketak –aurrerapen teknologiko etenga-

beek bultzatuta– “informazioaren gizartea”

deritzoguna sortu du. Horren bidez, teknolo-

gia berriak eta zerbitzu aurreratuen erabilera

gizarte modernoaren esparru guztietan har-

tzen ari diren garrantzia azpimarratu nahi da.

Informazioaren gizarteak aldaketak eragiten

ditu enpresen ekoizteko, lan egiteko eta erla-

zionatzeko moduan, eta ondorio zuzen

garran-tzitsuak sortzen ditu lan egiteko

moduan eta lan harremanetan; hortaz, eko-

nomia, gizarte eta kultur bizitzan ondorio

iraunkorrak eragiten ditu.

Iraultza sozial eta ekonomiko hori bi faktoreri

zor zaie nagusiki. Alde batetik, sare eta zerbi-

tzuen digitalizazioari (seinaleen tratamendu

homogeneoa ahalbidetzen duena) edozein

aplikaziotan sartzeko, eta, bestetik, aplikazio

berrien normalizazio eta estandarizazioari

(erabiltzaileen lana errazten dutenak) erabili-

tako bitartekoa kontuan hartu gabe.

Hori guztia dela eta, Nafarroako Gobernuak

bere gain hartu du informazioaren gizartea-

ren garapena, gizarte horren jarduketa eta

sustapen planen bidez: lehenengoa

2001ean onetsi zen, hiru urtetarako, eta gaur

egun bigarrena dago indarrean. Bigarren

plan horrek enpresa egitura lehiakorra, tek-

nifikatua eta ikerketa eta garapen jarduere-

kin konprometitua dagoena sortu eta gara-
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tzea sustatzen du; hezkuntza eta prestakun-

tzaren etengabeko hobekuntza optimiza-

tzen du; teknologia berrien ahalmena apro-

betxatzen du, osasun eta gizarte zerbitzuen

kalitatea hobetzeko; eta, baliabide horiek

erabiltzeko aukera berdintasuna bermatzen

du. Horren guztiaren ondorioz, Nafarroa leku

pribilegiatuan kokatuko da, informazio tek-

nologia ezberdinak enpresen ahalmen eko-

nomikoaren eta Nafarroako herritar guztien

aberastasun pertsonalaren garapenari apli-

katzearen ondorioz sortzen den hurrengo

maila –“ezagutzaren gizartea” deritzona–

lortzera begira.
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