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Foru Komunitateak lore eskaintza batekin eta 
musikarekin omendu du Nafarroako Erresuma  

NAFARROAKO GOBERNUA  

GARAPEN EKONOMIKOA  

ESKUBIDE SOZIALAK  

OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA  

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO 
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA  

HERRITARREKIKO ETA 
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK  

HEZKUNTZA  

OSASUNA  

KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA  

LANDA GARAPENA, INGURUMENA 
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA  

SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

Barkos Lehendakaria gaur goizean Errege Artxibo Nagusiaren aurrean 
egindako ekitaldiko buru izan da  

Igandea, 2017.eko abenduak 3

Foru Komunitateak 
omenaldia egin dio gaur 
Nafarroako Erresumari, gaur 
egungo Nafarroako erro gisa, 
eta horretarako, lore eta musika 
eskaintza egin dio. Uxue 
Barkos ekitaldi honen buru izan 
da. Hirugarren urtez jarraian 
Errege Artxibo Nagusian 
(Iruñean dagoen Nafarroako 
Erregeen antzinako jauregia) 
egin da, eta bertan, Gobernuko 
kontseilariak eta komunitateko 
agintari nagusiak izan dira.  

Txantreako Gaiteroak bandaren musikarekin hasi da ekitaldia, eta 
ondoren, bost merindadeetako eta Nafarroa Behereko 31 dantzari eta 
txistulari banda bat aritu dira. Nafarroako bandera eragin ondoren, Barkos 
Lehendakariak lore-eskaintza egin du oroimenezko monolitoaren aurrean, 
Parlamentuko lehendakari Ainhoa Aznarez eta merindadeko hiri 
nagusietako alkateekin batera: Iruña, Lizarra, Zangoza eta Erriberri. 
Tuterako alkateordea ere han izan da. Ekitaldiaren amaieran Nafarroako 
Ereserkia interpretatu dute.  

Antzinako jauregia, 
Errege Artxibo Nagusia 
hartzeko 
berreskuratutakoa  

Iruñeko Errege Jauregia 
izan zena, San Pedro Jauregi 
edo Navarreria Jauregi ere 
esaten zaiona, Antso VI. 
Azkarrenaren erregealdiaren 
amaierakoa da (1154-1194), 
eta bere eraikuntza 
erresumaren 
berregituraketarekin bat dator, rex Navarrae titulu berria sartzean (aurreko 
Pampilonensium rex-en aurrean) kanpotik berritzeko eta jabetzako lurraren 

 
-Barkos Lehendakaria, Ainhoa Aznárez eta 
merindadeko goiburuan alkateak lore-
eskaintzan. 

 
-Dantzariak Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian egindako erakustaldian. 
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erdian botere gune bat sortzeko helburuarekin. Horrela, hiriburuak finkatzeko joera indartu egin zen, XII. 
mendeko Europako bereizgarria zena.  

Eraikina kokapen estrategiko batean dago, Arga ibaiaren gainean dagoen terrazan hain zuzen. Han, 
Iruñeko lehen herria hedatu zen, Erdi Aroan Navarreria hiri gisa ezagutzen zena. Jauregiak eginkizun 
bikoitza du: boterea adieraztea, erregearen egoitza eta erresumaren kudeaketa. Mendeetan zehar 
eraikinak zenbait helburu adierazgarri izan ditu, eta gaur, Rafael Moneo arkitekto nafarrak zuzendutako 
berrikuntza ikusgarri baten ondoren, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren funtsa gordetzen ditu.  

El antiguo palacio, rescatado para albergar el Archivo Real y General  

El que fuera Palacio Real de Pamplona, denominado también Palacio de San Pedro o Palacio de la 
Navarrería, data de finales del reinado de Sancho VI el Sabio (1154-1194) y su edificación concuerda con 
la reestructuración del reino para adquirir proyección externa al introducir la nueva intitulación de rex 
Navarrae frente a la anterior de Pampilonensium rex, y con interés por crear un centro de poder en el 
corazón del dominio, reforzando así la línea de consolidación de las capitales, característica de la Europa 
del siglo XII.  

El edificio está situado en un emplazamiento estratégico, sobre la terraza asomada al río Arga 
donde se extendió la primera población pamplonesa, conocida durante la Edad Media como ciudad de la 
Navarrería. El palacio tenía la doble función: manifestación de poder, residencia del monarca y 
administración del reino. A lo largo de los siglos, el edificio ha tenido distintos fines representativos y hoy, 
tras una espectacular restauración dirigida por el arquitecto navarro Rafael Moneo, alberga los fondos del 
Archivo Real y General de Navarra.  
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Dantzariak. 
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