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2 ostirala
IRAKURLE TALDEA
«Irakurtzen libertitzen gara»
ekimenaren barruan, «Atertu
arte itxaron», Katixa Agirreren
liburua aztertuko da Zaldiko
Maldikoren egoitzan
20:00etan. 

3 larunbata
IRUÑEAN KANTUZ
Eguerdiko 12:00etatik aitzina,
Iruñeko alde zaharreko
Mercaderes karrikan euskal
doinuak abesteko bilduko gara
Iruñea Kantuz ekimenaren
baitan. Gogorik izanez gero,
eztarriak berotu eta hurbildu
kantatzera!!

3 larunbata
ANTZERKIA
Ene Kantak ikuskizun berezia
taularatuko du Barañaingo
auditorioan 18:30ean. Lur
planeta sufritzen ari da, euririk
ez du egiten azkenaldian, ur
eskasia dago, auto kopurua
ikaragarria da... Eneko eta Nere
kezkatuta daude, ezin baitute
gehien gustatzen zaien jolasean
aritu: putzuetan saltatzea. Etor
zaitez, eta bizi itzazu Eneko eta
Nereren istorioak.

4 igandea
KONTZERTUA
Erramun Martikorena
abeslariak Iruñeko
Orfeoiarekin kontzertua
emanen du Gaiarre antzokian
19:00etan. Euskal musikan eta
folklorean oinarritutako
programa eskainiko du. 

5 astelehena
HITZALDIA
Iruñeko Udalak eta Nafar Ateneok
antolatua, Asier Barandiaranek

«Barandiaran 25. urteurrenaren
atarian: Barandiaran eta Caro
Baroja» hitzaldia emanen du
Civivox Condestable zentroan
19:30ean.

5 astelehena
HITZALDIA
Patxi Labordak «Joxemiel
Bidador dantzan» hitzaldia
emanen du Zaldiko Maldikon
20:00etan.

6 asteartea
IPUIN-KONTALARIA
Ventura Ruizek «Zerbitzari,
euli bat zopan!» haurrentzako
ipuina eskainiko du
Mendillorriko liburutegi
publikoan 18:15ean.

6 asteartea
IPUIN-KONTALARIA
Maider Galarzak «Ipuinaren
ordua» haurrentzako ipuina
eskainiko du Mendillorriko
liburutegi publikoan 17:30ean.

7 asteazkena
HITZALDIA
Zaldiko Maldikok «Joxemiel eta
Mendigatxa sindromea»
hitzaldia eskainiko du Patxi
Larrionek. Hitzordua,

20:00etan.

10 larunbata
JOXEMIEL BIDADOR
PASTORALA
Joxemiel Bidador Pastorala
urriaren 10ean taularatuko da
Burgoen plazan 17:00etan.
Eguraldi txarra egiten badu,
berriz, Labriten izanen da.
Antzerkia, dantza eta kantua
nahasten dituen herri-
ikuskizunaren testua Jon
Alonsok idatzi du. Kantuak
Mixel Etxekoparrek sortu ditu,
eta zuzendari lanetan, Aritz
Ibañez eta Ihitz Iriarte.
Pastoralaren antolaketaren
atzean lau elkarte daude:
Karrikiri, Zaldiko Maldiko,
Duguna Dantza taldea eta
Euskaldunon Biltoki. Liburuxka
salgai Karrikirin (10 euro).

10 larunbata
HAURRENTZAKO
ANTZERKIA 
Sun Magoak «Magic
spectacular» ikuskizuna
eskainiko du Civivox Iturrama
zentroan 12:00etan eta
18:00etan.

10 larunbata
KONTZERTUA
Baluarteko Areto Nagusian
euskal folklore kulturala
eskaintzen duen kontzertu bat
eginen da, gure lurraldeko
kantuak eta musika biltzen
dituena. «Iruñea Kantuan III»
emanaldia musikari eta abeslari
ospetsuen eskutik egingo da:
Xabier Euzkitze, Zuriñe Hidalgo
(HESIAN), Jaione Olazabal,
Laura Latienda, Maite Itoiz eta
John Kelly (Elfenhtal), Bankako
Menditarrak eta Iparraldeko
Izarrak taldea. Hitzordua

20:00etan izanen da.

11 igandea
HAURRENTZAKO ZINEA
Euskaldunon Biltoki elkarteak
etxeko txikienentzako filma
emanen du 17:30ean
elkartearen egoitzan. Pelikula
ikusi eta gero, txokolate jana
izanen da.

16 ostirala
IRAKURLE TALDEA
Euskaldunon Biltokik
antolatzen duen irakurle taldea
urriaren 16an elkartuko da.
Bilera Euskaldunon Biltokin
19:00etan izanen da. 

18 igandea
NAFARROA OINEZ
Hurbildu zaitez Elizondora eta
gozatu Nafarroa Oinez
festarekin. «Hama… bortz,
ama…bat» lelopean, aurten
Baztan ikastolak hartuko du
Nafarroako ikastolen jaiaren
antolakuntza. Kirol eta kultur
programazio zabala eskainiko
da, eta jateko eta edateko
txosnak nonahi izanen dira.

22 osteguna
BERTSOAROA
Nafarroako Bertsozale
Elkarteak eta Iruñeko Udalak
antolatzen dituzten ekitaldien
barruan, urriaren 22an
hitzaldia emanen da Civivox
Condestable zentroan
19:30ean.

23 ostirala
IPUIN- KONTALARIA
Sonia Senosiainek ipuin-
kontalariak «Beldurrentzeko
ipuinak» ikuskizuna eskainiko
du Artikako Kultur Etxean
18:00etan.
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24 larunbata
HAURRENTZAKO
BERTSOLARITZA
Oskar Estangak eta Hodei
Unzuetak «Hor konpon
Marianton» saioa emanen dute
Civivox Mendillorri zentroan
12:00etan eta 18:00etan.

24 larunbata
HAURRENTZAKO ZINEA
Atarrabiako Kultur Etxeak
«School rock band» pelikula
emanen du 17:00etan.

25 igandea
HAURRENTZAKO
ANTZERKIA
Gorakada Teatroak «Aladdin»
haurrentzako antzerkia
taularatuko du Burlatako
Kultur Etxean. Aladdinek
pertsonai misteriotsu bat
ezagutu eta aberats bihurtzeko
aukera izango du, pertsonaiari
kobazulo sorgindu batean
dagoen olio lanpara zaharra
lortzen laguntzen badio.
Ikuskizuna 17:00etan izanen
da.

25 igandea
HAURRENTZAKO ZINEA
Euskaldunon Biltoki elkarteak
etxeko txikienentzako filma
emanen du 17:30ean
elkartearen egoitzan. Pelikula
ikusi eta gero, txokolate jana
izanen da.

27 asteartea
BERTSOAROA
Nafarroako Bertsozale
Elkarteak eta Iruñeko Udalak
antolatzen duten
programazioaren barruan,
«Bertsolaritzaren sekretuak.
Isilduriko emakumeen
historia» emanaldi berezia
izanen da Civivox Condestable
zentroan 19:30ean. Saioan
Oskar Estangak, Hodei
Unzetak (bertsolariak), Jokin
Labaienek (narratzailea) eta
Idoia Noblek (musikaria) parte
hartuko dute.

28 asteazkena
BERTSOAROA
Nafarroako Bertsozale

Elkarteak eta Iruñeko Udalak
antolatzen duten Bertsoaroa
programazioaren barnean,
bertso saioa, goi mailako
bertsolarien eskutik, izanen da
Gurutzeko Plazako Institutuko
aretoan 20:00etan.

28 asteazkena
IPUIN-KONTALARIA
San Frantziskoko liburutegi
publikoak «Mundutik kontu-
kontari», helduendako ipuin
kontalaria (12 urtetik gora)
eskainiko du, Maider
Galarzaren eskutik. Hitzordua,
19:30ean.

29 osteguna
IPUIN- KONTALARIA
Maider Galarza ipuin-
kontalariak «Ipuinak mara-
mara» ikuskizuna eskainiko du
Atarrabiako Kultur Etxean
18:00etan.

29 osteguna
IRAKURLE TALDEA
Euskara ikasten ari zara? Hitz
egitea gustatzen zaizu?
Irakurtzea gustatzen zaizu?
Komikiak gogoko dituzu? Hau
da zure aukera! Hilean behin
komiki bat irakurri eta
solasteko gogoz etorri
Katatrakera. Hitzordua, hileko
azken ostegunean 20:00etan.
Urriko saioan «Baleak ikusi
ditut» Javier de Isusiren
komikiaz arituko dira.

30 ostirala
IRAKURLE TALDEA
Katakrakek antolatzen duen
euskarazko irakurle taldeak
Sergei Dovlatovek idatzitako
liburua «Maleta» aztertuko du
20:00etan.

31 larunbata
ATERALDIA
Euskaldunon Biltoki elkarteak
Pasaiako Albaola-ko bisita
gidatua (Euskal Itsas kultur
erakundera) antolatuko du.
Apuntatzen direnek ikusi ahal
izango dituzte Ternuan
ondoratutako euskal ontzi
baten berreraikitze lanak, duela
400 urte erabiltzen ziren

teknikak erabilita. Ondoren
bazkaria izango da Donostiako
Arrano Beltza euskal elkartean.
Anima zaitezte! Tel. 699 612
124 e-mail: biltoki@ebiltoki.org
Aldapakoaren kaperan.

IKASTAROAK
SORMEN
TAILERRAK
EUSKARAZ 2015-
16 
URTE OSOKO TAILERRAK
(2015eko urritik 2016ko apirila
arte)
· Munduko sukaldaritza
· Batukada, perkusio
brasildarra
· Zumba
· Euskal dantzak
· Pilates

IKASTARO
MONOGRAFIKOAK
(2015eko urritik abendura arte)
· Bidea ez galdu! GPS. Wikilog,
Google earth, android
· Heldu hasiberrientzako
Bertso-eskola
· Jendaurrean hitz egitea
· Argazkigintza extrem. Iruñea
gauez
· Lehen sorospenak etxean
· Zure txirrindula konpondu
· Barrez gozatu. Barreterapia

. Zure etxeko ogia

. Biziraupenerako joskintza
Informazio gehiagorako:
600 411 487

TELP: hizkuntza
asertibitateko
tailerra 
TELPek Taller del Espai
Lingüistic Personal esan nahi
du eta, izenak berak adierazten
duen moduan, hizkuntza eta
norberaren espazioari
buruzkoa da. Tailer honetan
tresnak eman edota garatzen
dira hiztunari hizkuntza
erabiltzean sortzen zaizkion
zalantzei, deserosotasunei,
kezkei eta, oro har, hizkuntza-
gatazkei aurre egiteko.
Euskaldun askori gertatzen
zaizkien egoerei buruz hitz

egiten da, irtenbideak emateko
eta egoera deserosoak
arintzeko.
Ikastaroa: urriak 17 eta 24,
9:00etatik 14:00etara,
Berriozarko Kulturgunean
Irakasleak: EMUN
Izen emateko: urriaren 9a arte
(izena, telefonoa, helbide
elektronikoa eta
adina) Euskara Zerbitzuan
(948300359,
euskara@berriozar.es)

EGILE
BERRIENDAKO
EUSKARAZKO
XXV. LITERATUR
LEHIAKETARAKO 
Helburua: lehiaketa honen
xedea egile berriek egindako
literatur
lanik hoberenak saritzea da.
Egileek lan bana aurkezten
ahalko dute modalitate
bakoitzeko. Idazlanek gai librea
izanen dute, eta euskaraz
idatziak beharko dute izan,
jatorrizkoak eta argitaratu
gabeak. Egileek nafarrak izan
edo helbidea Nafarroan
finkaturik eduki beharko dute.
Modalitateak: poesia eta
narrazioa (15 orri eduki behar
dute luze gutxienez, tarte
bikoitzaz alde bakar batetik
idatzirik) eta bertsopaperak
(gutxienez 25 bertso-ahapaldi
aurkeztu beharko dira).
Sariak: hiru sari dago
modalitate bakoitzeko: 2.500,
1.000 eta 500 eurokoak. Sari
horietaz gain, epaimahaiak lau
aipamen berezi ematen ahalko
ditu, gehienez ere, lau lani,
zein modalitatetan aurkeztu
diren kontuan hartu gabe. 
Epea eta lekua: lanak
aurkezteko mugaeguna
2015eko azaroaren 5a,
osteguna, izanen da, egun hori
barne, eta Iruñeko Udaleko
Erregistro Orokorrean, Kale
Nagusia 2, aurkez daitezke,
edo, bestela, erregistro
osagarrietan edo indarrean
dagoen legeriak aurreikusten
duen beste edozein modutan.
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Zein da zure historia
pertsonala euskararekin?
Sortü niz eüskal etxe
batetan, aitetamek eüskara
emaiten züen eta hala ene
ama hizkuntza izan da.
Ikastolan ibili niz ttipidanik
eta ikasketak eüskaraz
jarraitü dütüt baxoa izan
arte, lehenik Onize Gainean
ttipitan, gero Maule eta
Sohütan 6 urtetarik 11 urte
arte, gero Kanbon egon niz
Xalbador kolegioan, eta
lizeoa Baionan Bernat
Etxepare ikastetxean. 
Belgikan ikasketak
frantsesez egin dütüt bena
ene eüskal izenak beti
jarraitü naü eta han beti
entzün düt eüskaldüna
nintzela....
Lanean hasi eta eüskara
jakiteak abantaila hanitx
ekarten deizt, eta eüskaraz
lan egin ahal izatea izigarri
gozatzen eta baloratzen düt.
Horren ondoan, kantorea
beti eüskaraz bizitü düt eta
kantari lagünekin
harremana eüskaraz egin
izan da. Amaren Alabak
taldearekin Eüskal Herria
hanitx kurritü dügü eta
deskubritü. Kantaldi güzi
horiekin jente eüskaldün eta
eüskalki desberdin hanitx
ezagütü ahal izan dütügü.
Horrekin ere, ene eüskara
aberastü eta aldatü da.
Egünko egünean, ene
bikotekidearekin baliatzen
ahal düdan hizkuntza
bakarra da, eta pozgarri da!

Nola iristen da Alozeko
neska bat Iruñean

lehenbizikoz antolatzen den
pastoraleko zuzendari
izatera?
Hasi nintzan ahizparekin
ttipidanik Larrainen dantza
eta kantorea ikasten
Erregetxopita taldean,
ondotik kantu txapelketak,
Amaren Alhabak taldearekin
sorkuntzak eta kantaldiak,
ikusgarri desberdinetan
parte hartzea, eta horrek
ekarten düan eszena
gaineko lana hunkitzea eta
hortan txostakatzea. 
Bestalde, Atharratzeko
pastoralean parte hartü
nüan ttipitan, berantago
Aloze Ziboze Onizeko
«Belhagileen trajeria»
pastoralean, J. Mixel
Bedaxagarren «Akitaniako
Alienor» pastoralean eta
Mixel Etxekopar eta Nicole
Lougarot-en Ederlezi
pastoralean. Pastoralak urte
oroz ikusten dütüt.
Amaren Alabak taldeak izan
dütüan lanen artean, bat
izan da Gartxot marrazki
bizidünean parte hartzea eta
horrekin batean Itzaltzuko
Gartxot egünean egoitea.
Gurekin batean Iruñako
Gathübi taldea han agitü
zen eta heien artean Aritz
Ibanez. Pirineoen gainetik
harremanak azkartü eta
lagüntza galtatü deitalarik
pastoraleko, natüralki baietz
erran nion.

Irakurleak argi izan dezan:
Zer da Pastoral bat? Zein
ezaugarri du?
Pastorala, bertsotan
pertsona baten (pastoraleko

süjeta) historia kontatzen
düan herri antzerkia da.
Kantorea, dantza, antzerkia
eta müsika biltzen dütüan
emanaldia da. Beti bi talde
antagoniko enfrentatzen
dira pertsonai horren bizitza
ezagütarazteko, kirixtiak
(onak) eta türkak (gaixtoak).
Antzerki molde oso zaharra
denez eragin eta kanbiamen
hanitx izan dütü mente eta
urtetan zehar.
Egünko egünean, pertsonai
nagusi bat agertzen da,
norbaitek bere errola
jokatzen dü eta haren bizia
kontatzen. Süjet hau
kirixtien aldekoa da, bere
biziaren memento zonbait
agerrazten dira eszena
gainean bere familia eta
lagünez üngüratürik, üsü
menditik jiniko artzainak
kürütxatzen dütü, bere
heriotza agertzen da
aingürien presentziarekin
eta bere hiltze ondoko
egoera. Pertsonai honek
etsaiak dütü (türkak) eta
bizian bere ildotik edo
bidetik ez zoatzan jente
klase bat da gehienetan.
Azken hauek, debrüa düe
bürüzagi (türken sartzeko
borta alde gainean egoiten
den zurrezko panpiña) eta
zena gaineala agertzen dira
hitzez eta güdü moldez
kirixtiekin enfrentatzera, eta
dantzari zirikazale lagün
dütüe satanak.

Zuberoan antzezten
direnekin zein antzekotasun
izango du Bidador
Pastoralak? Eta zer

desberdin?
Uste düt aski xehetarzün
eman düdan pastoraleko
ezaugarrietaz, jenteak
«Bidador pastorala»
ikustean norbera ohart
dadin zoin diren jüstoki
antzekotasün eta
desberdintarzün horiek. Ez
nüke dena salatü nahi, so
egileari dena xehe xehea
ahoala eman. Pastorala
ezagützen düan batek
esberdintarzünak sumatüko
dütü eta ezagützen ez
düenek zerbait berri
ikasiko.Pastoralean oso
gustüko düdana
püblikoaren parte hartzea da
eta bakotsak nola bere leküa
atzamaiten ahal düan
antzerki hortan barnen. 

Zuzendari izateaz gain,
taula gainean ikusiko
zaitugu?
Bai bi züzendariak agertüko
gira. Aritz errejent gisa
kanpoko aldean egonen da
eta ni kantore eramaiten.

Amaitzeko, biziki atsegin
dugun galtoa, baduzu
gomendio literariorik gure
irakurleendako?
Zerbait bai erranen deizüet
pastoral honen edükinaz.
Pastoralak honen beste
keinü egiten dütü Joxemiel
Biadorrek idatzitako
«Hutseaniko azkurria»
poema bildumari. Beraz
librü hau proposatüko nüke
pastorala ikustera jinen
diren oroer, haboroxe goza
ahal izan dezaten antzerki
honen funtsa.

Ihitz Iriart. Bidador pastoraleko errexenta 

Ihitz Iriart Bidador Pastoraleko zuzendarietako bat da.
Horretaz gain, taula gainean ere ikusiko dugu.
Prestaketetan atseden bat hartu eta gurekin mintzatu da.
Berari buruz eta pastoralari buruz zenbait kontu ezagutu
nahi genituen. Gustura egon gara berriketan, eta hemen
pasarte batzuk dakarzkizuegu, guk entzundako moduan
ekarri dizkizuegu, guretzako bezain gozagarri izango
zaizuelakoan.



Joxe Migel Bidador Iruñean jaio
zen, 1970eko martxoaren 28an,
eta 2010eko martxoaren 2an hil
zen. Iruñean, Altsasun eta
Tuteran egin zituen ikasketak eta
IPES, AEK eta Lazkaoko
Maizpide barnetegian ikasi zuen
euskara.
Gasteizen Euskal Filologia ikasi
zuen. Bere ibilbide profesionala
beti egon zen euskarari lotua,
Iruñean eta Tuteran, bereziki,
non euskara eta euskaraz
irakatsi baitzuen.
Iruñeko euskal kulturan aztarna
sakona utzi duen gizona izan da
Joxe Migel Bidador, eta horixe da
haren omenez eskaini nahi
dugun ikusgarri honen kausa
sortzailea.
Joxe Migelek euskal kultura eta
bere herria biziki maite zituen,
eta jakin zuen maitasun hau
hainbat modutara gauzatzen eta
adierazten.
Asko izan ziren jorratu zituen
alorrak, eta denetan egin zuen
bere ekarpena.
Dantzaria eta dantza
herrikoiaren ikertzaile izan zen;
Duguna taldearen partaidea eta

San Lorentzoko dantzanteen
taldearen sortzaileetakoa izan
zen, eta ikertzaile moduan idatzi
zuen Dantzaren erreforma Euskal
Herrian 2004ko Unamuno Saria
irabazi zuen Bilbon. Euskal
Dantzarien Biltzarrak
argitaratzen duen Dantzariak
aldizkarian aritu zen.
Filologo moduan eta euskararen
ikerlari moduan hainbat lan utzi
zizkigun: Noticias y restos del
euskara de Val de Ollo, kasurako,
baita gure hizkuntzak Nafarroan
eduki duen bilakabidearen beste
hainbat ere, bereziki, baina ez
bakarrik, euskara eta Nafarroako
erribera lotzen zituztenak.
Euskal kazetari moduan ere
aritu zen, eta bi alderditan,
gainera; kazetaritzaren
historialari (Euskara Iruñeko
kazetaritzan (1910-1920). Testu
antología (1) eta Euskara Iruñeko
kazetaritzan (1930-1936). Testu
antología (2), besteak beste) baita
kazetari ere, Nafarkariako eta
Diario de Noticiaseko
kolaborazioek erakusten duten
bezala.
Baternaingo Kontzejuko

lehendakari hautatua izan zen.
Baina, egin zituen ekarpenen
artean, baliteke euskal
literaturari egin ziona
garrantzizkoena izatea,
ikertzaile, sortzaile eta
sustatzaile eta babesle moduan
egin ziolako. Ikertzaile, Agerre,
Tapia Perurena eta beste
hainbaten ezkutuko lanak
berreskuratu zituelako; sortzaile,
berak idatzia baita Hutseaniko
hazkurria poesia liburua; eta
babesle eta akuilu moduan,
Materiales para una historia de la
literatura vasca en Navarra lana
ondu zuenean bezala.
Ez da oso ohikoa horrenbeste
dohain, lan-ahalmen eta
eragiteko gaitasun pertsona
bakar batengan biltzea. Joxe
Migel zen horietako bat.
Baina, orain arte esandakoa
gutxi ez bada ere, zailena dena
ere egiten jakin zuen: bere
egitekoak apaltasunez, umorez
eta guztien adiskidea izanez
aurrera eramaten.
Asko ginen Bidador maite eta
estimatzen genuenok, eta
horregatik omendu nahi dugu.
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JOXE MIGEL BIDADOR  
Joxemielen lagunak                                                                            



Urriaren 10ean eta eguraldia lagun badugu, arratsaldeko 5etan Burgoen plazan eta eguraldia «etsai» badugu  Labrit
pilotalekuan......JOXEMIEL BIDADOR PASTORALA antzeztuko dugu.
Ale berezi honetan Pastoralari  buruz luze hitz egin badugu ere, agian ikuskizun horrek zenbat maitasun eta amodio islatzen duen  
ahaztu zaigu esatea. Ez galdu aukera, eta fite fite etor zaitez zure sarrera eskuratzera Xabier karrikan dagoen saltokira.

Liburuxka soilik..............10 euro,           Zapia soilik.......................8euro,           Liburuxka+zapia...............15 euro 
Nafarroa gure ama, Euskal Herrian lehena, baskoen elge gizena,gotorleku lerdena!

Hutseaniko hazkurria
eta beste
Joxemiel Bidador

Joxemiel Bidadorrek lan oso
emankorra egin zuen dantza
munduan, kazetaritzan,
ikerlanean. Beti euskararekiko
maitasunari hauspoa ematen
baina ezin zuen lan
akademikoekin  konformatu;
bere ekarpena egin nahi  zuen
eta horretarako  bere barruan
zeukan hazkurria
kanporatzeko beharra zuen,
sorkuntza gai bihurtuz. Olerki
liburu honetan Bidadorren
barne munduko pozak eta
minak ezagutuko ditugu. Bere
poesia oso aberatsa, askea eta
jostaria egiten zaigu. Supituki
joan zitzaigun, gure barnean
hutsune bat utziz, baina bere
ondarea hor dago, bere
izkribuak eta olerkiak, eta egin
diezaiokegun omenaldirik
hoberena horiek irakurri,
ezagutu eta gozatzea da.

Dantzaren erreforma
Euskal Herrian 
Joxemiel Bidador

Liburu hau  Joxe Miel
Bidadorrek doktoretza ikasketen
bukaerako tesiaren berridazpena
da. Bilboko Udalaren Kultura
sailak antolatzen duen Miguel
de Unamuno VI. saiakera saria
jaso zuen 2005ean.
Lan honetan dantza eta
literatura, bere bi ikerketa arloak
uztartzen ditu,  euskal
dantzaren eboluzioa aztertuz,
XVI. mendetik XX. menderaino,
literaturako, dokumentazio eta
legegintzako testigantzen bidez.
Moralitatearen eragina,
dantzaren kontzepzioa eta bide
batez zuen garrantzia,
eztabaidak, liskarrak,
garapenak... Joxe Miel
Bidadorrek dantza biziaren
istorio bizia eta bitxia idatzi
zuen. Datu ugari, analisi
zorrotzak, garaiko pertsonak eta
pertsonaiak dantzan jarriz.
Euskal dantza gustuko duen
edonork irakurri beharko lukeen
liburua, eta horrela, agian,
egiatzat hartu dugun hainbat
paradigma apurtu.

Euskara Iruñeko
kazetaritzan
Joxemiel Bidador

Euskararen presentzia
Iruñeko prentsan ez da gauza
berria baina duela gutxi arte
era bat ezezaguna izan da
euskararen munduan.
Gabezia hori konpontzeko eta
gurera ekartzeko Joxemiel
garaiko prentsan murgildu
zen, hemen eta han arakatzen,
eta ondorio batzuk atera
zituen. Lehenengo euskararen
sustatzaileak nafar eskuinetik
zetozen, kontserbadoreek,
tradizionalistek, apaizek eta
gero jeltzaleek  sutsuki idatzi
zuten euskararen alde, bai
erdaraz eta bai euskaraz. Garai
hartan normala zenez gai
nagusiak, euskaratik aparte,
erlijioa, foruak, ehiza, pilota,
antzinako usadioak…  izan
ziren. Bidadorrek bere
ikerlanean izen asko
berreskuratu du, denak ezin
ditugu aipatu, baina tira
hemen dituzue batzuk,
esaterako Pablo Fermin
Irigarai ( gure artean Larreko
ezizenez ezagututa), Teodoro
Arburua, Saturnino Ibarrola,
Jose Agerre, Agustin Irigarai… 

Jose Agerre
Santesteban
Joxemiel Bidador

Gerra aurreko kazetari,
idazle eta euskara
sustatzaileen artean Jose
Agerre dugu handienetariko
bat. Bere kabuz ikasi zuen
euskara, Euskaltzaindiaren
sorreran parte hartu zuen
eta euskaltzain oso izatera
ailegatu zen. Prentsan
kolaborazio asko egin zuen,
bere izkribuak Diario de
Navarran, Amayur
aldizkarian, La Voz de
Navarran, azaldu ziren.
Azken egunkari horretan
zuzendari  aritu zen gerla
eztanda gertatu arte.
Kartzela ezagutu zuen
baina, gorriak pasa ondoren,
bizirik atera zen. Guda
osteko giroa ez zen gozoa
euskaltzaleentzat eta Jose
Agerre bere euskararekiko
maitasuna sustatzeko hasi
zen olerkiak idazten.
Liburu honetan Joxemiel
Bidadorrek bildu du olerki
zerrenda luze bat, berari
eskertu behar diogu Jose
Agerrere gaur egun present
izatea. 
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