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• "El carnaval ha muerto; ha muerto y no para 

resucitar como en otro tiempo resucitaba

anualmente. Era una fiesta de corte antiguo. 

Hoy queremos ser modernos ante todo."



Al carnaval no lo mató, sin embargo, ni el 

auge del espíritu religioso, ni la acción de 

"las izquierdas". Ha dado cuenta de él una 

concepción de la vida que no es ni pagana 

ni anticristiana sino simplemente 

secularizada, de un laicismo burocrático." 

Julio Caro Baroja, 1989, [1965], El carnaval . Análisis histórico-

cultural, Madrid, Taurus, 25.orr.



• Hegoaldean, debekuaren mende: XX. 

Mende hasieran eta ondoren, gerra garaian 

1937ko otsailean 

• Francoren diktadurak iraun bitartean 

mantendu zen debekua, 1977 arte.



Tradizioa

• Iraganarekiko jaraikortasun bezala aurkeztu izan 

da

• Honek tradizioa aldagaitza litzatekeela onartzea 

esan nahiko luke

• Denboran zehar behin eta berriro gertatuko 

litzatekeen ERREPIKAPEN hutsa



Antropologo eta historialariek

Hala ez dela erakutsi dute:

Tradizioa berez dinamikoa, 
aldakorra eta moldakorra da. 

Hiru ezaugarri horiek bermatu dute bere 
biziraupena





1970. tik

Euskal Herrian, Hego zein Ipar, inauterien

BERPIZKUNDEA

• Forma tradizionalen bilketa eta 

berrinterpretazioa (Lantz, Altsasu, Leitza)

• Forma berrien sorkuntza (Lizarra, 

Mundaka, Lapurdiko hainbat herri)



… bai eta aurretiaz modu jarraituan ospatzen

ziren inauterien mantentze eta eraberritzea: 

Ituren eta Zubieta



• Tradizioa tokiko identitatearen ezaugarri eta 

erakuslehio gisara pentsatu eta bizi ohi dira

• >> berezko izaera aitortu ohi zaie, 

identitatea sarritan monolitiko eta finkoa

bailitzan irudikatuz

• Instituzioek lotura horri beste elementu bat

gehitu ohi diete: ondare dira



Eta ondare diren heinean

• Gorde, aztertu, mantendu

• ….baina baita sustatu, baliatu egiten dira

• Tartean promozio turistikorako



2010ean Nafarroako Gobernuak "Nafarroako

Interes Turistikoko Festa" izendapena

"Nafarroako herri ohituretan sustrai

nabarmenak dituen festa, gertakari edo

agerraldia, kulturaren berezko balioak

adierazten dituena, Nafarroan bitarteko

edo produktu turistiko garrantzitsutzat

har daitekeena eta Nafarroan turismoa

sustatzen laguntzen duena".



• Julio Caro Baroja, 1972, Navarra, las cuatro 

estaciones

• https://www.youtube.com/watch?v=fII8W1

_xa7o

• (14:38

https://www.youtube.com/watch?v=fII8W1_xa7o



























