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Garean Euskaldunon Elkarteak ez du inolako
ardurarik hartzen, Kotarro aldizkarian
agertzen diren artikuluen edukiaren gainean,
egileena baita bere osotasunean.

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,

autoreena baita.

paper birziklatua

Azaroaren 28an, ostirala

17:00 Bisita Antzeztua. San Andres kondaira. San Martin plazan
20:00 Gaita musika Ruiz-Echeverria gaiteroak. Foruen plazan
21:00 Zezensuzkoa. Foruen plazan
22:00 Nafarroako Zaldikoa. Erretzearen hasiera. Santiago plazan

Azaroaren 29an, larunbata

09:30-14:30 Nafarroako Zaldikoaren VII. Lehiaketa Morfologikoa
11:00 Banan-banako erakustaldia Lote bakoitzeko 
 eta Epaimahaiaren Kalifi kazioa
11:30 Gaztelu puzgarria (14:00 arte)
12:00 Lehergailu-japoniarrak
12:30 Sari emanaldia eta abere sarituen identifi kazioa
13:00 Zaldikume errearen herri-dastatzea
14:00 Abereak eramanen dira. Santiago plazan
10:00-14:00 - 16:00-20:00 Estellerriko artisautza feria. Foruen plazan
12:00 Kalejira. Alkaburua fanfarrearekin
17:00 Bisita Antzeztua. San Andres kondaira. San Martin plazan
17:30 Dantza jaialdia
 Kultura-trukea Lizarrako Larraiza dantza taldearen 
 eta Durangoko Tronperri dantza taldearen artean.
 Kalejiraren irteera: Santiago plaza.
 Dantzaldia: Koroatze plazan (18:30ean)
17:30 Herri txokolatada. “Lizarrako Gaiteroek” girotuta
 San Martin plazan
18:00 Haur-jolasak. “Lizarrako Gaiteroek” girotuta
 San Martin plazan
18:00 Gabonetako argien inaugurazioa
18:00 “Egako Hiria” I. Nafar Jota-Lehiaketa Handiaren Finala
 Lizarra pilotalekuan. Prezioa: 5 €.
18:00-22:00 Kalejira txarangarekin (Lizarrako Gazteria)
 Irteera: Koroatze plaza.
18:30 Erroskilla dastatze herritarra
 Ostalaritzako Enplegu Tailer Eskolak eginak. Foruen plazan.
20:00 Gaita musika Gaita eta Danborra Gelako gaiteroak
 Foruen plazan
21:00 Zezensuzkoa. Foruen plazan
21:00 Enrique San Francisco. “Enriquecido”
 Los Llanos zineak. 15 € aldez aurretik / 18 € txarteldegian.

Azaroaren 30ean, igandea: San Andres Eguna

06:30 Aurora San Andres ohoretan
08:00 Dianak
08:00 AZIENDA FERIA TRADIZIONALA. Santiago plazan
09:00-14:00  ESTELLERRIKO ARTISAUTZA FERIA. Foruen plazan.
09:30 Estellerriko zaldizkoen eta amazonen kontzentrazioa
 Zezen plazan.
09:45 Aziendak menditik jaisteko simulazioa zaldizkoek 
 eta amazonek eramanak.

10:00 URBASA ETA ANDIAKO XI. GAZTA LEHIAKETA
 10:00etatik aurrera. Urbasako eta Andiako artzain 
 gazten salmenta.
 10:30 Urbasa eta Andiako gaztak emanen dira lehiaketarako.
 11:30 Urbasa eta Andiako Gazta-lehiaketako dastatzearen hasiera.
 12:00-13:30 Gaztagintza erakustaldia usadiozko eran.
 13:30 Epaitza eta sari emanaldia. Urbasa 
 eta Andiako gazten herri-dastatzea.
 Koroatze plazan.
10:00 San Andres hamaiketakoa
 Ostalaritzako Enplegu Tailer Eskola. Behe Nafarroa kalean.
10:30-14:30  Forja interpretatzeko zentroa 
 (forjatu zure oroitzapena) Santiago plazan.
10:45 Udalbatzaren irteera Udaletxetik, 
 Segizio Ofi zialarekin lagunduta.
11:00 Meza Hiriko Patroi Gorenaren ohoretan, 
 San Andres Apostolua. San Pedro Ruakoa elizan.
11:30 eta 13:00etan Eskoziako behi-erakusketa.
 Artzain-zakurren erakustaldia antzarekin, ardiekin 
 eta Eskoziako behiekin.
 Los Llanos pasealekuan, skateparkaren ondoan.
12:00 Gonbidapena pastak eta moskatela. San Martin plazan
12:00 Estellerriko zaldizkoen kontzentrazioa. Zezen plaza.
12:30 Kale animazioa. “Aita Hilario Olazaran” txistulariekin
13:00 Nafarroako Arkumearen herri-dastatzea. San Martin plazan
17:00 Bisita Antzeztua. San Andres kondaira. San Martin plazan
18:00 Pilota partida profesionalak.
 1. Tainta-Iturriaga / Lemuno-Untoria
 2. Bengoetxea-Begino / Berasaluze-Beroiz
 Remontival pilotalekua
18:00-21:00   Disko-dantza Javivimax DJrekin. Foruen plaza
21:00 Zezensuzkoa. Foruen plazan

Abenduaren 3an, asteazkena: Nafarroaren Eguna

06:30  Aurora San Frantzisko Xabierkoaren ohoretan
13:00  Kontzertua: Estella-Lizarrako Musika Banda
  Los Llanos zineak
18:00-19:30  Txotxongiloak, lantegiak eta haur-jolasak
  Gazteriaren Etxean
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TXOKOLIPUINAK
Azaroak 26
Urtarrilak 28
Otsailak 25
18:00etan La Bota Elkartean

LIZARRAN KANTUZ
Azaroak 29
Urtarrilak 31
Otsailak 28
19:30ean Baxenabarra kaletik abiatuta

IRAKURLE KLUBA
Azaroak 27
Karlos Linazasororen, Ez balego beste mun-
durik 
Urtarrilak 29
Bernardo Atxagaren, Nevadako egunak
19:30ean Lizarrako liburutegian

BERTSO ESKOLA
Helduak
Asteazkenero, 19:30ean
Gareanen egoitzan.
Haur eta gazte
Asteazkenero, 16.00-17.00 eta 17.45-18.45
Lizarrako Beinat Etxepare AEK Euskaltegia

BERTSO AFARIA
Azaroak 28
Amaia Agirre eta Alaia Martin bertsolariekin.
Gure Hizkuntza Elkartean, 21:30ean.
Txartelak, 20 eurotan: Ino,
Katxetas, Euskaltegia, Ikastola

Bestelakoak
Azaroak 29
Sergius: familian ikusteko antzerkia,
klown eta magia ikuskizuna
Aritzalako Montalban
Gizarte Etxean (Deierri), 18:00etan

Abenduak 26
Ipuin kontalaria “Aitatxi-amatxiren kutxa”
Lizarrako Karlismoaren museoan

Abenduak 3
Euskararen nazioarteko eguna

Zer da baina Kotarro hau? Aldizkari-dendaren 
azken txokoan ezkutatzen den azal lizuna? Edi-
tore taldearen azken amarrua irakurle berriak 
erakartzeko? Aldizkari xume honen ekarpen 
txikia gure hiriko askatasun sexualaren alde? 
Kontu-hartzailearen saiakera kementsua gas-
tuak gutxitzeko? (%4-ko BEZa omen aldizkari 
pornografi koek).

Bada, eta tamalez, oraingoan 
ez gara hain ausartak izan eta 
ez dugu Kotarro erotikorik 
kaleratu. Zoritxarrez onar-
tu behar dugu izen deigarri 
horren atzean hogeita ha-
margarren Kotarroa besterik ez dugula. Eta, 
irakurle bizkorrenek ohartu bezala, zenbaki 
erromatarrak erabiltzea izan da gure amarrua 
zu, irakurle maitia, honaino erakartzeko.

Baina ez etsitu, Kotarro XXX erotikoa ez 
izanagatik ere pornografi kotik badu zerbait: 
esplizitua, ahoan bilorik gabea eta irudi anitzez 
hornitua. Tentagarria? Tamalez, beste behin 
ere, paragrafo honen lehen esaldiak piztutako 
sua itzali beharrean gaude, ez baitugu Lizarra-
ren alderdi likitsa ezagutzera emanen. Akaso, 
honen alderdi exhibizionista.

Kotarro 30, ez erotiko, ez 
pornografi ko baina bai exhibi-
zionista. Honekin adierazi nahi 
izan dugu aldizkariaren erraiak, 
egitura eta sortze prozesua 
ezagutzera emateko grina, 

gogoa; ezer ezkutatu gabe eta dena erakutsiz.

Ikusi nahi, beraz, Kotarro aldizkari baten sortze 
prozesua? Pasa orrialdea eta eman begiratua 
Kotarrorik exhibizionistenari.

Garean-Jarduerak

30.
zbk.

2014ko azaroa debaldeko alea

Kotarro XXX
Pitilila, pototina, pitili, potta, pitilia, pottoa, pittitti, pottorra, 

pitiloa, pottotto, pitito, potota, pittikoa, pittitto… 
Kotarro XXX? Bai, hala?

…ez erotiko, ez
pornografi ko baina
bai exhibizionista…

www.garean.org



Hurrengo Kotarroan zer? 
Edizio taldea lanean.

Testuak, argazkiak, 
irudiak izanik txukun 
antolatu behar: 
maketazioa.

Umorea eta kritika, 
kalitatezko komiki-tira.
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Ja! Azkenean, Kotarroa, lagun 
askoren lanari esker, etxeetara, 
dendatara, eskoletara eta 
hainbat lekutara heltzen da. 
Irakurketaren unea da.

Bidalketa prestatzen: 
lan ta lan… auzolan!

Kotarro etxeetara eta saltoki 
zein ostatuetara banatzen.

Erromantiko hutsak gara eta aldizkaria 
paperean nahi: inprimaketa.
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Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

«Gabonetarako oparirik goxoena».



“Euskaraz 365 egun”, horixe dugu Topaguneak abenduaren 3a 
ospatzeko aukeratu duen leloa.

Topagunea euskaltzaleen elkarteen federazioa dugu. Ia 100 
elkarte biltzen ditu eta elkarte guztien artean 450  profe-
sionaletik gora, 1.400 boluntario inguru eta 20.000 bazkide. 
Mugimendu handia da, beraz. Baina handia bezain anitza.

2011an XXI mendeko euskara elkarteak defi nitu nahi zi-
tuen Kongresuan egin zen. Han elkarteen  
norabide berria zehaztu zen eta gomendio 
interesgarri batzuk egin ziren. Haien ar-
tean, euskaldunen elkarteak “euskaltzaleen 
elkarte” bihurtzea komeni zela eta plazara 
atera behar zela.

Ildo horretan iaz hasi zen Euskaraz 365 egun izeneko 
ekimena gauzatzen. Euskararen nazioarteko eguna hau-
tatu zen kanpaina eta ekitaldi ezberdinei ekiteko. Baina 
abenduaren 3a ez da euskararen egun bakarra izan behar; 
urteko egun guztiak dira euskararen eguna.

Euskaraz bizi nahi dut lasterketa egin berri dugu hainbat 
eragilerekin batera, elkarlanean. Asmo bera duen ekimena 
da eta arrakasta izugarria izan du. Hunkigarria izan zen 
hainbat haur, gazte eta hain gazte ez direnek mezu bera 
aldarrikatzen eta  pozgarria, hainbat lagun lanean egun 

hori posible egiteko.

Gure ekarpena momentuz xumea izanen 
da eta kanpainaren berri ematera muga-
tuko da. Espero dugu etorkizunean Eus-
karaz 365 egun ekimenera gure inguruko 
eragileak erakartzea eta denon artean jai 

eder bat antolatu ahal izatea. Hauek bezalako iniziatibek 
Euskalgintza batzeko aitzakia eta aukera ematen dute eta 
euskaraz lanean diharduten eragileen indarra ikusgarriago 
egiten dute. 

Euskarak 365 egun ditu ospatzeko, gozatzeko, bizitzeko.

Euskaraz 365 egun

… urteko egun
guztiak dira

euskararen eguna

Garean



GAREANek joan den urriaren 30ean eman zion 
hasiera irakurle klubaren bosgarren edizioari. 
Oroitarazi nahi dugu kluba euskaraz guti-asko 
irakurtzen duen orori dagoela zuzendua, hor-
taz, nahikoa da gutienezko irakurzaletasuna zein 
literaturzaletasuna izatea bertan parte hartzeko. 
Beraz, jendea animatu nahi dugu parte har dezan; 
gainera, ez da behar-beharrezkoa saio guzietara 
joatea, eta ikasturtean zehar norberak ikusiko du 
noiz parte hartu.

Edizio honetarako zazpi saio 
prestatu dira. Lehena, hasmentan 
erran bezala, urriaren 30ean egin 
genuen, eta Jean Echenoz idazle 
frantziarrak idatziriko 14 eleberri 
laburra izan genuen solasgai, ele-
berri motz bezain trinko eta iradokitzailea, lehen 
mundu gerraren inguruko ezohiko kronika. Aza-
roaren 27an, Karlos Linazasoro tolosarraren Ez 
balego beste mundurik narrazio bildumaz arituko 
gara, gaur egungo narratiban arrunt bide berezi 
eta ezberdina lantzen ari den idazlea dugu, erre-
alitatea eta fantasia nahasten duena, absurdoraino 
eramanez.

Urte berriaren hasmentan aztergai izanen dugun 
hurrengoa —eta bigarren aldiz klubean— Ber-
nardo Atxagaren Nevadako egunak: fi kziotik, 
autobiografi atik eta kazetaritza-kronikatik duen 
eleberri mardul eta gozagarria. Laugarren saior-
ako Hoben-ordaina utzi dugu, Ian McEwan idazle 
ingelesarena, XXI. mendeko lehen hamarkadako 
20 liburu hoberenen artean dagoena; Xabier 
Olarra itzultzaile bikainak itzulia da, eta, bertze 
gai aunitzen artean, halabeharrezko huskeria 
batek ekartzen duen hondamendia izanen da libu-
ruaren ardatz nagusietako bat. Martxoaren 26an, 

Uxue Apaolazaren Umeek gezurra esaten dute-
netik jorratuko dugu: 18 ipuin gordin eta zirtolari, 
suizidio, heroina, bakardade zein abortoaren gaiak 
ekarriko dizkigutenak. Aste saindutik bueltan, 
apirilaren 30ean, egungo Bulgarian dagoen Rust-
schuk-en sorturiko Elias Canetti idazle handiaren 
trilogia autobiografi koaren lehen liburuaren gain-
ean arituko gara, Mihia aske, liburu bikaina, Ibon 
Uribarrik ederki laburbiltzen duena: “… bidega-

bekeriaren aurreko testigantza 
ematea; familia-hezkuntza edota 
hizkuntzak ume batengan izan de-
zakeen oihartzunaz ohartaraztea; 
jazarpenak, botereak, gerrak eta 
heriotzak islatzen dutenaren aur-
kako askatasunezko paradisu kul-

tua eraikitzea”. Eta azken saiorako —maiatzaren 
28rako, hain xuxen—, Iñigo Aranbarriren Zulo 
bat uretan, zeinaren ardatzetako bat Itoizko ur-
tegiaren azpian geldituko den Larraingain herrian 
egiten ari diren indusketa da. Finean, hari ezber-
dinek ehunduriko eleberria da honako hau, gen-
ero aunitzetatik edaten duena eta maila literario 
handikoa.

Eta azken saio hau dela eta, erran beharra dugu 
Azkoitian sortu baina Etxaurin bizi den Iñigo 
Aranbarri gure artean egonen dela maiatzaren 
28an, 19:30ean. Hortaz, eta arras klub irekia izaki, 
Estellerriko euskaldun guziak animatu nahi ditugu 
Zulo bat uretan haren eleberria osorik —edo 
partez, bederen— irakurtzeko eta egun horretan, 
izitu gabe, guregana etor daitezen harekin batera 
izanen dugun solasaldian parte hartzeko.

Akitzeko, gogoratu nahi dugu saio guziak Li-
zarrako liburutegian eginen direla. Bertzerik gabe, 
animatu eta zatozte denona den irakurle klubera!

Estellerriko irakurle klubaren 
bosgarren edizioa

IRAKURLE KLUBAREN EGUTEGIA
Saio guztiak, Lizarrako Liburutegian izanen dira, 19:30an (beti ortzegunetan).

Urriak 30

Azaroak27

Urtarrilak 29

Otsailak 26

Martxoak 26

Apirilak 30

Maiatzak 28

14, Jean Echenoz

Ez balego beste mundurik, Karlos Linazasoro

Nevadako egunak, Bernardo Atxaga

Hoben ordaina, Ian McEwan

Umeek gezurra esaten dutenetik, Uxue Apaolaza

Mihia aske, Elias Canetti

Zulo bat uretan, Iñigo Aranbarri. (Idazlea egonen da.)

2014-2015 edizioan irakurle klubak 5 urte beteko ditu Estellerriko irakurza-
leak biltzen euskarazko literaturaz elkarrekin gozatzeko.

... ez da
behar-beharrezkoa

saio guzietara joatea



Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa

Tel. 948 550 010

Foto-inkesta

Silvia Amezketa

1. Nik Halloween-en ez dut parte hartzen, lehen 
zerbait ateratzen ginen arren. San Andresetan 
bai, Olentzero egunean ere bai familiarekin. Eta 
euskal jaietan, Korrika, Oinez eta horrelakoetan.
2. Atzerrikoak zerbait arrotza balira bezala sen-
titzen ditut, ez naute erakartzen, bertakoak ge-
hiago gustatzen zaizkit, helburua argiago ikusten 
diet.
3. Gaur egungo mundu globalizatuan esparru 

gehiagotan ere jasotzen dugu eragina, alde batetik positiboa izan dai-
teke, baina baita negatiboa ere, hainbat arlotan gertatzen da, adibidez 
hizkuntzan.

Marta Andueza

1. Euskal Herriko ospakizunak eta herrietako 
jaiak, Santa Ageda, San Andres, Olentzero, gabo-
nak, urte zaharra eta urte berria inguruan duten 
guztiarekin, bazkari-afariak. Ihauteriak, egia esan, 
txikitan ez nituen ezagutu, azken urteetan be-
rreskuratu dira, baina bertakoak dira, noski. 
Ihauterietan eta Halloween-en umeagatik har-
tzen dugu parte, umeak duen ilusioaren arabera.
2. Kanpotik datozkigunak oso komertzialak di-

rela iruditzen zait. Bestalde, gehienak kultura ingelesarekin lotutakoak 
direnez eta ingeles irakaslea naizenez, ingeles arloan lantzeko apro-
posak izaten dira. Hala ere hemengo jaiak indartu beharko liratekeela 
uste dut.
3. Bai, agian bai, horrela bat-batean telebistaz sartzen zaizkigun ohitu-
rak bururatzen zaizkit. Adibidez, pijamen gerra…

Felix Etxeberria

1. Nik urteko jai gehienetan hartzen dut parte, 
Santa Agedan ikastolarekin, urte batzuetan AEK 
euskaltegiak antolatzen duen arratsaldekoan 
ere bai, eta ihauterietan lagunekin mozorratzen 
gara. Halloween-en berriz, ez dut parte hartzen, 
kalera atera bai, baina besterik ez. Gabonetan 
musika bandarekin ateratzen naiz bai Olentze-
roren kalejiran, bai Erregeenean.
2. Nik Euskal Herrikoak bultzatu behar direla 

uste dut, gehiago gustatzen zaizkidalako.
3. Ez zait orain ezer bururatzen beste arlo batean.

Iñigo Paternain

1. Nik ia gehienetan hartzen dut parte, Lizarrako 
jaietan, egun bateko jaietan, euskal jaietan, Puyko 
gazteenetan, ihauterietan, Halloween-en…
2. Nire ustez kanpotik etorritako jaiek ez dute 
zergatik txarrak izan behar, beste kultura ezber-
dinak ezagutu daitezke eta konpartitu ditzakegu-
lako. Jai guztiak bultzatu daitezke.
3. Beste kultura batzuetatik eragin asko jasotzen 
dira. Adibidez modan, Lizarrara janzteko era des-

berdinak kanpotik etortzen dira. Kiroletan ere gertatzen da, adibidez 
arte martzialak. Sukaldaritzan ere sumatzen da kanpoko eragina.

Jaiak
Gutxi dela Halloween jaia izan da, azken urteetan in-
dartzen ari den jaia dugu gure inguruan. Eguberrietan 
ere atzerriko tradizio eta ohiturak datozkigu. Euskal 
Herriko usadio eta ohitura zaharrak nolabait esateko, 
“konpetentzian” ditugu kanpotik datozenekin. Gai ho-
netaz egin dizkiegu galderak:
1. Zein dira zure ustez kanpotik datozkigunak eta zein 
bertakoak? Zer eragin dute zuregan eta zure inguruan 

kanpotik datozen jai, pertsonaia edo ohitura horiek?
2. Zer deritzozu guzti horretaz? Nola jokatzen duzu? Zer 
bultzatu beharko litzateke?
3. Jaiez eta ospakizunez gain, bizitzako beste arlo batzuetan 
ere ba ote dago antzeko egoerarik?



Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

denborapasak

Jaiak

  Gurutzegramak

Ezker eskuin
6. ……. joan zaigu mendira lanera 
7. Halloween-en buruak egiteko erabilia  
8. Aita Noelen abereak

Goitik behera
1. Lehenengo erregea  
2. Aita Noelen beste izen bat
3. Erregeen abereak  
4. Errege beltza
5. Din dan don ........... on

Hildakoen jaia
Euskalglifoa


