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1991n Lizarraldeko euskaldun eta ia euskaldunen
10etik 7 inguru Lizarrakoa zen,
2011n 10etik 4 “soilik” bizi da Lizarran.
Merindade buruak utzi dio euskara monopolizatzeari.
Hori da iaz argitaraturiko inkesta soziolin- eramatea. Maiz, gogoz kontra, euskara eta
guistikoak utzi digun datuetako bat. Eskual- hurbiltasunaren artean hautatu behar izan
deko ikastolak, Remontibal ikastetxea, ins- baitute gurasoek.
titutua eta euskaltegiak dira arrakasta hau Hiria eta herriak parez pare jartzean emanen
ulertzeko gakoetako baluke bataren arrakasta bestzuk. Bertan ikasi duten eta ... orain bi hamarkadako tearen kaltetan izan liteikasten ari diren haur, gazkeela. Hau da, Lizarrako
ezagutza datuak
te eta heldu askok ez baitu
euskalduntzearen motelbikoiztu ditugu...
bizileku Ega ondoko hiria.
tzearen ondorioa dela herrietakoa bizkortzea. Guztiz
Aipatu ditugun eragile hokontrara, zorionez, ez da
riei hainbat landa eskola
batu berri zaizkio, momentuz Zudaire, Le- hala: Lizarran 4tik bat eta Lizarraldean 5etik
zaun eta Abartzuza. Ez da ez erronka maka- bat gara euskara ulertzeko gai.
la eskuartean duguna, euskarazko irakas- Ezagutzagatik ez ezik, etxeko erabileragakuntza ikastetxe handietatik herri txikietara tik ere galdetu zuen inkestak. Alor hone-
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tan lizarratarren %7,1 da etxean euskara edo euskara eta
gaztelania erabiltzen dutenak; Lizarraldean, aldiz, %2,8tik
%5,2ra igo da. Bestalde, informazioa osatzeko, urte berean
ere euskararen kale erabilera neurtu zen eta elkarrizketen %5,7 izan ziren Lizarran euskaraz .
Euskarak gero eta lurgune zabalagoa zipriztintzen du gurean, orain bi hamarkadako ezagutza datuak bikoiztu ditugu eta erabilera datuak, apalago bada ere, handitu egin
dira. Gure herriari lapurtu ziotenaren zati bat berreskuratuz Estellerria anitzagoa egiten ari gara.

Zenbat euskaldun gara?

2012ko martxoko Kotarron honakoa iragarri genuen:
“Estimatzen dugu Lizarran 1.900-2.125 euskaldun
bitartean izanen garela. Hau da, biztanleria osoaren
%13,6-%15,2”
Orain lau urte, 2011n hain zuzen ere, inkesta zabala egin
zen. Honen emaitza soziolinguistikoak 2015ean argitaratu
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zituen Nafarroako Gobernuak, otsailean datu orokorrak
eta eskualde zein herri mailakoak udan.
Aurrera jarraitu aurretik baina, datuen baliagarritasunaren
gainean ohar bat. 1991ko eta 2001eko erroldetan Nafarroako biztanle guztiei buruzko informazioa bildu zen.
2011ko errolda, ordea, Nafarroako biztanleen lagin zabal baten gainean egin da. Horrek eragin du akats-tartea
handiagoa izatea eta, metodologia aldatu denez, aurreko
neurketekiko konparaketan ziurgabetasuna handiagotzea.
Alabaina, Nafarroan dugun datu jasotzerik handiena izanik, saiatuko gara, hein batean bada ere, hona ekartzen.
Horrela, ikerketaren arabera eta kontuan izanik Lizarran
%3 pasako akats-tartea dagoela, 1.822 euskaldun gara
eta beste 1.531 “elebidun hartzaileak”, ongi hitz egiteko
gai ez direnak. Ega ondoko hiriaren biztanleria osoaren
%13,84 euskaldun eta “elebidun hartzaileak” kontutan
hartuta, %25,47 gara.
Hortaz, orain hiru urteko aurreikuspena baino pixka bat
beherago gaudela ematen du, ez oso urrun edonola ere.
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Nafarroa erdialdeko hiriak tropelean
Aurreko puntuan aipatu dugun lagin txikia dela eta, ikerketa honetan ezin izan dira herrietako datuak eskuratu,
bai, ordea, 5.000 biztanlez goitiko herri edo hiriena. Horrela, euskararen bilakaeraren aldetik hiru multzo handi
egin genitzake. Txirrindularitzaren argota hona ekarrita:
ihesean, tropelean eta atzean doazenak.
Batetik, iparraldeko udalerri handienak ditugu; Baztan,
nabarmen eskalaz kanpo, ia %90 delako euskaldun edo
ulertzeko gai. Altsasu ere, iparraldeko bigarren hiria, nabarmendu egiten da, baina ez hainbeste, %43an geratzen
delako.
Multzorik handiena baina, tropela, mendialdea eta erriberaren artean dugu. Horrela, eskualde horretako kasurik
aurreratuenak, tropelaren buru, Atarrabia, Uharte eta
Zizur Nagusia ditugu, %30 eta %32 artean. Hauengandik
gertu dugu multzorik handiena, tropelaren gunea, Berriobeiti, Antsoain, Lizarra, Burlata, Berriozar, Zangoza, Barañain, Tafalla eta Iruñea, %23 eta %27ren artean. Bigarren
multzo honetan nabarmentzekoa da Zangoza, 1991n %4
ematen baitzuen eta orain seikoiztu egin delako.
Tropelaren atzeko aldean ditugu erdialdeko azken hiru
hiriak: Aranguren, Noain eta Eguesibar, euskararen presentzia, hauetan, %18 eta %21 bitartean dabil.
Azkenik, Ebro inguruan ditugu euskara ezagutzaren aldetik daturik kaxkarrenak, %7ra ere ez dira iristen bertako
hiriak. Tropelaren atzetik nabarmen bereizita ditugu, beraz, Tutera, Cintrueñigo, Peralta, San Adrian eta Corella.
Lizarraren ikuspegitik interesgarria izanen litzateke aztertzea gure antzeko hiriak eta bertatik ikastea gurean
aplika daitezkeen ideiak.

Hirietan euskararen presentzia
(elebidunak eta elebidun hartzaileak)

Baztan
Altsasu
Atarrabia
Uharte
Zizur Nagusia
Berriobeiti
Antsoain
Lizarra
Burlata
Berriozar
Zangoza
Barañain
Tafalla
Iruña
Eguesibar
Noain
Aranguren
Tutera
Cintruenigo
Peralta
San Adrian
Corella

1991

2001

2011

83,76%
26,13%
15,38%
14,50%
00,00%
00,00%
11,50%
12,55%
13,37%
00,00%
03,67%
12,08%
07,47%
11,50%
08,22%
05,56%
08,65%
02,27%
00,68%
00,89%
00,80%
00,93%

87,84%
42,79%
26,27%
26,43%
25,00%
22,00%
22,13%
20,29%
22,54%
19,00%
12,34%
19,79%
14,05%
18,76%
15,23%
10,49%
15,01%
02,67%
01,83%
02,71%
03,68%
01,06%

88,50%
43,31%
32,28%
32,06%
30,13%
27,28%
27,14%
25,47%
25,22%
24,77%
24,19%
23,55%
22,60%
22,59%
21,06%
20,32%
18,06%
06,94%
06,65%
06,23%
05,49%
04,69%

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra
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Lorea Alfaro, Lizarrako izar bat
arte munduan
Emakumearen Eguna ospatzeko Lizarran
mural bat egiten aritu da Lorea Alfaro
Garcia (Estella-Lizarra, 1982).
Hori probestuz, harekin solastu gara
Kotarron, bai bere lanaz eta baita
bere ibilbide profesionalaz ere.

Kotarro: Noiz eta nolatan hasi zinen arte munduan?
Zeintzuk izan dira zure formakuntza eta zure ibilbidea?
Lorea Alfaro: Orain dela 11 urte Arte Ederretan lizentziatu
nintzen Euskal Herriko Unibertsitatean. Pare bat urte beranduago Bilbora joan nintzen bizitzera. Nire formakuntza
inguruan izan ditudan artistei esker garatu da batez ere, Bilbon izateari esker, bertako arte testuingurua bereziki indartsua baita. Artista desberdinekin dela tailerrak, estudioa edo
besterik gabe profesioa partekatzea ezinbestekoa jotzen
dut. Artista izatea artean lan egiteko erabaki eta konpromiso bat hartzean datza, determinazioa eta iraunkortasunarekin du zerikusia. Batez ere tailerreko lanean gertatzen den
formakuntza bat da. Erakusketa zein proiektu desberdinei
erantzuteko moduak garatzean asko ikasten da ere.
Hala ere, zaila da artistaren lana noiz hasten den zehaztea;
nondik lan egiten duzun jakitean izan liteke erantzuna. Hamar urte baino gehiago daramazkit artista moduan lanean,
erakusketa, proiektu edo kolaborazio askotan hartu dut
parte. Horretaz gain, 2012. urtetik hona ikasi nuen fakultatean ari naiz irakasle lanean.

K.: Eta behin arte munduan murgilduta? Zergatik edo
nolatan horma-irudigintzan?
L. A.: Egia esanda, ez da horma-irudigintzan jarduten naizenik bereziki, baina azken urtetan, kasu askotan, nire lanak
paretan zuzenean lan egitera eraman nau. Alde batetik,
errealitatean modu zuzenago batean esku hartzeko desioa-

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA
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gatik eta aurrekoari lotuta, bi dimentsiodun gainazal baten
bidez espazio baten hedadura azalarazteko. Horma-irudia,
kolore, forma edo erritmo desberdinen bidez, espazioa
sentsibilizatzeko modu bat izan daiteke eta beti egongo
da arkitekturari lotuta. Horma-irudia egitura desberdinak
barnebildu ditzaken azal berri bat bezala ulertzea gustatzen
zait.
Estrella-Izarra lanean, adibidez, ez dut pareta bat dela kontutan hartu soilik, baizik eta pasabide bat dela ere, igaroleku
bat, espazioaren bolumen guztia kontutan hartzea izan da
gakoa. Lana diseinatzeko orduan, oinezkoak paretarekiko
duen gertutasuna aintzakotzat hartu da. Honelako hedapen
zabalean urrutitik ikusteko erabiltzen den erreprodukzio
metodo bat aukeratzeak gertutik argazkien definizio galera
bat eragiten du eta honek ahalbideratzen du, gaia, parte
hartu duen emakume bakoitza izatea baino, emakumea
izatea, modu abstraktuago batean.
K.: Ederki, Lorea. Zure ibilbidea eta gaur egun egiten
duzun lana hobeki ezagutzen dugu orain. Etorkizunaz
galdetzeko unea da.
L. A.: Proiektu desberdinetan nago lanean, beraz, hauekin
jarraitzea da nire asmoa. Etorkizun eta espazio hurbilean,
taldeko erakusketa bi ditut epe laburrean eta urrutirago
begira, India eta Londres artean gertatzen ari den erakusketa batekin nago. 2017rako beste erakusketa proiektu
garrantzitsu bat prestatzen hasi naiz eta nire esku-hartzeak
dituzten argitalpen batzuen zain nago ere.
Baina ez nuke bukatu nahi aipatu gabe, benetan ederra izan
dela Lizarrako horma-irudian eman den parte hartzea, nire
lan prozesua maila handi batean aberastu duena eta parte
hartu duten emakume guztiei eskertu nahi diedana. Ildo
berean, Lizarrako Udaletxeko Berdintasun Batzordeari eskerrak ematea, Emakumeen Nazioarteko Eguna hain modu
eskuzabalean ospatzeko aukera honengatik.

Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa
Tel. 948 550 010
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Foto-inkesta

Genero berdintasuna
Fotoinkesta hauek egiten hasi ginenetik kontuan
hartzen saiatu ginen irizpidea izan da genero
berdintasuna, beti izan ez bada ere ia beti bete
duguna. Bina gizon-emakume elkarrizketatu.
Oraingoan une batez gelditu eta gai horretaz
hausnarketa txikia egitea erabaki dugu.

1. Emakumeak eta gizonak berdinak al gara? Emakumeek gizonek
baino hobeki egiten duten zerbait ba al dago? Eta alderantziz?
2. Berdintasuna lortzeko bidean gaur egungo gizartean eta gazteengan nola dago egoera?
3. Pixka bat zehaztuz, zure etxean eta zure ingurukoen artean berdintasunez banatzen al duzue etxeko-lanen banaketa?

Amaia Larrinaga Cuadra
1. Nire ustez ezberdinak gara biologikoki eta ondorioz, gaitasunetan ere bai. Ezberdintasun hori
batzuetan jasotzen dugun heziketagatik handitu
egiten dugu, ez dugu bide onetik eramaten eta
eskaintzen duen etekinik edota aberastasunik ez
diogu ateratzen. Ezberdinak izanik balio berdina
izan beharko genuke.
2. Nik sentsazioa daukat ongi joan dela baina
orain ez doala ongi. Urrats batzuk emanda lan guztia eginda zegoela
pentsatu dugu eta ez dugu jarraitu balio berdina izateko bidea jorratzen.
3. Orokorrean nire inguruan berdintasunetik gertuago gaude baina oraindik ere “konfort-guneak” ditugu zenbait lanetan.

Olga Landa Etxeberria
1. Desberdinak gara, noski. Eta gizartean ditugun
ahalmenetan uste dut dagoela aldea, adibidez boterea gizonek hartu izan dute beti, emakumeak
berriz menpean egon dira. Denok gara gai berdin-berdin baina egoera ezberdinean gaude.
2. Uste dut asko aurreratzen ari garela baina
oraindik geratzen dela. Poliki baina bide onean.
Gaur egungo gazteriak berdintasuna oso barneratuta duela uste dut. Gazte mugimenduak berdintasunean aritzen
dira.
3. Nire etxean etxeko-lanak banatzen dira, bion artean egiten ditugu,
baina ni aurreratzen naiz beti. Agian emakumeak antolatuagoak gara.
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Pello Etxaniz Iturbe
1. Gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasuna biologia aldetik besterik ez da, nire ustez.
Hazte/ikaste-prozesuan jasotzen ditugun ereduek bideratzen gaituzte desberdintasunera,
eta horren ondorioz emakumeek zenbait gauza
gizonek baino hobeki egiten dituzte, eta alderantziz. Hori uste dut, erabat ziur ez banago ere.
2. Berdintasunaren ideia nagusitzen joan da urteen poderioz, nolabaiteko “status”-a lortu du, “politikoki zuzena” izatera iritsi dela uste dut. Hori dela eta azaleko egoera sakonekoa baino
hobea da, sakonean oraindik jokaera matxistak daudela esango nuke.
3. Gure etxean lan-banaketa egiten dugu, saiatzen gara. Sexuaren arabera ez, noski, baina espezializaturik gaude, hau da, poliki-poliki hobeki
edo “gusturago” egiten ditugun lanak aukeratu ditugu. Egoera objektiboago deskribatzeko emazteari galdetu beharko!
Cesar Etxeberria
1. Lanbide zehatzik ez zait bururatzen, baina
esango nuke orokorrean emakumeek gizonek
baino enpatia handiagoa dutela, edo erakusten
dutela behintzat. Gizonak exigentzia fisiko handia duten lanetan hobeto ibili ohi dira (suhiltzaile...) baina horretan ere salbuespenak egoten
dira. Lanbideen %99an sexuak ez du zerikusirik.
2- Bide horretan aurrerapen asko egin dira
azken urteotan. Orokorrean gazteei berdintasuna normal egiten zaie
eta desberdintasuna arraro. Hala ere oraindik badugu lana egiteko.
3- Denetik ezagutzen dut.
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AULKIAREN JOKOA 2016

denborapasak

Gurutzegrama

“Genero berdintasuna”
Ezker eskuin

1. Nafarroako lehendakariaren izena.
4. Emakumeen bozka-eskubidearen alde borrokan
ibili ziren.
5. Lizarrako azken alkatearen abizena.
6. Liberté, ....... et fraternité.
7. Zein emakumeren eguna da martxoaren 8a?
8. Berdintasunik ez dagoen gizartearen ideologia.

Goitik behera

2. Emakumeen kolorea.
3. Bi generoak dituena.

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695
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35

“Lizarrako kardoak” Bardo

zb

Argazkiak: www.bertsozale.eus/eu/nafarroa/bardoak

Lizarrako bertso eskolak lau urte darama martxan. Haur zein helduak dabiltza bertan
hitzekin eta doinuekin jolasean. Hain zuzen ere, bertso eskola sortu zen urte berean
sortu zen Nafarroako Bardoak ekimena.

Bardoak ekimena bi urtean behin ospatzen da, eta hitz
gutxitan laburbildu beharko bagenu, bi ez, hiru beharko
genituzke:

Auzolana. Saioetan abestu, saioak aurkeztu, saioak
epaitu, saioko gaiak prestatu, askaria sukaldatu... Bertsozaleak modu askotan parte har dezake ekimenean.

Taldea. Taldeka parte hartzen baita, eta ez banaka.
Taldean abesteak lagunarteko, plazako eta txapelketako
bertsolaritzen arteko zubi izaera ematen dio Bardoak
ekimenari. Eta zubi lan honek bertsolarien harrobia lantzen laguntzen du.

Aurten 16 bertsolari-taldek parte hartu du, Iruñerriko
sei eta beste sei Nafarroa iparraldekoak; falta zaizkigun laurak: Sakanako bi, Pirinioetako bat eta “Lizarrako
kardoak”. Guztira, ehunetik gora parte hartzaile eta 71
bertsolari. Osotara 23 saio izan dira eta Lizarrako taldeak
bitan abestu du (urtarrilaren 22an Gure Hizkuntzan eta
otsailaren 7an Iruñean).

Txapelketa. Lagun giroan bada ere, eta helburu ez
badu ere, txapel anitz banatzen dira Ekimenean. Talderik
onena, berritzaileena, askaririk onena, girorik apartena…
Denentzako dauden txapelak, Lizarrako Kardoek, kasu,
Errebelazio Taldearen txapela eskuratu dute.

Bardoak, Gartxoten izpiritua Elkorretako kobaren ilunpetik plazaren argitara ekartzeko ekimen ederra.

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

35. zenbakia
Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa
Tel. 615 752 842
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Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa
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Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik
Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,
autoreena baita.
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