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2018ko azaroa

debaldeko alea

Garean-Jarduerak
ANTZERKIA
Azaroak 28, «Putinen Guardasola»
20:00etan Maria Vicuñan
LIZARRAN KANTUZ
Abenduak 1, San Andres feriak
12:30ean Baxe Nabarra kaletik abiatuta
Urtarrilak 27
19:30ean Baxe Nabarra kaletik abiatuta
TXOKOLIPUINAK
Azaroak 28 eta urtarrilak 26
18:00etan La Bota elkartean
IRAKURLE KLUBA
Azaroak 29
Garikoitz Goikoetxea idazlearekin
«Euskara, irabazteko bidean»
Urtarrilak 25,
«Mari-mutil handi baten bluesa»
19:30ean Liburutegian
BERTSO-AFARIA
Azaroak 30, 21:30ean Bota Peñan
Unai Agirre eta Aitor Mendiluze
15€
PIRRITX, PORROTX,
MARIMOTOTS
«Musua»
Otsailaren 6an, kiroldegian
BESTELAKOAK
EUSKARALDIA,
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra
Ikusi Kotarroren kontrazala
Abenduak 26,
Zirika Zirkusen «Ondorengoak»
18.00etan Los Llanos Kulturagunean, 3€
Abenduak 27,
«Hiru lumak» txotxongilo antzerkia
17.30ean Villatuertako kiroldegian

11 egun,
11 esperientzia
Euskaraldia: hitzak hamaika hizki; ekintzak hamaika egun;
eta hamaika zenbakiak, euskaraz, ugaritasun
Koldo Mitxelenak zioen bezala «Egiazko mis- euskaldun munduari adi ibili direla historian
terioa euskararen iraupena da, ez jatorria» zehar, eta euskarara ekarri dutela unean
eta, Kike Amonarrizek, iraupen
zenbait euskaldun uneko olatua, XXI. menderaino
honi azalpen bat eman nahian:
belaunez belauneko katea osatuz
munduari adi ibili amatxirengandik amatxirengana.
«Beti izan da minoria bat munduko mugimendu garrantzitsu direla historian
Halere, hizkuntza baten bizibezehar...
bat hartzeko, eta kontzienteki
rritzea ezin da sostengatu soilik
euskaraz aplikatzeko. Euskaraz inprimatu
«kanpokoa» euskaraz egokitzen, gure bezen lehen liburutik hasiz».
rezitasun kulturalak garaikide izan daitezen
Halaber, esaten da 81 amatxik lotzen gaituz- ere garrantzitsua da. Honen adibide ditugu,
tela Neolitikoarekin. Hortaz, esan dezakegu kasurako, bertsolaritza edota maskaradak.
Kikeren azalpena geure eginez, aldiro zenbait Biek ala biek, Jon Sarasuaren galdera dakar-

Euskal herriko leku askotan antolatzen ari da Euskaraldia

kigute burura: «Zer biziarazten digu euskarak, inguruko erdarek biziarazten ez digutena?».
Euskal Herriak munduko olatuak hartzen dituen bezala, Lizarraldea ere Euskal Herrikoak surfeatzen saiatu
da. Honela, 2012tik 2015era «Euskaraz Bizi Nahi dut» lasterketak antolatu genituen, 2015ean «24 ordu euskaraz» eguna,
2017an «Euskararen Maratoia» asteburua… 11 forma hartu
dituzte euskararen erabilera handitzeko ahaleginek. Azkenekoa, azaro honetan Euskal Herriko ehunka txokotara iritsiko
den Euskaraldia.
Euskaraldia erronka pertsonaletik abiatuta eraldaketa soziala bilatzen duen ekimen kolektiboa da. Milaka eta milaka
lagunek (urriaren 23an egin zenbaketan: 60.000 pertsona
Euskal Herri osoan, hauetatik 7.200 Nafarroan), aldi berean
(azaroaren 23tik abenduaren 3ra), guztiek Ahobizi ala Belarriprest konpromisoak hartuz, ariketa kolektibo erral-

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

doia bilakatuko dute Euskaraldia helburu argi batekin: zalantzan
jartzea normalizatuta ditugun hizkuntza ohitura batzuk, norberarenak zein herri gisa.
Horretarako jada aski ezagunak diren bi rol edo konpromiso
hartzeko proposatzen zaigu: Ahobizi edo Belarriprest. Beraz,
konpromisoa hartu duten pertsona hauek izanen dira ekimen
honen protagonistak. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, hamaika egun horietan, norberaren hizkuntza ohitura batzuk aldatu
nahi ditugu gure egunerokoan. Hau da, Euskaraldia ez da ekitaldiz ekitaldi lotuko diren hamaika egun, ez da «Euskara kultur astea», baizik eta gure normaltasunean, okinarekin, prentsa
edo fruta dendariarekin, senidearekin, lagunarekin, topo egiten
dugun ezezagunarekin… nola jokatuko dugun.
Gakoak izanen dira gure lehen hitza euskaraz egitea, hurkoari edo norberari euskaraz egiteko borondatea adieraztea,
geure bizitzan eta harremanetan euskarak duen lekuari buruz

hausnartzea, eta askatasunean erabakitzea zerbait aldatu nahi
ote dugun. Aldi berean, ezer aldatu nahi ez duenak ere, eskuzabaltasunez joka dezake eta besteei lagundu haien erronka
pertsonaletan, horretarako jarrera positiboa izatea eta norbera euskaldun gisa identifikatzea (adibidez, Belarriprest txapa
soinean eramanez) erabateko garrantzia luke.
Halere, «hizkuntza ohiturak aldatzea ez da inprobisazio
lan bat. Gure harreman sareetan aldatu nahi ditugun inertziez
hausnartu behar dugu eta horiek aldatzeko tresnak behar ditugu». Aurreiritziek (parean dugunak euskara ba al daki, nola
hartuko nau...), jada ezarrita ditugun ohiturek, gure herrietan
euskarak duen presentzia apalagoak, hainbatek gaztelaniaz trebeago aritzeak eta bestelako zailtasunek zailtzen digute euskara gehiago erabiltzea.

Baina ez gaude bakarrik, horretan laguntzeko hiru bide eskaini
eta proposatzen dira: prestakuntza saioak (urriaren 19an egin
zen lehena, azaroaren 14an bigarrena), aholku pilulak (txaparekin batera aholku-zerrenda, bideo-pilulak eta infografiak
online), eta, garrantzitsuena, Euskal Herri osoan milaka eta
milaka Ahobizi eta Belarriprestekin izatea ekimen kolektibo
erraldoi honen kide.

Euskaraldiak funtzionatuko al du?
Euskaraldiak herritarron hizkuntza-ohituretan
duen eragina neurtuko da ikerketa baten bitartez.
Honela, e-posta bidez 3 galdetegi bidaliko
zaizkie parte hartzaileei, Ahobizi eta Belarriprestei, galdetegi laburrak eta errazak izango dira, 10
minutotan egitekoak. Lehen galdetegia Euskaraldia
baino lehen bidaliko da, bigarrena amaitu berritan,
eta hirugarrena 2019ko martxoan.
Garrantzitsua da ezagutzea ekimenaren eragina eta,
horretarako, komenigarria da parte-hartzaile
guztiok galdetegiak betetzea. 2019an
argitaratuko dira ikerketaren emaitzak eta orduan
ezagutuko dugu eraginaren neurria.

Gehiago jakin nahi? Azken albisteak?
• www.kotarro.eus webgunean, “Euskaraldia” atalean.
• maratoializarra@gmail.com helbide elektronikoan.
• Euskaraldian izena emanda: izenematea.euskaraldia.eus
«Hartu kontrola, eskuratu rola’ Euskaraldiaren bideoklipa»

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra

Izen ematea eta rolak

Parte hartu nahi duzu?
Horretarako, beharrezkoa da
euskara ulertzea, 16 urte edo
gehiago izatea eta Euskaraldian
izena ematea.

Izen ematea. Epea azaroaren 21era arte
luzatuko da eta bi bide izanen dira:
• Online: izenematea.euskaraldia.eus
• Eskuorria: Lizarran (Udaleko euskara zerbitzua,
euskaltegia, Ino liburudenda) eta Irantzu
Mankomunitateko udaletan (Abartzuza, Deierri,
Gesalatz, Jaitz, Lezaun, Oteitza eta Villatuerta).

Zeure erronka aukeratzea,
Ahobizi edo Belarriprest:
• Ahobizi. Euskaraz egingo diegu ulertzen
duten guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen
duen edonorekin arituko gara euskaraz.
Ezagutzen ez ditugunekin lehen hitza euskaraz
egingo dugu, eta ulertzen baldin badute, hortik
aurrerakoak ere.
• Belarriprest. Euskaraz dakiten guztiei guri
euskaraz egiteko gonbitea egingo diegu.
Euskara ulertzen dugula adieraziko diegu eta
gurekin euskaraz hitz egin dezatela eskatu. Zuk
euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu, baina
zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.

Garrantzitsua da argitzea euskara ezagutzarekin
baino jarrerarekin duela zerikusia Ahobizi edo
Belarriprest izateko hautua. Izanen dira pertsonak
euskalduntzeko prozesuan dabiltzanak eta Ahobizi
izateko hautua hartuko dutenak, eta alderantziz, euskaraz
guztiz eroso aritzen direnak eta Belarriprest direnak.
Denak dira ezinbesteko ariketa kolektibo honetan.

Txapak. Ahobizi edo Belarriprest txapak izena ematen
dutenek jasoko dituzte. Euskaraldian soinean eta ikusgarri
eramatea eskatzen da, erronkaren zentzu kolektiboa
nabarmenduz eta norberaren zein hurkoaren konpromisoa
erakutsiz. Txapak, euskara ulertzen dugula erakusteaz gain,
jarrera bat ere adierazten du: hitz egitea nahi dugula.
Txapak Lizarrako euskaltegian jaso ahalko dira, 17an
11:00-13:00 ordutegian eta 19tik 22ra 11:00-13:00 /
18:00-20:00 ordutegian; eta Irantzu Mankomunitateko
euskara zerbitzuaren bidez.

Zure hamaikakoa egitea proposatzen dizugu:
Zerrendatu zure egunerokoan dituzun 11 pertsona: senideak,
lagunak, lankideak, ostalari edo merkatariak e.a., aurrez aurre
edo telefonoz, whatsappez… Zer hizkuntza erabiltzen
duzu? Haiei azaldu zure erronka eta nola jokatuko duzun
Euskaraldian zehar, adostu egun horietan nola jokatu, eta,
bide batez, gonbidatu rol bat hartzera. Aurreikusi aukerak
eta zailtasunak, eta aurrera!

Euskaraldiaren photocall-a
Udan herriz herri ibili dugu eta 300 argazki baino gehiago egin

Orain arte gurean zer?
Lizarraldeko Hamaikakoaren grabaketa
Desioen zuhaitza

Hedabideekin
Aurkezpenak: Porrotx Allotzen,
Lizarrako institutua…

Ahobizi eta Belarriprest prestakuntza saioak

Sustapena: pankartak, kartelak, hizkiak…

Salmentarako produktuak

Foto-inkesta
Oraingoan Euskaraldian Belarriprest diren lagunak hartu
ditugu elkarrizketatzeko. Belarria prest eduki dute gure
galderak entzuteko eta ahoa ere ireki dute erantzuteko.
Beñat Etxepare Euskaltegiko irakasleen laguntzari esker,
hemen duzue zer dioten. Hauek dira egin dizkiegun
galderak:

1- Nola izan duzu Euskaraldiaren berri, zergatik sartu zara
kanpaina honetan?
2- Ahobizi asko ezagutzen al dituzu? Nolakoak dira? Zer moduz
moldatzen zara beraiekin?
3- Zenbat denbora daramazu Belarriprest izaten? Noiz arte
izango zara Belarriprest? Luzaroko izango da?

Andrés Barandiaran, Lizarra

Karmele Peña, Lizarra

1. Kalean, AEK-n eta whatsapp-en.
Batzuetan euskara lotan dago kalean
eta jendeak euskara jakin arren ez du
erabiltzen. Horregatik kanpaina
honekin euskara bultzatu nahi dugu
kalean.
2. Bai, Ahobizi asko ezagutzen ditut.
Euskaldun zaharrak eta berriak, ongi
moldatzen naiz haiekin.
3. Gutxi gorabehera bi urte.

1. Euskaltegian, telebistan, Kotarron....
Kanpaina honetan sartu naiz euskararen
normalizaziorako garrantzitsua delako.
2. Batzuk bai. Era guztietako jendea dago.
Batzuetan sorpresak hartzen ditut.
3. Asko, lau urte gutxi gorabehera. Ez
dakit, baina nire helburua bi edo hiru
urtean Ahobizi izatea da.

Toño Etxarri
1. AEK-n entzun dut berri hau. Euskara
erabili eta ikasi nahi dudalako.
2. Bai, eskolan irakasleek eta gurasoek
euskaraz hitz egiten dute. Normalean
ongi moldatzen naiz haiekin, baina,
bakarrik esaldi errazekin. Elkarrizketa
zailak gaztelaniaz egiten ditugu.
3. Denbora asko. Kanpainan ez baina
egunero entzuten dut euskara eta nik
gaztelaniaz erantzuten dut. Poliki-poliki
egoera hau aldatu nahi dut eta egunero
euskara erabili.

Xabier Maya, Lizarra
1. Euskaltegian, telebistan eta kalean.
Kanpaina honetan sartu naiz euskara
bultzatzeko eta jende berria ezagutzeko.
2. Bai, batzuk. Batzuk jatorrak eta beste
batzuk euskara poliki hitz egiten
dugunokin pazientzia gutxikoak.
3. Zortzi urte. Lau urte gehiago eta gero
Ahobizi izango naiz.

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

Natxo Aragues, Eultz
1. Euskaltegian esan zidaten. Euskara
sustatzeko eta normalizatzeko
konprometitua nago eta.
2. Ahobizi batzuk ezagutzen ditut, ez
gehiegi, baina nahikoa. Jatorrak dira
denak eta oso ongi moldatzen naiz
beraiekin. Normalean euskaraz hitz
egiten dugu.
3. Iaz, Lizarrako Euskararen
Maratoian hasi nintzen Belarriprest.
Espero dut denbora gutxiz izatea
Belarriprest, laster Ahobizi izatea
gustatuko litzaidake.

Imanol, Lizarra
Edurne Larunbe,
Zurukuain
1. Lagun batek esan dit.
Kanpaina oso interesgarria
delako eta oso ona delako
euskara gizarteratzeko.
2. Bai, Ahobizi asko ezagutzen
ditut. Oso jatorrak dira eta
beti prest daude nirekin
euskaraz hitz egiteko. Haiekin
ongi moldatzen naiz, kontua
da guk erdaraz hitz egiteko
ohitura daukagula eta salto
hori ematea kostatzen da,
aldatzea zaila da.
3. Txikitatik Belarriprest izan naiz, nire familiakoak euskaldun berriak
dira. Gutxi baina txikitatik euskara entzun dut eta gustatu zait eta
prest egon naiz entzuteko.

1. Euskaltegian, irakasleak esan dit. Euskara
bultzatzeko sartuko naiz kanpainan.
2. Ahobizi gutxi ezagutzen ditut, euskaltegiko jendea
batez ere. Kalean ia ez ditut ezagutzen baina
Belarriprestak bai. Ezagutzen ditudan Ahobiziak
Lizarran edo Lizarraldean bizi dira eta ongi
moldatzen naiz haiekin baina askotan erdaraz hitz
egiten dugu.
3. Bi urte gutxi gora behera. Orain ia-ia dena ulertzen
dut eta prest nago. Betiko izango naiz Belarriprest
baina espero dut urte gutxitan Ahobizi ere izatea.

denborapasak

Gurutzegramak
Ezker eskuin:
4- Gauza desegokiak esaten dituen pertsona.
5- Ipurdiz gora.
6- Kanpotik etorritakoei mespretxuz.
8- Sabelean min.
Goitik behera:
1- Burutazio.
2- Sentibera.
3- Zintzilikario.
7- Ahots baxuan.
6- Jai-alai antolatzailea.

Euskalglifoa
Euskara bihotzean eta...

Euskaraldia agenda
Euskaraldia ez da «Euskararen kultur astea», baizik eta norberaren
normaltasunean, okinarekin, prentsa- edo fruta-dendariarekin, senidearekin,
lagunarekin, lankidearekin, ezezagunarekin… nola jokatuko dugun. Hala ere,
lagungarri zaigulakoan, hemen egun hauetan izanen ditugun zenbait ekitaldi.
Azaroak 23, ostirala

17:30etik 19:30era Abartzuzan, familientzako «Euskaraldia
festa», eskulanak eta dantza tailerra (Euskaraldia koreografia,
zunba…). 19:30ean La Bota Peñan, ipuin kontalaria:
«Neska edo mutila… zer axola du?»
Azaroak 24, larunbata

12:00etan Lizarrako kiroldegian, euskal-fitness saio
arina. Ondoren, mintza-bermuta. 19:00etatik aurrera
Zurukuaingo Aroa upategian: irekiera ekitaldia;
Baga, Biga, Higa hitzaldi kantatua Eñaut Elorrieta
eta Mikel Markezekin; bisitaldi gidatua upategian barrena; eta
afaria. Oharra: afari txartelak (ia) agortuta.
Azaroak 28, asteazkena

18:00etan La Bota Elkartean Txokolipuinak. 20:00etan
Gazteriaren Etxean Putinen Guardasola antzezlana,
Inazio Tolosa eta Ramon Agirre aktoreekin.
Azaroak 29, osteguna

19:30ean Lizarrako liburutegian Literatura Solasaldia
Garikoitz Goikoetxearekin, Euskara, irabazteko bidean liburua.
Ondoren, Mintzapote. 20:00etan Muetzen (Gesalatz)
Fernando Perez Labordaren hitzaldia, bidaiariak Euskal
Herrian barrena.
Azaroak 30, ostirala

21:30ean La Bota Peñan Feria bezperako bertso afaria:
Unai Agirre eta Aitor Mendiluzerekin. Txartelak 15 euro,
ohiko lekuetan.
Abenduak 1, larunbata

San Andres feriak eta 12:30ean Lizarran Kantuz.
Abenduak 3, astelehena

Euskararen Nazioarteko Eguna. 11:30ean Karlismoaren
Museoan Bisitaldi gidatua.

Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

44. zenbakia
Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa
Tel. 615 752 842

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa
Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua: 700

paper birziklatua

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik
Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,
autoreena baita.

