
LIZARRAN KANTUZ
Urtarrilak 25
19:30ean Baxe Nabarra kaletik abiatuta

TXOKOLIPUINAK
Urtarrilak 31
18:00etan La Bota elkartean

IRAKURLE KLUBA
Urtarrilak 30
19:00etan Liburutegian

PIRRITX, PORROTX,  
MARIMOTOTS
Otsailak 5
17:00etan Lizarrako kiroldegian

GABONAK
Abenduak 26-urtarrilak 2
“Museoko bistak” tailerra
Gustavo Maeztu museoan

Abenduak 26, “Peter Punk” antzerkia 
18:00etan Los Llanos Kulturagunean

Abenduak 27, helduendako bikarrizketa
“Bakean dagoenari bakean utzi”
19:00etan Bota Peñan

Abenduak 28, Munduko Jolasak tailerra 
11:30ean Abartzuzan

Abenduak 29, Hodei Magoa “Tutti Magia”
12:00etan Villatuertako kiroldegian

Urtarrilak 2, “Bertso jasa, bat-bateko jolasa”
18:00etan Lezaungo udaletxean

Urtarrilak 2-4 familia zinema
Los Llanos Kulturagunean

Urtero bezala, iritsi dira Gabonak. Opariak, 
familiarteko otorduak, Olentzero, Errege 
magoak... Inertziak ohitura hauek jarraitzera 
eramaten gaitu urtero, ematen du hauek 
betidanik eta betikoak direla, baina egia ote? 

Urteko garai honetan hainbat ospakizun 
daude munduko txoko guztietan, herri 
bakoitzean bere ohitura eta kulturei 
jarraiki. Gurean ere baditugu Gabonetako 
sinbolo propioak eta hauek ospatzeko 
eredu eta ohitura propioak. Hala ere, 
mundu globalizatu honetan inguratzen 
gaituenaren eragina gero eta nabariagoa da 

Kontsumoa, genero ikuspegia, erlijioa, hizkuntzekiko opari-
neutroak... nola garatu ote dira ohitura hauek? Nora doaz? 

ospakizun hauetan ere. Ondorioz, beraien 
jatorria eta esentzia lausotu eta datorkigun 
moduan ospatzen ditugu hauen inguruan 
hausnartzeko tarterik hartu gabe.

Kotarro aldizkarian hausnarketara eraman 
gaituzte elementu hauek eta Oier Araolazari 
eginiko elkarrizketa dakar zenbaki honek, 
ohitura eta sinboloen jatorrien inguruko 
bere analisia azalduz. Bestetik, kontsumismoa 
ekiditen saiatzeko eta gure gertukoei opariak 
egiten dizkiogunean kontutan hartzeko 
zenbait gako ere ematen saiatu gara.

Izan gabon arduratsu eta zoriontsuak!

Garean-Jarduerak
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2019ko abendua debaldeko alea

Gabonetako  
ohituren inguruan... 



Oier Araolaza Arrieta (Elgoibar, 1972) dantzaria da. Dantzan.
eus-en zuzendaria da, eta Eibarko Kezka eta Donostiako Argia 
taldeetako dantzaria da. Gizarte eta Kulturazko Antropologian 
eta Informazio Zientzietan lizentziatua, genero-identitatea 
euskal dantza tradizionalaren sorkuntzan ikertu du Mikel Laboa 
katedraren bekarekin EHU/UPVn egin berri duen doktore-tesian. 
EHUn Euskal dantzari buruzko ikasketetan (2016-2017) irakasle 
aritu da eta Dantzertin, Euskadiko Arte Dramatikoa eta Dantzaren 
Goi Mailako Eskolan euskal dantza irakasle izan da (2017). 
“Euskal Dantza” (Etxepare, 2012) liburuaren egilea da eta Eusko 
Jaurlaritzaren Kulturaren Euskal Kontseiluko kidea (2010-2019). 
Gregorio Santa Cruz dantza maisua (Ego-Ibarra, 1998) eta Euskal 
Dantza (Etxepare, 2012) liburuen egilea da.

Hasteko, zerk bultzatu zintuen eguberrietako 
sinbolo nagusien inguruko gogoeta burutzera?
Dantzaria naiz, euskal dantzaria, eta zer dantzatzen dugun jakin 
nahian gure festa, tradizio eta errituak ezagutzen saiatzen naiz. 
Bestalde, azken hamarkadetan hainbat festa eta tradizioren 
inguruan gertatutako aldaketak deigarriak egin zitzaizkidan, eta 
aurreko sinboloak hobeto ezagutzen jakin-mina areagotu zitzaidan.

Zein dira, zure ustez, gogoetaren ondorio nagusiak?
Festak eta tradizioak etengabe aldatzen doazela, baina askotan 
herritarrok aldaketa horien norabidearen kontrola galtzen dugula, 
eta ez-jakintasunagatik ala utzikeriagatik, interes ekonomikoei 
erantzuten dieten aldaketak onartu eta gure egiten ditugula.

Euskal Herrian eguberrietako ospakizunaren zen-
bait elementuren bilakaera historikoa azaltzerik 
izango zenuke? Esaterako, kristautasunaren eragi-
narengatik, kapitalismoan kontsumismoaren era-
ginarengatik...
Une honetan deigarriena Olentzeroren bilakaera izan daiteke. 
Eguberriak ospatzeko etxe eta baserrietako su-baxuetarako 
menditik ekartzen zen enbor eder bat zen Olentzero-enbor 
edo Olentzero-mokorra. Enbor hori panpina arlote eta izaki 
beldurgarri bihurtuta kantuan laguntzaile izan dugu euskaldunok, 
neguko festetan ohikoak diren eske-erronda eta kuestazioetan. 
Azken hamarkadetan Olentzero beldurgarri, basati eta pizti hori 
erabat eraldatu da, eta otzanduta eta goxatu ta papanoelizatuta 
ageri zaigu, ume txikienei, eta batez ere, kontsumoari begira 
diseinatutako produktu komertzial bat bihurtuta. 

Zein harreman dago tradizioari loturiko ospakizun 
desberdinetan erabiltzen ditugun sinbolo, mezu 
eta ekimenak eta gizartean hegemonikoak diren 
pentsatzeko moduen artean? Emakumeak gizar-
tean jasaten duen genero zapalkuntzari lotuta, 
Olentzero, Santa Claus, Erregeak... gizonak izatea 
ez da kasualitatea izango, ezta?
Olentzero enbor batetik sortutako panpina dela kontuan hartzen 
badugu, enbor eta panpina horrek ez dute zertan beti gizonezko 
izan, ez eta sexu kategoria jakinik ere. Olentzero gizonak ohikoak 
izan badira ere azken 40 urteetan, hori ez zen beti horrela, 
Olentzero emakumeak, eta batez ere, Olentzero Queer-ak, 
eta oro har, genero marka jakinik gabekoak edo hainbat genero 
markadunak, alegia, anitzak, ohikoak baitziren. Erregeen inguruan 
ere esan behar da XIV. eta XV. mendeetan arrunta izan zela artean 
hiru erregeetako bat emakumezko moduan irudikatzea. Beraz, 

Eguberrietako sinboloei begirada
Azaroaren 16an Aritzalako Montalban gunean Oier Araolazak eguberrietako sinboloen 
inguruan dituen hausnarketak entzuteko aukera izan zen: Olentzero, Santa Claus eta 
Erregeak: tradizioa eta generoa neguko festetan. Gabonak hurbiltzen ari diren honetan 
tradizio hau hobeto ezagutzeko aukera ematen digu Oierri egin diogun elkarrizketak



Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra

hirurak gizonezko moduan agertzea beranduago gertatutako 
kontua izan zen, eta gaur egun arraroa eta ezezaguna bada ere, 
Europako museo nagusietan dauden margo-lanetan emakumeak 
ikus daitezke errege mago moduan.

Zure ustez, ospakizun hauetan erabiltzen ditugun 
sinbolo, mezu eta ekimenak gizartearen isla izan 
behar dute ala gizartean eragiteko tresna?
Gizartean eragiteko tresna izan behar dira, guk baliatzen ez 
baditugu beste batzuk baliatuko dutelako, baina ez guretzat egoki 
den norabidean, baizik eta beste interes batzuen mesedetan.

Zeintzuk uste duzu direla aurrera begirako gakoak 
gure herriak dituen ospakizunari loturiko ohiturak 
modu egokian mantentzeko?
Festen jatorrizko zentzua eta denbora izandako bilakaeran 
ezagutzeak asko laguntzen du ospakizunek kontrola berreskuratu 
eta egokien deritzogun norabidean bultza egiteko. Ezjakintasunak 
eta utzikeriak gure festen eta tradizioen kontrola galtzera eramaten 
gaitu, eta gureak ziren festak beste interesen batzuen mesedetan 
erabiltzen ikustera kondenatuko gaitu.

Maite Urra eta Ander Mazkiaran



Olentzeroren gomendioak 
opariak erosteko
Gabonak, magiaz beteriko egunak, baita opariz beterikoak ere.  
Aukera bikaina gure kontsumo eredua aldatzeko Olentzerok eman dizkigun  
hamar gomendioak kontutan hartuz.

Ikerketa batek ondorioztatu berri du dauzkagun arropa 
guztien %20-30a ipintzen dugula normalki. Datu hau ez da 
soilik erabilgarria arropa kontuan.

Gabonak datoz, magiaz beteriko egunak dira baina baita 
opariz beterikoak ere. Aukera bikaina daukagu egun hauetan 
gure kontsumo eredua aldatzeko eta hasierako datua jostailu 
eta opariei ez aplikatzeko.

Zer egin dezakegu, beraz, hel-
duok eta umeok, kontsumo 
eredu honekin bukatzeko? Ba 
arduratsu jokatu egun hauetan 
eta hurrengo hamar go-
mendioak kontuan izan:

1. Olentzerok eta Mari 
Domingik ezin dituzte beti gure 
nahiak bete eta hori haurrei 
azaldu behar zaie hasieratik; 
momentuko “kapritxoak” ez 
dira onak.

2. Opariak egiteko orduan, begiratu 
kalitateari eta ez kantitateari; gehiegike-
riak fantasiari lekua kentzen dio.

3. Jostailuek eskaintzen dituzten jolasgarritasun auke-
ra desberdinak ikusi eta haurren garapen psiko-mo-
trizerako egokiak diren baloratu.

4. Haur bakarti batek sozializatzeko jostailu edo joko bat 
beharko du; kontuan izan, beraz, haurraren nortasuna.

5. Askotan, jolas edo jostailu sinpleek aukera gehiago es-
kaintzen dituzte, irudimena eta sinbolismoa garatzen dituzte-
lako.

6. Ekidin pilak dituzten tramanku-
luak, kutsakorrak dira. 

7. Beraien adinarako ego-
kiak direla ziurtatu.

8. Jostailuek daramatzaten zi-
giluei erreparatu; segurta-
sun, kalitate eta bestelako balo-
reen informazio handia ematen 

digutelako, adibide batzuk:
- PEFC, FSC: modu jasangarrian 

ustiatutako basoetako egurrarekin 
egindako jostailua;

- BPA free, ECO, etab.: material naturalak 
direla edota kimiko kaltegarririk gabekoak;

- SPIEL GUT (jolas ona) psikopedagogoek eta 
bestelako adituek positiboki baloratutako jostailu 

eta jolasak;
- TÜV material segurua eta gogorra.

9. Ahal denean, bertako dendetan erosi eta dendariei 
aholkua eskatu.

10. Eta batez ere, egun hauetan oparitu gaur egungo gizar-
tean haurrek duten gabeziarik handiena: zuen denbora eta 
maitasuna.

... aukera bikaina
gure kontsumo

eredua aldatzeko.



Estelleriko irakurle kluba
Aurten ere egitarau zabal eta luzea dakarkigu Estellerriko irakurle 
klubak. Batetik irakurtzeko liburu zerrenda, eta bertzetik elkartzeko 
parada. Dagoeneko egin dituzte lehenbiziko bi elkarketak, urriaren 
30ean, Patxi Zubizarretaren “Julien Vinsonen hegaldia”-rena, eta 
azaroaren 28an, Katixa Agirreren “Amek ez dute”-rena.

Urte berriarekin batera hasita bertze bortz 
 libururen irakurketa eta zita proposatzen digute:

Urtarrilak 30, ortzeguna, 19:00
Han ez banengo bezala, Slavenka Drakulic

Otsailak 27, ortzeguna, 19:00
Fakirraren ahotsa, Harkaitz Cano

Martxoak 26, ortzeguna, 19:00
Ene herri txikia, Gaël Faye

Apirilak 30, ortzeguna, 19:00
Deklaratzekorik ez, Beñat Sarasola

Maiatzak 28, ortzeguna, 19:00
Irautera, Castillo Suarez (Idazlea solasaldira etorriko da.)

Esatera etorri da
guregana Greta
ea izaten dugun
pitin bat arreta
guztia izorratzen
ari gara eta
kutsadura bitartez
klima aldaketa.

Lehen bezala ez du
egiten elurra
aldaketa alarma
ez da iruzurra
gertatzen ari denak
eman dit beldurra
ondorengo denentzat
galduko da Lurra.

Gure Lurra hondatzen
ari garelako
etorkizunik ez da
seme-alabendako
utzi kutsatzeari
larria delako
ta kontsumismoari
egiozu planto!

Klima aldaketa 
(zortziko txikia)

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA



Ixa Sanchez

1. Nire etxera Olentzero etorri izan da 
opariak ekartzera, zentzu horretan nahiko 
ohikoa izan da.

2. Bai! Txirrindula dut gogoan, oso txikia 
nintzela oparitu zidaten. Bederatzi urte 
inguru nituen, libre izateko sentsatzioa 
ematen zidan.

3. Lehen ez ziren horren kontsumista, orain aldiz bai. Halere, 
balore asko transmititu ahal dira Gabonetan: familia, lagunak, 
tradizioa, etxea, aitatxi-amatxiak...

Aitor Irazustabarrena

1. Gure etxean, alabak txikiak zirenean, Olentze-
rok. Orain, ia-ia  konpromisoz egiten den zerbait.

2. Batez ere cinexin, anaia-arreba guztientzat. 
Gero etxeko pasabidean denok batera ikusteko, 
Donald ahatea eta Goofy txakurra ikusiz.

3. Gizartean, baita erlijioaren gainetik ere, kontsu-
mismoa gailendu da. Familia elkartzeko aitzakia 

denez, ondo iruditzen zait mantentzea.

Foto-inkesta

Aitor Goia

1. Eguberrietan denentzat detaileren bat 
egiten dugu. Txikitan Olentzerok ekartzen 
zizkien opariak.

2. Ekarri ez zidatena gogoratzen dut. Urtero 
eskatzen nuen marrazkiak kopiatzeko edo 
duplikatzeko jostailua, baina ez zen inoiz iritsi.

3. Kontsumismo garaia bihurtu da. Baloreak 
galdu dira, ez du lehengo xarma, elkartzeak pixkat mantendu arren.

Nerea Zalduendo

1. Bai, noski, 8 urteko alaba daukat, a ze galdera! 
Gure etxera Olentzerok ekartzen ditu opariak. 
Eguberria beti Ultzamako Iraizozen ospatzen 
dugu, senarraren herrian. Ber tan, umeak, 
bazkalostean etxez etxe ibiltzen dira ate joka. 
Etxeko jabea ateratzean kantu egiten diote eta 
amaitzean honek goxokiak eta bestelakoak 
botatzen ditu lurrera haurrentzat, ohitura honi 

Txiribiri esaten zaio. Ondoren Olentzerorekin meriendatzen dugu 
denok eta honek haur guztien eskutitzak irakurtzen ditu. Eta gauerdian, 
ez dakigu nola, opari guztiak etxeko atarian agertzen dira.
2. Egia esan txikitako oso oroitzapen gutxi dut. Gainera, oso gazte 
deskubritu nuen ama Olentzero papera egiten.
3. Bai, nik uste dut baietz. Betidanik izan dira kontsumismoaren bultzatzaile, 
baina gero eta gehiago direla uste dut. Lehen agian aukera eta baliabide 
gutxiago zutenez gure gurasoek, batetik gutxiago kontsumitzen zen eta, 
bestetik, bereziagoak ziren. Gaur egun etxean alabagatik ospatzen dugu 
gehienbat.

Iritsi dira Gabonak eta jakinmina sortu zaigu ezagutzeko festen 
inguruko ohiturak, bitxikeriak, hausnarketak. Hona hemen 
Gabonetako foto-inkesta:

- Zure etxean opariak jaso eta ematen dituzue? izakiren batek 
ekartzen ditu? nork? tradizio bereziren bat?

- Gogoan al duzu txikitako opari bereziren bat? zergatik 
sortu zizun irrika hori?

- Gabonak kontsumismoaren gorazarre al dira? eta lehen? 
zer balore bultza ditzakegu?

Gabonak



Goitik behera:
1- Nafarroako ibarra.
3- Segoviako …
4- Hamaseigarrenean …
5- Amaren …

Ezker eskuin:
2- Ugaztun hausnarkaria.
5- … metro.
6- Iparraldean, arotza.
7- Txikia ez.

Euskal zinema

Euskal filma izenburua

Euskalglifoa

denborapasak

  Gurutzegramak

Stop 
Emissions

Greta



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua: 700

49. zenbakia

Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa

Tel. 615 752 842

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

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

autoreena baita.
paper birziklatua

Abenduak 21: Olentzero Laguntzailea  
Larraiza aterpetxera.
Urbasa inguruko mendietan zehar dabilen Olentzerok, Lizarrerriko 
haurrek idatzitako gutunak bilduko ditu. 9:30ean abiatuko gara Irantzuko 
Monasterioko aparkalekutik eta ordubeteko ibilaldi ederrean iritsiko gara 
aterpetxera.

Abenduak 26: “Peter Punk” familia-antzezlana
Antzezlan honetan testu klasiko ezaguna berrikusiko komedia musikalaren 
formatuan eta gaur egungo begiradarekin. Prezioa: 3 euro. Los Llanos 
Kulturagunean 18:00etan.

Abenduak 26 - Urtarrilak 2: Haurrentzako “Collage 
tailerra, museoko bistak” Gustavo de Maeztu museoan. Adi! 
Euskarazko tailerra bete egin da.

Abenduak 27: helduendako “Bakean dagoenari bakean utzi”
Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai artistek, sei bakarrizketa aurkezten 
dituzte, elkarrekin josita. Euskara eta generoa umoregai hartuta, euskalkiak, 
onomatopeiak, amatasuna... Prezioa: 5 euro. Bota Peñan 19:00etan.

Abenduak 28: Munduko Jolasak tailerra. Abartzuzako 
ludotekan, 11:30ean, eman izena Irantzu euskara zerbitzuan. 4 urtetik 
aurrera.

Abenduak 29: “Tutti magia” ikuskizuna.
Hodei Magoak ikuskizun berria ekarriko du Villatuertako kiroldegira 
eguerdiko 12:00etan.

Urtarrilak 2, “Bertso jasa, bat-bateko jolasak” bertso 
jolasa
Bi bertsolarik haurren interesa piztuko dute eta, azken hauek, bertsolarien 
mingainak dantzan jartzeko egoerak eta hitzak elikatu beharko dituzte. 
Lezaungo udaletxean 18:00etan.

Urtarrilaren 2, 3 eta 4an: haurrendako zinema
Los Llanos Kulturaguneko zine aretoak. 17:00etan. Sarreraren prezioa: 2€
Urtarrilaren 2an “Asto erregea”, 3an “Playmobil, filma” eta 4an “MR.LINK. 
Jatorri galdua”

Gabonetako agenda


