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Garean-Jarduerak
LIZARRAN KANTUZ
Martxoak 26
TXOKOLIPUINAK
Martxoak 29, 17:30
Jaione Urtasunekin
Alfonso Ugarte aretoa
(Los Llanos Kulturagunea)
IRAKURRI, GOZATU, BERTAN
EROSI ETA OPARITU KANPAINA
Martxoaren 15etik maiatzaren 31ra
LITERATURA SOLASALDIA
Apirilak 11n, 19:00
“Miñan”, Amets Arzallusekin
Maria Vicuña gazteriaren etxea

«HitzEkin», sentitu,
pentsatu, hitzEKIN»
AGENDA
Martxoak 11, 18:30
Kontzertu intimoa Villatuertan
Xabi San Sebastian
Martxoak 12, 17:30
Ibilbide musikatua, bertsoak,
Kantuz eta jolasak
Villatuertan barna

Martxoak 23, 18:30
Magia-poteoa Kidam magoarekin
Lizarra (euskaltegian hasi)
Martxoak 25, 26 eta 27
Korrika Festak Ibiriku, Antzin
eta Zudairin
Apirilak 1
Nahiak Nahi taldea kontzertuan
Lizarra (Bota Peña)

Hitzak edukiontziak dira: nork bere buruari eta baita
ondokoari ere sentimenduak eta pentsamenduak
adierazteko moldeak.
Molde hitzak baditu hainbat
adiera, besteak beste gauzak egiteko
modua edo era (euskaltzaleok borroka molde berriak behar ditugu); baita
zerbaiten itxura ere (molde ederreko
gizona / emakumea); eta, jakina, edukiontzi fisiko huts bat gauzei forma
emateko erabiltzen dena.
«Hitzak» dira Korrika honen
protagonistetako bat, eta haiek kateatzen direnean nork bere eta baita
euskal gizarteak ere, pentsaMOLDEA
eraikitzen du. Eta bi elemetu horiekin, aldez edo moldez, ekintzara pasatzen gara. Horra Korrika honen bigarren protagonista, «ekintza».
Gabriel Arestiren pasarte honetan: «Esanen dute / hau / poesia / ez-

tela, / baina nik / esanen diet / poesia /
mailu bat / dela», poesia, hitzak, lanabes bilakatzen dira gizartea eraldatzeko, forma emateko molde berri bat emanez. Hitzak eta pentsamoldea Euskal Herri euskalduna
eraikitzeko. Izan ere, Euskal Herria
euskalduna izanen da, edo ez da izanen, euskara herri horren muinean
ez badago beste zerbait izanen baita.
Alde batean Gabriel Arestiren
hitzen solemnitatea, eta bestean
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
xamurtasuna, «Sentitu, pentsatu,
ekin!», biek gizartea eraldatzeko eta
hobetzeko asmoz adierazitakoak eta
egindakoak. Hitzekin, sentitu, pentsatu, hitz-ekin, ekin, elkarrekin.
Korrika 22 abiatu da.

Korrika Kulturala
eta Korrika bera
Martxoaren 4, 5 eta 6ko asteburuan, aurrena,
ostiralean, 18:30ean Korrika aurkezpena eta arropa
desfilea Lizarrako Alfonso Ugarte aretoan (Los Llanos Kulturagunea). Musika, arropa desfilea eta hitzak! Ondoren, larunbatean, Anita Parker taldearen
kontzertua Bota Peñan. Adi, ez baita sarrera-salmentarik edo aldez aurreko erreserbarik eginen,
beraz komeni da puntual agertzea. Eta, amaitzeko,
igandean haurrentzako txotxongilo antzerkia Rosa
Martinez konpainiaren eskutik, Villatuertako San
Roman baselizan (herrigunean bertan) 12:00etan.
Martxoaren 9an, 19:00etan, Korrikako «Uhinak» dokumentala eta Hordago ekimenaren aurkezpena Frai Diego kultur etxean.
Martxoaren 11n kontzertu intimoa Xabi San Sebastianekin, Villatuertako San Roman baselizan.
Lekua erreserbatzeko Irantzu euskara zerbitzuan.
Eta, martxoaren 12an, larunbata, 17:30etik Villatuertan ibilaldi musikatua, Kantuz eta bertsoekin
lagundua. Martxoaren 18an Oteitzan Korrika aurkezpena eta «Uhinak» dokumentala.
Martxoaren 23an magia-poteoa, 18:30ean abiatuko da euskaltegitik bertatik eta karrikaz karrika
ibiliko da. Asier Kidam magoak bereganatuko du
gure arreta magia fina eta dotorearekin, bizilagunek edo bezeroek beren eskuetan sentituko dutena.
Lagunarteko giro umoretsuan, taldetxoz taldetxo,
tabernaz taberna edo plazaz plaza joanda, gogotik
gozaraziko diot kalean topatuko dudan jendeari,
mirari ahaztezinak ikusiko ditu eta. Oso opari berezia eta originala.
Martxoaren 25ean eta 26an, ez bat, ez bi, hiru
Korrika festa. Ostiralean, 25ean, Irriherriren Korrika festa izanen da Ibirikun: 17:30ean Korrika
txikia eta kirolarientzat trail-a; jarraian askaritxoa

eta Kiki pailazoa, eta azkenik 20:00etan Erronkak
taldearen kontzertua pintxo-potearekin batera.
Larunbatean, berriz, Lokitzaldeko eta Ameskoako
Korrika festak. Lokitzaldekoa Antzinen ospatuko
da: Egun osoan zehar puzgarriak egonen dira eta
goizean Korrika Txikia, pilota partiduak eta pintxopotea. Eguerdian bazkaria eta arratsaldean
ipuin-kontalaria eta kontzertua. Ameskoakoa, berriz, nagusiki Zudairin izanen da baina ibarreko
herri guztiak zeharkatuko dituzte korrikan lehenik,
puzgarriak, esku-pilota finala, bazkaria, bazkalosteko kontzertua…
Martxoaren 29an Txokolipuinak saioa, 17:30ean
Alfonso Ugarte aretoan (Los Llanos Kulturagunea)
Jaione Urtasun ipuin-kontalariarekin.
Korrika martxoaren 31n Korrika hasiko da
Amurrion 16:30ean, eta apirilaren 10ean amaitu
Donostian. Euskaltegiak autobusak antolatuko
ditu bietara, baldin eta jende nahikoa animatzen
baden. Lizarraldea bitan zapalduko du lasterketak,
2tik 3rako gauan Korrikak Lizarraldeko Erribera
eginen du iluntzean (Larraga, Lerin, Lodosa…) eta
apirilaren 5eko arratsaldean Korrika Gesalatzetik
sartuko da, Deierri zeharkatu eta Bearinetik
barneratuko da Lizarran, 21:00ak jotzear dela.
Ondoren Aiegi aldera eginen du, Murieta, Antzin,
Azedo eta Kanpezun sartuko da Araban.
Korrikak Euskal Herria zeharkatzen duen bitartean ekitaldi gehiago izanen dira: apirilaren 1ean
Nahiak Nahi taldearen kontzertua Bota Peñan, 2an
bisita gidatua izanen da Karlismoaren Museoko
erakusketa iraunkorrera 17:30ean, 8an haurrentzako-ipuin kontaketa Bota Peñan eta 11an Miñan
liburuaren inguruan literatura solasaldia izanen
dugu Amets Arzallusekin, 19:00etan Gazteriaren
Etxeko ganbaran.

Korrikako omenduak: Pirritx, Porrotx
Aski ezagunak dira Pirritx, Porrotx eta
Marimotots pailazo-hirukotea Lizarraldean
(Aiora Zulaika, Joxe Mari Agirretxe eta Mertxe
Rodriguez). Baina ba al zenekiten 1987ko
abenduaren 24an sortu zela taldea, LasarteOrian? Gaur egun Euskal Herriko pailazorik
ezagunenak eta arrakastatsuenak direla esan
daiteke.
Zergatik omendu Pirritx, Porrotx eta Marimotots? 34 urteko ibilbidea egin dutelako
euskaraz; eta eragileak direlako, orainaldiari
eta etorkizunari begira daudenak; eta hizkuntzaren transmisioa goitik behera (guraso-ume), behetik gora (ume-guraso), eta

aldetik aldera lantzen dutelako. Pirritxek, Porrotxek eta Marimototsek zuzeneko eragina
izan dute ume eta guraso askok euskararen
hautua egin dezaten. Beren ikuskizun eta
kanten bidez, egin, eginarazi eta eragin dute.
Eta, jakina, maite ditugulako, Lizarraldera
14 aldiz etorri dira, beti azken antzezlan
musikala antzeztera, gehienetan Lizarran
(Remontibal pilotalekuan, Lizarrerria
kiroldegian eta Los Llanos Kulturagunean)
eta behin Oteitzako Iturtxipia kiroldegian.
Hain zuzen ere orduko erbeste behartu hartan
kantatu genien, publikoa zutik, pailazoei:

Koloretako barrea triste dagoenean
Hiru izarren argia gaua iluntzen denean,
kantatzen hasi eta oihu egiteko gogoa
lasai gure besarkada zuenganaino doa.

Begietako distirak, irribarreak ahoan
ez daitezela ezkutatu festa hasitakoan,
hanka eta eskuetan, frontoietan dardara
gure haurren bizipoza oroz gainetik doa.

Egoera hankaz gora, buruz bera jartzean,
tunelean sartu eta dena beltz ikustean,
bitxiloreak asuna bihurtzen direnean
begietara begira, hau nahi dizuet esan:
Maite zaitut, maite-maite zaitut,
pila-pila-pila pailazo koadrilla.
Maite zaitut, maite-maite zaitut,
Lizarraraino eta bueltan maite zaitut!

Margo beltzez ortzadarra margotzen dutenean
istiluak gure izena zikintzen duenean,
Marimototsetaraino jartzen gaituztenean,
begietara begira, hau nahi dizuet esan:
Maite zaitut, maite-maite zaitut,
pila-pila-pila pailazo koadrilla.
Maite zaitut, maite-maite zaitut,
Oteitzarino eta bueltan maite zaitut!

Oteitzako
euskal
izengoitiak

Artikuluaren egilea: Koldo Colomo Castro.
Argazkia: Carmen.

Noiz desagertu zen Oteitzako euskara? Erantzuna ez da erraza. Gorka Lekarozek, Lizarrerriko
euskararen historia ongi aztertu duen ikertzaileak,
zuhurtziaz dio euskararen gainbehera XVII. mendean izan zela ziur aski, egun ezagutzen dugun dokumentazioaren arabera. Data goiztiarra da, batez
ere, oso gertu dagoen Zirauki herriaren egoera linguistikoarekin alderatuz gero, han euskaldunak
bizi izan baitziren XIX. mendera artio. Zorionez,
Oteitzako egungo ume eta gazteen artean, euskaldunak gero eta gehiago dira.
Euskararen aztarna historikoak, baina, ez dira
urriak baleazaleen herrian. Izan ere, udalerriko toki-izenen % 40 euskaraz dago, Mikel Belaskoren arabera. Horrez gain, Gamiz Ruiz de Oteok, eliz-gizona
eta poeta euskaldun arabarrak, enkarguz idatziriko
poema bati esker Oteitzako XVIII. mendeko euskarazko izengoitien berri dugu, bertsoetan euskarazko hamahiru ezizen bildu baitzituen. Beharbada,
poema 1758. urteko egoera linguistikoaren argazkia
izan liteke eta, hala bada, herrian oraindik ere euskaldunak zirela pentsa dezakegu - jasotako izengotien % 18 euskaraz da-. Baina ez dago baztertzerik

Marrazkilaria: Maribel Tena.
Moldaketa digitala: Susana Ochoa.

ere, jada buruturik zegoen hizkuntza ordezkapen
prozesu baten aztarnak baino ez direla.
Edozein modutan, Gamiz Ruiz de Oteok jaso zituenak ez dira ezizen otzeitzar bakarrak; aurreko
mendeetako bertze batzuk ezagutzen ditugu, hain
zuzen ere, XIV. mendeko Erdi Aroko erroldetan
agertzen direnak (Carrasco, 1973), eta XVI. eta XVII.
mendeetako zenbait justizia auzibidetan daudenak
(Maiora, 2017).
Izengoitia baliabide linguistiko unibertsala da
eta, historian zehar, pertsonak deitzeko eta bereizteko erabili da. Erranahi aldakorra dugu eta gurasoengandik seme-alabengana pasatzeko joera du.
Halaber, baliabide estetikoa eta sormenaren fruitua
da, pertsonaren gaineko diskurtso sintetikoa edo
karikatura linguistikoa egiten baitu. Egun, modu
egokian erabilita, baliabide oparoa eta erakargarria
izan daiteke euskararen erregistro informalak lantzeko, umorea erabiltzeaz gain, euskal senaren iturritik edateko aukera eskaintzen baitio hiztunari.
Izengoiti oteitzar gehienek arlo fisikoari erreparatzen diote, ohiko moduan. Ilearen edo azalaren

kolorea azpimarratzen dute, deigarria den kasuetan, hain zuzen ere, Beltza, azal beltzarana duena
(Pero Velça, XIV), Buruzuri, ile zuria duena (Pero
Buruçuri, Sancha Burçuri, Sancho Lopiz Buruçuri, XIV),
Urdin, ilea erdi zuri erdi beltz duena, ximurtua dagoena (Juan Perez, 1615), Burugorri, ile gorria duena
(Sancho Yennegiz Borugorri, XIV) eta Gorritxo, ile gorria duena (gorri + -txo, txikigarria, 1591).
Bertze batzuetan, ilearen itxurari begiratzen
diote Izurra, kizkurra edo nahasia duena (Pero
Yçurra, Lope Yçurra, XIV), bizarraren tamainari Bijarriandi edo bixarrandi (bijar<bixar + handi, - x
- hipokoristikoa, 1758), gorputzaren hedadura
handiari Zabala (fijo de Lope Çavala, XIV), tamainari
Motsena, motzaren etxea, beharbada (tamaina
edo adimen txikia, 1758), etxeko izenkideen artean
bereizgarria Martin Handia (Martin Andia, 1563)
edo gorputzaren lateraliteari Ezkerra, gorputzaren
ezker aldearekin hobeki moldatzen dena (Garcia
Ezquerra, Sancho Ezquerra, Pedro García, XIV).
Garrantzi handieneko bigarren izengoiti multzoa pertsonen alde psikikoari begira dago hots,
pertsonen izaerari edo nolakotasunari. Era honetakoak dira Zuri edo Zuria, faltsua dena (Sancho
Çuri, Yennego Çuria, Maria Çuria, Lope Çuria, Toda
Çuria, XIV; Pedro Ybañes, 1615), Farras dirua xahutzen duena edo persona baldarra (1758), Murri,
txanponik gabe, eskas dabilena (Joan Perez, 1615),
Zabardo, utzia, nagia (Zabar + do hipokoristikoa,
1758), Zamarro, zakarra, basatia, bihotzgabea
(1758) eta Arina fundamenturik gabe, buruarina
(Pedro Arina, XIV).
Antolamendu sozialari loturik daude Zalduna
(Pero Pascoal, XIV) eta Alkatea (Juan Ibañez Alcatia,
1598; Juan Ibañez Alcatea 1601; Maria Ybañes, Joan
Perez, 1615), izaera etnikoari Jito edo ijitoa (“el
Jito” gaztelaniazko artikuluarekin idatzia dago,
1758) eta erlijioari Pelegrin, erromesa, beilaria

(1758). Tokiko ohiko ogibidea agertzen zaigu Artzaikoa etxe izena (artzai + ko +a lekuzko genitiboa, Pedro Hurbiola Arçayqua, XIV), bai eta etxearen
nolakotasuna topatzen dugu ondoko ezizenetan
Torreko (Pero Torreco, XIV; torre + ko lekuzko genitiboa) edo etxearen kokapena adierazten dutenak

ere, Bazterreko (Yenego Uazterreco, XIV; bazter + ko
lekuzko genitiboa) eta Elizaldeko (Maria Sanchiz Elizaldeco, XIV; eliz +alde + ko lekuzko genitiboa). Desitxuratu samar badago ere, toki-izena izan liteke
Tximigela, (etxegibela? 1758). Horrez gain, pertsona-izena dugu Perutxo (Peru+ txo txikigarria, 1758),
ahaidetasuna Seme (Pero Sanchiz Seme, XIV), ohiko
jantzia Zamarra jaka moduko jantzi lodia eta iletsua,
berokia (1758), Zamarron, Nafarroan, Zarrakaztelu
eta Los Arcoseko inauterietako mozorroak (zamar +
on gaztelaniazko atzizki handigarria, 1758), eskuz
edo bizkarrean zerbait garraiatzeko Zurron, zorrotik datorren hitza, zurroi edo sakua (1758) eta landare izen bat dago Txaparro, haritz edo arte tipia
dena, altuera txikiko pertsona, mozkotea (1758).

Azkenik, jatorri askotariko bertze izengoiti batzuk
ere baditugu, pertsonaren ezaugarri psikologikoari
erreparatzen diotenak, Apar (Miguel Martinez Menor,
1591), Txeringa, ziurrenik txuringa, hestebete meharra, txistorra (Txuri<Zuri + nga, biak hipokoristikoak,
1758), Dilindango, edo dingolandango, hau da, zintzilik, kulunka, parrandaz edo toki batetik bestera
dabilena (1758). Tamalez, Escarrañaqueta ezizena,
euskarazkoa itxura izanda ere, argitu gabe geratu da.
Amaitzeko, Gamiz Ruiz de Oteo poeta gasteiztarraren bertsoak lerro hauetara ekarri nahi ditut,
Oteitzako euskarazko eta gaztelaniazko izengoitiak
nahasten baititu. Bertsoak 1758ko otsailaren 25ean
idatzi zituen, ziur aski, Garesen bezala, herriko
baten eskariz.

Oy los Apodos de oteyza
quiero que salgan acampo
para que brillen, y Luzcan
en romance celebrado.

Patagalana, zabate
con cheringa, y Palaciano
zamarra, jaqueca, el Gito
Pedro capa, y soberano.

Canela, mallen, quartillo
Peluquin, chapes, carrasco
el Pontifice, quatro ojos
Perlon, zamarron, zamarro.

Aquellos que no los se
por necesidad los callo
mas pongo todos los q
a mi noticia an llegado.

Paguet, Cardona, corrusco
Lobico, quijota, zaino
engañaplazas, mochuelo
cañagueca, zayre, caldo.
Bijarriandi, treinta misas
Magito, Perucho, chato
Mañis, Golilla, Burdeos
escarrañaqueta, cazo.

Grande olla, Parondo, Rullo
Bisira, catalan, caco
Caguico, Longinos, cabra
tortuga, verzas, malrabo.

Mostillo, farras, zorron
Juanicaz, Vje, chaparro
Arzobispo, tripa al sol
Pelegrin, y Dilindango.
El Rabioso, chafarote
Rufas, cangrejo, Palanco
Rumbillos, cacharramon
Gasios, espinosa, el Majo.

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Archiduque, texeringo
margandina, valenciano
zoquete, Peris, Mosena
mal chafon, y pela Gallos.

Royete, Anas, chimiguela
Lego, Julistra, zabardo
Con el sastrico, y zairico
Con esta Retaila acabo

Herri inauterien

bigarren berreskuratzerantz
Beñat Urrutia Pujana (Jatabe, 1995) dantzaria da. Hainbat urte eman ditu (euskal) kultura
eta gaur egungo eginbehar artistiko/estetikoen inguruan hausnartzen. Lizarrako herri
inauterien harira, Sugarra Gaztetxean eman asmo zuen hitzaldia, baina bertan behera geratu
zenez elkarrizketa egin diogu hitzaldiaren mamia Kotarrora ekartzeko.

Nondik datoz herri inauteriak?
Hasteko, Inauteriak ez dira forma hutsa, hau da, ez
dira mozorroa jantzitakoak kalean oihuka eta edaten
aritzea bakarrik. Ez da ospakizun hutsala. Inauteriak
aurretik prestatu behar den proiektu kultural bat dira.
Antzezpen eguna izozmendiaren punta baino ez da.
Inauteriek helburu eta misio jakin bat betetzen dute,
ekintza politiko bat dira.
Bigarrenik, argi izan behar da zeri egiten diogun
erreferentzia herri inauteriez aritzean. Izan ere,
etengabean eraldatzen ari den ondare kulturala da.
Bi proiektu kultural nagusi bereizi ditzakegu euskal
herrian: 1) Industriaurreko inauteri-kudeaketa,
nazionalismoaren aurrekoa, eta 2) inauterien
kudeaketa industrial-nazionalista. Azken finean,
horrek azaltzen baitu inauteriak zergatik, zertarako,
nola eta zer baliabiderekin egiten diren.
Lehena iragatze errituekin loturik dago. Hots, komunitateko gazteak heldu gisa aurkezten dira herrian. Beraz, herriko botere dinamikarekin loturik
dago. Gazteek alkohola publikoki lehen aldiz edaten
dute eta lan indar moduan aurkezten dira. Jai giroa,
aurkezpen soziala eta herrigintza uztarturik daude.
Bigarrena berriz, ondarearen babes eta hedapenean
oinarritzen da. Honakoa XX. mende hasieran EAJ, batzokien bidez, ondare eszenikoaren kudeaketan esku
hartzean sortzen da. Euskal izatearekin loturik dago,
noizean behin egiteko ekintza da, baina euskal iden-

titatea sentitzeko, ikusteko eta bizitzeko. Esku hartze
horretan bere interes ekonomikoez eta politikoez kutsatzen ditu inauteriak: Industrializazioa finkatzeko
eta sustatzeko [Sotistak] estrategia da. Horretarako
iragatze errituak desagerrarazi eta dantza nazional,
ume eta segregatuak sustatzen dituzte. Honek ondare
eszeniko hori museo edo bitrina baten barruan sartzen du, ukiezina eta purua da. Horrekin jai giroa eta
inauteriak bereizten dira, bi esfera ezberdin dira.
Zein zen industriaurreko herri inauterien helburua?
Zein funtzio betetzen zituen komunitatean?
Herri inauteri honek bi ezaugarri nagusi ditu: alde batetik, mozorrodunak eskean doaz herrian zehar jana
eta edaria eskatzen [eskota]; bestetik, anonimatuaren
lanketa dago politikan esku hartzeko. Gazteek oraindik ezin dute herri mailako instituzio politikoetan
parte hartu eta horregatik anonimotasunaz baliatzen
dira ekintza politikoak egiteko. Antzerki politikoaz
baliatzen dira kritika soziala eta justizia egiteko. Esan
ezin diren gauzak azaleratu egiten dira Maskaradetan.
Mozorro hauek eroei eta arrotzei egiten diete erreferentzia, izan ere komunitatetik kanpokoek bakarrik
esan dezakete egia arazorik izan gabe.
Hau ekoizteko herriko gazteak antolatu egiten dira
adosteko zer gauza kritikatu eta zigortu. Komunitate
osoan argi dago herrigintzarako estrategia bat dela,
denen artean eraikitzen baita komunitatea eta ez instituzioetan. Horretarako arrotzen edo eroen identita-

teren ahotsean azaleratzen dituzte arazo eta aldaketa
politikoak.
Nola ikusten duzu herri inauterien egoera gaur egun?
Egun, inauterien kudeaketa industrial-nazionalista
dago indarrean. Beraz, jendartearentzat apaindura
nazionalista hutsa dira eta jai esferatik urrun daude.
Balio soziala eta herrigintzan duen indarra desagertu
egin da eta ondare estandarra bilakatu da. Helburu
bakarra du mozorro sexy bat jantzita mozkortzea, eta
ez antzepen politikoa.
Bestetik, euskal herriko inauteriak babesteko nahia
dago eta ukiezina den ikuskizun ortodoxo bat bezala
aurkezten dira. Museo etnografiko baten elementuak
balira bezala, ikusteko zerbait, baina ukiezina eta ez da
parte hartzailea. Urruntasun horrek eragin du Inauteriak
herrigintzaren testuingurutik atera izana, “Bortxa”
edo ekintza zuzenen helburuak desagertaraziz edo
desitxuratuz. Ekintza hauek ez baitira herrigintzako
baliabide bezala ulertzen, ekintzak era bakartu eta
bandaliko bezala ulertzen dira.
Hala ere, badaude herri eta eragile batzuk egoera
aldatu nahi dutenak eta industriaurreko herri inauterien zentzuari heltzen diotenak. Eztabaida eta proposamen interesgarriak daude eta aurrera begira badu
proiekzioa.
Zertarako berreskuratu beharko lirateke? Euskarak
zein leku dauka herri inauterietan?
Aurreko erantzunetan aipatutako jatorri eta funtzioak
gaur egungo gizartean ere garrantzitsuak direla uste
dut. Funtsean, iraganeko arrazoi berberak daudelako
gaur egun: mozorroak, anonimatua eta horri
lotutako ekintza politikoak, gazteek instituzioetatik
at antolatzea eta ekintzak
burutzea…
Azken finean, euskal herri
industrial burgesari aurre egiteko
aukera bat da. Industriaurreko
kudeaketaren bideari helduz eta
landuz, beste gizarte molde bat
proiekta daiteke. Izan ere, estua
da kudeaketa kulturalaren eta
arau sozialen arteko harremana.
Herri
bakoitzean
txerta
daitezke inauterietako forma,
zigor eta pertsonaia propioak,
herriko ondarea eguneratuz.
Bukatzeko, eta bereziki Lizarra
bezalako herrietan, euskararen
arnasgunea izan daiteke. Nire
ustez, antzezpena eta epaiketak
euskaraz izan beharko lirateke.
Euskaraz bakarrik egin daitekeen
ekintza batean bilakatu daitezke
inauteriak: gazteek antolatzeari
ekiten diotenetik inauteriak
gauzatzeko momentura arte,
prozesu osoan barrena.

Nola landu daitezke, beraz, herri inauteriak?
Oso laburki azalduta, argi esan behar da antzerki
politikoa dela eta bertan agertzen diren pertsonaiak
[mozorroak] ero, turista toxiko edo arrotzak direla.
Herri osoan barrena ibiltzen diren pertsonaia horiek
kanpoko berriak eta herriko gertakizunak imitatzen
eta azaleratzen dituzte. Tradizionalki haiek baino ez
zuten eskubide hori. Beraz, hasteko, interesgarria
izan daiteke, alde batetik, herri mailan gertatutako
gertaera politikoak eta zentzungabeak imitatzea herri
osoan barrena ibiltzean. Bestetik, epaiketa parodiko
batzuen bidez, kritikatu nahi denaren “errudunak”
nor diren erakutsi eta zer egin duten aurkeztea litzateke. Epaiketa hauetan, beraz, errudun hauek zer
egin duten antzezten da [toberak eta libertimenduak]
eta hurrengo urterako zer espero den esaten da. Era
honetan inauteriak ekintza politiko bezala aurkezten
dira herrian, eta inauterietako zigorrak [errautsa botatzea, dena zikintzea, jotzea, ate bat hormatzea…]
zergatik egiten diren azaltzen da.
Formari dagokionez, estetika neoplatondarrak
ematen du dramaturgia eta istorioa. 1) Mozorroen
itxura koloretsua eta usaintsua da: Bitxiak, arrotzak
edo turistak [Disfraza ukatu] 2) Joko eszenikoa finkoa
da. Mozorroak basatiak edo turista toxikoak direnez,
ezin dituzte herriko arau sozialak bete. Eta betetzen
edo egiten ahaleginduz gero, hil egiten dira [heriotza
eta berpiztea] 3)Kanpokoak direnez herrira notiziak
ekartzen dituzte.
Umeen parte hartzea mugatu behar da. Izan ere, irizpide eta antolakuntza politiko baten ondorioa dira
inauteriak. Helduek eta umeek parte hartzen dute
antzezpen kritiko hori bera ikusiz, ikusle bezala.

Kontzertu intimoa:
Xabi San Sebastian
Musikari donostiarra Villatuertan
izanen da martxoaren 11n, ostirala,
herriko kaskoan bertan lekutua dagoen
San Roman ermita dotorean

Musikari donostiarra, abeslari, gitarra-jole eta
kantu egilea da. Hernanin bizi da, eta hastapenean
Izotz plaza taldean eta gerora Alboka folk taldean
aritu eta gero, azkenik bakarkako bideari ekin zion.
Kontzertu intimora datorrenak zer deskubrituko
du bertan? Zer musika estilo? Eta letra mota?
Kontzertu akustikoa izango da, gitarra eta ahotsaz. Batez ere Ospela eta Zuhaitzak ez du beldurrik
diskoetako kantuak joko ditut. Zentzu zabal batean esanda, folk anglosaxoiaren inguruan mugitzen naiz, Euskal Herritik ikusia eta rock eta
poparen eraginez. Letra motei buruz hitz egitea
zaila egiten zait, zirrara (ona ala txarra) eragiten
didaten gauzei buruz idazten dut, izan edertasun une bat, oroimen helduezin bat, gure mundu
honen miseriak...Askotan agertzen zaizkit animaliak eta naturaren elementuak hitzetan, gehienetan gure munduko gauzen metafora gisa.
Nolakoa da abesti baten zure sormen prozesua?
Zerk inspiratzen zaitu?
Kantu baten muinean sentimendu bereziki indartsu bat dago, zerbait sortzeko bultzada ematen
duena. Batzuetan, sentimendu hori askatzeko
beharra izaten da. Eta sentimendu hori gauza
askok sor dezake, zuzeneko bizipenek, obsesioek,
inguruko gertakizunek, une ederrek ala latzek…
Gero, hori hitzetan eta notetan jarri behar da, eta
ikusi kantuak hasierako bultzada hori asetzen
duen ala ez. Hala ere kantuari askatasun pixka bat
ematea ere komeni dela uste dut, nahi duen lekutik joan dadila, baina ez gehiegi.
Filmeentzako musika, kolaborazioak, eta
bakarkako 4 disko, uzta oparoa. Izan al da
mugarririk karrera musikalean? Nabarmenduko
al zenuke une edo lanen bat?
Une gehienek dute bere xarma, Izotz-ekin plazaz
plaza herrietako jaiak ezagutzen ibiltzea ede-

rra izan zen, Alboka taldearekin Glasgowen edo
Kairon euskaraz abestea baita ere. Nire kantuen
inguruan ezagutzen ditudan musikari bikainenetakoak elkartzea oso pozgarria da beti. Jean
Phocasekin grabatzea. Kontzertu bat bakarka
defendatzea, antzoki handi batean edo gaztetxe
batean, edo talde handi eta potente bat atzean nabaritzea kontzertuetan…
Kantuak sortzea gauza ederra da baita ere, ongi
ateratzen direnean… Iaz Xabier Leteren kantuen
inguruko ikuskizuna sortu eta jo genuen aretoz
areto, oso berezia izan zen baita ere.
Xabiri buruz irakurri ahal izan ditugu,
“musikari kameleoia”, “ahots birtuosoa”, eta
“esperimentatzailea”... zeure burua ikusten al
duzu haietan?
Beno, ez dakit, egia da estilo desberdinetan saltseatzen ibili naizela, baina geroz eta gutxiago.
Ahotsarena gehiegitxo iruditzen zait, baina inork
esan badu eskerrak eman eta listo, nik ahalik eta
hoberen egiten saiatzen naiz. Eta esperimentatzaile puntu bat badut batzuetan bai, batez ere
azken diskoan, ispiritu jostalaria agian.

Ziortza, irakasle euskaltegian

Foto-inkesta
1. Lizarraldeko AEKn edota
AEKrekin korrikaren antolaketan
murgilduta zaudete, nolako
esperientzia ari da izaten?
Zure lehen Korrika da?
2. Korrika honek euskararen
erabileran hitzetatik ekintzetara
igarotzeko deia luzatzen du.
Hori lortzeko, zer egiten duzue
euskaltegian edo Korrika
Bartzordean?
3. Zer gehiago egin daiteke?

1. Korrika antolatzea esperientzia sakona izaten
da, lan handia egin behar dugu, baina trukean
jasotzen duguna izugarria izaten ohi da. Gainera,
aurten, pandemiak guztiongan izan duen
eraginagatik, inoiz baino gogotsuago gaude, bai
Aekideok, baita herrietako jendea ere.
Ez da nire lehen Korrika, berez, Korrika ahal den
modu guztietan bizi izan dut, parte hartzaile
moduan, ikasle moduan eta baita irakasle moduan ere. Aekide
naizenetik 10 Korriken antolaketan aritu naiz.
2. Hori da gure helburu nagusia eta horretan jarduten gara. Guk
euskara irakasten dugu erabil dadin, hori baita hizkuntza batek aurrera
egiteko behar duena, ekitea.
3. Denok zerbait egin dezakegu, bakoitzak erabaki beharko du zer
egin nahi duen. Edozein pausu txikik eragina du bidean baina argi izan
behar dugu guztion beharra duela euskararen etorkizunak.

Unai, irakasle euskaltegian
1. Nire lehen Korrika denez antolatzaile gisa,
orain ari naiz konturatzen atzetik dagoen lan
guztiaz. Oraindik harrituta nago Korrikaren
atzean dagoen lanaren intentsitateagatik. Nahiz
eta batez ere AEK-n urteak daramatzatenak
dabiltza jo ta ke lanean, saiatzen ari naiz zertan
edo zertan laguntzen.
2. Batez ere hasi berriak direnekin euskara ahalik eta gehien
erabiltzera animatzen saiatzen gara, eta euskaltegitik kanpo erabil
ditzaten espazioak sortzen.

Maite, irakasle euskaltegian
1. Bada, ilusioz antolatzen eta gogotsu.
Kaleak beteta ikusteko gogoz. Jendea elkar
ikusteko aitzaki polita, euskara kalean
sentitzeko… Ez da lehen Korrika, AEKn 7.
izango da. AEKtik kanpo pentsa...
2. Eskoletan kanta, mezua, omenduak,
ibilbidea, Korrika Laguntzaileak… landuz.
Omenduei oparitxoa eginez. Parte hartzera
bultzatuz. Korrika pasatzen den egunerako
euskaltegiko km-a erosiz. Lanak auzolanean
eginez, Korrika Kulturala prestatuz...
3. Ez dakit. Baina, jendeak ideiak baditu, ba
helarazteko eta pozik aztertuko ditugu.

3. Ingurukoak euskara ikastera animatzea, ikasten ari direnekin
pazientzia izatea eta laguntzea, baina batez ere behar beharrezkoa
da euskaraz dakigunok gure artean euskaraz hitz egitea eta horretara
animatu nahi nituzke irakurle guztiak.

Uxue, Korrika Bartzordeko kidea
1. Polita. Azken finean Korrikak euskal herrian
zirrara handia sortzen duelako gure inguruan
eta horren parte sentitzea oso polita iruditzen
zait. Ez da nire lehen Korrika, beste urte
batzuetan ere parte hartu izan dut.
2. Korrika bera antolatzeaz gain, Korrika
Kulturala deitzen duguna ere antolatzen dugu.
Eta bertan kultura eta hizkuntza zabaltzeko eta erabiltzeko hainbat
ekintza antolatzen ditugu. Adibidez, kontzertuak, ipuin kontalariak...
Horrela euskara erabiltzeko eta euskaraz gozatzeko eta sustatzeko
espazioak sortzea dugu helburu,horrekin batera korrika datorrela
iragarriz.
3. Uste dut garrantzitsua dela jendea toki hauetara erakartzea,eta
jendea desberdinari euskaraz gozatzeko espazioak eskaintzea. Beraz,
GURE ingurua parte hartzera animatu behar dugula uste dut. Horretaz
gain, erronka pertsonal bat bezala euskara gehiagotan erabiltzea egin
dezakegun gauzarik politena dela pentsatzen dut.

denborapasak
Gurutzegrama
Covid 19a

Bertso zutabea
Ezker eskubi
6- Ziztada.
7- Isolatutako talde.
8- Kutsatutako kopurua.

Udaberria

Bertsolaria: Pello Etxaniz
Hotza ta egun motza
atzo negu gorri
eguzkia irten da
egun udaberri
etor bekio hainbat
landare ederri
aztoratu samarrik
eroak igerri
berriro mundua da
beroaren herri.

Goitik behera
1- Isolamendu garai (aditzarekin).
2- Arau murriztailea.
3- Isolamendu garai (zenbakiarekin).
4- Gaixotasunaren sintoma
5- Maskarilla

Euskal glifoa
Azken bolada luzean

Zuhaixkaren hostotzan
txori, erle, lore
larrea koloretsu
jantzirik dotore
txorien txio kantuz
hainbeste adore
eguzkitan gaudela
bero-bero gaude.
Ortzi tontor txurixka
ezker eskuin arin
goizeko ihintz tanta
distiratsuekin
xuxenki marrazten da
ortzimuga urdin
lurreko ispiluan
itsas ura berdin
gora doa denbora
uda heldu dadin.

Sveta, Monika, Hassan,
Jenny, Nick eta Ismail:

euskarak mila kolore

Urtez urte, euskara gero eta gehiago zabaltzen ari
da, gazteen artean batez ere, eta hori gertatzen ari
da hein handi batean euskarazko murgiltze ereduari
esker, familia askok hautatzen baitute. Batzuek argi
izaten dute hasieratik, baina egia da belaunaldi eta
familia bakoitzaren errealitate linguistikoaren eta
kulturalaren arabera, zalantza ezberdinei aurre egin
behar izan zaiela erabakia hartzeko orduan.
Lehen eskolak eta ikastolak abian jarri zirenean,
familia euskaldunek galdetzen zioten beren buruari ea seme-alabek gaztelaniaz ongi ikasiko ote
zuten. D eredua euskara ez dakiten familietara edo
erabilera apalagoko inguruneetara zabaldu denean,
Lizarraldera adibidez, familia askoren kezka bestelakoa da: nola lagundu ahalko dieten seme-alabei
hizkuntza ez badakite, nola lortu lagunekin plazan
euskaraz egin dezaten. Era berean, beste herrialde

edota kulturetatik euskarara etorritako lagunak arduratu egiten dira familiaren herentzia kulturala
eta hizkuntzak transmititzearekin batera euskara
ere gehitu dadin.
Bidea beste aukera bat zegoela uste zutenek ireki
dute beti. Eta aintzindari horiek, hasierako zalantzak argituta eta egindako hautuarekin asebeteta,
beren bizipenak, esperientziak eta pasadizoak partekatu izan dituzte ezagun, lagun, hizkuntza-kide
edo kultura-kideekin. Hala, dagoeneko egindako
bide baten segurtasuna eta lasaitasuna eman diete.
Eta, hain zuzen ere, Gareanek zubi-lan hori erraztu
nahi izan du Sveta, Monika, Hassan, Jenny, Ismail
eta Nick-en esperientziak bideoan jaso eta on-line
partekatuz. Horretarako, ezinbestekoa izan dugu
Olaia Santxez bideogintza lanetan.
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