
TXOKOLIPUINAK
Azaroak 29, 18:15
Alfonso Ugarte aretoa
(Los Llanos Kulturagunea)

LIZARRAN KANTUZ
Azaroak 26, 19:00
Baxe Nafarroa kaletik

MINTZAKIDEN IZENA EMATEKO
672050155

«LUZE EDO MOTZ»
Azaroak 29, 18:30
Umore gordinezko bikarrizketa
Gazteriaren Etxea
Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena

BESTE ERAGILEEN AGENDA
Azaroak 18, 19:00
Euskaraldia hasiera ekitaldia eta
«Gurerara» Oskar Estangarekin
Allotz (Deierri)

Azaroak 19, 11:00-14:00
Euskaraldia hormirudia, trikipoteoa
Txapa banaketa
Villatuerta

Azaroak 27, 12:00
«Txapeldun bihotza», umorezko 
bakarrizketa
Muetzen (Gesalatz)

Abenduak 2, 19:00
«Lizarrako euskara» hitzaldia
Sugarra Gaztetxea

Abenduak 2, 21:30 
bertso-afaria
Lizarra (Bota Peña)

Abenduak 3 eta 8, 12:30
Karlismoaren Museoan bisita gidatuak

Abenduak 3, 4 zinema
«Yoko eta lagunak»

Abenduak 2-6 dokumentala
"Kepa Junkera, berpiztu"
Los Llanos Kulturagunea

Badira unibertsoan izarrak, neu-
rriak, errepikatzen diren patroiak, 
ezusteko birak, hasiera bat, amaie-
ra... Unibertsoaren handitasunean 
gure lurrak badu bere lekutxoa. 
Lizarratik begiratzen ditugu ingu-
ruko gertaerak eta bizi bertakoak. 
Azken urteotako lanaren fruitu, Li-
zarraldeko gero eta ekimen kultu-
ral gehiagotan gozatzen dugu ber-
tsoaren magiarekin.

Ziur bertsoak entzuteko prest 
dauden belarri eta noizbait bertso-
tan saiatu diren Ahobiziak edo Bela-
rriprestak izango ditugula hurrengo 
asteetan euskaraldian. Ariguneekin 
gainera, euskaraz egiteko lekurik ez 
da faltako. Azaroaren 18tik Aben-
duaren 2ra izango da aurten ariketa 
erraldoi hau.

Garean-Agenda

61.
zenbakia

2022ko azaroa
debaldeko alea

www.kotarro.eus

(Uni)bertsoari begira

Bertsoak botatzeko, 
hartu ausardia 

ta euskara indartzeko 
to euskaraldia!



Non eta nola ikasi zenuen zuk bertsotan? Nolakoa 
da ikasle izatetik irakasle izaterako bidea?

Txikitatik etxean beti izan nuen bertsoa ezagun, 
aita eta amaren kantuetan, aldizkarietan, anaia 
nagusiagoen zaletasunean «...Hogei» urtetatik 
aurrera gehiago zaletu eta bat-batean jolasten hasi 
nintzen batez ere lagun pisukide batekin etxean. 
Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartera ere joaten hasi 
ginen astean behin han biltzen ziren Nafarroako 
bertsolari batzuekin edo Iruñean ikasten zuten beste 
batzuekin, merendatuz bertso kantatzera, trebatzera.

Ikasteko asko daukan irakasle batek dakiena 
erakusten du, noski. Eskoletako haurrekin bertso-
laritza ezagutzea, zaletzea eta bertsoekin jolastea 
dira helburu nagusiak, eta aldiz helduen bertso 
eskoletan gehienbat bat-batean abesten jarduten 
gara eta hori da ikasteko tresnarik hoberena, or-
duan eta gehiago abestu gehiago ikasten da. Eta nik 
ere ikasleekin aritzean ikasten jarraitzen dut.

Askotan esaten da bertsolaria «jaio» egiten dela, 
nolabaiteko berezkotasuna duela bertsolaritzarako, 
etorria izan behar duela. Noraino irakatsi daiteke 
bertsolaritza bezalako diziplina inprobisatu bat?

Lazkao Txikik esan zuen bezala, «lehenbizi jaio 
behintzat». Norberak duen gaitasunetik aparte argi 
dago ikasteak, entrenatzeak…kultur maila zabala 
izateak ere asko laguntzen dutela. Eta noski, lanketa 
guzti horrek inprobisatzeko prestatzen zaitu.

Imaginatzen dut bertso-eskola eta ikastetxearen 
artean badaudela desberdintasunak bertsoak lan-
tzerako orduan. Zein ariketa egiten dituzue bata 
eta bestean? Zeinek ematen dizu lan gehien?

Oso desberdina da noski. Eskoletako haurrak 
hutsetik hasten dira bertsolaritza ezagutzen, ia 
gehienek ez dute erreferentziarik; beraz, oinarrizko 
kontzeptuak ikasi, bertso saioak ezagutu eta entzun, 
kopla batzuk idatzi, inprobisatzera ausartu… bertsoa 

modu jostarian hartzen saiatzen gara. Gainera, 
honela bertso jardunak euskararen alderdi ludikoa 
indartzen du gaztetxoengan.

Helduen taldea berriz oso egonkorra da eta 
gehienek urte batzuk daramatzate bertso eskolaren 
bueltan. Hemen, gutxitan teoria piska bat, batzuetan 
doinuak landu, besteetan errimak aztertu… baina 
gehienetan jolas, ariketa, librean edo gaien bidez 
bertsoak bat-batean abesten aritzen/saiatzen 
gara. Beti giro jatorrean, nik oso ongi pasatzen dut 
behintzat.

Bertsoak egiteko behar da nolabait hizkuntzarekin 
jolastea: errimak bilatu, sinonimoak, esaldien 
egitura pentsatu... Baliagarria al da euskararen 
ikaskuntza eta erabilerarako? Zein ekarpen egiten 
dio bertsoak euskarari Lizarraldea bezalako 
eskualde batean?

Bertsotan ere ikasten da
Aitor Irazustabarrena Arsuagak Alegia (Gipuzkoa) du jaioterri eta gaztarora arteko bizileku. 
1967an jaioa, Donostian irakasle ikasketak bukatu eta Lizarra Ikastolara etorri zen lanera 
1992an. Sei bat urte irakasle aritu zen Lizarraldean eta ordudanik Zurukuainen bizi da. 

Bertsolaritza irakasten 2011n hasi zen, lehendabizi Lizarrako helduen eta gaztetxoen bertso 
eskoletan eta geroago hezkuntza arautuan Lizarrako, Garesko eta Abartzuzako eskoletan.



Baliagarritasuna bi aldetara ikusten dut. 
Bertsolaritzak balioa du euskararen ikaskuntza 
eta erabilerarako eta alderantziz. Eta ekarpena ere 
batak besteari egiten diote.

Nola ikusten duzu bertsolaritzaren egoera Liza-
rraldean, eta Euskal Herrian oro har?

Nola? Betaurrekoekin!!

Ez, serio! Euskal Herrian oro har nahiko hedatua 
ikusten dut bertsolaritza. Badu bere presentzia 
euskal kulturaren munduan, ez?

Eta Lizarraldean, ba uste dut asko aldatu 
dela urte batzutan eta pixkanaka ezagutzen eta 
zabaltzen ari dela. Batetik, Lizarrako bertso 
eskola inguruan sasi bertsolari batzuk bagabiltza; 
bestetik, aldi berean zaleak ugaritzen ari dira 
eta era berean bertso saioak, afariak, kalejirak, 
hitzaldiak… Hobetzen doala ikusten dut, eta ez da 
betaurrekoengatik, e!

19:OOetan LIZARRAKO EUSKARAREN

INGURUKO HITZALDIA. 

Sugarra Gaztetxean. 

21:3Oetan 
La Bota Peñan. 

BERTSO AFARIA

Aitor Sarriegi Jexux Mari Irazu

*EGUN BATEZ BAZKIDE

20€

TIKETAK: Katxetas, Ino, Ikastola, Euskaltegia

Menu barazkijalea aukeran (deitu Pello 618213250)

LIZARRAKO 
BERTSO 
ESKOLA

ABENDUAK 2, Ostirala

ANTOLATZAILEAK LAGUNTZAILEAK



Nondik datorkizu bertsolaritzarako afizioa? Nola 
hasi zinen?

Etxean euskaraz hezia izan naiz. Eta bertsoa etxetik 
jaso ez arren, beti izan dut interesa. Ikastolan ere 
pixka bat jaso genuen, hezkuntza arautuan bertan 
ere bazegoelako curriculumean bertsolaritzaren 
parte bat. Kanpora ikastera joan eta bueltan lagun 
batzuekin hitz eginda enteratu nintzen bertso 
eskola zegoela Lizarran, bertan apuntatu nintzen. 
Hor hasi nintzen: bertso batzuk bota, gehienak 
txarrak, gaizki bukatuak…

Aurten egingo da berriz ere Bertsolari Txapelketa 
Nagusia, pandemiak urte batez atzeratu ostean. 
Zenbat denbora behar izaten da horrelako zerbait 
antolatzeko? Nola antolatzen da Txapelketa?

Txapelketa nagusia elkartearentzat lau urtetik 
behin egiten den zerbait da eta zentroa da. Gainon-
tzeko herrialdetakoak bi urtetik behin egiten dira 

eta beste maila bateko ahalegina eskatzen dute, 
baina Gipuzkoakoa ere lau urtetik behin egiten da 
bertsolari kopuru kristonak hartzen duelako parte. 
Kontutan hartu behar da ere Txapelketa nagusiak 
ze tiroi daukan, lehenengo fasean ia sarrera guz-
tiak agortu ziren, zuzenean emititzen da, komuni-
kabideetan daukan presentzia… Lan handia ematen 
dio Elkarteari eta boluntario lanaz gain Elkarteak 
langileak ere baditu.

Gure kasua aztertuz, gaiak prestatzen uda au-
rretik hasi ginen lanean eta hamar bat bilera da-
ramatzagu. Bileretara, gainera, ez goaz eskuak 
patrikan zer gertatzen den ikustera, azkenean 
aldez aurreko lan bat eginda goaz, etxean presta-
tutako lanekin. 14 lagunek hartzen dugu parte. Lan 
handia da guztiontzat, eta gustatuko litzaidake ja-
kitea ere bertsolariek zenbat denbora dedikatzen 
dioten txapelketa honi, gainera udan.

Txapelketa nagusia  
lehen aldiz lizarran

Ander Aranburu 1985an Donostian jaio zen, baina Lizarran txiki-txikitatik bizi izan da.  
Bardoak bertsolari txapelketan parte hartu izan du. Gai jartzaile ikastaro batean ibili ostean, 
Nafarroako Bertsolari Txapelketako gai jartzaile taldean egon zen 2017 eta 2019 urteetan. 

2017ko txapelketan Lizarrako saioa ere aurkeztu zuen.  
Aurtengo Bertsolari Txapelketa Nagusian gai jartzaile taldean ibili da.



Aurten Lizarran egin da lehenengo faseko saioetako 
bat. Nola aukeratzen dira zein lekutan egingo diren 
saioak? Berezia al da zuretzako Lizarran egitea?

Beti itinerantea izan den txapelketa da, herriz herri 
bertsoa leku desberdinetara iristeko. Lizarra hau-
tatu da aurten lehenengo fase honetan eta aukeratu 
da areto polit bat badagoelako eta toki berriak ere 
irekitzen direlako. Niri ilusioa egiten dit Lizarran 
saio bat egiteak. Azkenean, jolin, kokatzen du Li-
zarra bertsoan, ez? Horrek ere eragiten du azke-
nean bertsolarien eta bertsozaleen artean beste 
plaza bat izatea Lizarra.

Egia da Lizarran bertso saioak antolatzen 
hasi ginenetik Lizarrako publikoak erantzun 
duela eta plazak itxura polita hartu izan duela. 
Nik uste, horrek eraman duela Elkartea Lizarra 
kontsideratzera baita ere mapa horretan. Lehen 
ez zegoen ezer eta mapan kokatze horrek eraman 
gaitu Txapelketa nagusiko saio bat egitera. 
Kontutan hartu aurreko egunean Victoria Eugenian 
aritu zirela, konparatzen ari zara Donostiako areto 
mitiko hori Lizarrako Los Llanos aretoarekin.

Gai jartzaile lanak egingo dituzu aurten, nola au-
keratzen dira txapelketako gaiak?

Lehenengo ikusten da ze ariketa dauden eta non-
dik enfokatzen den. Hor badugu txuletatxo bat fase 
bakoitzeko lanak nola nahi ditugun enfokatu. Ofi-
zioetan biak rol berean jarri, batak besteari zerbait 
iradoki… Beti oreka mantentzen saiatzen gara, az-
kenean bertsolari guztiei faseetako ariketa berean 
eman behar diegu helduleku bera, gaia desberdina 
izanda, noski. Batzuetan asmatzen dugu, bestee-
tan ez. Hori kokatu ostean, etxetik ideiak erama-
ten ditugu bilerara. Gaiak guztion artean irakurri 
eta poliki poliki orekaren izenean gaiak hautatzen 
eta eztabaidatzen goaz. Azkenean, guk dugun ar-
dura handia da, bertsolarien arteko lehia gai batek 
baldintzatu dezake. Gero, ikusten ditugu bertsolari 
bakoitzari egokitzen zaizkion gaiak eta bertsolari 
bat bitan edo hirutan adineko pertsona baten ro-
lean jarri baldin badugu, hori aldatu egin behar da.

Ariketa bakoitzak badu bere izaera. Adibidez, 
ganbarakoa beti gai lakrimogenoekin lotu izan da, 
kontuan izan behar da bertsolari guztiek gai be-
rari kantatu behar diotela, orduan gaia irekia izan 
behar da. Hor nahi izaten dugu bertsolari bakoitzak 
bide desberdin bat hartzea, eta bertsolariek badute 
joera sakonetik jotzeko. Beste ariketa batzuetan ere 
aukera dago umoretik edo sariotik joateko. Adibi-
dez, zortxiko txikian umorera jotzeko joera dago, 
nahiz eta guk egoera komikorik ez planteatu.

Nola ikusten duzu bertsolaritzaren egoera Liza-
rraldean?

Lizarraldean azkenean nik uste dut bertso eskola 
sortu zenetik ekimen batzuk egin direla. Bertsoak 
bere tokitxoa egin du. Ez da arnasgune bat Lizarra, 
baina bere espazio hori badu. Zein da kontua? Ber-
tso eskolan gabiltzanok daramatzagula mila urte 
eta berberak garela, jende gazte gehiago erakar-
tzeko arazoak ditugu eta emakumezkoak erakar-
tzeko ere bai, ez dakit zer gertatzen den hor. Zer 
dugun faltan? Ba, nire ustez, haurren bertso es-
kola potente bat, eskolarteko txapelketetara joaten 
dena. Azkenean, bertsolari heldua izateko behar da 
txikitatik hasi. Horren hutsunea nabari da. DBHn 
gazteren bat atera daiteke zaletasuna duena, baina 
bertso eskolara gurekin etorri behar da eta adin 
aldea oso handia da. Gazteari bururatuko zaio: 
«nola joango naiz ba ni dinosaurio hauekin bertso 
eskolara?»

Garrantzitsua da bertsolaritza munduan mur-
giltzea, ze berdin da Lizarrakoa, Sevillakoa edo Her-
nanikoa izan, azkenean adin batetik aurrera hasten 
bazara txapelketa txikiak egiten eta beste bertso-
lari batzuekin bertsotan ikasten, berdin da nongoa 
zaren, bertsolari bilakatuko zara. Eta hor hutsunea 
dugu. Baina beno, gauden tokian gaude eta garena 
gara. Dudarik gabe, ez nabil esaten egoera txarra 
denik, baizik eta zerbait falta dugula. Baina izan 
gaitezen kontziente: bertsoak badu bere lekua, 
lehen ez zuena, duela 15 urte ez zegoen bertsorik 
Lizarraldean eta azken urteetan saio politak egiten 
ari dira. Baina falta dena bertsolariak dira. Egoera 
ona da, ongi goaz, baina badugu bidea egiteko.



2022a hitzaren eta ekintzaren urtea izango da. Izan ere, bai aurten burutu 
den 22. Korrika, bai hastear den Euskaraldiaren hirugarren edizioa, bat datoz: 

Hitzaren eta ekimenaren behar dira, eta euskaltzaleak kalera ateratzeak, 
euskararen aldeko ekimen jendetsuek eta euskararen ezagutza zein erabilera 

areagotzeko urrats sendoek berebiziko garrantzia dute. Korrikak «Hitzekin», hitz 
eta ekin, eta Euskaraldiak «Hitzez ekiteko garaia».

Bada, Lizarraldean gogotsu ekingo zaio ariketa erraldoiari, hala, urriaren 14an 
Euskaraldiaren gune ibiltariak Lizarra bisitatu zuen, musika, informazioa… Xaiburu 

triki eskola eta Kantuz Txikiren laguntzarekin irudi ederrak utzi zituzten parte 
hartzaileek. Zer esanik ez urriaren 21ean Zurukuainen: Saio Alkaiza eta Julio 

Sotorekin bertso afaria, Euskaraldiaren hormirudia margotzea…

EUSKARALDIAREN
III edizioa hemen da



Izen ematea: Ahobizi edo Belarriprest aritu nahi duzu?
Lehenbizi, parte hartuko duzula adierazi beharko duzu. Hori online egiten 
da honako webgunean: https://izenematea.euskaraldia.eus/ . Bertan bi 
aukera izanen dituzu, batetik, ez baduzu aurreko edizioetan izena eman, 
izen emate berria egin beharko duzu, zure konpromisoa / rola aukeratuz.

Aldiz, aurreko edizioetan izena eman baldin bazenuen, webgune horretan 
bertan zure eposta idatzi (aurreko edizioetan erabili 
zenuena) eta berresteko aukera izanen 
duzu. Edo aurten ez 
parte hartzeko, eta 
baita rola aldatzeko 
modua ere. 

Txapak: non eta noiz banatuko dira?
Behin izen emate berria eginda, edo berretsita, aukeratu 
duzun rolerako txapa hartu beharko duzu, Euskaraldian 
ikusgarri egiteko beste parte hartzaileen aurrean. 

Lizarran, Foru plazako arkupeetan banatuko dira, Angela 
gozotegitik gertu. Azaroaren 14tik 17ra, astelehenetik 
ostegunera, 17:30etik 19:30era. Eta, azaroaren 15ean, 
asteartea, baita goizean ere, 11:30etik 13:30era.

Irantzu Mankomunitateko herrietan, momentuz bi 
hitzordu jarri dira: azaroaren 18an Allozko ekitaldian 
arratsaldean eta 19an Villatuertakoan. 



5 
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Azaroaren 18an, ostirala, Allozko elkartean 
19:00etan, eskualdeko Euskaraldiaren hasiera 
ekitaldia izanen da, eta jarraian «Gurerara» 
Oskar Estangarekin: Bertsolaritzatik hartutako 
bapaterako tresnekin eta musika urbanoko 
oinarriak erabilita (reggae, hip-hop, trap, flamenko, 
salsa...) momentuan ikusleekin ateratako 
gaien, ideien, pertsonaien... inguruan kantak 
inprobisatuko dira.

Azaroaren 19an, Villatuertan, 11:00etatik 
aurrera Euskaraldiaren hormirudia margotuko 
dute, herrikoentzako txapak banatuko dira eta 
trikipoteoak kale eta plazak alaituko ditu.

Azaroaren 25ean, ostirala, Garesko Vinculo 
Etxean: «Katuen Kontuak» kontzertu kantatua 
20:00etan. Emanaldiak musika eta literatura 
uztartzen du. Dozena bat kantu Ines Osinagak 
eta kantu bakoitzari sarrera literario bat Joseba 
Sarrionandiak. Gonbidapenak Garesko euskara 
zerbitzuan eskura daitezke.

Azaroaren 26an, larunbata, Lizarran Kantuz 
19:00etan Baxe Nafarroa kaletik abiatuta.

Azaroaren 27an, igandea, «Txapeldun bihotza», 
umorezko bakarrizketa Muetzen (Gesalazko 
udaletxeko ganbaran) 12:00etan. Ainhoa Ruiz 
aktore nafarrak interpretatutako bakarrizketa 
honek maitasun erromantikoaren mitoak aztertzen 

ditu. Hala, gure protagonistak bere bizitzaren 
ibilbidea egingo du boxeo ring batean sartuta, eta 
barrez eta konplizitatez KO utziko gaitu laugarren 
roundean.

Azaroaren 29an, Lizarran, saio bikoitza, batetik 
18:15ean Txokolipuinak Jaione Urtasun ipuin 
kontalariarekin Alfonso Ugarte aretoan eta 
18:30ean «Luze edo Motz» umorezko bikarrizketa 
Gazteriaren Etxean: Mirari Martiarena eta 
Idoia Torregarai aktoreek generoa hartuko 
dute umoregai, gure gizartea zertan luze eta 
zertan geratzen den motz galdetzeko: hilekoa, 
menopausia, ligatzeko teknikak eta sexua izango 
dituzte hizpide, besteak beste. Barrez lehertzeko 
terapia aparta!

Abenduaren 2an, San Andres ferien bezperan, 
19:00etan Lizarrako euskararen hitzaldia 
Sugarra Gaztetxean eta 21:30ean bertso afaria 
Bota Peñan: Aitor Sarriegi eta Jexux Mari Irazu. 
Txartelak 20 euroan Katxetas, Ino, Ikastola eta 
euskaltegian.

Ondoren, abenduaren 3an eta 8an Karlismoaren 
Museoan bisita gidatu bana izanen dira euskaraz. 
Biak 12:30ean.

Eta Abenduaren 3-4an «Yoko eta bere lagunak» 
familia-zinema eta 2-6an «Kepa Junkera, 
berpiztu» dokumentala, Los Llanos Kulturgunean

Agenda: Erronkak errazagoak dira elkarrekin
Hona hemen beste Ahobizi eta Belarriprestekin topo egiteko hitzordu aproposak:



Bortz minutuko azalpena entzun eta bortz pausu ematen ditu 
neskak eserita dagoen eserlekutik mikrofonoaren pareraino. Eskuak 
izerditan, eztarria hitzez pilaturik; halaxe aurkitzen da ehunaka 
begi iltzaturik sentitzen dituen neska hura.

 Zer ari ote dira pentsatzen begi horiek guztiek? Arrotzegia egi-
ten zaio bat-batean egoera hura, eta Euskaltegiko bigarren pisuko 
klase hartan pentsatzen hasten da nahi gabe, hango berotasuna eta 
aire-freskagarriak girotutako usaina faltan botatzeaz bat. Ordea, 
hotzikarak dira oraingoan sentitzen duena, eta ez daki  zerk eragi-
ten dituen: urduritasunak ala emozioak?

Nolanahi ere, beranduegi da horretan pentsatzeko, gibelera egi-
teko. Hemen da bera, ausart eta gogotsu, ezkutuan daraman ahots 
kritiko eta artistiko hori ateratzear. 

Bortz segundo behar ditu korapilatuta dituen hitzak deskorapi-
latzeko, begirada lurrerantz zuzenduta eta eskuak bizkarraren gi-
belean loturik. Badirudi tenoreak geldiune bat egin duela, neskari 
arnasaldi bat hartzeko aukera eskaini nahiko balio bezala. 

Ideia bat du buruan, eta ideia horri forma emanen dion zerbait 
ari da bilatzen bere adimen mugagabe horretan. Hitzen doinua, si-
labak eta errimak ditu dantzan, eroturik, eta bakoitza dagokion le-
kuan jartzeko saiakera egiten du. 

Mundua kantatu nahi du, bere barnean nahiz kanpoan ikusten 
dituen munduak: bata kolektiboa, bertzea indibidualagoa; baina 
biak publiko berari zuzenduta. Bere nahi hori betetzen hasten da 
lehenengo bortz hitzak ahoratzen zaizkion momentuan, eta segidan 
botatzen ditu, begirada aitzinerantz zuzentzearekin batera.

Nora goaz eta nondik gatoz?

Publikoko lehen ilaratik ikusten dudan neska hark bide luzea du 
oraindik egiteko, baina luzeagoa da begitartean islaturik antzema-
ten zaion ilusio eta esperantza.

Onintze Arrastia

Onintze Arrastia Mauleon (2004, 
Arellano) idazle gaztearen hitzekin 
gozatuko dugu Kotarro aldizkariko atal 
berri honetan, berak idatzitako ipuinen 
bitartez. Txikitatik datorkio idazteko 
afizioa, irakurtzeko afizioarekin batera. 
Azken hori amaren partetik etorri dela 
esan daiteke, amaren familian oso 

errotua egon baita beti zaletasun hori. 
Ipuinak bere kabuz idatziz hasi zen 
lehendabizi, lehiaketetan parte hartzea 
erabaki zuen arte. Ager Vasconum 
literatur lehiaketan saritua izan da 2018, 
2021 eta 2022 urteetan eta Urruzuno 
literatur lehiaketan 2021. urtean.5 hitz
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Foto-inkesta
1. Zein da ikusi zenuen azkeneko 
bertso saioa? Zer iruditu zitzaizun?

2. Zure burua bertsolari bezala 
ikusten duzu? Saiatu zara noizbait 
lagunartean bertsotan?

3. Ikus dezagun zure 
bertsolaritzarako abilezia, bukatu 
esaldia ondokoa errimatuz: 
indartzeko euskera... Luzia Salamanca

1. Ikusi nuen azkeneko bertso saioa Eslovenian izan 
zen. Euskaldun eta valentziar batek antolatua, 
nolabaiteko fusio bat egin zuten gaztelaniazko/
valentzierako poesiagintza eta bertsolaritza 
artean, oso interesgarria. Dena den, arraroa egin 
zitzaidan bertsoak euskara ez den hizkuntza 
batean entzutea.

2. Inola ere ez, eta justu lagunekin saiatu naizelako. Ez dakit zergatik, 
baina bertso saio batetik atera eta beti pentsatzen dugu guk ere -inolako 
entrenamendurik gabe- kapazak garela. Argi eta garbi ez.

3. Indartzeko euskera, 
Gabiltza lanian
Pagarik gabe baina 
Hizkuntzaren lantegian

Eneko Napal
1. Ez naiz oso bertsozalea... Apika, Lizarran egin 
zen Nafarroako txapelketako saioa. Hori izan 
bazen.

2. Mihi zorrotza bai, baina bertsotan ez. Inoiz 
parrandan, baina ez naiz oso iaioa.

3. Indartzeko euskera, eman mihiari aukera

Amaia Orokieta:
1. Azkeneko bertso saioa Gazte Topagune 
Sozialistan ikusi nuen. Bertso-trama izan 
zen, zeozer diferentea; dibertigarriak iruditu 
zitzaizkidan bertsolari bakoitzari jarritako rolak.

2. Unibertsitateko lehenengo ikasturtean NUPeko 
euskara taldeak antolatutako bertso eskolan 
izena eman nuen. Noizbehinka eta ongi pasatzeko 
bertsotan hasten gara modu informalean, 

Gaztetxekoekin batez ere.

3. Indartzeko euskera, tiratu aurrera

Haritz Eraso
1. Orain ez dut bertso 
saiorik ikusten, baina 
txikia nintzenean aitarekin 
ikusten nituen eta 
oroitzapen politak ditut.

2. Ez. Nire burua ez dut 
bertsolari bezala ikusten, 

baina lagun artean brometan inoiz ibili izan gara.

3. Indartzeko euskera...gazteok dugu ahalmena



denborapasak

Gurutzegrama
Gerra

Euskal glifoa 
Ezker eskuin
2- Lizarrako bertso-eskolako irakaslea.
5- … Egaña.
7- Bakarkakoa.
8- … Soto.

Goitik behera
1- Irabazle.
3- 7/6, zortziko …
4- Maialen …
6- Errepikatu, … egin.

Kirol nazionala



Urtero bezala, udazkenaren hasierarekin batera, izena 
emateko aukera zabaldu da (Lizarrako Bernat Etxepare 
AEK-ko euskaltegira edo 672 05 01 55). Kotarrora eka-
rri dugun Mintzakide taldea Lizarrako beteranoetako 
bat da eta jada hasi dira elkartzen.

Talde hau noiz eratu zen?

Orain dela urte asko! Zortzi-hamar urte badarama-
tzagu elkartzen, ahaztu ere egin zaigu…

Nortzuk osatzen duzue taldea? Noiz, non elkartzen 
zarete? 

Iaz, lauzpabost lagun elkartzen ginen eta aurten ere 
horrela hasi gara. Urte hauetan guztietan aldaketak izan 
dira, kide batzuk utzi, besteak hasi, baina batzuk ha-
siera-hasieratik gaude. Ordutegiari dagokionez, lehen 
arratsaldez biltzen ginen, baina orain goizez, ostiralero 
ordutxo batez hutsik egin gabe. Aldatu ez dena, taberna 
edo kafetegietan hitzordua egitekoa izan da. Azken urte 
hauetan, Angela gozotegian, kafe goxo baten bueltan, 
gustura egoten gara.

Nola hasi zineten Mintzakide programan? Nola izan 
zenuten programa honen berri?

Bada guk Lizarrako AEK-n. Bertan ikasten ari ginela 
hasi ginen Mintzakiden eta, euskaltegia utzi ondoren 
ere, jarraitu egin dugu. Egia esateko, kaleetan karte-
lak ikusten dira eta, hedabide eta sare sozialetan ere, 
Mintzakide oso presente dago eta urtero dugu horren 
berri.

Mintzakiden aritzeak zer ekartzen dizue?

Arrazoi bat baino gehiago dago Mintzakiden aritzeko: 
garrantzisuena, euskaraz hitz egiteko aukera 
eskaintzen digula, egunerokotasunean gure inguru 

hurbilean ez duguna. Gainera, espazio eta giro 
«babestuan», lasaitasunez, beldurrik eta lotsarik gabe 
mintzatzen gara, honek asko laguntzen du. Horrela, 
ikasitakoa ez dugu ahazten eta ikasten jarraitzeko 
baliogarria zaigu. Azken helburua, pixkanaka-
pixkanaka beste egoera eta espazioetan ere euskaraz 
hitz egitea da eta honek laguntzen digu. Satisfazio 
handia da, seme-alaba eta bilobekin euskaraz hitz egin 
ahal izatea…Eta gehienbat, oso-oso gustura gaudela!!!

Nola animatuko zenukete Estellerriko euskaldun bat 
Mintzakiden izena emateko?

Arestian esandakoaz gain, jende berria ezagutzeko, 
askotariko gaiei buruz hitz egiteko… baliogarria dela. 
Gainera, talde bakoitzak erabakitzen du zer-non egin: 
paseora joan, elkarrekin kirola egin, haurrekin plazan 
edo parkean egon, etab. Eta hitz egiteko ohitura eta 
aukera dutenek, bidelagun gisa eman dezatela izena...

Mintzakide programak helburu du erabilera handitzea, euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez 
duten lagunak ohitura badutenekin elkartuz. Behar eta gustuen araberako taldeak sortzen 

dira, astero ordu batez mintzatzeko.

«Mintzakide»
Ez dakizu zer galtzen duzun!
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Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak
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Chapitel Komunikazioa
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Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik

Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
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