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Lau urte dira jada (edo ia), Uda-
lak Los Llanos Kulturaguneko hiru 
aretoen kudeaketa plegu berria 
egin zuela. Baldintza-plegu horrek 
45 orrialde zituen, horietan Udalak 
jaso nahi zuen zerbitzua deskriba-
tzen zen. Batetik, bete beharreko 
baldintzak, bestetik enpresen es-
kaintza teknikoan baloratuko zena.

Dokumentu luze horretan, bi 
paragrafo txiki zeuden. Bata, bete-
beharretan, «Cumplir con las pres-
cripciones de la Ordenanza del Euskera 
del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra en su comunicación en general 
con las personas usuarias: cartelería, 
web, puntos informatizados de ven-
ta, etc.», eta bestea eskaintza tek-
nikoaren atalean, «Inclusión en la 

programación de todas las películas 
realizadas o dobladas al euskera que 
lleguen al circuito comercial de exhi-
bición de cine».

Bi lerro horiek ekarri dute Lizarra 
euskal zinemagintza produkzioaren 
geltoki pribilegiatua izatea. Pribile-
giatua diogu, ez dagoelako honelako 
eskaintzarik Iruñeko Golem Morea-
tik kanpo. Hala, 2018tik gaur egun 
arte, lau urte oso, 62 film ekarri 
dira euskaraz edo nagusiki eus-
karaz. Eta publikoak erantzun du, 
5.000 ikusletik gora izan dira. Kon-
tuan hartu behar da 2018tik atze-
ra, euskarazko film bakarra edo bi 
ekartzen zirela urtero. Ordutik au-
rrera, 12 film baino gehiago ekarri 
dira batazbeste urtero.

Orain lau urte Los Llanos Kulturaguneko aretoak kudeatzeko 
plegua berritu zen eta orduan ereindakoa urteotan loratu da. 
Gauza guztiek dute hasiera bat, eta kasu honetan bi, publikoa 

existitzen zen/da eta eskaintza falta zen.
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Zinema Lizarran:  
Paragrafo baten garrantzia 

[Hurrengo orrialdean jarraitzen du]›››



Gainera, kontuan hartu behar 
da, batetik, datu horietan soil-soi-
lik enpresaren bitartez ekarritako 
filmak daudela. Bertan ez dira jaso-
tzen hainbat Mendi Astetan proiek-
tatu diren dokumentalak, Gareanek 
egindakoak, edo Nafarroako Filmo-
tekarekin orain ekartzen hasi di-
renak. Azken horrekin, adibidez, 
adostu da urtean lau ikusentzunez-
ko ekartzea, horietako bi euskaraz.

Bestetik, landa-ikerketa sakona 
izan arren eta datu zehatzetatik oso 
hurbil egon arren, gutxieneko baten 
gisa hartu behar dira. Hau da, lite-
keena da euskaraz proiektatutako fil-
meren bat baino gehiago oharkabean 
pasa izana datuak biltzean.

Datu batzuk:
●• Film gehienak familiei zuzenduriko animazioz-

koak izan dira, guztien %69. Dokumentalak %11 
izan dira eta helduentzako filmak %20.

●• Ikusle kopuruetan ere, antzera, haur-zineman 
%58, helduentzako filmeetan %25 eta dokumen-
taletan %17.

Ez da kasualitatea familiek jaso izana eskain-
tzarik zabalena. Izan ere, familiendako kalitatez-

ko zinemaren eskaintza jarrai-
tuak «haurrentzat, eskolatik eta 
etxetik kanpo beste modu bateko 
bizipenak» jasotzea erraztuko 
baitie, izan ere «filmek ametsak 
eragiten dituzte, kontakizunare-
kin lotzen ditu ikusleak eta per-
tsonaiekin bat egiten dute egoera 
askotan», eta hortaz, gaztetxoen 
kasuan, «zeresan handia du film 
horiek txikitatik euskaraz ikus-
tea, jasotzen duten hizkuntza 
horretan hasiko baitira amets 
egiten haur horiek, eta pixka-
naka hizkuntza horretan pen-
tsatzen hasiko dira», pasartea 
era.eus webgunetik jaso da.

Lizarraldeko publiko euskaldunak erakutsi du 
eskaintzen denean, erantzuten duela. Eta, gai-
nera, eskaintzak eskaria handitzea ekartzen due-
la. Eta, gainera, euskarazko zinema ekoizpenaren 
industria, txikia izanik ere, ere momenturik one-
nean dago. Esaterako, 2023ko otsailean espero 
dugu Nafarroako historia eta Euskal Herriko mi-
tologia uztatzen dituen fantasiazko filma: «Ira-
ti, izena duen guztia bada», espektatiba handia 
sortu du. Eta urtarrilaren 3an Gabonetako zinema 
17:00etan: «Rabbit Academy, Pazko arrautzen la-
purreta handia».

Helduentzako zinemaren podiuma Lizarran:

Akelarre (2020), 464 ikusle Errementari (2018), 120 ikusle Ane (2020), 97 ikusle



Dokumentalen podiuma Lizarran:

Haur zinemaren podiuma Lizarran:

Non dago Mikel? (2021), 331 ikusle

Bihurri (2021), 216 ikusle

Dardara (2021), 133 ikusle

Elfkinak (2021), 213 ikusle

Aralar (2019), 131 ikusle

Hopper Oilaskoerbia (2022) 145 ikusle

Emaitza, Lizarrako  
zinemetan euskaraz:

4 urtetan4 urtetan
62 film62 film

5.000 ikusle5.000 ikusle
Lehen, urtean bat edo bi,  Lehen, urtean bat edo bi,  

orain 12 film euskarazorain 12 film euskaraz

Zinema-enpresa  
kontratatzeko baldintza 

pleguak 45 orrialde zituen, 
eta euskarak bi paragrafo, 
bat hau: «Programazioan «Programazioan 
sartzea zinema aretoen sartzea zinema aretoen 
zirkuitu komertzialera zirkuitu komertzialera 

iristen diren euskarazko iristen diren euskarazko 
edo euskarara itzulitako edo euskarara itzulitako 

film guztiak»film guztiak»



Iratxe Perez Barandalla,
zinemagilea

Zinemagile gisa sailkatzen duzu zeure burua, baina 
baita script, gidoilari eta zuzendari gisa ere. Zein da 
ezberdintasuna? Zertan datza script-lana?

Lanbide honetan oso lanpostu desberdinak daude, 
baina benetako ezberdintasuna gehienbat datza zi-
nemagintzan teknikari gisa aritzea edota autore gisa 
zure pelikula aurrera ateratzen saiatzea. Bigarren bi-
dea, noski, askoz zailagoa da eta oso jende gutxik lor-
tzen du autore lanaz bakarrik bizi ahal izatea.

Nire kasuan, teknikari gisa script lanetan aritzen 
naiz eta, bestalde, nire ekoiztetxe propioarekin neure 
gidoiak plazaratzen ditut zuzendari lanetan.

«Script supervisor» zuzendaritzaren eta mun-
taiaren arteko zubia da: Grabaketan kontuan izan 
behar ditut argia, soinua, janzkera, gidoia… arlo guz-
tietan, kontinuitatea beti errespetatu dadin, ondoren 
muntaian arazorik ez izateko. Jende orok uler dezan, 
nire lana pelikulan «gazaporik» ez egotea da.

Izan al duzu inoiz tentaldia kameraren beste alde-
ra jauzi egiteko?

Bada, egia esan, kameraren aurrean hasi nuen ibilbi-
dea: Lizarra Ikastolako antzerki taldean urtetan ibili 
nintzen Ion Barbarin eta Iosu Reparazekin… betida-
nik, gaztetatik, izan dut istorioak kontatzeko grina. 
Gaztaroan ipuinak idazten nituen, ondoren antzer-

kian eta dantzan aritu nintzen, baita musikaren bidez 
ere, irratsaioak egiten nituen… eta horregatik erabaki 
nuen zine eskolan sartzea. 

Zinea oso arte gaztea denez beste arte tradiziona-
lengandik zertxobait lantzen du: Gidoian, literatura-
ren egitura; kameran eta argiztapenean, pinturaren 
eta argazkiaren konposizioa; dekoratuen eraikun-
tzan, arkitektura eta eskulturaren baldintzak; soi-
nu-bandan eta muntaian, musika; antzerkia eta 
dantza, aktoreen pertsonaien eratzea… nolabait, 
ahalbidetu dit gaztetatik hainbeste maite izan ditu-
dan beste komunikazio-bideak jarraitu ahal izatea. 
Kameraren aurrean pare bat laburmetraietan parte 
hartu nuen, baina kamera atzeko lana nahiago dut.

Bide luzea egin duzu zinemagintzan, 2002an hasi 
zinen, eta aspaldi Sevillan ari zarela lanean. Ofizioko 
urteek ematen dizuten esperientziatik, hizkuntzak 
ematen dizun gertutasunetik eta lantokiak ematen 
dizun distantziatik, nola ikusten duzu azken ha-
markadako euskal zinemagintza?

Azken hamarkadako euskal zinemagintza geroz eta 
hobea ikusten dut: Euskarazko pelikulak egiten di-
tuen zuzendari, teknikari, aktore eta ekoizle belau-
naldi oso profesionala dago gaur egun. Eta horren 
ondorioz «Irati», «Akelarre», «Errementari», 
«Handia», «Loreak»… pelikulak egin ahal izan 

Ikusentzunezko ikasketak egin ondoren, Iratxe Pérez Barandalla (1982, Lizarra)  
edizioan eta postprodukzioan espezializatu zen. Aurrena, script lanetan hasi zen zineman, 

telesaioetan eta publizitatean. Besteak beste, 2002tik «Soinujolearen semea»,  
«A escondidas», «Baztan», «La felicidad perfecta» edo «Entrelobos» pelikuletan lan egin du.



dira. Dokumentalaren arloan ere, maila handiko 
ekoizpenak egiten dira, geroz eta hobeagoak. Bai-
na hori gertatu ahal izateko, baliabideak behar dira: 
Donostiako zinemaldiak ematen duen bultzada adi-
bidez, oso inportantea da merkatuaren aldetik. Bai-
ta Euskadiko eta Nafarroako Gobernuek euskarazko 
pelikulak kultur departamentuetatik bultzatu izana 
edo ETB-ren babesa ere.

Bestalde, distribuzio-merkatua izugarri aldatu 
da Netflix, HBO, Amazon Prime... bezalako plata-
formekin eta, etorkizunari begira, euskal zinema-
ren erronka plataforma horietan bere lekua lor-
tzean datza.

Zure ekoiztetxea sortu zenuen, Simetría Producciones, 
eta besteak beste Argelia, Kuba, Japonia, Frantzia, 
AEB eta Espainian barna ibili zara. Nolakoa da eza-
gutzen duzun konfort gunetik atera, estudioa, hiria, 
… eta lurralde urrun horietan lan egitea?

Esperientzia aldetik, oso aberasgarria da: Dokumenta-
len ekoizpenetan lan egiteko, bidaiatzea gustuko behar 
duzu, harremanak eta besteenganako jakin-mina.

Lehenik, hizkuntza aldetik itzultzaile bat behar 
duzu lantaldean, baita aurreprodukzio hilabeteetan 
ere: Bertako egoera eta kultura ondo ezagutzen duen 
norbait, grabaketa baimenak lortu ahal izateko. Ja-
ponian adibidez, lehenik ingelesez mintzatzen ginen 
eta ingelesetik japonierara itzultzen zuen lagun bat 
izan genuen. Ondoren, japonieratik zeinu hizkun-
tzara itzultzen zuen beste bat.

Bestalde, teknikoki, bertako elektrizitate sistema 
ezagutu behar duzu: herrialde bakoitzak berea dauka 
eta egokitzaileak behar izaten dira kamera-bateriak 
kargatu ahal izateko, argi-lanparak etab… Kubako 
eskualde batzuetan adibidez, arazoak izan genituen 
elektrizitatearekin.

Eta azkenik, eguraldia eta klima kontuan hartu 
behar dira: basamortu erdian, oihanean edo elurra-
rekin lan egiteko, tresna oso desberdinak behar dira 
eta tresna teknologikoak ongi mantendu behar dira 
hezetasun, bero eta hotz egoera gogorretan. Men-
diko arropa berezia behar izaten da ere bai, lan tal-
dearentzat.

Zure ekoiztetxearekin bereziki gai sozialen ingu-
ruko dokumentalak egin dituzu: Saharako ikasleen 
exodoa, lanbide zaharrak eta auzolana, Jurramendi-
ko gertakariak, rock-aren emakume aitzindariak… 
gaiak aukeratzen zaitu? zerk pizten dizu gogoa?

Bada, egia esan, ia denak kanpotik egindako eskae-
rak izan dira. Baina gai bati buruz idatzi eta filmatu 
ahal izateko, ikerketa handia egin behar da aurretik, 

testuingurua ondo ezagutu. Gai sozialak lantzen di-
tuzunean konpromiso etiko bat ere sortzen da par-
taideekin, harreman estu bat.

Balantza batean jarriko bazenu, zer alde on eta txar 
ditu aktoreekin edo istorioen benetako protagonis-
tekin lan egitea?

Aktoreekin lan egitean, aldez aurretik fikziozko per-
tsonaia bat eraiki duzu gidoian, eta pertsonaia horren 
jarrera istorioaren beharretara eraikitzen da: Erreak-
zioak, zerk motibatzen duen, ezaugarri psikologikoak 
eta fisikoak, janzkeraren koloreak… dena aurretik 
lantzen da. Filmatzean, zuzendari lanean jarraibi-
de ugari landu daitezke aktoreekin: Zer esaten duen, 
nola, zergatik, gorputzaren partitura… eta behin eta 
berriro errepika daiteke, kameralariaren, makinaria-
ren, foku-arduradunaren, aktorearen eta mikrofono-
-arduradunaren arteko koreografia ondo atera arte.

Benetako protagonistekin lan egitean, sortze-bide 
hori alderantziz egin behar da: Pertsonaren ezauga-
rriak ezin dira historiara moldatu, ezta zure gustura 
eraiki ere. Zuk ezagutu behar dituzu poliki-poliki: 
Zerk beldurtzen duen, zerekin amesten duen, zer-
gatik jokatzen duen horrela… eta horrekin, historia 
eraiki. Dokumentalak ez dira gidoietan eraikitzen, 
baizik eta muntaian. Filmatzen ari zarenean ez dira 
zuzendari-aginduak ematen, soilik estimuluak, eta 
ez da behin eta berriro errepikatzen. Beraz, kame-
rarekin trebea izan behar duzu. Ikuspegi zabala izan 
behar duzu, koreografia aurkitu, ez agindu.

Nik beti esaten dut dokumentala zinearentzat, 
musikarentzako jazz-estiloa bezalakoa dela: «zuk ez 
duzu istorioan agintzen, istorioak zuri agintzen dizu». 
Eta sormen dantza hori oso oso polita da, dantza ho-
rren arauak eta baldintzak onartzen baldin badituzu.



Publizitatea, telebista, zinema… zerk ematen du ja-
ten? eta zerk betetzen zaitu gehien?

Teknikari lanetan, telesailak hilabetetako edo urte-
tako kontratuak izan daitezke, zinemak zortzi edo 
bederatzi astetako lanaldiak izaten dira, eta publizi-
tatean pare bat egun soilik. Diruaren aldetik beraz, 
teknikarientzako telesailak egonkorragoak dira, gaur 
egun gainera zinemaren itxura eta lan tresna berbe-
rak erabiltzen dira, beraz sormen aldetik ez dago alde 
handirik. Zuzendari lanetan berriz, soldatarik handie-
nak publizitatearenak izaten dira, jakina, baldin eta 
ospe handiko zuzendaria bazara.

Nire kasuan, zinema dut gustukoen, eta hor hiru 
motatako pelikulak daude: fikziozkoak, dokumen-
talak eta animaziozkoak. Hirurak maite ditut berdin 
eta baita haien arteko hibridoak ere. Publizitatean 
izan dudan esperientzia ez dut oso gustukoa izan, 
baina izugarrizko baliabide teknologikoak izaten 
dituzte eta, hori bai zaidala interesgarri. Helburua, 
ordea, ez horrenbeste.

Une honetan «Todos lo sa-
bian» dokumentalarekin ari 
zara, elizaren pederastia ka-
suen inguruan. Gai zinez gor-
dina, zer ekarpen egiten dio 
dokumentalak jasan duten 
pertsonei eta gizarteari?

Bai, bi urte daramatzagu gra-
baketan, Nafarroan bereziki 
eta Lizarran bertan gainera. 
Aurten Estatuko kongresuan 
erakunde katolikoen pede-

rastia kasuak ikertzeko lehen urratsak eman dira eta 
Nafarroako parlamentuak Foru lege berri bat onartu 
du, Estatu mailan aitzindaria. Beraz, gertaera berri 
hauetara moldatu behar izan dugu grabaketa eta es-
trenaldia datorren urtera atzeratu.

Gai gordina eta gogorra izanik, partaideen eta tek-
nikarien artean izaten ari den harremana oso berezia 
eta polita izaten ari da. Zinemak, berez, ez du gaita-
sun eraldatzailerik edo terapeutikorik, baina doku-
mental-zinemaren ezaugarririk goraipatuenetakoa 
da memoria-kolektibo gisa duen balioa. Badu iraga-
neko gatazken berrikuspenean hondar ale bat gehia-
go ekartzeko gaitasuna. Gizartean eztabaida sortzeko 
indarra eta betebeharra izan dezake.

2002an zinemagintzan hasi zen neska hari zer esan-
go zenioke orain? Aholkuren bat emango zenioke? 
Eta orain zinemagintzan interesatua egon daitekeen 
Lizarrako ikasleren bati?

Egonkortasun handiagoko ikasketak egin ditzala!! … 
ez, ez, txantxetan ari naiz, kar-kar-kar. Zinemagin-
tzarekin maitemindua nago, eta maite duzun arloan 
lan egitea oso aberasgarria da. Interesa duen ikasleari 
esango nioke zinegilea izateko aurrena zinefiloa izan 
behar duela, pelikula asko ikus ditzala, abangoardia 
artistiko guztietakoak.

Pentsatzekoa da lanaren zatirik handiena gaztela-
niaz izatea, eta Sevillan bizi zara. Zer ematen dizu 
euskarak?

Lehenik eta behin, euskarak euskal zineman lan egi-
teko aukera eman zidan: Euskara jakin gabe, ezin 
izango nuke script-lana edo zuzendari-lana egin 
euskarazko pelikuletan. Eta euskarazko pelikuletan 
lan egin dut gehienbat, beraz aukera hori, euskarari 
zor diot. Euskal zinema nahiko industria txikia da eta 
denok ezagutzen dugu elkar, beraz familia baten an-
tzera sentitzen dut. Bigarrenik, nire kulturaz aritzen 
diren historietan murgildu ahal izatea gustuko dut: 
Nola izango naiz beste istorio batzuk kontatzeko gai, 
nirea, bertakoa, ezagutzen ez baldin badut?

BAZKIDETU Garean Euskaldunon Elkartean  
eta lagundu gure proiektuak finantzatzen.  

Kuota arrunta: 72 euro urtean. 

Bazkidetzeko eta informazioa: kotarro.eus/bazkidetu/



Gabonak edo Eguberriak abenduaren 24an 
hasten dira, Gabon-egunean, 25ean jarraitzen dute, 
Eguberri-egunean, 31n urtezahar-gaua ospatzen da, 
1ean urteberri-egunean, mendira igotzeko ohitura 
dago eta 6an Errege-eguna… baina ospatuagoa da 
Lizarran horren bezpera.

Lehen kristautasunak blaitzen zituen egunak, 
itxuraz bederen, baina azkenaldian jainko berri 
batek hartu du bere lekua: kontsumismoak. Antzina 
baina, lurrarekiko lotura ospatzen zen, solstizio 
garaia, eguna berriro ere luzatzen hasten denean, 
bizi berria, eta udaberriaren itxaropena.

Gabon egunaren bueltan Lizarrako karriketan 
barrena ibiltzen da neguko izaki misteriotsu bezain 
desiratua: Olentzero. Urtetako tradizioan pandemiak 
aldaketak eragin zituen, besteak beste orain bi urte 
mendi-ibilbide batekin ospatu zen eta iaz kalejira 
mugatua egin ahal izan zen.

Aurten, ohiko kalejirari nobedadeak gehitu 
zaizkio, eta mezu berritua ere badakarte: “Egun 
handia dugun arren, ezin dugu ahaztu eguneroko 
lana: Txondorra prestatzea eta sendatzeko landareak 
biltzea, bai gu bai zuek sendatzeko. Gure mendiak eta 
ingurua babestea ere gustatzen zaigu, zaborra bilduz, 
zuhaitzak landatuz eta animaliak zainduz. Gauza bera 
egitera animatzen zaituztegu, gure mendiez gozatuz eta 
zainduz. Euskara zaindu eta gozatzera ere animatzen 
zaituztegu.”

Aurrerapen gisa, Olentzero eta Maridomingik 
gutunak bildu zituzten abenduaren 17an, Larraizarren, 
eta horiek denak jasota, abenduaren 24an bisitatuko 
gaituzte berriro ere. Aurten, nobedade nagusi gisa, 
goizeko egitaraua ere izanen dela.

Berritasunak Gabon-egunean

Abenduaren 24a, goizean,  
baserritar jantzia ekarri!
· 12:00etan hamaiketakoa Nabarreria plazan, Gure 

Hizkuntza, Peñaguda, San Andres eta La Botaren 
eskutik.

· 12:30ean kalejira Lizarrako karriketan barrena. 
Trikitilariek eta bertsolariek girotuko dute.

· 13:00etan txikientzako, Gareanen eskutik pla-
za-jolasak Kulkirekin.

· Ekarri zure edalontzia txokolate beroa hartzeko, 
Basaula Elkarteak goxo-goxo prestatuko digu.

Abenduaren 24a, arratsaldean,  
Mari Domingi eta Olentzero:
· 18:00etan iritsiko dira, kartzelako zubitik, Mari 

Domingi eta Olentzero, eta handik San Martin 
plazara abiatuko dira. Bertan, Udaletxe zaharreko 
balkoitik hitz egingo digute.

· 18:25ean kalejira abiatuko da.
· 19:20an Ikastolara iritsiko da eta bertan Olentzero 

eta Mari Domingi agurtuko ditugu. Photocalla ere.
· 19:30ean Ur gaziko putzuan eta Arieta mendian 

agurtuko dute eguna mendizaleek. Argi-zizarea eta 
su artifizialak egongo dira.

Ohi bezala, magia zipriztinak egoten dira garai hauetan, batipat haur txikien begietan.  
Aurten, Egaren bazter hauetan, nobedade garrantzitsuak izanen dira abenduaren 24an.



Lizarrako Euskaraldia  
zenbait daturen argitara

Euskaraldia bitartean hainbat ekitaldi izan ditugu par-
te hartzea erraztu dutenak, besteak beste: azaroaren 
18an «Gurerara» ikuskizuna Allotzen eta ekitaldia 
Oteitzan; 26an Lizarran Kantuz; 27an «Txapeldun 
bihotza» bakarrizketa Gesalatzen; 29an «Luze edo 
motz» bikarrizketa mundiala Lizarran; abenduaren 
2an Lizarrako euskararen inguruo hitzaldia gaztetxean 
eta bertso afaria Bota Peñan; eta abenduaren 3an Li-
zarran Kantuz berriro.

Aurreko edizioei erreparatuz gero, esan daiteke Ega 
ondoko hiri honetan lau aldiz egin dela ariketa; izan 
ere, 2017an Euskararen Maratoia antolatu baitzen 
asteburu batez. Euskaraldiaren aurreko edizioan 611 
lagunek parte hartu zuten Lizarran eta aurten, mo-
mentuz, 501 lagunek izena eman edo berretsi dute. 
Beherakada beraz, zergatik? Izen ematean arazoak 
izan dira, horrek azalduko luke beherakada? Edo be-
netan parte hartze txikiagoa izan da? Euskal Herrian 
edizio honetan 161.099 lagunek izena eman dute, au-
rrekoan 178.184, hor ere beherakada.

Adinaren ikuspegitik, berriz, 16 urtetik 50 urte bi-
tarte hamarkadak nahiko antzeratsu banatzen dira, 
hurrenez hurren, partaide guztien %24 (16-30 adina), 
%27 (31-40) eta %26 (41-50) izan dira. Hurrengo bi ha-

markadetan, bakoitza %11ren bueltan ibili da (50-60 
eta 60-70 hamarkadak). Adinekoen parte hartze txi-
kiagoa azal daiteke adin horietan euskaldun gutxiago 
dagoelako, baina motibo bakarra ote da?

Halaber, interesgarria da ikustea nola banatzen den 
genero ikuspegitik adinka ere. Kontuan izanik ema-
kumeak izan direla batazbeste partaideen %64 ingu-
ru (aurreko edizioan %61), zenbat eta gazteago are eta 
«emakumeago» da parte hartzea. Berez, emakume 
gehien parte hartu duen adin-tartea gazteenarena da, 
16 eta 30 urte bitarteko partaideen %75 emakume izan 
baita. Ondoren apurka-apurka gizonen kopurua han-
dituz badoa ere adinean gora egin ahala, tarte guztie-
tan dira nagusi emakumeak. Zergatik parte hartzen 
dute emakume gehiago gizonak baino?

Ahobizi / Belarriprest banaketaren aldetik batazbes-
te %72 Ahobizi izan dira eta %28 Belarriprest. Adin-
ka, oro har, gazteenen artean Ahobizi rola nagusitu da 
gehien eta adinean aurrera egin ahala orekatuz joan 
da parte hartzea. Hala, 16 eta 30 urte bitarte Ahobi-
ziak %79 izan dira, 31 eta 40 urte bitarte %75, 41 eta 
50 urte bitarte Ahobiziak %69, 51 eta 60 urte bitarte 
%64, 61 eta 70 urte bitarte %60 eta 71 urtetik aurrera 
Ahobiziak %83 izan dira.

Euskaraldiaren III. edizioak jarraipen nabarmena izan du Lizarran, 501 lagunek parte hartu 
dute: 360 Ahobizik (%72) eta 141 (%28) Belarriprestek. Genero ikuspegitik, emakumeek 
gehiengo izaten jarraitzen dute, euskararen aldagai guztietan bezala: 319 emakume (%63,7), 
179 gizon (%35,7) eta 3 ez bitar (%0,6).

Gareanen «Luze edo motz» bikarrizketa Bota Peñan (argazkia: artistena)
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Herritik eta herriarentzat
—Kaxoi honetan sartuta utzi nuen, baiki.
Amak kaxoiaren barruan dagoen guztia trasteatzen dago, tarteka 

marmar egiteaz batera. Jada pazientzia galdua daukat nik, ikusi baitut 
ez dagoela non aurkitzerik hainbertze orduz bilatzen aritu garen hori.

—Utz ezazu, ama —diot nik, eta hasperen bat ateratzen zait—. 
Beste zerbaitekin konformatuko naiz. 

Buelta ematekotan nagoela ilusiozko oihu txiki bat entzuten da 
amaren ahotik.

—Aurkitu dut! Banekien hemen egon beharra zuela!
DVD zaharkitu eta koloregabetu bat dauka esku artean. Bere zorio-

nezko begitartearekin kontraste handia egiten du, masailak gorriturik 
baititu amak eta irribarre zabal batek betetzen dio aurpegiaren erdia.

—Azkenean, eh —barre egiten dut hori esan eta gero.
Zutik jarri eta DVDa pasatzen dit. Arretaz aztertzen dut nik, ziur-

tatu nahian ea bilaketa luze horren guztiaren ondoren aurkitutakoak 
pena merezi duen. Zuri-beltzezko argazki batek osatzen du portada, 
bi neska eta mutil bat elkarri besarkatuta, eta «Herria» dio izenbu-
ruak.

—Eta hau da erakutsi nahi zenidan filma? —Galdegiten dut, orain-
dik eskuetan dudanari beha—. Oraindik nago Alfred Hitchcock-en 
bat aukeratzeko garaiz. Zer dauka honek beste filmek ez dutena?

—Gure herrian grabatu zela —ziurtasun osoz mintzatzen da 
ama—. Eta euskaraz dela.

—Bai, baina…
—Istorio polita kontatzen da bertan, adiskidetasuna eta amodioari 

buruzkoa —badirudi monologo bat hastekotan dagoela…
—Ama —monologo saiakera moztea erabakitzen dudan arte—. 

Zer dauka film honek besteek ez dutena?
DVDa esku batetik bestera pasa eta instant batez sakonki pentsa-

tzen geratzen da. Sentimendu aunitzek zeharkatzen dute bere aurpe-
gia segundo horietan.

—Maria Jesus, Eugenia eta Eduardo —izenak erran bitartean ar-
gazkian agertzen direnak seinalatzen ditu—. Guztiak herritar norma-
lak, guztiak nire lagunak. Akaso aurkituko al duzu halakorik Alfred 
Hitchcock-en film batean? 

—Ez.
—Ba hori. Herritik eta herriarentzat, producto local.

Onintze Arrastia

Onintze Arrastia Mauleon (2004, Are-
llano) idazle gaztearen hitzekin go-
zatuko dugu Kotarro aldizkariko atal 
honetan, berak idatzitako ipuinen bitar-
tez. 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 lehiake-
tan saritua izan da 2018, 2021 eta 
2022 urteetan eta Urruzuno literatur 
lehiaketan 2021. urtean.5 hitz
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Foto-inkesta:
Gurasoak eta zinema
2018ko urte hasierarekin batera 
aldaketa handiak dira gertatu ziren 
Los Llanos Kulturagunean. Besteak 
beste, zinemen kudeaketa enpresa 
berri batek hartu zuen bere gain 
eta 60 estreinalditik gora ekarri 
ditu euskaraz. Haietako gehienak 
haurrentzako animaziozko filmak, 
aitzakia honekin, honako foto-
inkesta egin dugu:

1- Joan al zarete euskarazko filmak 
ikustera? Haurrekin? Gabe?

2- Bereziki gogoratzen duzun euskal 
pelikularen bat. Zergatik?

3- Zein taldetakoa zara? Krispetak 
bai ala krispetak ez taldekoa? berdin 
zaizu? Zergatik?

Nahia eta Unai
1. Bai, haurrekin.

2. Bai, «Zutik!», asko 
gustatu zitzaigulako: 
pertsonaiak (iratxoak) 
eta musika batez ere. 
Oso gai interesgarria da 
haurrentzat.

3. Krispetak bai. Guretzat zineman krispetak 
izatea derrigorrezkoa direlako.

Roberto
1. Bai, haurrekin batez ere. Oso zinemazaleak gara, 
ete umeendako filmak ere gustukoak ditugu. Orain 
beren kontura doaz, eta tarte horiek probesten ditugu 
gu ere joateko. Baina, nire bikotekideak euskaraz ez 
dakienez, gaztelaniazko saioetara joaten gara.

2. Bada, ez dakit nire burua oker egongo den edo 
ez, baina uste dut «Tasio» euskaraz ikusi nuela, 

jatorrian gaztelaniaz filmatua izan arren. Egia esanda, euskaraz edo 
gaztelaniaz, filma ikusi dudan bakoitzean hunkitu egin nau. 

3. Kontraesana daukat zentzu horretan! Alde batetik krispetak gustuko 
ditut (eta bestelako litxarreriak ere bai), baina besteek jatean eta zarata 
egiten dutenean, edota poltsak irekitzean, asko molestatzen dit. Beraz, 
irtenbide bakarra ikusten dut: Zinema aretoa niretzat izatea. Berez, 
behin baino gehiagotan egon naiz bakarrik zineman, sentsazio arraroa 
da, baina zarataren aldetik primeran.

Txemi eta Eulate
1. Ni beti haurrarekin joaten naiz 
euskarazko filmeak ikustera.

2. Bai, ikusi ditudan azken filmeetatik, 
«Hopper oilaskoerbia» izan da. Ordu eta 
piko oso gustura pasa nuen.

3. Krispetak besterik ez, eta umeentzako 
filmeetan bakarrik. Beraientzat 

zinemarekin lotuta dagoen zerbait izan daiteke, helduentzako 
filmea ikusi ondoren garagardo bat hartzea bezala. Helduen 
filmeetan ezin dut jasan zaratarik!!

Roberto eta Paula
1. Bai, aurten behin baino gehiagotan joan 
gara semeekin. Noizean behin gustatzen 
zaigu familian planifikatzea zinema-
arratsalde bat.

2. Gogoan dut «Handia» ikustera joan 
nintzenean asko gozatu nuela tarte 
horretaz. Ikusteko gogo handia nuen, eta 
Lizarran eta euskaraz egin ahal izatea zorte 
handia izan zen.

3. Bai, zinemara joaten garenean krispetak erosten ditugu beti, 
erritualaren parte baita. Egia da dena nahiko zikin geratzen dela eta 
batzuetan gogaikarria izaten dela, baina ez litzateke gauza bera izango 
zineman jaterik ez balego.

Pl. Zugarraondoa, 6 · ABARZUZA · TEL. 948 520 138



denborapasak

Gurutzegrama

Euskal glifoa 
Goitik behera
1- Montxo…
3- Lizarrako Foru  
     enparantzako areto  
     zaharra
6- Amaren…

Ezker eskubi
2- Donostiako…
4- Erraldoia
5- Aupa…
7- Ikazkina
8- Hamaseigarrenean…

Bertso  
zutabea

Lumiere anaiek asmatu zuten
denbora pasa onena
artea dela esaten dute
hain zuzen zazpigarrena
fikziorik utopikoena
eta distopikoena
gezurretako egia ederra
holakoa da zinema.

Gure mundua ezaguna zen
ta gure ustez seguru
pelikuletan ikusten gendun
zenbait izurri ta gudu
azkenaldian gaitz horiekin
geu izan gara helburu
errealitateak berriro
fikzioa gainditu du.

Mendebaldeko ikusmoldean
zinemaz gaituzte hezten
komunikabideen bitartez
gezurrak sinestarazten
gidoiak hala eskatzen badu
guztiok gara biluzten
gaur ez dakit zer den fikzioa
eta zer egia ez den.

Egilea: Pello Etxaniz
Zortziko handia, Pello Joxepe doinua.



Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa

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

62. 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

Abenduaren 23an. 
Aritzalako (Deierri) Montalban Gizarte Etxean,  
«Legoteka eta Olentzerori gutuna» tailerra,  
18:00etatik 19:30era.  
Izen emateak Irantzu euskara zerbitzuan  
abenduaren 20ra arte.

Urtarrilaren 3an 17:00etan 
Gabonetako zinema:  
«Rabbit Academy,  
Pazko arrautzen lapurreta 
handia»

Gabonetako agenda 

Abenduaren 28an, 18:00etan 
«Altxor kutxaren bila»  
familia-antzezlana  
Los Llanos Kulturagunean.  
Antzezlan honetan Galtzagorri 
eta Galtzabeltz pirata ausartek 
kontatuko dizkigute Patatapocha 
pirataren altxorra aurkitu arte 
mundu osoan zehar izandako 
abentura eta zoritxarrak. 
Kontinenteetako kultura-
aniztasuna, ohiturak, hizkuntzak 

eta istorio asko ezagutuko ditugu. Eta haiek gidatuko 
gaituzte inoiz kontatu, abestu eta dantzatu dizuten 
altxorraren bilaketa zoroena eta dibertigarriena.

Eta zer egongo da altxor-kutxaren barruan? Urrezko 
txanponak? Bitxiak eta erlikiak? Ikusiko… Eva Azpilikueta 
eta Maitane Perez dira Galtzagorri eta Galtzabeltz piratak

Abenduaren 30ean, iluntzean 
J. Martinaren kontzertua Sugarra 
gaztetxean.  
J. Martina taldea Kattalin eta Ane 
Barcena ahizpek eta Javi Jorajuriak 
osatzen dute eta 2020an hasi ziren 
lehen abestiak sareratzen. Baseekin 
jolasteko gogoz abiarazi zuten taldea 
eta estilo ugarri jorratzen dituzte. Berria 
egunkarian jaso bezala, «Krisialdi baten 
ondorioak pairatzen dabilen langile 
klaseko gazte batzuen bizimodutik 
eta arduretatik abestu nahi izan dugu. 
Gure belaunaldiarekin lotutako zerbait 
egin nahi genuen, momentu honetan 
kokatu ahal gaituena daukagun artearen, 
politikaren eta egoeraren aurrean». 

Abenduaren 24an 
Olentzerok eta Maridomingik bisitatuko gaituzte, 
goizez eta arratsaldez.  
Goizeko kalejira 12:00etan hasiko da Nabarreria 
plazan eta Santiago plazan amaituko da eguerdian.  
Arratsaldekoa, berriz, 18:00etan hasiko da zubi 
aldapatsuan eta iluntzera arte luzatuko da.


