
PORROTX ETA MARIMOTOTS
Otsailak 8, 17:00
«Urteak bete, abenturak bizi!»
Los Llanos Kulturagunea

GURERARA, MUSIKA URBANOA
ETA BERTSOA OSKAR 
ESTANGAREKIN
Otsailak 22, 18:30
Bota Peña

LIZARRAN KANTUZ
Otsailak 25, 19:00
Baxe Nafarroa kaletik

TXOKOLIPUINAK
Otsailak 28, 18:15
Maitane Perezekin
Alfonso Ugarte aretoa

IRAKURRI, GOZATU, BERTAN
EROSI ETA OPARITU KANPAINA
Martxoaren 15etik maiatzaren 31ra

SOLASALDI ILUSTRATUA
Asisko Urmenetarekin
«Amaiur, Libera State»
Martxoak 28, 18:30
Liburutegia

LITERATURA SOLASALDIA
«Dendaostekoak» Uxue Alberdirekin
Apirilak 24, 18:30
Liburutegia

AGENDA
Otsailak 11
herri inauteriak
Lizarra

Otsailak 25-26
«Momiak» animazio filma
Los Llanos Kulturagunea

Otsailak 25-26
«Irati, izena badu, bada» filma
Los Llanos Kulturagunea

Tolon-tolon! Herri Inauteriak 
gerturatzen direnean entzuten den 
zintzarri hotsa. Aspaldiko ohiturak 
berreskuratzen dira ekimen indartsu 
honetan. Hala ere, antolatzaileak ez 
dira konformatzen garai bateko tra-
dizioen errepikatze hutsarekin, gaur 
egunekoari lotu eta elementu berri-
tzaileak txertatzen dira. Hor daude 
Ikazkinaren edo herri askotan irudi-
men handiz sortzen diren beste per-
tsonaia askoren adibideak.

Aurpegia –eta gorputz osoa, oro 
har– estaltzen du herritarrak, ano-
nimotasunean ezkutatuz eta ba-
rruan daukana ateraz: Bere izae-
ra basati, magiko, zirikatzaile edo 
misteriotsua azaleraziz. Nor da 

nor? Lizarran hiru inauteri desber-
din antolatzera iritsi gara: kaldere-
roak, herri inauteriak eta inauteri 
koloretsuak, bakoitza bere ezauga-
rriekin, baina baita elementu ko-
munekin ere.

Lizarraldeko hainbat herritan 
eusten zaio tradizio honi eta ber-
pizkunde moduko bat ematen ari 
dela soma daiteke. Herri askotan 
berreskuratze lana egiten da eta 
inauteri zaletuentzako bada auke-
ra hainbat asteburutan zehar herriz 
herri inauterietan parte hartzeko. 
Beraz, zeren zain egon? Hartu za-
pia, larrua, makila, margotu aurpe-
gia, nahi duzun mozorroa prestatu 
eta atera kalera!

Garean-Jarduerak

63.
zenbakia

2023ko otsaila
debaldeko alea

www.kotarro.eus

Aurpegia estaliz, 
barruak atera



Lizarrako Herri Inauteriek 30 urte

Ekimen hau antolatzen duen batzordeari mozorroa 
kendu eta bertan parte hartzen duten bi izaki magiko 
hauekin egon da Kotarro.

Nola sortu zitzaizuen herri inauterietan parte har-
tzeko gogoa?

Garazi: Ni oso gaztetxoa nintzenean hasi nintzen par-
te hartzen. Orduan, ostiralean izaten zen. Berehala 
nire izatearekin bat datorren zerbait zela ulertu nuen, 
gehien gustatzen zaizkidan gauzetariko batzuk bil-
tzen dituelako: Lehenbizi, Frankok debekatu zuena 
berreskuratzea esan nahi du, gure kulturaren jaialdi 
paganoa. Gero, badirudi naturarekin eta biodinamika-
rekin lotura zuzena duen erritua zela, lurra berpizteko 
egiten baitzen. Gainera, garai batean ere herri xeheak 
egun hau injustiziak epaitzeko erabili zuen, beraz he-
rriaren botereari keinua egiten dio. Eta, gehienbat, 
ni inauterietan ematen den anabasa, probokazioa 
eta kalearen eskuratze horrek erabat pizten naute!!! 
Gaua gauekoentzat! Gainera, gure inauteri herrikoie-

tan ikusten den mundua plastikorik gabekoa da, eta 
hori ere aipatzekoa da.

Maider: Txistuarekin kalera ateratzen hasi nintze-
nean izan zen nire herri inauterietako lehen irteera. 
Orduan, ostiral gauetan izaten zen. Txano bat eta ai-
taren kamiseta batekin atera nintzen txistua jotzera. 
Egia esan, lehenengo inauteri horiek oso ondo gogo-
ratzen ditut, flipatu nuen sortzen zen giro jatorrarekin 
eta oso gustura sentitu nintzen saltsa horretan ha-
sieratik. Ondoren, Gazte Asanbladan genbiltzanean, 
Pinupe Gaztetxean inauteriak emozio handiz bizi zi-
ren. Gaztetxea antolatzaile indartsua zen eta inaute-
rien gaia gustuko bazenuen, berehala eta nahi gabe 
murgiltzen zinen inauterien prestaketetan. Ikazkina-
ren pertsonaia gaztetxean sortu zen eta urte haietan 
motibazio handia genuen pertsonaia berria ezaguta-
razteko. Herri inauterietan sortzen den energia hori 
berezia da: Natura, lurraren berpiztea eta hainbat iza-
kirekin lotura, jendea ez ezagutzea, ohitura zaharren 
berreskuratzea, dantzan askea…

Maider Etxeto eta Garazi Urabaien oso gaztetxo zirelarik hasi ziren herri inauterietan parte 
hartzen. Gero, antolaketan murgildu ziren. Ondo murgildu ere, beste askoren artean herri 

inauteriei bultzada indartsua eman zieten belaunaldikoak baitira, ikazkinaren aro berri honi 
hasiera ematea tokatu zitzaien. Lizarrako Herri Inauteriek 30. urtemuga ospatzen dute. 



Lizarran hiru inauteri ospatzen dira: kaldereroak, 
herri inauteriak eta inauteri koloretsuak. Azal-
duko al duzue bakoitzean zer antolatzen duen 
Inauteri Batzordeak?

Kaldereroetan, Lizarrako karriketan barna kalejira 
egiten da. Astoa eta gurdiarekin Francisco Beruete 
dantzari-talde ohiak eta Larraiza dantzari taldeak, 
Alkaburua fanfarrearekin kalderoetako dantzak egi-
ten dituzte. Ondoren, parte hartzaile guztiek txoko-
latada izaten dute. Herri inauterien aurreko astean, 
Gaztetxean eta la Botan Ikazkinaren dantza ikasi eta 
mozorroak prestatzeko tailerrak egiten dira. Karro-
zak ere aste bat lehenago prestatzen dira.

Herri inauterien egunean, goizean bi kalejira 
daude. Txikien kalejira, Foru Plazatik ateratzen da, 
pertsonaia mitologiko ugarik parte hartzen dute, 
baita dantzariak eta eskoletako ume askok ere. Bes-
talde, gaztetxetik, txondorra eta ikazkinen karroza 
ateratzen da triki poteoan. 

Eguerdian, 13:00ak aldera, Santiago plazan el-
kartzen gara Peña la Botak egiten duen hamaiketa-
koan, bertan giro alaia egoten da, musikaz eta dan-
tzaz girotua. Ondoren, Lizarra Frontoira joaten gara 
bazkaltzera. Aurten 650 lagun inguru bilduko gara. 
Bazkari hau prestatzeko, ezinbestekoa da Peñagu-
da Elkarteko sukaldariek hainbeste lagunentzako 
egiten diguten menu goxoa. Bazkaria eta gero Kan-
tuz-a daukagu.

Arratsaldean, La Bota elkartetik kalejira abiatzen 
da, bertan Lizarrako trikitilariak, fanfarrea, txistu-
lariak, dantzariak, karrozak, joaldunak, ikazkinak, 
sorginak, hankamotxisak… ateratzen dira. Bi gel-
dialdi egiten ditu kalejirak, bata San Martin enpa-
rantzan (San Andres peñaren luntxarekin) bestea 
Santiago enparantzan (AEK eta Mendizale Elkarteak 
prestatutako luntxarekin). Bukatzeko, Foru Pla-
zan, sua piztu eta ikazkinaren dantza egiten dugu. 
Indarrak berreskuratzeko, Peña la Botan askaria 
daukagu eta ondoren musika la Botan eta Sugarra 
Gaztetxean.

Inauteri koloretsuak 1994ko kintoek antolatu 
dute eta hau da izango dugun egitaraua:

· 17:00 Foru plazan, musika eta mozorro lehiaketarako  
   izen emateak
· 18:00 Desfilea eta mozorro lehiaketa
· 19:00 Txokolatada
· 20:30-23:30 Miarawa batukada
· 21:00 Zezensuzkoa

Zein berezitasun uste duzue daukala Lizarrako 
herri inauteriak, beste batzuekin alderatuta?

Beno, agian hiru inauteri ezberdin direla? Herri guz-
tietan oinarria berdina izaten da, baina gero herri ba-
koitzak bere istorio propioa dauka, bere pertsonaia eta 
usadio bereziekin. Herri inauteriak gustuko dituzten 
pertsonentzako hitzordu hauek orokorrean oso be-
reziak izaten dira. Guretzako, urteko datarik garran-
tzitsuenetakoa da. Kuadrila eta lagunekin mozorroa 
jantzi, karroza egin eta egunaz disfrutatzea maite 
dugu. Jende pila atera eta parte hartzen duela ikus-
tea oso pozgarria da guretzat. Lizarra gure herria da 
eta txiki, gazte eta helduak ikazkinez jantzita ikustea 
pasada bat da guretzat. Dena dela, beste herrietakoak 
ere asko gustatzen zaizkigu. Lizarraldeko beste herri 
batzuetan herri inauterietako pertsonaiak berresku-
ratu eta herri inauteriak ospatzen ari dira: Oteitza, 
Larraga, Sartaguda eta aurten, baita Allinibarren ere.

Bat aukeratzea zaila izango da, baina zein da zuen 
pertsonaia gustukoena? Zergatik?

Aukeratzea oso zaila egiten zaigu. Urte asko darama-
tzagu mozorroa janzten eta askotariko mozorroak egin 
eta jantzi ditugu. Lizarran hiru mozorro tipiko egoteaz 
gain, geuk geure mozorro propioak asmatzeko joera 
izan dugu askotan, eta beharbada gustukoenak geuk 



sortu ditugunak dira: Larrua jantzi, kareta bat egin, 
belar batzuk zintzilikatu… eta irudimenari hegan egi-
ten uzten diogunean.

Nola ikusten duzue etorkizuna? Belaunaldi be-
rriak gogotsu al datoz?

Bai, gogotsu datoz. Badago gai hau benetan bizi duen 
jende berria, gaztea. Eta, zer esanik ez, txikitxoak. 
Hala ere, jendea antolakuntzan parte hartzera ani-
matu nahiko genuke!!

Eta nola animatuko zenukete jendea inauterietan 
parte hartzeko?

Egunak oso politak dira, ez duzu zertan kristoren 
mozorroa izan. Lagun bati mozorroa eskatu edo 
etxeko lau trapurekin atera zaitezke festaz disfru-
tatzera. Herri inauterietarako aurten ere mozorroak 
egiteko zenbait tailer prestatu ditugu, horietan par-
te hartzean inauterietan bete-betean murgiltzen 
zara. Bertan, Inauteri eguna baino lehenagoko egu-
nak emozio handiarekin bizi 
ditugulako: Karrozak munta-
tzen, mozorroak egiten, dan-
tza ikasten… adin ezberdina 
dutenen artean harremanak 
sendotzen dira eta lagun be-
rriak egiten dira.

EGITARAUA:
KALDEREROAK, OTSAILAK 10 OSTIRALA
• 18:30 Foru plazatik kaldereroen kalejira
• 19:30-20:00 Txokolatada Foru plazan

HERRI INAUTERIAK: MOZORRO TAILERRA
• Sugarra gaztetxean: Urtarrilak 31, otsailak
 2,3,7,9,10 arratsaldeko 18:00etan
• Peña la Botan: Urtarrilak 31, 17:30ean

HERRI INAUTERIAK, OTSAILAK 11
LARUNBATA
• Kalejira txikia:
 - 10:30 Mozorro topaketa Foru plazan
 - 11:00 Kalejira hasiera
• Triki-poteoa:
 - 10:00 Kaldikoa Sugarra gaztetxean
 - 11:00 Ikazkin eta sorginen karrozekin triki-poteoa
 - 13:00 Hamaiketakoa Santiago Plazan
 - 14:00 Bazkari herrikoia Lizarra Frontoian:
  12€ helduak - 5€txikiak. Tiketak: Berri, Ametsa,
  Katxetas eta Irrintzin salgai.
 - 19:00 Kalejira La Bota elkartetik
 - 21:00 Askaria: Peña la Botan
  Ondoren, parranda Peña la Botan  
  eta Sugarra gaztetxean

INAUTERI KOLORETSUAK, OTSAILAK 18
LARUNBATA
• 17:00 Foru plazan, musika eta mozorro
 lehiaketarako izen emateak
• 18:00 Desfile eta mozorro lehiaketa
• 19:00 Txokolatada
• 20:30-23:30 Miarawa batukada
• 21:00 Zezensuzkoa

Lagundu eta parte hartzen dute: Francisco Beruete dantzari 
ohiak, Fanfarre Alkaburua, Scherzo musika eskola, Iturrieta 
Gaiteroak, Virgen del Puy eta San Andres, Larraitza dantzari 
taldea, 94-ko kinta, Ibai Ega dantzari taldea, Zurrumurru zirku 
taldea, D ereduko gurasoak, Lizarra kantuz, la Bota Elkartea, 
Peña la Bota, Peña San Andrés, AEK, Lizarrako Mendizale 
Elkartea, Asdrubal, ANFAS, Peñaguda, Oteitzako Arrano 
elkartea, Tortotxiki, Joaldunak, Lizarrako trikitilariak, Iker txasko, 
Lizarrako Fanfarrea, Aita Hilario Olazaran Txistulari taldea, 
Sugarra Gaztetxea.

BAZKIDETU Garean Euskaldunon Elkartean  
eta lagundu gure proiektuak finantzatzen.  

Kuota arrunta: 72 euro urtean. 

Bazkidetzeko eta informazioa: kotarro.eus/bazkidetu/

Ilustrazioak Iker Garaioren eskutik.



Irakurzaleentzako zita garrantzitsuak 
euskaraz

ASISKO URMENETA, «Amaiur! Libera State»  
(Erroa argitaletxea). 128 orrialde.
Solasaldi ilustratua.  
Martxoak 28, asteartea, 18:30, Liburutegian.

501 urte beteko dira aurten Nafarroako Erresumak 
Amaiurko gaztelua galdu zuenetik. Esangura historiko 
eta sinboliko handiko gertakizun honen inguruko 
entsegua aurkeztu zuen Asisko Urmeneta (Iruñea, 1965) 
komikigileak pasa den urtean. Komiki honek hainbat 
lekukotasun jasotzen ditu eta lan historiografiko handia 
dauka atzean. Modu honetan, guda hau Nafarroako 
Erresumaren hamar urteko konkistan (1512-1522) 
testuinguratzen du egileak. Amaiurko Gaztelua Elkarteak 
egin zion proposamenta eta elkarrizketa batean ondokoa 
adierazi zuen Asiskok: «Dirurik bagenu Netflix-en 
bizpahiru telesail izango genituzke dagoeneko, hala izan 
ez denez komikia egin dugu».

UXUE ALBERDI, «Dendaostekoak» 
(Susa argitaletxea). 216 orrialde.
Literatura solasaldia.  
Apirilak 24, astelehena, 18:30, Liburutegian.

Uxue Alberdik (Elgoibar, 1984) bere ama eta izebak 70. 
hamarkadan ireki zuten dendan kokatzen du liburua. 
Bertako joste eta bordatze lanei beste bi produktu 
gehitu zizkieten dendan: diskoak eta liburuak. 2020an 
Euskadiko Literatura Sariaren irabazleak, izaera politiko 
handia ematen dio libururari eta gurkotasuneko gai 
asko jorratzen ditu detaile txikien bitartez. Hamarkadaz 
hamarkada gizartean bizi izan diren gai desberdinak 
dendarien ikuspuntutik jorratzen ditu.

Martxoaren 15arekin batera Irakurri, Gozatu, Bertan erosi eta Oparitu kanpaina  
abiatuko du Gareanek, ohi bezala. Eta, horrekin batera, hitzordu literarioak  
garaiz proposatu nahi ditu, literaturazaleek irakurtzeko beta izan dezaten.

Laburpenak laburpen,  
bi lan hauen nondik norakoak hobekien  

ezagutzeko liburuen aurkezpenetara joatea  
bezalakorik ez dago.  
Beraz, gorde datak!



Haize berria dator  
Oteitzako inauterietara

Bertako herri inauteriak antolatzeko batzordean iaz 
sartu ziren Miriam Arrondo, Tomasa López, Aitziber 
Alegría, Ioanna Adrian, Idoia Arrondo eta Ana Marti-
nez de Eulate. Aurtengoarekin, beraien bigarren urtea 
izan da antolatzaile moduan, nahiz eta inauterietan 
betidanik hartu duten parte.

Noiz eta nola sortu ziren Oteitzako herri inaute-
riak?

Oteitzako herri inauteriak 2015. urtean sortu ziren, 
herrian euskal kulturarekiko sumatzen genuen hu-
tsunea bete ahal izateko. Oteitzan ez zegoen D ere-
durik, ezta euskal-napar nortasuna adierazten zuen 
beste ezer. Beraz, Larragako joaldunak eredutzat har-

tuta, mozorro batzuk prestatu eta Larragakoekin tru-
katzea erabaki zen (gu haien herrira joatea eta haiek 
gurera). Horrela poliki-poliki hazia hazten joan zen, 
Oteitzako Arrano Kultur Elkartea sortuz.

Herri bakoitzak baditu bere pertsonaia eta histo-
rio bereizgarriak. Oteitzan ere hala al da? Zein-
tzuk dira?

Bai. Oteitzak ere baditu bere izaki propioak, eta baita 
euskal mitologiako pertsonaia esanguratsuen egoki-
tzapenak ere: Gardatxo, Behorra, Artabakoitz, Erroak, 
Lamiak, Turtumendiko Mari, Ikazkinak, Perratzai-
leak, Momotxorroak eta Sorginak beste askoren ar-
tean. Gure Inauterien berezitasunak Galo aldaparen 

Oteitzatik ere entzuten dira izaki mitikoen ahotsak. Jende ugari hurbildu zen  
urtarrilaren 28an herriko inauterietara. Aste hauetan inauteri zaleentzat ia astebururo  

dago aukera herriren bateko mozorro-festan parte hartzeko,  
bakoitzak baditu bere berezitasunak.



jaitsiera eta pertsonai guztiak batzen dituen istorioa-
ren antzerkia dira. Hala ere, egun osoan zehar hainbat 
jarduera daude: Kantuz, Dantzak, Hamaiketakoa ki-
roldegian eta, egunarekin amaitzeko, afari herrikoia.

Zein da Lizarraldeko beste herriekin duzuen ha-
rremana? Oteitzara etortzen dira, zuek ere beste 
herri batzuetan parte hartzen duzue...?

Larraga, Lizarra eta Sartagudako inauteriekin oso ha-
rreman estua daukagu. Bakoitzak baditu bere data 
finkoak, horrela ez dugu egunik zapaltzen eta ilusio 
handiz parte hartu dezakegu guztietan. Horretaz gain, 
Ontzineda egoitzan eta Remontibaleko D ereduko 
inauterietan ere parte hartzen dugu urtero.

Urtetan zehar herri inauteria aldatuz joan da. Au-
rrera begira, zein da ikusten diozuen etorkizuna?

Hasi ginenetik asko aldatu dira jada. Partaidetza as-
koz handiagoa da, 2022an herriko 136 lagunek jan-
tzi zuten mozorroa, Larraga, Sartaguda, Bargota eta 

Lizarrako jendeaz gain. Pertsonaia berriak sortze-
ko gogo handia daukagu. Aurten, adibidez, familia 
berri bat aurkeztuko dugu, laugarren elementua: 
Haizea. Eta etorkizunerako nahiak, egun polit hau 
ospatzeko gogoa ez galtzea, datozen belaunaldien-
tzako eredu izatea eta etorkizunean antzezlan osoa 
euskaraz egin ahal izatea dira.

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

Hona hemen egitaraua:

• 12:00 Dantzak eta hamaiketako herrikoia Rason
• 13:30 Kantuz
• 19:30 Galo aldapatik inauterietako pertsonaien  
    jaitsiera eta antzerkia Rason
• 20:30 Kalejira (Tabernen inguruan)
• 22:30 Afari herrikoia polikiroldegian



Euskal Herria postapokaliptikoa: 
«Artxipelagoa» podcasta

5 
hi

tz

Pilula bakoitza hogeita bost bat minutuko audioa 
da eta istorioa une honetan bigarren denboraldia 
amaitzen ari da. EITBrentzat ekoitzi du Ulu Mediak 
eta podcast plataforma guztietan dago: EITB pod-
kastak, iVoox, Spotify… Horretaz gain, App forma-
tuko komikia ere bada eta hemendik gutxira euska-
rri fisikora ekarriko dute abentura hau.

Mundu distopiko bat, aktore askorekin... Artxipe-
lagoaren sortzaileek lehen denboraldiaren aurkez-
penean aitortu zuten «erronka» eta «erokeria» 
izan zela: aktore asko, ahotsak, soinuak eta efek-
tuak elkarrekin digitalki kateatu eta josi egiten da 
Ulu Mediako laborategian.

Istoriaren protagonista Jare neska gaztea da, Hon-
damendia gertatu ondoren jaio zen Euskal Artxi-
pielagoan. Jaio eta gutxira hil ziren bere gurasoak, 
izurrite baten biktima, ustez. Jare bere aitona Aito-
rrekin bizi da,azken Printzetako bat. Hari esker, au-
rreko munduaren berri du lehen eskutik.

Nizar Jareren laguna, bera baino gazteagoa. Euskal 
Artxipelagoan jaio zen arren (hara non eta Lizarrako 
portuan), bere gurasoak hiltzean aiton-amonenga-
na joan zen Marrakechera. Orain berriz ere Euskal 
Artxipielagora itzultzea erabaki du. Askok Ipar Afri-
kako Ligaren espioitzat dauka, baina Jarek estimua 
hartu dio Nizarri. Trebea da itsasontziak gidatzen 
eta Jareri burdin bila laguntzen dio.

Emaiozu aukera bat euskarazko podcastei, paseoan, 
etxeko lanak egiten…

«Artxipelagoa» Fikziozko podcast serie 
distopikoa da. 2103 urtea da eta itsasoaren 
maila 500 metrotik gora igo da. Euskal 
Artxipelagoak bere etorkizuna erabaki behar 
du mundu kaotiko batean eta Jare gaztea 
ustekabean abentura baten protagonista 
bihurtuko da.



Sugarren dantza
Ez dago hotzik sugarren ondoan, ez eta iluntasunik ere. Sugarren 

ondoan biltzen dira pertsonaia aunitz, kantu eta dantzen artean ba-
rrezka. Ikuspegi zinez ederra eskaintzen dute guztia kanpotik ikusten 
ari garenon begietan. Inbidia pixka bat sentitzen dut, inoiz ez naize-
lako horren parte izan, eta ez naiz izanen.

Zer da haiengan hainbertzeko zoriontasuna eragiten duena? Jakin 
nahiko nuke. 

Mozorrotzearen zentzua ere ulertu nahiko nuke. Badirudi bere 
burua transformatzen duela mozorro bat ipintzen duenak. Seriota-
sunetik zoramenera eta neutralitatetik alegrantziara egiten du bidea. 

Askatasunaren sinbolo bihurtu baita mozorrotzea. Antza, bizitzako 
arazo eta kezkak tenore batez ahaztu eta aske sentitzean datza. Baina 
mozorroak berak ez du eragiten sentsazio hori, giroak baizik. Kolek-
tibitate izaera dauka ospakizunak. Elkarrekin janzteak elkarrekikota-
suna dakar, azken finean. 

—Esto es un poco pagano —dio nire alboan gelditu den gizon batek.

Paganismoa. Konnotazio txarra eduki du hitz horrek historian 
zehar. Orain, ordea, zentzugabeak iruditzen zaizkit gizon haren hi-
tzak. Jai pagano honek itxura ona daukala erran nahi diot, baina ez dut 
horretan tenorea galduko. 

Horren ordez, gorputz dantzariei beha jarraituko dut gaurkoz, hu-
rrengo batean haietako bat izanen naizela amesteaz bat.

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

5 
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Foto-inkesta:
Herri inauteriak
Baga, biga, higa, laga, boga, sega, 
zai, zoi bele, arma tiro PUM! Hemen 
dira herri inauteriak eta karrikak 
errautsez, mozorroz, eta izaki 
magikoz beteko zaizkigu!

1- Zer da herri inauterietan gehien 
gustukoen duzuna?

2- Zein pertsonaia da zure 
gogokoena? Zergatik?

3- Beste nonbaiteko bateko herri 
inauterietan egon al zara inoiz? 
Zer moduzko esperientzia izan da? 
Hurrengo batean nora joan nahiko 
zenuke?

Mikel Zalduendo
1. Herri inauterietan gehien gustatzen zaidana 
egunean zehar egiten diren kalejiretan murgiltzea da, 
mozorro eta karrozekin sortzen den giroaz gozatzen 
eta bazkaria, noski. 

2. Nire pertsonaiarik gustukoena Ikazkina da, 
zalantzarik gabe. Ez bakarrik estetikoki oso mozorro 
polita iruditzen zaidalako, baizik eta mozorro hau 

herri honetako hainbat gazte belaunaldiren artean sortu delako. Ordutik 
aurrera jendeak pila bat sustatu du. Azkenik, Lizarrako bertako pertsonaia 
gisa finkatu delako.

3. Altsasuko inauterietara joateko ohitura izan ohi dut eta Ikazkinez 
mozorrotzen naiz, esperientzia oso dibertigarria eta aberasgarria da. 
Bestalde, aurten Lizarraldeko beste herriren batera joatea gustatuko 
litzaidake, Oteitzara adibidez.

Iñaki Lastra
1. Inauterietan gehien gustatzen 
zaidana garai batean ospatzen zen 
testuinguru edo zentzua da, eta hori 
gaur egun berreskuratzen denean 
egiten zaion omenaldia. Hau da, alde 
batetik udaberriaren etorrera ospatzen 
da inauteriarekin eta, beste aldetik, 

mozorroekin, herri epaiketa ospatzen dugu urte osoan zehar 
zapaltzen gaituztenekin.

2. Baten bat aukeratu behar badut, Lizarrako ikazkina eta 
Sartagudako alargunak. Baina, egia esan, ezin dut pertsonaiarik 
aukeratu, mozorratzea eta anonimotasunarekin geratzen naiz, 
pertsonaiez haratago inauterietan falta ezin dena delako (edo 
hala zen, behintzat, iraganean).

3. Bai. Altsasu, Artaxoa, Oteitza eta Larragan egon naiz. 
Egia esan, oso desberdina da bakoitza. Altsasukoa, guztiok 
ezagutzen dugu eta esateko askorik ez dago. Artaxoa, Oteitza 
eta Larragakoak txikiagoak dira, baina azken urteetan gazte 
belaunaldien lanari esker gero eta sendoagoak dira. Jendeari 
gomendatzen diot ikustera joan dadin. Dudarik gabe, beti izan 
dut Unanu, Ituren edo Zubietakoa ikusteko grina, baina orain 
arte ezin izan dut joan.

Josune Legarda
1. Dena, kar kar kar! Baina gehienbat sortzen den giro 
ona. Bai mozorroak prestatzen ari garen bitartean 
eta baita egunean zehar ere: Bazkarian, kalejiran, 
Gaztetxean, la Botan…

2. Higi. Lizarrako pertsonaia izanda jende gutxik 
ezagutzen dutelako. Orain dela 4 edo 5 urte lagun 
batzuekin higi mozorroa berriz Lizarrako herri 

inauterietara bueltan ekartzea erabaki genuen, ea gutxinaka jendea 
animatzen den higiz mozorratzera eta berriz itzultzen den.

3. Ez naiz beste inon egon, baina gustatuko litzaidake noizbait Altsasura 
joatea, adibidez.

Irune Irirarte
1. Txikitatik ospatu izan 
ditut eta asko disfrutatzen 
ditut. Egunean zehar sortzen 
den giroarekin geratuko 
nintzateke, egun polita da, 
kalejira, bazkaria… zaila 
egiten zait gauza bakar bat 
aukeratzea.

2. Ez dut pertsonaia gogokoenik, baina bat 
aukeratzekotan, Ikazkina izango litzateke. 
Lizarrako pertsonaia izateaz gain, bere jatorria, 
jantzia eta sortzen duen giroa gustuko dudalako.

3. Ez naiz beste herri bateko herri inauterietan 
egon, baina Altsasu, Lantz edo Lesakakoak 
ezagutzea gustatuko litzaidake, besteak beste.



denborapasak

Gurutzegrama

Euskal glifoa 

Goitik behera
1- Urteko egunik motzena.
3- Ziripoten herria.
4- Lizarrakoa.

Bertso  
zutabea

Biden, Zelenski edota Putin
mozorro hartu dezagun
hilotza hilkutxan edo bestela
umezurtz edo alargun
bonbo handiak ahaztu gabe
bonba hotsez eginez bum bum
inauteriak ospa ditzagun
nola guk merezi dugun.

Karroza aurten blindatua da
igoko gara tankera
leopardoen jantzi dotorez
zinez gerlari tankera
antzerki pixkat egiteko ere
ederra dugu aukera
balen zarataz lurrean etzan
soldadu hilen antzera.

Karroza gainekoalde guztia
zerraldoez eta hilez
atrezzoa ongi osa daiteke
odol, hezur eta saihets
batzuek barre egingo dute
beste batzuk berriz ihes
ta koherentziz pankartatxo bat
jartzen duna “gerrari ez”.

Egilea: Pello Etxaniz
Zortziko handia

Ezker eskubi
2- Inauteriak, …...tu zaitez!
4- Ostiral …(sing.)
5- Inauterietatik Bazkora.
6- Ostegun … (mugagab.)
7- Ubideetan.
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Otsaileko azken astea,  
euskara barra-barra

Helduentzako emanaldiak:
Otsailaren 22an, 18:30ean Bota Peñan, Oskar Estangaren 
(Gaintza, 1978) «Gurerara» emanaldi berritzailea. Oinarri urba-
noko musika doinuak bertsolaritzarekin uztartuko ditu eta, be-
tiere, ikusleek batbatean proposaturiko gaien inguruan arituz. 
Bertsolaritzako teknikak, kaletik jaso duen kultura urbanoarekin 
nahastu, eta entzuleengandik jasotzen dituen gaiekin sortzen 
ditu abestiak.
Otsailaren 25-26ko asteburuan, Los Llanos Kulturagunean, 
Paul Urkijoren (Gasteiz, 1984) «Irati, izena badu bada» filma. Jo-
xean Muñoz eta Juan Luis Landaren ‘Irati Zikloa’ komiki mitolo-
gikoan oinarritua. VIII. mendean, gerlari kristau eta musulman 
talde bat Pirinio baskoi paganoan barrena dabil, haitzulo baten 
barrenean dagoen Karlomagnoren altxorra lortzeko asmoz. Ber-
takoen arabera, jainkosa boteretsu bat bizi da han: Mari. Eneko 
gaztea da taldearen burua, eta Irati misteriotsuak gidatzen ditu 
mundu mitologiko ilun batean barrena. Adi, baliteke emanaldi 
batzuk euskaraz izatea eta beste batzuk gaztelaniaz!

Otsailaren 25ean,  
Lizarran Kantuz Baxe Nafarroa kaletik abiatuta.
Eta, ekitaldien arteko atsedenaldietan, hartu tartea literatu-
rarako, gogoratu martxoan Asisko Urmenetan izanen dugula 
«Amaiur liberta state»-ren solasaldi ilustratuarekin eta apiri-
lean Uxue Alberdi «Dendaostekoak» liburuarekin.

Otsailaren 22tik 28ra bitarte bi film emanen dira Los Llanosen,  
musika urbanoa bertsolaritzarekin uztartuko da, kantuan ibiliko gara karriketan barna  

eta ipuinen magiaz gozatuko dugu.

Familientzako emanaldiak:
Otsailaren 25-26ko asteburuan, Los Llanos 
Kulturagunean, «Momiak» animazio filma. 
Lurraren erraietan momien hiri bat dago! 
Inperioaren aginduz, Nefer printzesak 
Thurtekin ezkondu behar du, gurdien auriga 
ohi batekin. Inork ez du ezkontza nahi; 
Neferrek askatasuna irrikatzen duelako, eta 
Thutek ezkontzari alergia diolako. Abentura 
eta erritmo biziko filma haurren gozagarri! 
Adi, baliteke emanaldi batzuk euskaraz 
izatea eta beste batzuk gaztelaniaz!

Otsailarek 28an, Alfonso Ugarte aretoan, 
18:15ean Txokolipuinak Maitane Perezekin. 
5-7 adin bitarteko haurrentzako ipuin saioa.


