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Narrastia da
baina letra balitz

S litzateke.
Zer izan daiteke?
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Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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Erantzuna: sugea.   



Zorion agurrak 
argitaratu ahal
izateko, gogoan izan
mezuak astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen
diren mezu guztiak
hurrengo asteko
zenbakian
argitaratuko ditugu.
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ZORiON AGURRAK

Azaroaren 8an, ortzegunean, Mattin
Otsotekok 4 urte bete zituen. Aunitz urtez,
Mattin!!! aitatxoren partetik. Holako tartekin
denek urteak bete nahi ditugu!

Gure anaia Mattin Otsotekok urteak
bete zituen, azaroaren 8an. Guk aunitz urtez erran
nahi diogu MANTANGORRItik. Mattin, segi alaia izaten!

Joan den asteartean, azaroaren
6an, Manexek 9 urte bete zi-
tuen. Zorionak eta muxu handi-
handi bat gure mutil handiarentzat!

Zorionak, Goiatz, 7 urte
bete zenituen joan den
igandean. Etxeko txikia
handitzen ari da, eta azkar,
gainera!!!! Muxu asko, aita,
ama, Liher, Intza eta
familia guztiaren partetik.

Zorionak, Peru! Gozatu
lagunekin, eta egin
etxekoentzat ere tarte bat!
Txokolatetan ito gabe ibili!
Muxu handi bat.

Ikasturtea aitzinerat, eta
gu urteak betetzen.
Ganix Mena izan da
urriko azkena:
gosariarekin etorri zen
katu gelara. Andereñoa
ogitartekoak egiten hasi
eta, 21 gelako eta bost
lehengusuendako, jolas
garaian hantxe zegoen
azken ogi tartean. Gu
ederki jostetan eta arrunt
kontent, gainera, aste hau
motx-motxa izan delako.
Aunitz urtez, Ganix! Alaia
izaten jarraitu.
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ZU ERE ARTiSTA

Urrian izugarrizko eguraldia egin du, eta erle gelak eta katu gelak gure
bazterrak ezagutzeko irtenalditxoak egin ditugu ortziraletan. Gaztain bila joan
ginen, eta mordoxka ederra ikastolara ekarri. Hitzak ere ikasi genituen: morkotsa,
minaurie, kakotxa... Ederki pasatzen dugu gure Baztanen!! Bide batez, gure
gurasoak animatu nahi ditugu Euskaraldian izena ematera! Amatxoak eta aitatxoak:
euskara erabili, gure eredu izan, aukera ez utzi! Katu gela.

Zortzian zortzi urte,
June kriskitina,
jator ta eskuzabala
danontzat jakina,
ugerrean dakizu
arrainek adina,
ta ez dozu galtzen inoiz
irribarre fina,
ZORIONAK, zu zara
gure poxpolina!

Azaroak hamalau
bai egun ederra!
Oin sei urte jaio zan
Ubitxan ixerra,
Goizean ibiltzeko
ez zara alferra,
ezagun han ta hemen
gatza ta piperra,
ZORIONAK, EKAITZ,
etxeko txikerra!

Ongi etorri
gure artera,
Lizar.
Elkarrekin,
bizitzan bide
ederra
egingo dugu.
Oparotasuna
denontzat.
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ERREPORTAJEA ‘Lur’ antzezlana

Testua: Maialen Unanue Irureta

A
neri ez zaio gusta-
tzen aitak aukera-
tutako bainujan-
tzia; aitak ez du
ulertzen Ane zerga-
tik tematzen den

praka motzak soilik dituenarekin.
Bere alua maite duen mutila da
Ane, baina aitak ez du onartzen.
Eztabaida betean iritsiko dira biak
Olga Lekura, aitona Julianen jostai-
lu dendara. Hantxe utziko du Ane
aitak, eta haizea hartzera joango
da, Juliani mesede bat eskatu os-
tean: eskolako amantal arrosan
Aneren izena jartzeko. 

Aitonak bai, aitonak ulertzen du
Ane. Egun gutxi barru beteko ditu
8 urte, eta oparia aurreratzea era-
bakiko du, horrela animatuko due-
lakoan. Ez dirudi, ordea, asmatu
duenik: Aneri ez zaizkio panpinak
gustatzen. «Magikoa» dela esango
dio, ordea; jartzeko izen bat, eta
izar magikoa bilatzen lagunduko
diola. Iritzia aldatuko du; Lur deitu-
ko dio aurrerantzean panpinari,
betidanik desio izan duena izar ho-
rri eskatu ahal izateko: «Elurra ken-

‘Lur’ antzezlanarekin
biran dabil Xake
konpainia. Ane 
haur transexuala du
protagonista, 
baina bestelako gaiak
ere lantzen ditu:
heriotza, gatazken
kudeaketa, beldurrak...

Izar magikoaren
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ra, baina esango nuke mezua,
batez ere, helduentzat dela», azal-
du du Etxegaraik. Izan ere, denek
pentsarazteko moduko egoerak
eta mezua landu dituzte antzezla-
nean. 

Anerekin, aitonarekin eta Itsa-
sorekin batera bidaiatuko dute
ikusleek, besteak beste, ipar polo-
ra eta Polinesiara. Beste errealita-
te batzuk ezagutuko dituzte, eta
bat egingo dute pertsonaiekin;
ikusiko dute, era berean, nola
aldatuko diren. «Esango nuke
antzezlanaren amaiera hasiera bat
dela denentzat: pertsona bat
aldatzeak halabeharrez eragiten
die ondokoei», ebatzi du Olaizolak.

Gai «delikatua» izan daitekeela
esan dio jende askok. «Egia da er-
pin pila bat dauzkan gaia dela, ez-
tabaida asko egon daitezkeela.
Baina naturaltasunez landu nahi
genuen gaia, eta arazorik edo trau-
marik ez duen pertsonaia bat era-
kutsi», nabarmendu du Errastik.
Antzezlan umoretsua da Lur: Geta-
ri Etxegarai zuzendariaren ustez,
umorea tresna oso indartsua izan
daiteke gai serioez hitz egiteko.
«Gaiei pisua kentzeko modua da:
umeei errazago sartzen zaizkie
gauzak horrela. Oso serio jarriko
bagina, umeek ez liokete istorioari
jarraituko; errazago lotzen dira
umorearekin». Barre ugari eragin

tzeko makinaren gidari izatea». Es-
pazioan bidaiatzeko ate bihurtuko
da Olga Leku horrela, eta munduko
hainbat txokotara bidaiatuko
dute, izar magikoaren bila. «Aito-
narekin dagoenean, pozarekin, jo-
lasarekin eta jakin-minarekin ko-
nektatzen du Anek», azaldu du Eri-
ka Olaizolak; hark jokatzen du
Aneren rola antzezlanean. Fantasia
horretatik jaitsaraziko du, ordea,
aitak. «Alegiazko bidaia horiek
apurtzen dituen momentuetan
haserretu egingo da Ane». 

Enpatia ariketa
Haurren transexualitatea bada,
beraz, antzezlanaren gaietako bat,
baina ez bakarra. Alargundu berria
da aita: amak, Itsasok, ulertzen
zuen Aneren egoera; alegia, alua
eduki arren, mutila dela. Eta hilda
badago ere, antzezlanaren parte
da: Anek ikus dezake, baita harekin
hitz egin ere. «Amaren figurak balio
digu aitaren jarrera ulertzeko: alar-
gundu egin da, haur txiki batekin
alargundu ere; lanketa bat egin be-
har du, eta gaiztotzat etiketatu
baino gehiago, publikoak harekin
enpatia sentitzea nahi genuen,
nahiz eta ados ez egon», azaldu du
Kepa Errastik: gidoilari aritu da, eta
aitaren rola jokatzen du.

Aitona Julianen Olga Leku jostailu dendak pisu berezia du Lur antzezlanean: espazioan bidaiatzeko ate bihurtuko da aitonarentzat eta bilobarentzat. GORKA RUBIO / FOKU

FITXA 
d Izenburua: ‘Lur’.
d Taldea: Xake Produkzioak.�
d Zuzendaria:Getari Etxegarai.
d Zuzendari laguntzailea: Xabier Or-
mazabal.
d Gidoia:Kepa Errasti.�
d Aktoreak:Kepa Errasti, Nerea Gorriti,
Mikel Laskurain eta Erika Olaizola.�
d Eszenografia: Eider Ibarrondo 
eta Isabel Acosta.
d Musikaren egilea:Pascal Gaigne. 
d Argiztapena:David Alkorta.
d Adina:Adin guztietarako egokia.
d Iraupena:Ordubete inguru.
d Hurrengo emanaldiak: 
Abenduak 26:Gasteszenan, Donostian.
Urtarrilak 3: Sopelan. 
Urtarrilak 13:Aretxabaletan. 
d Informazio eta data gehiago:
www.xakeprodukzioak.eus webgunean.�

arren, badira une hunkigarriak ere,
tartean: «Ikusleak bidaia emozio-
nal batean sartzea gustatzen zai-
gu: barrez lehertzen egotea eta,
bat-batean, negarrez edo pentsa-
kor», gaineratu du Etxegaraik.
Errastik ere uste du zenbait emo-
zio transmititzeko tresna ona dela
hori: «Umorea erabiliz emozio ho-
rietara iristea errazagoa da, ezus-
tean harrapatzen baitu ikuslea». 

Haurrentzako antzezlan bat iru-
ditu arren, adin guztietarako da
egokia. «Gustatzen zait esatea
haurrentzako obra bat egin dugula
helduentzat: haurrek oso gustura
ikusten dute, eta ulertzen dute
ulertzen dutena, adinaren arabe-

 bila
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DENBORA-PASAK

1. 
Apaindu
marrazkia.
Landerrek argazkiak
atera dizkie
oilategiko lagunei.
Koloretako marrazkia
eredu gisa hartu 
zuri-beltzekoa apaintzeko.

2. 
Nor ote da? Edurnek amaren
lanbidea ikasi du, eta horretan
dihardu. Marrazkikoak haren lan
tresnak dira. Zein da
Edurneren ogibidea?
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3. 
Lotu bikoteak. Nahiak larrera atera ditu
baserriko abereak. Egin eragiketak, eta
jarri binaka zenbaki bera duten
animaliak.

3x3+1

10x3+15

11+3x2
40+4

30:3

14+3

7x7-4
35+9

Dani Martirena
IDAZLEA

«Zuhaitzetik ez
jaistea erabaki
du Cosimok,
borrokatzeko»

Nor da Cosimo?
7 eta 10 urte arteko mutiko bat
da. Arratsaldero, merienda hartu,
eta hiriko parke txikienera joaten
da; etxola bat du parkeko zuhaitz
baten puntan. Parkeko hiru
bankuak ikusten ditu etxolatik
mutikoak, baita parkera sartzen
eta irteten diren herritarrak ere.
Nolakoa da parkea?
Karratua da parkea; hamar metro
ditu alderik alde, 100 metro
karratu guztira, beraz. Hiriko
parkerik txikiena da neurriz;
ordea, tamainatik harago ere
bada gauzak neurtzeko beste
modu bat: Cosimorentzat eta
parkean ibiltzen diren guztientzat
hura da munduko parkerik
politena eta handiena. 
Nor doa parkera?
Maitemindutako bikote bat
joaten da; laranjak meriendatzea
gustatzen zaie haiei. Liburuak
irakurtzera joaten den emakume
bat ere ikusten du. Udazkena da,
hostoek estaltzen dute lurra, eta
makina xurgatzaileekin hostoak
irensten dituzten batzuk ere
ikusten ditu. Supermerkatuko
orga bat dago hirugarren
bankuaren ondoan; etxerik
gabeko gizon batena da. Hark
kontatzen dio izarrak, supernoba
bat, ilargiak eta beste pizten
dituela gauez, eta Cosimori
supergizona iruditzen zaio.
Hiria handituz doa, ordea, eta
parkea txikitzen.
Parkea mehatxupean dago. Gero
eta zementu gehiago dago hirian,
eta gero eta zuhaitz eta parke

gutxiago. Cosimo zuhaitzean
dagoenez, hiri osoa ikusteko
aukera du, eta ohartu da gero eta
garabi gehiago dagoela.
Banku guztiak ez dira berdinak.
Hizkuntzarekin jolastea zen
asmoa, hitz polisemikoekin.
Bankua da horietako bat: eseri
eta meriendatzeko balio dezake
banku batek, muxu emateko,
irakurtzeko, lo egiteko... baina,
banku bat bada dirua kontatzeko,
kentzeko eta gordetzeko toki bat
ere. Hiriko parkerik txikiena
mehatxupean dago, dirua
gordetzeko banku bat eraiki nahi
dutelako han.
Parkean jarraituko al du
Cosimok?
Bai, nik ez dut zalantzarik, eta
parkea salbatzea ere lortuko du.
Zuhaitzetik ez jaistea erabaki du
Cosimok, borrokatzeko. Agian,
garabitik garabira, beste
zuhaitzetara iristea ere lortuko
du. Hazi egin da Cosimo, eta
katiuskak txiki geratu zaizkio.
Haiek botatzeko keinua ere egiten
du, protesta modura. Cosimo
jaitsiko da noizbait zuhaitzetik,
parkea salbu dagoelako.

AZOKA LIBURUA
d Izenburua: ‘Cosimoren
katiuskak’. 
d Testua: Dani Martirena.
d Marrazkiak: Ana Ibañez. 
d Orrialde kopurua: 38 orrialde,
koloretan. 
d Prezioa: 14 euro. 
d Adina: 6 urtetik aurrera. 
d Argitaratzailea: Pamiela etxea.
d Saria: XII. Etxepare Saria (2018).

Erantzunak: 2.Autobus gidaria.  3.Behia eta txerria, txakurra eta katua,
ardia eta untxia, astoa eta ahatea.



ABESTIA
Bote, bote, botean,
bote hanka artean,
gero beste aldean,
segidan aurrean,
ondoren atzean,
hurrena ezkerrean,
baita ere eskuinean,
eta, azkenik, airean!
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JOLASA
Bote
botean
1

Pilota edo baloi bat hartu,
eta abestiaren erritmoan bo-

teak egiten hasi. Abesten ari diren
bitartean, kantak dioena egin.

DATUAK
Partaide kopurua:
Gutxienez, bat.
Baliabideak: Audioa,
www.urtxintxa.eus-en
eskuragarri, Jolasgunea
atalean
Espazioa: Edozein.


