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Heriotza,
bizitzaren parte 

GAZTETXOEN ASTEKARIA  922. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2020KO AZAROAREN 28A

Lur azpian dago, 
eta guztiek diote Goian Bego.

Zer den nork daki?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Hildakoa.  

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Ilargi zure 3. urtebetetzean, amona, aitona, Paula

eta birramonaren partetik! Maite zaitugu, pilo-pilo bat!

Atzo, azaroak 27, 8 urte bete zituen Haizeak,
etxeko marrazkilari trebeak! Segi orbelezko bide

ederrak margotzen, haizeak udazkenean egiten

duen bezala. Muxu handi bana aitatxo, amatxo

eta Araitzen partez.

Zorionak, ZelaiI! 4 urte handi bete dituzu! Belarritik tira ezin dizugunez, paperezko

muxu bana bidaltzen dizugu Zarauzko familiaren partez. Egun polita pasa!

Kantari, koreografo

eta soinulari

beti laguntzeko prest

hor zaude adi

duzuna emateko

Zu ez zara nagi

Maitasun txori zara

elkartasun habia

gora eta jalgi

goizeko lehen argi

Anbotoko Mari

Zaitugu opari

Zorionak bihotzez

gure Iradi!!

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.

Kaixo, Amets eta Markel Azpilikuetak
marrazki bana egin dute MANTANGORRIn argitaratzeko.

Zer iruditzen zaizkizue?
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Aupa, denei! Ni Aimar Bengoetxea naiz, eta

Mendaurtik argazki hau igortzen dizuet. Egun zoragarria egin du,

eta gure inguruaz disfrutatzeko aprobetxatu dugu. Laster artio.

Kaixo, MANTANGORRIko lagunak! Alaitzek eta Garazik marrazki hauek prestatu dituzte. Ea gustuko dituzuen! Mila esker!

Kaixo, MANTANGORRIok! Ur naiz, 6 urte ditut eta Zarautzen bizi naiz. Ea gustatzen

zaizuen egin dudan otsoaren marrazkia! Laster arte!
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ERREPORTAJEA Pirritx, Porrotx eta Marimotots

lere, hori baino gehiago ere badela
uste dute. Memoria, agurra, joan-
dako pertsonarekin bizi izandako-
ak... Heriotzaren inguruko ikuspun-
tu zuri-beltza kolorez jantzi nahi
dutela azaldu du Porrotx-ek. «He-
riotza ez da bakarrik galera. Hori
ere bai, noski, baina hortik ere ate-
ra gaitezke indartuta eta beste ha-
rreman batekin gure ingurukoekin
eta komunitatearekin; baita mun-
dua ulertzeko beste modu batekin
ere».

Normalean, gertuko bizipeneta-
tik eratorrita lantzen dituzte ema-
naldiak sudur-gorriek, eta hala egin
dute oraingoan ere; Amaren In-

txaurrak emanaldiak Marimoto-
tsen amaren, Loretoren, heriotza
du abiapuntu. Loreto hil eta hiru
urtera elkartzen dira Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots ama-alabak

E
gia ukaezin eta borobil
bakarrenetarikoa da
izaki bizidun oro jaio,
bizi eta hil egiten dela.
Ziklo horren azken ata-
la, heriotza, parte iza-

nagatik ere, alboratu egiten da
maiz, ukatu, ez ikusiarena egiten
zaio. Horrek ez du desagerraraz-

ten, ordea: bizitzaren parte da.
Argi dute hori Pirritx, Porrotx eta
Marimotots sudur-gorriek, beti
saiatzen baitira inguratzen dituz-
ten gauzetan oinarritzen ikuskizun
eta proiektu berriak. Oraingoan,
heriotzari aurpegira begiratu, ma-
hai gainean jarri, eta «alaitasune-
tik» heldu nahi izan diote. Itzal lu-

zea du gaiaren ideiak, Joxe Mari
Agirretxe Porrotx-en hitzetan:
«Ane Pirataren agurra eta heriotza
bizi izan genituen unean, ospitale-
an bertan, erabaki genuen herio-
tzari buruz hitz egingo genuela.
Heldu da unea».

Ondo dakite heriotzak galera
dakarrela, hutsunea eta mina. Ha-

Ez daudenen

memoria
‘Amaren Intxaurrak’ emanaldia estreinatuko dute gaur Donostiako
Intxaurrondoko kultur etxean Pirritx, Porrotx eta Marimototsek. Doinu
alai eta jostalarian heriotzaren gaia lantzea du helburu ikuskizunak. 
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bizi ziren parke magikoan. Bertan,
Marimotots-ek amaren omenez
landatutako intxaurrondoaren in-
guruan hasten dira Loretorekin
bizi izandakoak gogoratzen. Izan
ere, emanaldi «alaia» dela baiezta-
tu du Porrotxek, eta memoria
duela ardatz nagusi: «Marimoto-
tsen amarekin bizi izandakoak go-
goratzen ditugu emanaldian, eta
bukaera-bukaeran azaltzen dugu
Loren hilda dagoela». Joandako
horrengandik jasotako balioak, ba-
tera igarotako momentuak eta ha-
rengandik ikasitakoak gogoratze-
ko ariketa egiten du Amaren In-

txaurrak ikuskizunak.

Naturari lotuak

Naturaren garrantzia da emanal-
diak nabarmendu nahi dituen bes-

te ideietako bat, horretan sinesten
baitute sudur-gorriek. «Naturatik
gatoz eta naturara goaz»; Porro-
txek uste du hori dela heriotzari
buruz ziurra den gauza bakanetari-
ko bat. Horregatik, emanaldia ez
ezik, ikastetxeetan, etxean, auzoe-
tan nahiz herrietan heriotza lantze-
ko proposamen didaktikoa ere
prestatu dute. Jarduera espezifi-
koen bidez heriotzaz hitz egin da-
dila sustatu nahi dute pailazoek;
gaiaren inguruko tabua suntsitu,
isilunea apurtu. «Heriotza presente
dago gure bizitzetan eta haurren

bizitzetan ere. Batzuetan izkin egin
nahi diogu gai horri, edo ez dakigu
ondo nola erantzun, nola jokatu..».

Ekintza zehatz bat proposatu
dute gaia lantzeko: zuhaitz bat lan-
datzea. «Zuhaitzak fruituak ema-
ten dituenean aprobetxatu daite-
ke elkartzeko eta urtean zehar
joan zaizkigunen inguruan hitz egi-
teko. Zer-nolakoak ziren, zer balio
zituen, zer ikasi genuen haiengan-
dik... Hartu gutxienez urtean behin
tarte bat heriotzaz hitz egiteko».
Hizketaldia hasteko aitzakia bat da
arbola. 

Ikuskizunaren jendaurreko entsegua egin zuten pailazoek Legazpin. ARGAZKIAK: GOTZON ARANBURU / FOKU

Bestelako

euskarriak

E
manaldiarekin batera,

hiru pailazoek proiektu

zabalagoa osatu nahi

izan dute oraingoan.

Ipuina, diskoa eta ikus-entzu-

nezkoa ere aurkeztu dituzte.

Liburuan, Julio Soto bertsola-

riak jaso du istorioa hitzez,

eta Maite Mutuberria ilustra-

tzaileak jantzi du kontakizuna

irudiz. Bien artean, Marimoto-

tsen amaren heriotzaren

bueltan osatu dute ipuina.

Ikuskizunean ez bezala, gai-

xoaldia, mina, tristura eta do-

lua bezalako sentimenduak

oso presente daudela azaldu

du Julio Sotok: «Heriotza zer

den, zer ekartzen duen eta

batik bati heriotzaren ondo-

rengo prozesua kontatu nahi

izan dugu». Ipuinean, Marimo-

totsen sentimenduez mintzo

dira, eta baita amari agurra

egiteko duen moduaz. 

Liburuak heriotzaren gaia

mintzagai bihurtzea du helbu-

ru, eta, Sotoren hitzetan, ira-

kurraldiaren ondoren hasten

da benetako bidaia: «Ziur aski,

haurrek galdera asko izango

dituzte, eta heriotzari buruz

pentsatzeko eta hitz egiteko

euskarri bat izatea du ipuinak

helburu».

Bestalde, aurrez argitara-

tutako hamabost kantuko

disko bat ere osatu dute. Ber-

tan, Xabier Zabalaren doinuak

eta hainbat sortzaileren hi-

tzak egongo dira entzungai.

Azkenik, ipuinaren ikus-en-

tzunezko bertsioa ere gozatu

ahal izango dute haurrek. 
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DENBORA-PASAK 2. 
Osatu hitzak. Aimarrek
desordenan dauden hizkiak ordenan
jarri nahi ditu, hitzak osatzeko, baina
ez du asmatzen. Lagunduko
diozu hitzak osatzen?

MO-MA-TOTS-RI

PO-TA-TXI-KA-RRE

ZO-LA-A-PAI

Urdin argia1

Gorria2

Horia6Zuria3

Beltza4

Urdin iluna5

Berdea7

Laranja8

1. 
Margotu eta asmatu. Ainarak oso gustuko
ditu pailazoak, eta gaur gustukoen duen sudur gorria
margotu du. Nor margotu duen jakiteko,
margotu laukiak zehaztutako kolorez.

Arrosa9

Erantzunak: 1.- Porrotx. 2.- Marimotots, pailazoa

eta katxiporreta.  
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‘Aitonaren
iparrorratz magikoa’
Aitonak badu iparrorratz magiko bat, eta,
hari esker, haren bilobek abentura zirrara-
garriak biziko dituzte. Haiekin bat egiten
baduzu, arrain hegalarien gainean hegan
egin eta bufalo eta elur jausietatik ihesi ibi-
liko zara!

Egilea: DPaul McCartney eta Kathryn Durst. 
Argitaletxea: Grupo editorial Bruño

‘Sagutxin eta 
ilargi arrantza’
Saguton eta Sagutxin aita-semeek magia
truko sinestezin bat egingo dute, eta ustez
potxingo batera erori den ilargi zati bat buel-
tan zerura bidaliko dute. 

Egilea: MatPaille eta Agathe Moreau.
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Izaroren izarra’
Izaro hondartzan dago, hondarrezko gaztelu
bat bukatu berri, pozez gainezka. Halako ba-
tean, olatu bat etorri eta bere gaztelua zeha-
ro desegingo ez du ba! Baina, nahiz eta hasie-
ran Izarok disgustu itzela hartzen duen, las-
ter gurasoen gomendioei esker, dena ulertu-
ko du, eta agian ez zen olatuaren errua izan-
go…! 

Egilea: Maribel Aiertza eta Aitziber Alonso
Argitaletxea: Ibaizabal

‘Joan den 
eguneko ipuina’
«Joan den eguneko ipuina» seme-alabei
zaien maitasun mugagabeaz mintzo da.
Gauean, lo hartu aurretik, gelaren iluntasune-
an izandako elkarrizketa samur baten bidez,
irakurleari erakusten dio zeinen handia den
haurrek helduengan eragiteko duten gaita-

suna. Bi protagonisten arteko hitzek agerian uzten dute nola berres-
kuratu ditzakeen heldu batek, jadanik urrun duen haurtzarora itzuli-
ko balitz bezala, dagoeneko galduak zituen emozio eta fantasiak.

Egilea: Roberto Aliaga eta Noemí Villamuza.
Argitaletxea: Pamiela

AZOKA

A Z B G Y E L E O M
Z O L D I Z O L S G
Z E S K U E T A N S
A I O G P I A A I E
R T B U B L R R P N
L X I D I E A O I T
E D Z A Z R H K R I
Z H I A I S I O A P
A R U E P Z K L T A
P K O N O T J O A K
A E Z U Z G E R K O
T T A G A A A E S R
A A G I C M N I Z D
R T O N R J R G D E
I U H I R R L O O O
A T B A I E I L M A
E S Z E N A T A K I
L A R G A B I S T A

eskuetan

bizipoza

piratak

irria

lotara

ehunzangoa

zapataria

largabista

3. 
Hizki salda. Mariñe Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen kantuak entzuten ari da.
Abestien izenburak ezkutatu
ditu hizkien artean; bilatu!
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JOLASA

Kakoia

J
olas honen hel-
burua intxaur
multzoak bota-

tzea da. Horretarako, joka-
lari bakoitzak bere intxaur
multzoa osatu behar du: oi-
narrian hiru intxaur jarriko
ditu, eta gainean beste bat. Be-
raz, kide bakoitzak aldiko lau in-
txaur jokatzen ditu. Multzoen artean
distantzia utzi beharko da. Jokalariek,
txandaka, intxaur bana botako dute aurretik
osatu dituzten multzoen aurka, eta multzook desegiten
ahalegindu beharko dute. Desegiten dituzten multzoak beregana-
tuko dituzte jokalariek. Multzo bat desegin ahala ez dago multzoa
desegin beharrik, harik eta multzo guztiak erortzen diren arte. 

DATUAK

Kontinentea: Europa.
Materiala: intxaurrak.
Adina: 8 -12 urte artean.
Lantzen dituen alder-

diak: punteria.

Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


