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Txakurrak hari txiza,
eta hark txakurrari geriza. 

Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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Zuhaitzei 

eusteko
‘Zutik!’
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ZORiON AGURRAK

Abiada bizian zoaz zu, eta baita urteak ere. Segi horrela

gure bizitzak argitzen. Zorionak, Izar!

Gure mutiko biek hazi eta hazi, arreba txikiarekin batera. Segi beti

bezain jator eta alai. Muxu handi bat etxekoen partez.

Zorionak,

Inhar!!
Handitzen,

handitzen, 5

urte bete arte.

Zenbat emozio

eta poz dituzun

zain. Maite

zaitugu. Maddi,

Haizea eta

Beñat.
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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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ZU ERE ARTiSTA

Kaixo, MANTANGORRIren jarraitzaileok! Zer moduz zaudete? Dagoeneko

ikasturte berrian murgilduta? Badakigu zuetako asko artista hutsak

zaretela, eta ikasturte berria marrazteko gogoz hasi zenutela...

Lasarte-Oriako Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko
haurrek, adibidez, ez dute aspertzeko denborarik izan! Koloretako
margoak hartu, eta begira nolako artelanak bidali dizkiguten! Aupa zuek!
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ERREPORTAJEA ‘Zutik!’ animaziozko filmaren estreinaldia

B
ost urteko lanaren
ostean, iritsi da Eus-
kal Herriko pantaila
handietara Zutik! ani-
maziozko euskarazko
filma. Iratxoen eta

zuhaitzen lurraldean murgilduko ditu
ikusleak: zuhaitzei zutik eustea izan-
go da pertsonaien helburua. Baleuko
ekoiztetxeak sortu du filma, nazioar-
teko koprodukzio bati esker: Mexiko-
ko Polar Studiorekin eta Brasilgo Tor-
tuga Studios ekoiztetxeekin aritu
dira, finantzaketa lortzeko. 

Mitologia zelta eta euskal mitolo-
gia nahastu dituzte, filmaren funtsa
lantzeko: «Elezaharrak dioenez, lan-
datutako zuhaitz bakoitzeko iratxo
txiki bat jaiotzen da. Ordutik aurrera,
zuhaitza eta iratxoa lotuta egongo di-
ra betiko. Bati gertatzen zaiona bes-
teari ere gertatzen zaio».
Haurrak zuhaitzetara ger-
turatzeko egin dute na-
hasketa, Egoitz Rodri-
guez proiektuaren sor-

tzailearen arabera:

Zinema aretoetan ikusgai dago ‘Zutik!’ animaziozko film berria. Baleuko
ekoiztetxeak ondu du, nazioarteko zenbait ekoiztetxerekin elkarlanean,
eta teknologia berrien eraginez naturatik geroz eta urrunago dagoen
gizarte bat islatzen du. Gizakiek 5G parke teknologiko bihurtu nahi dute
iratxoen bizilekua, eta iratxoak parkea salbatzen saiatuko dira.

Parkea salbatzeko

abentura

MYTHY

Iratxo gorri bat da Mythy, haritz bate-

tik datorren filmeko protagonista.

Iratxo sendoa da, ausarta, indartsua,

independentea eta sentibera; oinak

lurrean ditu, haritzaren sustraiak be-

zala. Lizekin batera, parkeko iratxoen

eta zuhaitzen liderra da, gaztea, bai-

korra, ausarta, borrokalaria eta aben-

turazalea. 

LIZ

Iratxo laranja bat da Liz, Mythyrekin

batera taldeko liderra, eta lizar basati

batetik dator. Ez da ezeren beldur,

eta hegal txiki batzuk ditu; haiei es-

ker, hegan egiteko gai da. Izaeraz ar-

duratsua, azkarra, dotorea, zentzu-

duna, abenturazalea, errebeldea eta

bromazalea da. Hegan egiteko gaita-

sunak beste ikuspuntu bat izaten la-

guntzen dio.

HUR

Iratxo urdin-horixka da Lur, gaztea

eta txikia, eta bananondo batetik da-

tor. Positiboa, zintzoa eta xarmaga-

rria da, eta justiziaren zentzu jakin

bat du. Iratxo jakintsuaren ikaslea da.

Traketsa da, alaia, bihurria, ausarta

eta ameslaria. Oso erraz pizten zaio

ilusioa, eta dena ematen du egiten di-

tuen gauza guztietan. 

ALKATEA

Gizon prestua eta modernoa 

da alkatea, eta boterea da

haren desiorik handiena. Hau-

teskunde kanpaina betean

dago, eta, hiriko parke hosto-

tsua 5G parke teknologikoa

bihurtuta, herritarren botoak

lortu nahi ditu. Anbizio handikoa

da, eta bere ideiak eta proiek-

tuak oztopatzen dituen oro baz-

tertu eta zapaltzen du.
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«Erraza da haurrei txakur edo katu
batekiko arreta piztea eta interak-
zioa sustatzea, mugitzen direlako-
eta, baina zuhaitzekin ez da hori ger-
tatzen; horregatik jo genuen iratxo-
engana».

Bost urte inguru eman dituzte fil-
ma sortzen, eta errealitatean identi-
fikatutako kezka bat eraman dute
fikziora: haurren teknologiarekiko
mendekotasuna. «Geroz eta gehiago,
teknologiara itsatsita bizi dira. Are
gehiago pandemiaren ondoren. Asko
erabiltzen dituzte sakelakoak eta ta-
bletak», dio Rodriguezek. Horren
arriskuaz eta naturaren beharraz

kontzientziatu nahi dituzte
ikusleak.

Filmeko haurrak

ere horrela dabiltza: tabletara edo
telefonora itsatsita; eta, hori gutxi
balitz bezala, alkateak herriko parkea
5G parke teknologiko bihurtu nahi du,
hori da korapilo nagusia: «Teknologiaz
hornitu nahi dute zuhaitzez betetako
parkea: wifi antenak jarri bideo jokoe-
tan aritzeko, zuhaitzak plastikoarekin
eta gailu teknologikoekin ordezkatu,
eta horrelakoak». Zuhaitzak desager-
tuz gero, iratxoak ere desagertuko
dira, ordea, eta, horregatik, iratxoak
parkea salbatzeko abenturan murgil-
duko dira: haurrekin harremana be-
rreskuratu nahiko dute, haiek gero

gurasoak konbentzitu di-
tzaten.

Jarraipena,
atarian

Buru-belarri dabiltza filma-
ren estreinaldiarekin, baina
proiektuak filmaz bestela-
ko segida ere izango du.

Izan ere, Gookapi izeneko
atari bat abiatu dute, bi hel-
bururekin: «Batetik, filmak
bere atari eta sare propioak
izateko, eta, bestetik, pertso-
naiei jarraipena emateko berri-
kuntza teknologikoei lotuta».
Medio tradizionaletik kanpo ge-
ratzen den euskarri bat sortzea
dute helburu, iratxoei lotutako
istorioak partekatzeko, modu

interaktibo batean: errealitate bir-
tualerako prestatuta egongo da, 360
graduan garatuta, protagonistek har-
tu beharreko bideak aukeratu ahal
izango dira... 

Teknologia berriekin lotuta egin
nahi dute hori, mezua ez baita tekno-
logia txarra dela, bere neurrian erabili
behar dela baizik: «Jakin behar dugu
gailu horietatik aparte errealitate
bat dagoela eta errealitate hori bizi
egin behar dugula. Gailuak neurrian
ez erabiltzeak hori ekartzen du: indi-
bidualismoa, bakarka ibiltzea,eta tal-
de lana eta ingurumenarekiko arreta
galtzea».

Filmaren sortzaileek arreta bere-
zia jarri dute hizkuntzan. Zuhaitz gaz-
teak eta zaharrak bereizteko, adinez
zaharrak direnek eta parketik kanpo
bizi direnek bizkaieraz hitz egiten
dute.  «Islatu nahi genuen nahiz eta
askotariko lekuetatik etorri jatorri
bera dutela, eta elkar ulertzen dute-
la», azaldu du ekoizleak.

Filma familia osoarentzat dela
adierazi du, baina «oso erakargarria»
egingo zaiela 14 urtetik beherakoei.
«Mezu batzuk denentzat dira, ekintza
batzuk ere bai, baina badago hitz egi-
teko modu arrunt bat txikienei era-
kargarri egin dakiekeena». Gookapi-
ren Youtubeko kanalean zenbait bi-
deo jarri dituzte ikusgai, filmean zer
topatuko duen jakin nahi duenaren-
tzat.

FITXA
dIzenburua: Zutik!

dZuzendariak: Iker Alvarez eta

Haizea Pastor.

dGidoia: Yurre Ugarte, Segundo

Altolagirre, Fernando Salem eta Matias

Goldberg.

dMusika: Silvia San Miguel.

dIraupena: 80 minutu.

dGeneroa: Abenturak, familiarra eta

irudimena.

dEkoizpena: Baleuko, Polar Studio

eta Tortuga Studio.

HELENE

Helene  8 urteko neska

bat da, alkatearen ala-

ba. Jendearen ustez, al-

katearen haur kuttuna

da, eta nahi duen guztia dau-

ka. Helenerentzat, ordea, ez

da hala. Ez da ausartzen ezer

esatera eta egitera, eta, horre-

gatik, ez du lagunik; tableta bat

da haren lagunik onena. Bihurria

eta independentea da, eta bes-

te haurren aldean desberdin

sentitzen da.

IRUDIAK: BALEUKO
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak. Zenbakien hurrenkerari jarraituz puntu
guztiak elkartuz gero, Zutik! filmeko protagonista baten irudia
lortuko duzu. Begiak marraztea, zuen kontu!

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita, Pellok
bitan ageri diren bi marrazki
bizidun ditu esku artean.
Zeintzuk dira?
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Erantzunak: 1.- Zutik!filmetako pertsonaiak. 2.- Kalabaza tripontzia.

E M A Z S E A T I K

3. 
Osatu hitzak. Aztiak saskitik
atera dituen hizkiekin hitzak osatzea
izango da zure lana.

‘Plastiko-zopa’ 
Klimaren lagunak hondartzara joan dira
egun-pasa, eguzkiaz eta itsasoaz goza-
tzera. Igela uretan murgildu da, eta, ur
azalera irten denean, plastikozko pol-
tsa bat du buruan. Igelak itsas munstro
bat dirudi! Baina plastikozko poltsa ez
da uretan flotatzen ari den gauza ba-
karra. Zergatik dago hainbeste plastiko
itsasoan? 

Judith Koppens
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Animalien liburu
handia’ 
Liburu ikusgarri honen egileek animalien
bizimodua eta mundua ikusteko dituz-
ten erak aztertu dituzte, bost zentzume-
netan eta beste zenbait ezaugarritan oi-
narrituta. 50 animazio baino gehiago bil-
tzen ditu, arrautzak irekitzeko eta
enbrioiak deskubritzeko, tximeleta ba-
ten bizi zikloa aztertzeko, balea baten

eskeletoa ikusteko, erle baten eta arrano baten antzera ikuste-
ko, eta otso baten eztarri zuloan sartzeko.

Anne-Sophie Baumann
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘100 kontu planeta
salbatzeko’ 
Ba al dakizu zientzialariek artilezko jertse-
ak egiten dituztela pinguinoak salbatzeko?
Eta hazi banku batek laboreak babesten
dituela klima krisitik? Pertsonak bezala
tratatzen baditugu, jaguarrak salba ditza-
kegula, ura aurrezten dela hanburgesa
gutxiago janda, eta, basoa babestuta, itsa-
soa ere babestu dezakegula?

Nagore Irazustabarrena
Argitaletxea: Ttarttalo. 

‘Katta adarbakarra’ 
Katta eta Sare botika baten bila abiatu dira
gauean, Greta gaixo dagoelako. Oso botika
berezia da, adarbakarrarena. Topatuko ote
dute basoan?

Miren Agur Meabe
Argitaletxea: Elkar. 

AZOKA



Mendian
gora,
ahuntzak
bezala

G
arai ezin hobea da udazkena men-
dian paseotxoa emateko. Tipi-
tapa, pauso lasaian. Birikak ireki
eta arnasa zabaldu. Mendi edo

mendixka, ez da altu joan beharrik. Botak
ondo lotu, estutu lokarriak! Hartu motxila
eta ieup! Ekin bideari!

-Luze eta zabal so eginez goza daiteke;
begiak luzatu urrutira, zabaldu begirada!
Saiatu begiak txikitzen erdi itxita, urrutiko
zuhaitzen hostoak ere ikusteko.

-Edota zabaldu gora-gora begiak, eta hur-
biletik so egin lurrean belar artean ezkuta-
tzen diren gauzatxo txiki guztiei.

-Etzan belarretan, belarria itsatsi lurrari.
Entzun dezakezu nola egiten duen taup-
taup? Zer entzuten duzu, bada?

-Itzal-joko ederrak dira mendiak ilunaba-
rrean. Etzandako erraldoi baten antza dute

mendi askok. Tontor handiena burua, bula-
rrak, hankak luze…

Eta zuk, zein mendiren itxura duzu lurrean
jarrita belaunak toles? Agian zure herriko
tontorrarena?

m a n t a n g o r r i
berria
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