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Erantzuna: Pentagrama.  

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

GAUR
SUPERPOSTERRA

Bost hari musikari errenkadan jarrita, eta hariotan buruak han-hemenka esekita. Zer da?

«Nire
pasioa
musika da»
ZURIÑE 
HIDALGO

berria
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ZORiON AGURRAK

Zarauzko Salbatore Mitxelena
ikastola, Oteiza eguna gogoratuz.
Aurten 113 urte dira Oteiza jaio zela; hori gogoratzeko, haren eskultura apaindu

genuen gure lanekin. Olerkiak errezitatu eta hainbat abesti abestu genituen.

Azken egun hauetan, idazketa tailer interesgarri batean parte hartzen ari

gara Orioko Zaragueta Herri Eskolan. LHko 6. eta
DBHko 2. mailakoak idazketa literarioa lantzen ari dira Yolanda
Arrieta idazlearekin. Idazle bilakatzeko ez ezik, irakurle eta entzule gisa

aritzeko aukera ere ematen digu tailerrak, eta oso gustura ari gara, bai

ikasleak eta bai irakasleak. Izan ere, irudimena erabiltzeaz gain, zentzumen

guztiak erne izatea eskatzen du idazteak, eta, noski, baita praktika ere.

Hortaz, ekinaren bidez, eta betiere norberaren sentimenduetatik abiatuta,

testuak nola osatu ikasten ari gara.

Zorionak, Jare! Ostegunean 7 urte bete zenituen, eta topera ospatu

genuen. Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu! Gora bihotzak!!

Bidali zure gutunak helbide hauetara Helbide elektronikoa: mantangorri@berria.eus Egoitza nagusia: BERRIA. MANTANGORRI. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain.

Argitaratzailea: Euskal Editorea SM    Lege Gordailua: SS-616/05    Zuzendaria: Martxelo Otamendi     Koordinatzailea: Ane Insausti Barandiaran

Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain ISSN: 1699-728x

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.

Zorionak zure bigarren urtebetetzean, Lea! 
Muxu erraldoiak etxekoen partez.
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O
so gazte eman zuen
abeslari izateko pau-
soa Zuriñe Hidalgok
(Gasteiz, 1990). Tele-
bista aurkezle, akto-
re eta Hesian taldeko

ahotsa izan da hainbat urtez. Azke-
naldian, ordea, Eivissa eta Euskal He-
rriaren artean bizi da, emakumeen
topaketak antolatzen baititu.
Nolakoa zinen txikitan?
Oso lotsatia nintzen txikitan; konfian-
tza nuen pertsonekin bakarrik nin-
tzen benetako Zuriñe. Zalantzatia
nintzen, eta ez nuen neure buruaren-
gan sinesten. 

Txikitatik datorkizu abeslari
izateko gogoa?
Beti izan dut gogoko kantatzea; amo-
narekin asko egiten nuen, baina beti
eremu pribatuan. 11 bat urte nituela
etorri zen Betimu karabana, karaoke
moduko bat, eta hor abestu nuen le-
hen aldiz jendaurrean. Hor konturatu
nintzen gustuko nuela: inflexio pun-
tua izan zen niretzat. 
Eta hortik telebistara egin ze-
nuen jauzi, Betizu taldera. 
Karaokeko esperientzia horri esker
animatu nintzen, 12 edo 13 urterekin,
telefonoa hartu eta [Betizuren] cas-
ting horretara.

Hesian taldean ere aritu zara,
eta aurten itxi duzue ziklo hori.
Zer eman dizu taldeak?
Nire bizitzako proiektu garrantzitsue-
netariko bat izan da. Urte hauetan
guztietan asko ikasi dut; jende zora-
garria ezagutu dut, eta pertsona eta
musikari gisa ahaldundu naiz.
Ikasketaz, berriz, irakaslea za-
ra. Haurrak gustuko dituzu?
Bai, asko, hiruzpalau urte ibili nintzen
irakasle lanetan, baina gero telebis-
tan sartzeko utzi nuen. Baina bai, ira-
kaslea naiz, %100ean bokazioz egin
nituen Haur Hezkuntzako ikasketak.
Telebistan, Bagoaz-en eta 3txu-

lo-n ere aritu zinen. Nolakoak
izan ziren esperientzia horiek?
Esperientzia onak izan ziren. Telebis-
tari esker ikasi dut neure buruarengan
konfiantza izaten, eta baita ere nor-
mala dela akatsak egitea: pertsonak
gara, inperfektuak gara, eta dena ezin
dugu ondo egin. Batez ere haurrenda-
ko lan egitea oso ederra izan zen.
Eta, guztien artean, zein arlo
gustatzen zaizu gehien?
Nire pasioa musika da. Besteak ere
maite ditut, baina ez dut neure burua
ikusten musikarik gabe.
Ez zara geldirik egotekoa...
Nahiko pertsona aktiboa naiz, baina
gustuko dut lasai egotea ere. Gaur
egun ematen du ezin garela aspertu,
eta etengabe egon behar garela zer-
bait egiten. Garrantzitsua da lasai
egoten eta aspertzen ikastea ere.
Azkenaldian, fokuetatik alden-
duta, Eivissan zabiltza. Zertan?
Azken urte eta erdian emakumeen
topaketak antolatzen ibili naiz Eivis-
san. Ohartu naiz behar handia dagoe-
la emakumeok geratu eta berriz ere
geure buruarekin eta gorputzarekin
konektatzeko. Emakume zoragarriak
topatu ditut, eta gauza asko konpar-
titu, desikasi, hausnartu... ditugu.
Orain Euskal Herrian zaude. Gus-
tura itzultzen zara?
Bai, pena ematen dit Eivissa uzteak,
baina gustura itzultzen naiz familia-
rengana eta lagunengana. Oraintxe
bertan ez dut neure burua toki jakin
batean ikusten, eta ez daukat bizile-
ku finko bat.
Aurrerantzean, ikusiko edo en-
tzungo zaitugu nonbait?
Espero dut baietz, gauzak poliki-poli-
ki eta mimoz egiten ari naiz, eta es-
pero dut toki batean edo bestean
zerbait polita aurkeztu ahal izatea.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Zuriñe Hidalgo
ABESLARIA

MOTZEAN

d Kolore bat:Arrosa.
d Abesti bat? Lisboa, Anne
Lukin eta Gorka Urbizurena.
d Agertoki berezi bat?:
Gasteiz.
d Musika talde bat? 
Sorkun.
d Zenbaki bat? Hamasei.
d Plater bat? Arroza currya-
rekin.

«Garrantzitsua da 
lasai egoten ikastea»

JA
GO

BA
 M
AN

TE
RO

LA
 / 
FO

KU



JAGOBA MANTEROLA / FOKU



berria

berria

Zuriñe
Hidalgo



m a n t a n g o r r i6 LARUNBATA, 2021EKO URRIAREN 30A berria

DENBORA-PASAK

1. Margotu eta asmatu. Kalera irten, eta ikusitakoa marrazteko
eskatu diete ikasleei. Margotu lauki bakoitza dagokion
kolorez, Markelek zer marraztu duen jakiteko.

Gris argia1

Gris iluna2

Urdin argia6

Urdin iluna7

Arrosa3

Berdea4

Marroi argia5

2.
Zer dago 
sobran?
Mikelek eskolan egindako 
marrazkiak sailkatu behar ditu. Marrazki
hauetako bat sobran dago. Zein? 
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Erantzunak: 2.- Bokata dago sobran. 3.-D-A-E-C eta B. 

A

B

C

D

E

3. 
Dominoa. Aiorak domino
partida interesgarria jokatu du
gaur lagunekin. Zer
ordenatan jarri dituzte
piezak?

32:2 8-3

9 3+1

13-2 8+1

7x2

8-2 7+4

2x2

10-4

7+9

6-1 3x3

Yolanda Arrieta
‘LETREN JOLASLEKUAN’ LIBURUAREN IDAZLEA

«Irakurtzen
ikasten ari gara
bizitza guztian
zehar»

Hodei eta Amets dira protago-
nistak. Nortzuk dira?
Lagunak dira Hodei eta Amets.
Hodeiek arazoak ditu letrekin, eta
Ametsentzat, berriz, oso arrunta
eta erraza da horiekin jolastea.
Bien artean sortuko den harrema-
nean, Ametsek proposatutako
jolasen bitartez, Hodei letrekin
adiskidetzea da helburua.
Zer mezu zabaldu nahi izan
duzu?
Irakurtzen ikasten ari garela bizi-
tza guztian zehar. Lehen irakurle
horietan ere ikusten dugu, batzuk
erraz harrapatzen dute letren
kodea, baina beste batzuei gehia-
go kostatzen zaie.
Adiskidetasunari buruz ere hitz
egin duzu, ezta?
Bai, konplizitateak, adiskidetasu-
nak eta batez ere horien bidez
euren artean asmatutako jolase-
tan, hitz jokoetan, Hodei gero eta
lasaiago sentituko da. Komunika-
zioa ez delako bakarrik mezu bat
pasatzea, bizipenak kontatzea
eta emozioak partekatzea ere bai,
eta gauzak imajinatzea. Ametsek
bultzatuta egiten dituzten gauza
guztietan ikusten da hizkuntzaren
kodea geureganatzeko zenbat
gauza desberdin egin ditzakegun,
apurka-apurka kode hori zaila
zaion umearentzat errazago izan
dadin.
Nori zuzenduta dago liburua?
Enkarguz egindako ipuina da, eta
liburutegiaren gaia lantzeko eska-
tu zidaten. Gutxi gorabehera zazpi
urte ingurukoentzat da, baina es-
koletan ikusten dut ez dagoela

erritmo berdina ume irakurleen-
gan; bakoitzak bere prozesua du.
Eta prozesu horretan jolas egi-
ten dute pertsonaiek. Hortik
dator Letren jolaslekua izena?
Bai, ez nuen liburutegia hitza era-
bili nahi. Haur liburutegia modu di-
namikoan irudikatu dut: txotxon-
giloekin jolasten dira, asmakizunak
egiten dituzte, liburuak bilatzera
jolasten dute... Letrekin jolasteko
leku bat izan daiteke liburutegia.
Iruditzen zait lehen irakurleen ka-
suan jolastea dela gakoa, ahozko-
tasunetik eta gorputzetik, umea-
ren pertsonara ekarriz, letra ho-
riek ez daitezen hain kode hotz
eta abstraktuak izan.
Eider Eibarren ilustrazioak oso
koloretsuak eta biziak dira.
Oso ondo lotzen dira irudiak tes-
tuekin. Liburuko umeak bizirik
daude, ia-ia haragizkoak ematen
dute. Eiderrek oso ondo adieraz-
ten ditu keinuak, jarrerak, jokabi-
deak… bizitza eman die letrei.
Nola inspiratzen zara liburuak
idazteko?
Inspirazioa bizitzan dago; bost
zentzumen ditugu, eta horiek dira
gure ateak. Emozioak eragiten diz-
kigute, oroitzapen bihurtzen dira,
eta elkarrekin bizi dira gure buru-
ko ganbaran. Hortik sortzen dira
gero ideiak.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Letren jolaslekuan'. 

d Idazlea: Yolanda Arrieta.

d Orrialde kopurua: 36 orrialde.

d Adina: 7 urte inguruko

irakurleentzat.

d Ilustratzailea: Eider Eibar.

d Argitaletxea: Ikaselkar. 

d Prezioa: 8’50 euro.
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AMAREN BILA 

N
egarrez hasteko zo-
rian zegoen Untxi Txi-
ki, Untxi Ama inon
agertzen ez zela eta.

Lainoen artean ezkutatu zen
eguzkia, eta basoa ilundu egin
zen. 

Orduan, hots bat iritsi zi-
tzaion Untxi Txikiri gertuko
zuhaixka batetik, eta korrika
hurbildu zen, bere ama hostoen
artean topatuko zuelakoan, ez-
kutaketan jolasten. 

–Zu ez zara nire ama! –kexatu
zen Untxi Txiki, bere ama beha-
rrean, kattagorri bat ikusi zue-
nean, lurpean ezkurrak ezkuta-
tzen.

–Ez, baina izango naiz zure

ama, nahi baduzu –erantzun
zion Kattagorriak, jostari. 

–Ez… nik neurea nahi dut, ez
beste inor –esan zion Untxi Txi-
kik, erdi triste, erdi haserre. 

–Nahi duzu ama bilatzen la-
guntzea? Enborretan gora egin
dezaket eta adarrez adar salto
egin, nire amonak dio zirkurako
balio dudala. Goragotik begira-
tuta, agian, topatuko dut. Nola-
koa da zure ama?

–Bi belarri luze dauzka. 
Baina, eukalipto altuenetara

igo eta haritzen adar bihurriene-
tatik ibilita ere, ez zuen Untxi
Ama ikusi Kattagorri bibote-
ttentteak.

–Lasai, Untxi Txiki, Hontzari

eskatuko diogu laguntza, ez da
ni bezain arina eta abila, baina
hegoak dauzka eta are gorago-
tik begiratu ahal izango du. 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Hiru

Bi aste barru jarraituko du... 


