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Ziri bat zeruan, sua du buruan; 
ziri hori lurrera, kontuak atera! 

Zer da?

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

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

ibilbidea
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ZORiON AGURRAK

Urte askotako, Amets, eta ondo pasa eguna

asteartean, lagunekin eta familia guztiarekin.

Muxu handi bat, artista!!!

Zorionak, Malen! Bihar, 9 urte eder. Asko-asko gozatu

lagunekin eta etxekoekin.
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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? 

Duela hiruzpalau aste erakutsi genizkizuen Lasarte-Oriako

Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko haurrek

egindako marrazki batzuk. Baina oraindik beste hainbeste ditugu, zuei

erakusteko. Ikusi nahi al dituzue? Hementxe daude! Gogoratu zuek ere

zuen artista sena erakutsi nahi badiguzue MANTANGORRIk beti eskuak 

zabalik hartuko dituela zuen artelanak! Animatu eta bidali zuen

marrazkiak!
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ERREPORTAJEA ‘Bart non ote nintzen ni’

JON URBE / FOKU

Euskal
nortasunaren isla
‘Bart non ote nintzen ni’ ikuskizun berezia emango dute gaur Txirri, Mirri eta Txiribitonek Tolosan, Jundajo
txarangak lagunduta. Saioan, Euskal Herriko festetan gertatzen diren xelebrekeriei barre egiten diete pailazoek.
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E
uskal Herriko festetan
barrena bidaiatzen
dute Txirri, Mirri eta
Txiribitonek Bart non
ote nintzen ni? haien
ikuskizunik berriene-

an. Baionako bestak, Bilboko Aste
Nagusia eta Iruñeko sanferminak
ezagutarazten dituzte, besteak
beste. Izan ere, jaiak, ospakizun
huts izatetik harago, «herri baten
nortasuna» islatzen duten gertaka-
riak dira, Mirri pailazoaren aktore
Kattalin Ansorenaren arabera:
«Gure nortasun guztiak ateratzen
dira festetan, eta baita maite ditu-
gun eta gure folklorearen parte di-
ren dantzak, abestiak, bazkariak
eta halakoak ere». Tolosan (Gipuz-
koa) egingo dute gaur saio berezia,
Jundajo txaranga bidaide dutela.
Gainera, ETBk grabatuko du
saioa, telebistan eta Nahieran
eman ahal izateko.
Pailazoek 1988an sortuta-

ko Bart non ote nintzen ni
abestia da ikuskizunaren
abiapuntua. Abesti horre-
tan oinarrituta, saio bat
prestatzea erabaki zuen An-
sorenak: «Jaiei lotuta barre
egiteko kontu ugari zeudela
pentsatu nuen, eta esketx ba-
tzuk sortu nituen horren harira. Ze-
ledon, Marijaia, Iruñeko zezenak
eta abar agertzen dira, eta feste-
tako astakeriei eta hainbat gairi
barre egiten diegu», adierazi du.
Esate baterako, festetako zarata
eta lapurretak dituzte hizpide.
Jendea «identifikatuta» senti-

tzen dela dio Ansorenak, eta pan-
demiako itxialdiaren ostean eran-
tzun «oso ona» izaten ari dela ikus-
kizuna, txarangarekin eta euskal
musikarekin giro alaia sortzen bai-
ta: «Festarik ez zegoen garaian,
festen inguruko zerbait eraman
dugu antzokietara, eta jendeak
pozik hartu du», azaldu du. 
Horrez gain, tradizio hitzaren

beste interpretazio bat egitea bul-
tzatzen dute: «Tamalez, jende as-
kok pentsatzen du tradizioa dela

‘Orain zer falta da?’ Eta gure eran-
tzuna zen, ‘Altza Pelipe’! Baina,
esan aurretik, ume batek ‘Krispe-
tak!’ garrasi egin zuen, eta esan
nion: ‘Hori! Krispetak guztiontzat!’.
Orain, saio guztietan erabiltzen
dugu». Ikuskizun bizia baita, ez itxia
eta bukatua. Horregatik, ezinbes-
tean, edozertarako prest egon be-
har dute, adi, zer erantzun eman
asmatzeko.

gauzak egitea lehen egiten ziren
bezala». Pailazoentzat, ordea, tra-
dizioa ez da zerbait hertsia eta zu-
rruna: «Tradizioa da utzi digutena
hartzea eta hobetzea, gurera eka-
rriz». Horregatik, umorez begira-
tzen diete, adibidez, San Sebas-
tian egunean desfilatzeko jartzen
diren arau zorrotzei. 

Hitanoa hautu

Ikuskizunean hitanoaren aldeko
apustua egin dute pailazoek: Txi-
rrik eta Mirrik hika hitz egiten dio-
te elkarri. Aurreko pailazoek ere

Mirri pailazoa, Iruñeko sanferminetako zezenetatik ihesi. JON URBE / FOKU

hala egiten zuten, eta hori man-
tentzea erabaki dute, gaur egun
ohitura «galduta» dagoelako,
eta «herri txiki batzuetan soi-
lik erabiltzen dutela-
ko, baina mutilen ar-
tean gehienbat».
Haurrak hitanora ger-
turatu nahi dituzte,
haientzat arrotza izan
ez dadin: «Haurrek en-
tzun eta ezagutu deza-

ten, ederra baita euskaraz
horrela hitz egitea». 
Ikuskizuna familia osoaren-

tzat eginda dago, adina gora-
behera, nork bere erara goza-
tzen baitu saioaz: «Bakoitzak
bere xarma ateratzen dio; ba-
tzuk kantuekin bakarrik liluratu-
ta geratzen dira, edo pertso-
naiekin». Argi dute beren helbu-
rua: «Barre eginaraztea da
garrantzitsuena, eta lortzen dugu,
barre algarak entzuten ditugu eta;
beti esan diguten bezala, clowna
edo pailazoena hizkuntza uniber-
tsala baita».
Saio bakoitzari zukua ateratzen

saiatzen dira, ez baitaude bi ber-
din: publikoari entzuten diote, eta
haien erreakzioak ere ikuskizuna-
ren parte bihurtzen saiatzen dira.
Hauxe, adibidez: «Ikuskizunaren
estreinaldian, Txirrik galdetu zuen:

IKUSKIZUN

«ZOROA»

Bart non ote nintzen ni antzo-
kietarako prestatutako ikuski-
zuna da, atrezzo txikia dauka,
eta «oso adi» egon behar da
ikusteko, Ansorenaren arabe-
ra. Izan ere, hitz joko ugari era-
biltzen dituzte, eta txisteak
harrapatzeko ere arretaz en-
tzun eta ikusi behar da taula
gainean gertatzen ari dena. 
Dena den, Bart non ote nin-

tzen ni ez da Txirri, Mirri eta
Txiribitonek esku artean du-
ten ikuskizun bakarra: Zoro
gaitezen izeneko ikuskizuna
ere egiten dute pailazoek. Ka-
lerako pentsatutako ikuskizu-
na da, nahiz eta batzuetan an-
tzokietan ere egiten duten.
Pailazoaren arabera, «anima-
zio moduko bat» da, «ganbe-
rroagoa». Bromak eta hitz jo-
koak baditu ere, «digeritzeko
errazagoa» da. 



m a n t a n g o r r i6 LARUNBATA, 2021EKO AZAROAREN 13A berria

DENBORA-PASAK

1. 
Osatu marrazkia. Amets marrazten hasi da, baina
presaka alde egin behar izan du. Marrazki erdia falta zaio
amaitzeko. Lagunduko al diozu?

2. 
Nor ote da? Alexek eta
Nahiak hainbat jantzi atera
dituzte armairutik. Ba al
dakizu zeinenak
diren?



1 Txiribiton
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Erantzunak: 2.-Txiribiton. 3.- 2-D.
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A itseba

B irriM

C notibirixT

D irrixT

E ukriz

F ozaliap

2 pailazo

3 Txirri

4 zirku

5 abesti

6 Mirri

3. 
Hitzak osatu. Ezkerreko
lerroan hitzak zuzen idatzita ageri
dira; eskuinean, atzekoz aurrera.
Ezkerreko hitza bilatu
behar duzu eskuineko
hitz zerrendan.

‘Irrimola’ 
Maite Mutuberriak sortutako al-
bum ilustratuak poza du abia-
puntu. Poza biribila da, barruan
daramagun zurrunbiloa. Leunki

ateratzen da askotan, haize epela bezala. Beste batzuetan,
ordea, xirimolaka kanporatzen dugu, irri eta algaraka.

Maite Mutuberria

Argitaletxea: Ikaselkar.

‘Zenbat aldiz egiten du
Kizkur ardiak bee?’ 
Animalien soinuak ezagutzeko liburu bat da,
2 urte edo gehiagoko haurrentzat. Liburu
honetako animaliak ikusi eta entzuteaz gain,
zenbatu dezakezu zenbat bider egiten du-

ten zaunka, marru, bee edo irrintzi?

Guido van Genechten

Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Auto-stopean’ 
«Auto-stopean» istorio ausarta da, eta,
hain justu ere, auto baten barruan gerta-
tzen dira pasarte guztiak. Hamaika egoe-
ra barregarri kontatzen dira, aldian-aldian
sartzen diren bidaiari berezi-bereziak ere
tarteko direla. Surf ohola aldean duela
hondartzara joateko prestatzen ari den

surflari bat aurkezten du testu errimatuak. Hirian barrena
ibilbidean aurrera egiten duen heinean, askotariko pertso-
naiak hartuko ditu (edo ez) autoan, nor baino nor bitxiagoa:
urpekaria, superheroia, kaimana… eta ipuinetako pertso-
naiaren bat edo beste ere irtengo zaio bidera.

Guilherme Karsten

Argitaletxea: Pamiela eta Kalandraka. 

‘Jatorrak gara’ 
Eguzki-lore bildumako bigarren liburuak
erakusten du zer garrantzitsua den adei-
tasuna gizarte sendoak sortzeko: solida-
ritatea, eskuzabaltasuna eta enpatia be-
harrezkoak dira elkarbizitzarako eta tal-
de garapenerako.

Sophie Beer

Argitaletxea: Ibaizabal. 

AZOKA
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AMAREN BILA 

H
ontza lo-zurrungaka ari
zen pago baten punta-
ren puntan, gau osoa
ehizan ibili eta gero egu-

na lo ematen baitzuen.
–Ez egin lo, mozolo! –deitu zion

Kattagorriak, eta hontza asalda-
tuta esnatu zen.

–Eee? Zer gertatzen da? Zerga-
tik esnatu nauzue??? –esan zuen
Hontzak, Kattagorriari eta Untxi
Txikiri bekozko okerrez begira.

Untxi Txikik belarriekin tapatu
zuen aurpegia, erdi beldurrez,
erdi lotsaz. Baina Kattagorria ez
zen erraz ikaratzekoa, eta, bibo-
teak tentetuta, Hontzari esan
zion:

–Aizu, ez izan alferra eta lagun-

du Untxi Txikiri bere ama bila-
tzen, basoan galdu da eta. 

Mar-mar egin zuen Hontzak
bere artean, baina gero, pentsa-
kor jarrita, galdetu zion Untxi
Txikiri:

–Nolakoa da zure ama?
–Bi belarri luze eta sudur ttipi

bat dauzka. 
Hasperen egin zuen Hontzak

bere artean, baina gero, hegoak
astinduz, hegan atera zen
zuhaitzetatik gora. Hala ere,
nahi bezain gora igo arren, ez
zuen Untxi Ama inon ikusi. 

–Hemen goian ez dago Untxi
Amarik! –egin zuen oihu Hontzak
hegoak astindu bitartean–. Basa-
katuari galdetuko diogu. 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Lau

Bi aste barru jarraituko du... 


