
ASTEKO ASMAKIZUNA
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Aitziber

Errazkin

«‘Go!azen’
eskola
bat izan da
niretzat»

GAZTETXOEN ASTEKARIA  973. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2021EKO AZAROAREN 20A

O letrak gerrikoa erosi eta estu-estu jantzi zuen,
eta gerrikoa jantzita zenbaki bilakatu zen.

Badakizu zer zenbaki den?
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Erantzuna: 8 zenbakia.  

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

GAUR
SUPERPOSTERRA
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ZORiON AGURRAK

Amets! Asteazkenean, 9 urte! Zorionak eta urte
askotarako!! Aurtengoa ere desberdina izango da,

baina gozatuko dugu!!! Besarkada estu-estu bat!!!

Gure etxeko sorginak 10 urte bete ditu.

Zorionak, Inge!! Ondo pasa eta matxo

handi bat Nora, Malen, aita eta

amaren partez.
Zorionak eta urte askoan Ekiri,
gure mutiko irribarretsuari,

ostegunean 5 urte bete zenituen

eta... Muxu pila-pila bat

familiaren partetik.

Zorionak, Oihana! Bihar 5 urte. Muxu handiak

etxekoen partez.

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.

Orioko
Zaragueta IPI
Herri Eskolako
Haur Eskolako
ikasleek udazken

kolorez girotu dute

korridorea. Sasoiko

gaztainak, hurrak,

intxaurrak eta orbelak

ipini dituzte, era

egokian.
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K
alean Enara izena en-
tzun eta burua altxa-
tzera ohitu da Aitzi-
ber Errazkin (Zarautz,
Gipuzkoa, 1999). Izan
ere, hark jokatzen du

Enararen rola Go!azen telesailean. Bi-
garren denboraldia du hartan, eta ha-
rro dago urtebetean izandako gara-
penagatik, aurretik ez baitzuen ez
abesten eta ez antzezten. 

Atzo hasi zen Go!azen. Nolako
abenturak izango dira aurten?
Aurten, nire trama Zurirekin izan da,
eta, gezur baten harira, sekulako ko-
rapiloa sortzen da. Atzo ikusi zen mo-
duan, haserretu egiten gara, eta bar-
kamena eskatzera joatean Zuri eskai-
leretan behera erortzen da. Amnesia
dauka, eta ez da gogoratzen ez nire-
kin, ez beste inorekin.
Eta beste pertsonaiekin, zer?

Orokorrean, abentura berezi bat
egongo da, Gorputz Hezkuntzako ira-
kasle bat sartuko delako udalekue-
tan, eta joko handia emango digu de-
noi, gehienbat bikote bati.
Nola joan dira grabaketak?
Filmatze egunak oso estresagarriak
dira. Ordubeteko hamar kapitulu gra-
batzen ditugu ekainaren amaieratik
abuztuaren hasierara. Sekuentzia pila
bat grabatzen ditugu egun bakarre-

an, eta testuak eta koreografiak ere
ikasi behar ditugu... Alde batetik bes-
tera ibiltzen gara.  
Nola aurre egiten diozue horri?
Gure arteko harremanak asko lagun-
tzen du. Azkenean, hamar gazte gara,
eta helburu eta pasio berak dauzka-
gu. Elkar lagunduz, adiskidetasun
handia sortzen da gure artean.
Haurra zinela Go!azen ikusten
zenuen?
Filma ikusi nuen, baina, gerora, tele-
bista oso gutxi ikusi dut. Telesailak
eta pelikulak Internet bidez ikusten
nituen, ingelesez, azpidatzita.
Amesten zenuen horrelako
proiektu batean parte
hartzearekin?
Ez nuen uste niretzat aukera bat ze-
nik, baina bai, bizitza guztia pasatu
dut musikalak ikusten. Pentsatzea
nik txikitan aktore horiek miresten ni-
tuen bezala miresten nautela haurrek
ni orain! Sekulako ametsa da.
Hain gaztetan hasita,
ikaskuntza handia izango da.
21 urterekin sartu naiz mundu hone-
tan, bat-batean, eta hutsetik hasi
naiz. Go!azen eskola bat izan da nire-
tzat; hartan ikasi dut antzezten,
abesten eta telebistan ateratzen.
Zer harrera izan du orain arte
aurtengo denboraldiak?
Eromena izaten ari da. Kursaalean
edukiera beteta zegoen: bi mila bat
lagun ginen. Haurrek garrasika eta
txaloka hartu gintuzten. Poza ematen
du Go!azen nola bizi duten ikusteak.
Zer esaten dizute haurrek
kalean?
Ez didate Aitziber deitzen, Enara bai-
zik. Ikastetxeetan, berriz, galdetzen
zidaten ea benetan Zuriren bikotea
nintzen, ea neskak gustuko nituen, ea
Igorrek gaizki tratatzen ninduen...
Konturatu naiz sarri fikzioa eta errea-
litatea gauza bera direla haurrentzat.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Aitziber Errazkin
GO!AZEN-EKO AKTOREA

MOTZEAN

d Abesti bat? Rosas y pistolas.

d Plater bat? Tomate entsalada.
d Kolore bat? Arrosa.
d Abeslari bat? Camilo. 
d Abestu/antzeztu nahiko

zenukeen leku/antzoki bat?

Arriaga antzokia.

«Poza ematen du
haurrek ‘Go!azen’ nola
bizi duten ikusteak»
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DENBORA-PASAK 2. 
Itzalak.
Mikel Go!azen-
eko dantzaria
da, eta
bideokliperako
entseatzen ari da.
Itzal hauetatik,
zein da Mikelena?

A

E

B

C

1. 
Osatu eta margotu. Eguzki marrazki bat egiten
hasi da, baina ez du amaitzeko betarik izan. Marraztu
falta den erdia, eta margotu.
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Erantzunak: 2.-E. 

3. 
Labirintoa. Ainhoak telebista bat erosi
du, Go!azen ikusi ahal izateko. Lagunduko
al diozu telebista bila joaten?

Amaia Egidazu
‘DOROTEA’ LIBURUAREN IDAZLEA

«Disfrutatzen
dudan bitartean
jarraituko dut
ipuinak idazten»

Dorotearen abenturak ditu hiz-
pide liburuak. Nor da Dorotea?
Adineko emakume bat da Dorotea,
eta landa gunean bizi da, bakarrik.
Oso irudimentsua da, oso ekintzai-
lea. Printzipioz txikia dirudien ara-
zo batekin topo egiten du etxean:
euliz betetzen zaio, eta arazo horri
aurre egin behar dio.
Euliena konpondu nahian, ara-
zoak bata bestearen atzetik
pilatzen zaizkio, ezta?
Hori da, irtenbide bat bilatu
nahian, oraindik eta korapilatua-
goa bihurtzen da istorioa. Orduan,
beste arazo handiago bati egin
beharko dio aurre, eta hori bere
irtenbide irudimentsuen bidez
egingo du.
Zer mezu zabaldu nahi izan
duzu?
Zintzoa izanda, niretzat liburua
egitea denbora-pasa bat izan da,
plazerez egin dut. Ez dut helburu
konkretu bat eduki. Nire ustez,
ipuinak izan behar dira umeekin
tarte goxo bat, gertukoa, intimoa
eta afektiboa pasatzeko, eta lite-
raturaz gozatzeko. Ondoren, ira-
kurketa desberdinak egin daitez-
ke ipuinaz, eta mezu desberdinak
jaso, baina ez da nire helburua izan
mezu konkretu bat bidaltzea.
Horretarako, hizkuntzarekin jo-
las egin duzu, errimaz eta hitz
jokoz betetako liburua da.
Asko gustatzen zait hizkuntzare-
kin jolastea, eta hori da liburuaren
ezaugarrietako bat: egitura bat
errepikatzen da, segida bat, eta
gero bira bat ematen du. Errimak
erabiltzea gustatzen zait, musikal-

tasuna daukatelako eta haur as-
kok eskertzen dutelako.
Norentzat da liburua?
Ez naiz liburuei adina jartzearen al-
dekoa. Ume bakoitzak adin bakoi-
tzean irakurketa desberdin bat
egin dezake. Zerbait esatearren,
3-4 urtetik aurrerakoentzat dela
esango nuke.
Ilustrazioak ere zuk egin
dituzu. Nolakoa izan da sormen
prozesua?
Testua lehendik neukan koaderno-
txo batean idatzita. Gerora piztu
zitzaidan interesa ilustratzeko.
Collage teknika erabili dut, eta ni-
retzat terapeutikoa izan da. Kolo-
ratze testurak sortu, guraizeekin
ibili... oso espontaneoa izan da.
Egin ahala, irudiak sortuz joan dira.
Etxepare saria lortu duzu libu-
ruarekin. Zer sentitu zenuen
berria jakindakoan?
Sekulako poza; ni, berez, ez naiz
idazlea, eta epe bat izatearren
aurkeztu nintzen sariketara. Ez
nuen inondik inora espero saria
irabaztea. Asko motibatu nau bes-
te proiektu batzuekin hasteko.
Beraz, aurrera begira, beste
ipuinen bat sortuko duzu?
Agian bai, baina ez dut oso epe lu-
zera begiratzen. Disfrutatzen du-
dan bitartean jarraituko dut ipui-
nak idazten. Baietz espero dut.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Dorotea'. 

d Idazlea eta ilustratzailea:

Amaia Egidazu.

d Orrialde kopurua: 28 orrialde. 

d Adina: 3-4urtetik gorako

irakurleentzat.

d Argitaletxea: Pamiela. 

d Prezioa: 14 euro.



Lepazuria

Testua: Oñatiko Natur Eskola

T
amaina ertaineko musteli-
doa da, eta kilo eta erdi
inguru pisatzen du. Gor-
putza metro erdi luze du,

eta buztana, berriz, bere gorpu-
tzaren erdia. Buru txikia, mutur
zorrotza eta belarri handi xamar
tenteak ditu. Ilajea arrea du, eta
lepo eta sabelaldea zuria. Hortik
datorkio izena. 

b Non bizi da? Lur azpiko eta harri
arteetako zuloetan bizi da, baina,
zuloak berak egin beharrean, beste
animalia batzuen lanak edo natu-
ralki egina daudenak aprobetxatzen ditu. Ba-
so itxiak bainoago, zelai, mendiko larre eta
harkaiztien inguruan daudenak atsegin ditu. 

b Zer jaten du? Karraskari, txori eta anfi-
bioak ehizatzen ditu, baita baso eta zelaieta-
ko fruituak jan ere: ahabiak, marrubiak, ma-

sustak, gaztainak… Aldi be-
rean, bera beste animalia
batzuen elikagai da, azeri
eta hegazti harrapari han-
diek bera ehiza baitezake-
te. 
b Nola ugaltzen da? Ani-
malia bakartia da, baina
ekain eta uztail artean biko-
tea bilatzen du, kopulatu,
eta emea ernari gelditzen
da. Martxo edo apiril aldera
3-7 kume itsuz erditzen da.
Hilabete eta erdian amaren
esneaz elikatzen dira.
b Zein harreman du giza-
kiarekin? Sagu eta arra-
toiak ehizatzeko baserrie-
tan katua erabiltzen den
moduan, posible da orain
dela 2.000 urte erromata-

rrek etxeko animalia gisa erabili izana. Gaur
egun, berriz, gizakia du mehatxu, ehizatu edo
pozoitu egiten baitu.
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Lur azpiko eta harri arteko zuloetan bizi dira lepazuriak. IRRIEN LAGUNAK


