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Jakizu, txo, larre honetan neroni nago. Esadazu, arren, zein txori mota naizen. 
Zer txori ote?

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

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

Kaixo, aspaldikoak!!! Ni Malen naiz, Katu gelakoa, eta

nire anai Kaiet Huarte zoriondu nahi dut. Joan

den asteko ostegunean, Kaietek 6 urte bete zituen,

eta dudarik gabe xarmanki ospatu etxean,

familiarekin. Orain Mantangorritik erran nahi diogu:

Aunitz urtez, Kaiet!! Zure familia.

Zorionak, Ilargi, zure 4. urtebetetzean, maite zaitugun

guztion partetik! Besarkada eta muxu pila-pila bat!
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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.

Gaur 9 urte

beteko ditu

Haizeak!
Zorionak! 

Aiur, Gari eta

Araitzen

partez!

Ze ondo

pasatzen dugun

zurekin! Egun

eder-ederra

pasa, eta segi

horrela!

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer

moduz zaudete? Dagoeneko

Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen proiektu

berriaz gozatzeko irrikaz? Ba, adi!

Pailazoek Kuikui CD-
liburuaren bost ale
oparitu dizkigute, zuen artean

banatzeko. Horretarako, bidali zuen

marrazkiak abenduaren 7a

baino lehen, eta horien zozketan

parte hartuko duzue! Irabazleen

izenak abenduaren 11ko

MANTANGORRIn argitaratuko ditugu.

Animatu eta zorte on! 



MUNDUARI ADI ‘KUIKUI’ IKUSKIZUN BERRIA
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Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsen proiektu berria da Kuikui,
eta euskararekiko duten kez-
katik abiatuta sortu dute, Jo-
xe Mari Agirretxe Porrotx-en
arabera: «Beti diogu euskaldu-
nok izokinak garela, gurea be-
zalako hizkuntza txiki batek
aurrera egiteko parean ko-
rronte handi bat daukalako».
Txorien kantuaren bidez irudi-
katu dute euskara, eta, hiz-
kuntzaz bezala, balioez ari di-
ra, beste mundu bat irudika-
tzeko asmoz: «Irudikatzen du-
gu mundu bat non denok izan-
go dugun toki bat: pertsonak,
herriak, kulturak...». Ohi beza-
la, gai hori ardatz hartuta,
ipuin bat, disko bat eta ikuski-
zun bat prestatu dituzte.

1.  ZER DA

KUIKUI?

«Zabaldu besoak, astindu he-
goak, adi belarriak, ireki be-
giak!» esanez hasiko da paila-
zoen ikuskizuna. Txoria nin-

tzela kantua abestu, eta
etxeko sukaldean hegan egi-
ten ikasiko dute. Izan ere,
txoriek altueratik, zerutik,
urrutira ikusteko duten gai-
tasuna miresten du Marimo-
totsek, ikuspuntu zabalago
bat izateko modua ematen
dielako: «Txoriei begirada ho-
rrek gaiei heltzeko beste mo-
du bat eta askatasunez bizi-
tzekoa ematen die», azaldu
du Porrotxek.
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Balioei habiak

atontzen

2.  ZEIN DA 

IKUSKIZUNAREN 

ABIAPUNTUA?
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MUNDUARI ADI   ‘KUIKUI’ IKUSKIZUN BERRIA

3. ZEIN GAI

LANDUKO

DITUZTE?

Goitik duten urrutirako begirada
horri esker, pailazoek hainbat per-
tsonaren errealitatearekin egingo
dute topo. Plastikoz betetako ba-
learekin elkartuko dira, eta, hari la-
gundu nahian, Txomin ikusiko dute,
Ameriketako indioa. Balearekin be-
zala, topo egingo dute geroago Ti-
derrekin, Afrikatik Euskal Herrira ez-
kutuan datorren migratzailearekin,
anaia Baionan daukalako zain; eta,
geroago, Ilargi baserritarra eta Mar-
garita oiloarekin. Bigarrenak kolore-
tako arrautza bat errun du, eta Txi-
takolorea jaioko da bertatik, «or-
tzadarraren koloreak munduan za-
baldu nahi dituena».

4. ZER

KONTATUKO

DU IPUINAK?

Miren Amurizak idatzi du Kuikui ipui-
na, eta Irrimarrako Irene Irureta eta
Karmele Gorroño ilustratzaileek jan-
tzi dute irudi koloretsuz. Txorien
kantuaz mintzo da, bakoitzak bere
abesteko modua baitu: zozoak kui
kuikui egiten du, tukanak kerrek, ke-
rrek, hontzak bu bururu uru uru.
Txorien kantuak baliatuz, munduko
hizkuntzez ari da Amuriza: «Hizkun-
tza aniztasunaren inguruko testu
bat da, txorien bidez geure jarrerak
islatu gura dituena, askotan imita-
zioz hizkuntza handien musika horri
jarraitzeko joera dugu, eta geurea
galduz joaten gara». Paperean argi-
taratzeaz gain, ipuinaren ahozko
grabazioa ere egin dute, eta ikus-
entzunezko gisa ere ikus daiteke. 

BA AL DAKIZU?  

2022ko Korrikan, 
euskararen aldeko

ekitaldian, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots omenduko

dituzte, 34 urtez 
euskararen alde 

egindako lanagatik.
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MAIALEN ANDRES / FOKU

«Txoriek bezala, hizkuntzak baditu guneak non erosoago bizi den,
baina eremu idorragoetan ere behar ditu habiak» ‘Porrotx’

Kuikui ikuskizuna egiten du-
ten herrietan, euskalgintzan
aritzen diren taldeei txorien
habia kutxak oparituko diz-
kiete pailazoek. Aranzadi
zientzia elkartearen Txoribox
proiektuarekin bat eginez, el-
karte horien eguneroko lana
aitortuko dute: «Munduko
txoriek habiak behar dituzten
bezala, munduko hizkuntzek
habiak behar dituzte. Euskal
Herrian herri guztietan ari dira
elkarte eta pertsonak euska-
rarentzat habiak sortzen,
euskarak izan ditzan espazio-
ak egunerokoan txoriak beza-
la modu askean bizitzeko».
Nafarroan ekoizten dituzte
habientzako kutxak, eta jen-
dea animatu nahi dute horiek
egitera eta jartzera, txoriek
babeslekuak izan ditzaten.
Gero, Aranzadi elkartekoek ja-
rraipena egiten diete txoriei,
haiei buruz gauza gehiago ja-
kiteko asmoz; azken batean,
ikasketa prozesu bat da. 

6. HABIA
KUTXAK,
NORI?

7.
EMANALDIAK,
NOIZ ETA NON?

Aurten, Kuikui ikuskizunarekin saio han-
diak egingo dituzte, baina kopuruz gutxia-
go izango dira. Dena den, Kuikui saioarekin
ez ezik, Zorionak Marimotots! formatu txi-
kikoarekin ere jarraituko dute, Amaren in-
txaurrak heriotzari bu-
ruzko ikuskizunari
jarraipena ema-
teko. Hauek dira
oraingoz iragarri
dituzten datak: 

KUIKUI
Bihar: Amurrioko kiroldegian.

Abenduaren 3an: Irurtzungo kiroldegian.

Abenduaren 8an: Donostiako Intxaurrondoko

kultur etxean.

Abenduaren 12an: Zizur Nagusian.

Abenduaren 19an: Barakaldoko Antzokian.

Abenduaren 26an: Durangon, Landako Gunean. 

Abenduaren 27an: Azkoitiko antzokian.

Abenduaren 29an: Bermeoko frontoian.

Abenduaren 30ean:Ondarroako frontoian.

ZORIONAK, MARIMOTOTS
Abenduaren 10ean: Pasai Donibaneko Juanba

Berastegi kulturgunean.

Abenduaren 15ean: Argantzonen.

Abenduaren 17an: Donostian, Okendo kultur

etxean.

Abenduaren 23an: Villabonako Gurea antzokian.

OHARRA  

Joan aurretik,
baieztatu, osasun

protokoloak direla-eta
aldaketak izan
daitezke eta.

5. NOLAKOA DA DISKOA?

Hamabi abestiko diskoa ondu dute pailazoek, eta Xabier Zabala
aritu da horiek sortzen edo egokitzen. Izan ere, hamabi abesti
horietatik bost grabatu berriak dira: Kuikui, Txoria nintzela, Baka-
rrik eta libre, Xoxoak galdu du eta Itsasoa laino dago. Istorio ba-
ten bidez josi dituzte kantuak, eta, protagonistak txoriak izanik
ere, gaur egun gertatzen diren hainbat gairi buruz hitz egiten
dute: munduko hesiei buruz, edo Bidasoan hildako migratzaile-
ei buruz, kasurako. 
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DENBORA-PASAK 1. 
Lotu puntuak.
Iratik animalia bat
marraztu du.
Zenbakiak ordenan
lotzen badituzu,
egindako irudia
ikusiko duzu. Zer
marraztu du?

2.
Moztu eta osatu. Urkok gustuko
ditu pailazoen gorbatak. Haiei buruzko
aldizkari bat hartu, eta zati txikitan moztu du.
Lagunduko al diozu irudiak
osatzen?

1 2 3

A B C D

4
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Erantzunak: 1.-Kuikui txoria.2.-1-B, 2-C, 3D eta 4-A.
3.-Porrotxek 11, Marimototsek 12 eta Pirritxek 16.
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3. 
Batuketak. Pirritx, Porrotx eta
Marimotots inprentara joan dira. Labetik
atera berri daude Kuikui ipuinaren aleak.
Zenbat ditu bakoitzak? 

PORROTX MARIMOTOTS PIRRITX

‘Txomin txapel’ 
Txomin Txapel oso pailazo ezaguna da,
dotorea, guztiz atsegina. Txapela buruan
jantzita ibiltzen da beti. Haur guztiek
asko maite dute, familiakoa balitz 
bezala. Denek diote bizipoza sortzen
duela. Baina, halako batean, kezkatzen
hasi da: «Txapelik gabe, akaso, ez naiz
inor».

Pello Añorga
Argitaletxea: Elkar.

‘Tatxani handiaren
azken trukoa’ 
Tatxani Handiak, bere azken ikuskizu-
nean kapelatik ezer atera ezinik gera-
tu zenean, ezin zuen sinetsi. Magia
galdu ote zuen beldur zen, eta, or-
duan, azken trukoaren akatsari jarrai-
tuz benetako mundu magiko batera
iritsi zen, trukorik gabekora.

Arnal eta Edu Zelaieta
Argitaletxea: Elkar.

‘Zergatik hiltzen dira
gauzak?’ 
Zer gertatzen da norbait hiltzen dene-
an? Egokia al da heriotzaz hitz egitea?
Zer egin dezakegu triste egoteari uzte-
ko? Aurkitu erantzunak irudi ederrez
beteriko liburu lehiatiladun honetan.

Katiaynes
Argitaletxea: Ttarttalo. 

‘Pipitaki papataki...
maskotak’ 
Bizar luzeak, isatsa eta lau hanka ditu.
Iletsua da, eta urruma egiten du. Atza-
par zorrotzak ditu. Ezetz asmatu zer
maskota den! Liburu honetan, asmaki-
zun errimatuek orrialde bikoitz bakoi-

tzean zer animalia dagoen asmatzera gonbidatzen dute ira-
kurlea.

Guillain eta Gaggiati
Argitaletxea: Ibaizabal. 

AZOKA
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AMAREN BILA 

U
ntxi Txiki kezkatuta, Ka-
ttagorria kantu-kantari
eta Hontza aharrausika,
Basakatuaren bila abia-

tu ziren. Ibilaldi luzea egin zuten,
gutxi gorabehera ehun zuhaitz
utzi zituzten atzean, bat, bi, hiru,
lau… eta ehun; azkenean, Basaka-
tua topatu zuten arte. 

Pinubola batekin jolasean zebi-
len, hankatxo batetik bestera pa-
satuz, miau eta miau, pinubola
hortzen artean sartuz, miau, pi-
nubolaren gainera salto eginez,
miau-marramiau!

–Zu al zara Basakatua? –galde-
tu zion Hontzak, nagiak atera bi-
tartean, oraindik guztiz esnatu
gabe. 

–Bai, baina nahiago nuke ka-
tua bakarrik banintz, eta ez ba-
sakatua –erantzun zion Basaka-
tuak–. Basoko basakatuek ho-
tza besterik ez dugu pasatzen,
eta frijitu gabeko saguak jatea
beste erremediorik ez daukagu.
Aldiz, etxeko katuek latako sar-
dina goxoak jaten dituzte, eta
berogailuaren parean pasatzen
dute eguna. 

–Etxeko katu bat alferra eta
lodia da, eta ezingo liguke la-
gundu Untxi Txikiren ama bila-
tzen. Zuk, aldiz, ikusmen zorrotz
eta hanka indartsu horiekin,
baietz topatu Untxi Ama! –esan
zion Kattagorriak, Basakatuari
adorea emanez. 

–Nolakoa da zure ama? –galde-
tu zion Basakatuak Untxi Txikiri,
laguntzeko prest. 

–Bi belarri luze, sudur ttipi bat
eta bi hortz zorrotz dauzka. 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bost

Bi aste barru jarraituko du... 


