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Zaunk-zaunk nire hitza, 
eta Ameriketan ere oinutsik gabiltza. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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Pertsonak,
maskota
bihurtuta
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Zorionak,

Inge! 6 urte

jada! Segi hain

pozik, eta

muxu pila bat

zuretzat

etxeko denen
partetik.

Urte askotarako, Arhane! Gure etxeko txikiak

bizipozez betetako lau urte beteko ditu asteazkenean.

Muxu goxo-goxo bat Maddi, amatxo eta aitatxoren
partez.

Zorionak, Danel! 5 urte bete dituzu, mendizale! Segi

beti bezain maitagarri eta zoriontsu! Muxu handi bat

familiaren partetik!
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ZORiON AGURRAK

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.

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz? Duela bi aste erakutsi

genizkizuen Bizipoza 2 CD/DVDaren zozketako irabazleen bi
marrazki, eta beste biak ere erakutsi nahi dizkizuegu, noski! Honako

hauek dira: Haitz Lermak eta Oiartzungo Arianek egin zituzten. Zuek

bai artistak! Gogoratu, 1000. alerako zozketa martxan dago oraindik!

Animatu parte hartzera!
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ZU ERE ARTiSTA

Kaixo, lagunok! Poz-pozik gaude MANTANGORRI zoriontzeko jasotzen ari garen marrazkiekin, baina apalak beteta ditugu oraindik,

aurreko zozketetarako bidalitako marrazkiz. Lasai, pixkanaka erakutsiko ditugu! Aupa zuek!

Xabat Frias Ur Iruretagoiena
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ERREPORTAJEA ‘Maskotak’ antzezlana
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Enpatia
ariketa bat



egin dela, «konektatu» egiten dutela-
ko gertatzen ari den horrekin: «Ni ha-
rritu ninduena izan zen bizpahiru une-
tan jendea negarrez zegoela; oso po-
lita izan zen niretzat. Bidaia
emozional bat egiten dute». Maskota-
ren bat izan duten pertsonak hunki-
tzen dira bereziki, Gomesen ustez. 
6 urtetik gorako haurrekin ikus-

teko modukoa da ikuskizuna,
baina familia osoarentzat dela
uste du Gomesek, aukera ematen
baitu ikuskizunaren ondoren elka-
rrekin gaia lantzeko eta eztabaida-
tzeko. Martxoan estreinatu zuten
emanaldia, eta Gernikan (Bizkaia)
egingo dute Tobyk, Lolak eta gai-
nerako pertsonaiek hurrengo
saioa.
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MaMa Crea Bilboko
konpainiaren ‘Maskotak’
ikuskizunak animalien eta
pertsonen arteko
harremanak ditu hizpide.
Ikuskizun umoretsua da,
eta jendeak animaliekin
duen jokabideaz
hausnartzea du helburu.

Z
er gertatuko litzateke
animaliak balira pertso-
nen jabe, pertsonak
animalienak izan beha-
rrean? Jolas hori du
abiapuntu Bilboko

MaMa Crea konpainiaren Maskotak

ikuskizunak. Animalien emozioak eta
sentimenduak azaleratzen dituzte,
eta pertsonekin dituzten harremanei
buruz gogoeta eginarazi: «Batzuetan
ematen duelako egungo gizarte ho-
netan maskoten kontua moda bat
bihurtu dela, eta maskotak objektu
gisa tratatzen ditugula. Moda horiek
pasatzen direnean, ordea, alde bate-
ra uzten ditugu», azaldu du Na Gomes
ikuskizuneko aktoreak.
Toby da ikuskizuneko pertso-

naia nagusia, txakur eskale musi-
kari bat, eta zaborrontzi batean
bizi da. Egun batean, pertsona eze-
zagun batek Lola izeneko haur bat
uzten du zaborrontzian abandona-
tuta, eta Tobyk hartzen du hura
zaintzeko ardura. «Lola heltzen de-
nean, hasieran saiatzen da norbaiti
fardela pasatzen. Baina denbora
igaro ahala, haien artean maitasun
harreman bat sortzen da, ez erro-
mantikoa, baizik eta laguntasunez-
koa, autentikoagoa», adierazi du
Gomesek.
Toby «bihotz onekoa baina mar-

martia» da, aktorearen arabera,
«mundutik aparte bizi diren ho-

rietakoa, ez duelako bere le-
kua topatzen». Lolak, or-
dea, «munduaren alde
onean» sinesten du,
eta, bere alaitasunari
esker, Tobyri lagun-
tzen dio: «Batak bes-
teari ekarpena egiten
diote».
Istorioko «gaiztoak»,

berriz, Angel eta Angela Love
dira. Toby hirira musika jotzera joa-

ten denetako batean, despistatua
dagoela aprobetxatuta, Lola lapur-
tzen dute: «Pertsonaia horiek erakus-
ten dute nola merkantilizatzen diren
maskotak. Lola arraza oso onekoa
denez, edertasun lehiaketetara aur-

Maiatzaren 1ean
Gernikan

HURRENGO
EMANALDIA

kezten dute». Lolaren kumeak ere
saltzen dituzte, eta hori «gogorregia»
izango zelako beldurra zeukan Gome-
sek: «Hori animaliekin egiten duzune-
an ez duzu hainbeste planteatzen,
baina gizaki bat jartzen duzunean
hor, eta umeak saltzen...» .
Maskotak pertsona aurpegiz iru-

dikatu dituzte, eta pertsonak, be-
rriz, maskararekin. Horren bidez,
ikusleek emozioak haien barnean
bilatzea nahi dute: «Antzezlanean,
gizakiei maskara jartzen diegu
emozioa ez egiteko hain esplizitua,
eta ikusleak emozioak bere barne-
an bilatzeko».

Umorea, tresna

Gaia serioa izan arren, umorearen bi-
dez landu dutela azaldu du, hura ba-
liatzen baitute jendearengana iriste-
ko: «Normalean guk beti egiten dugu
lan umorearekin, jendearengana iris-
teko modurik errazena dela iruditzen
zaigulako». Musikak laguntzen du
horretan, momentu jakin batzue-
tan zuzenean jotzen baitute, «bizi-
tasuna» emateko. Gomesek sortu
du jatorrizko musika, eta abesti
nagusi bat ere bai, obra laburtzeko.
Dena den, gaineratu du orain arte-

ko emanaldietan jendea hunkitu ere

FITXA

d Ekoizpena:Mama Crea konpai-
nia.
d Zuzendaria: Pako Revueltas.
dAktoreak: Marina Lapuente, Nu-
ria M. Crespo eta Na Gomes.
d Soinu eta argi teknikaria:

Pako Revueltas.
d Eszenografiaren, atrezzoa-

ren eta maskaren diseina-

tzailea eta egilea: Javi Tirado.
d Jantzien diseinatzailea eta

egilea: Angel Amor.
d Jatorrizko musika: Na Gomes.
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DENBORA-PASAK

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

2. 
Nor ote da? Aratzek eta
Nahiak hainbat elementuren
argazkiak atera dituzte. 
Ba al dakizu 
zerenak diren?



1 antzezlan
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Erantzunak: 2.-Anztoki batenak.
3.- 1-E, 2-F, 3-A, 4-C, 5-D eta 6-B.
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A atoksam

B iodig

C ikoztna

D ailamina

E nalzeztna

F rukaxt

2 txakur

3 maskota

4 antzoki

5 animalia

6 gidoi

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

Patxi Zubizarreta
‘TIK, BAKARRIK. TAK, IKARAK’ LIBURUAREN

IDAZLEA

«Txikitasunaren
aldeko ipuina da»

Tik, bakarrik. Tak, ikarak liburua
argitaratu duzu. Zer kontatzen
da horretan?
Danel eta Edda neba-arrebak
etxean bakarrik geratu dira, aitak
ezustean ospitalera joan behar
izan duelako. Elkarren babesa
dute, ustez, baina, erlojuaren
antzera, tik-tak, denbora aurrera
doa, eta beldurra eta ezinegona
ere bai...
Edda da ipuineko protagonista.
Nolakoa da?
Etxeko txikia da eta beldurrez
dago: amari telefonoz deitu nahi
dio, eta nebak barre egiten dio.
Baina, tik-tak, egoera aldatu egin-
go da..
Txikia da, eta birramona ospi-
taleratzean, are txikiago senti-
tzen da: ikaratuta dago, tripa-
ko minez...
Eta kontakizun hau ere txikia da:
ez dago abentura handiegirik, ez
dago basoa bezalako espazio bel-
durgarririk, baina gaua da, eta
gauez dena desberdin ikusten da.
Maite Gurrutxagaren marrazkiek
bikain jaso dute giro ilun hori.
Danel neba geratzen da Edda
zaintzen, baina Danelek ezku-
tatzen duen arren, bera ere ur-
duri dago, ezta?
Normalean ipuinetako pertsonaie-
kin identifikatzen gara, bat egiten
dugu haiekin, baina niri espero ez
ditugun erantzunak gustatzen
zaizkit. Nork daki, tik-tak, agian Ed-
dak zaindu beharko du Danel...
Besteak laguntzen, handi
bihurtzen da Edda. Hori da isto-
rioaren mezua?
Txikitasunaren aldeko ipuina da.
Bakoitzak, bere bizitzaren ipuina
idazten du eta ematen du nagu-

sioi gauzak ondo egitea dagokigu-
la, baina ez da horrela. Askotan
haurrek naturalago eta benetako-
ago izaten irakasten digute.
Izenburuari dagokionez,
erlojuaren tik-tak soinuari egin
diozu erreferentzia?
Poltsikoko erloju bat daukat, tik-
tak egiten duena. Gauez, ohetik
entzuten dut. Bizitza lasaiago har-
tzen laguntzen dit.
Ilustrazioak aipatu dituzu le-
hen. Dena gela berean irudika-
tu du Maite Gurrutxagak, eta,
irudien bidez, Danel eta Edda
nola sentitzen diren uler daite-
ke, ezta?
Bai, antzerki batean bezala jokatu
du, zenbat eta beldur handiagoa
izan, handiagoa da iluntasuna; kei-
nuak, jarrerak, kokapenak… oso lan
ederra egin du.
Zer adinetako haurrentzat da?
4-5 urtetik aurrera entzun daite-
ke, eta 5-6 urtetik aurrera irakur-
tzen hasi.
Liburu asko argitaratzen ditu-
zu. Aurrera begira, baduzu bes-
te lanik esku artean?
Aurrekoan aurkeztu genuen Lizar-
di Sariko Zerria lana, baina gazte-
entzat da. Aurrerantzean, txanda-
ka egingo dute: urte batean hau-
rrentzat, eta bestean
gazteentzat.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Tik, bakarrik. Tak,

ikarak'. 

d Idazlea: Patxi Zubizarreta.

d Ilustratzailea: Maite Gurrutxa-

ga. 

d Adina: 4 urtetik aurrerako

irakurleentzat.

d Orrialde kopurua: 32 orrialde.

d Argitaletxea: Ikaselkar. 

d Prezioa: 8’50 euro.
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Putzuetarako
itsasontzi
flota

MATERIALAK

d Kortxoak.

d Zotz luzeak.

d Makila luze bat.

d Kola beroa.

d Apaintzeko

materiala.

Eskulana: Txatxilipurdi

T
xatxilipurdi eta Guraso.eus egi-
tasmoek martxan jarri duten
Putzuetan Plast ekinbidearekin
bat eginez, eskulan ireki bat pro-

posatu nahi dizuegu gaurkoan. Bildu etxe-
an duzuen materiala, uztartu elementu
naturalekin, eta ea ze itsasontzi egiten
duzuen putzuetan nabigatzeko.

Guk material hau erabili dugu katamarana
egiteko, baina zuek etxean duzuen eta
egokia izan daitekeen edozein material
aukeratu dezakezue, eta nahi bezalako
itsasontzia egin. Adibidez: intxaurrak,
egurtxoak, zotzak, kortxoak, oihal zatiak…

Eskulana 

bKatamarana egingo dugu. Horretara-
ko, bi kortxo lotu zotz luze bat erabiliz. 
bKortxoak binaka lotu eta gero, makila
luze batekin elkartu eta kola beroa era-
biliz itsatsi.

bApaindu katamarana nahi duzuen
elementuekin. Baina kontuz ez hon-
doratzeko!
bHainbat itsasontzi prest dituzue-
nean, aurkitu zuen putzua eta nabi-
gatu!
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