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Izena dut Luzia; 
abizenak, ordea, Orratza eta Haria. Nor naiz?

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

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

Sara Eraso

Mara Etxebeste

Garazi

Amaiur Arruti Azkue

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok!

Zer moduz? Pixkanaka-

pixkanaka, ari da maiatzaren

28ko festa handia

gerturatzen, eta, horrekin

batera, baita zozketa eguna

ere. Marrazkiak jaso eta jaso

ari gara, zein baino zein

politagoak dira. Mila esker

guztioi! Gogoratu, oraindik

garaiz zaudete bidali

nahiko bazenute! Animatu,

eta parte hartu!

Zorionak, Lur. Asteartean, bai, 
7 urte beteko dituzu. Ene, ze

handia! Eta ospatzeko:

superparranda! Muxu pila denon

partez. Infinitu maite zaitugu!

ZORiON AGURRAK
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ZU ERE ARTiSTA

Malen Mercado

Nahia

Oier
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ERREPORTAJEA Jaso ikastolako ikasleen ‘Sutan’ musikala

K
e morea atera omen
zen New Yorkeko
Triangle Shirtwaist
lantegitik, su hartu
zuenean. Ehungintza
fabrika zen, eta tin-

duagatik hartu omen zuen kolore
hori. 146 langile hil ziren sutean,
gehienak emakume edo neska gazte-

ak, lan baldintza txarretan lan egiten
zutenak. Horregatik da, besteak bes-
te, morea feminismoaren kolorea,
eta hori hartu dute Jaso ikastolako
ikasleek Sutanmusikalerako abia-
puntutzat. Ostiralean aurkeztu zu-
ten, Barañaingo auditoriumean (Nafa-
rroa).
Imanol Janices eta Irantzu
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New Yorkeko Triangle Shirtwaist lantegiko
suteaz mintzo da Iruñeko Jaso ikastolako
ikasleen ‘Sutan’ musikala; ehundik gora
emakume hil ziren ehungintza fabrikan. Ikasleek
Reykjavicen antzeztuko dute obra, uztailean.

Ke morea,
oholtzara



musikala. Gorka Pastorrek, Koldo
Pastorrek eta Eneko Arangurenek
egin dituzte moldaketak. «Asko
irabazi du musikalak horrekin»,
Zabalzaren hitzetan. 
Urtero, gai sozial bat lantzen

dute musikalean. Aurten, berdin-
tasuna izan dute ardatz, baina, iaz,
esaterako, alzheimerra landu
zuten. Iruñeko Misericordia Etxean
antzeztu zuten gero, bertako adi-
nekoentzat. Aurten, gaia aldatuta,
bisita hori errepikatzea erabaki
dute: «Erabaki dugu berriro ere
joatea, hirugarren adineko pertso-
nek batzuetan mugitzeko eta
antzokietara joateko arazoak
dituztelako, eta haiek ere merezi
dutelako ikustea», adierazi du
Janicesek. 

Txupinazoa, Islandian

Misericordia Etxeaz gain, ordea.
Tuteran, Donostian eta Bilbon
saioak lotuta dituzte; baita ego-
naldi berezi bat ere: Reykjavice-
koa. Nazioarteko IDEA Drama
elkarteak antzerkia hezkuntzan
lantzen du, eta bi urtez behin kon-
gresu bat egiten du. Aurten Islan-
diako hiriburuan izango da, eta,
irakasleak esperientzia kontatzera
gonbidatzeaz gain, ikasleak ere
joango dira, musikala antzeztera.
Sanferminetako txupinazoa urru-
titik ikusiko dute aurten, uztaila-
ren 2tik 7ra izango baitira han:
«Zapia eraman behar dugu, derri-
gorrez!», adierazi du Zabalzak.
Dena den, argi dute lehentasu-

na zerk duen, Janicesek gogorara-
zi duenez: «Badakigu honek balio
hezigarri handia duela, baina ikas-
ketek dute lehentasuna. Beraz,
adibidez, inoiz ez ditugu jartzen
funtzioak azterketa garaietan,
edo saiatzen gara orekatzen». 
Hurrengo emanaldiak iritsi

bitartean, lanean daude ikasleak.
Estreinaldiaren ondoren, astelehe-
nean bertan bildu ziren, hurrengo
urteko gaia pentsatzeko: martxan
da 11. musikala.
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Zabalza dira musikaleko zuzendari
eta irakasleak, eta azaldu dute
hasi gidoitik eta argiztapeneraino
ikasleek sortzen dutela dena:
«Oso harro nago ikasleek urte
osoan egindako lanarekin. Amaie-
rako produktua ondo atera da,
baina egindako lanaren ondorioa
izan da», esan du Janicesek.

DBHko lau mailetako ikasleek
parte hartzen dute musikalean,
eta horrek ikastetxean nola eragi-
ten duen azaldu du Zabalzak:
«Ikasleen arteko harremanak
errazten dira; oso onuragarria
suertatu zaigu. Hor sortzen den
erlazio maila magikoa da». 
Harremantzeko bai, baina eran-

tzukizuna lantzeko ere balio du
musikalak, Janicesen esanetan:
«Bakoitzak parte hartzen du gus-
tatzen zaion atalean edo arloan,
eta horrek eragiten du asko inpli-
katzea; oso argi dugu ikasleek
potentzial infinitua dutela».
Aurten, gainera, Iruñeko Gazte

Orkestrarekin batera ondu dute

HURRENGO
EMANALDIAK

d Ekainak 14: Iruñea,

Misericordia Etxea. 

d Irailak 30: Tutera.

d Urriak 22: Donostia,

Kursaal aretoa.

d Azaroak 25: Bilbo,

Campos Eliseos antzokia.
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DENBORA-PASAK

2.
Moztu eta osatu.
Urkok gustuko du jostea. Josteko
beharrezko duen materiala hartu,
eta erditik moztu du bakoitza.
Lagunduko diozu
irudiak osatzen?

1 2 3

A B C D

4

1.
Lotu puntuak. Iratik emakume
grebalari bat marraztu du, ukabila
altxatuta. Zenbakiak ordenan
lotzen badituzu, egin duen
irudia ikusiko duzu.



berria LARUNBATA, 2022KO MAIATZAREN 14A

Erantzunak:2.- 1-C, 2-D, 3-A eta  4-B.  
3.- Nahiak eta Amaiurrek: hamalauna dituzte.
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NAHIA AMAIUR AMETS

‘Homo: suak guztia
aldatu zuenean’ 
Gizakiak suaren beldur izateari utzi
zionean, haitzulo hotz eta ilun haiek,
zarata bitxi eta irudimenezko ikaraz
beteak, etxe bihurtu ziren. Argia
etxean sartu, eta gutzia aldatu zen.

Daniel Piqueras Fisk
Argitaletxea:Narval Editores.

‘Seme maitea:
greban gaude’ 
Unaik ez du etxean inoiz laguntzen;
eskergabekoa da, eta nota txarrekin
amaitu du urtea. Mutikoak gurasoen
errieta izugarria espero du, baina
haiek, aldiz, jaramonik ere ez diote
egin. Unai harrituta dago. Zer gertatu
zaie gurasoei? Estralurtarrak ote
dira?

Jordi Sierra i Fabra
Argitaletxea: Begiko.

‘Altxor bila 
New Yorken’ 
Laster Gabonak izango dira, eta Mis-
tery Lehengusu-lehengusinak New
Yorkera joan dira hegan, Bilaketa Han-
dian parte hartzeko. Lehiaketa handi
horretan, munduko agentziarik one-
netako detektibeek misterio laster-
keta egiteko erronka izaten dute.

Baina Agatha laster ohartuko da norbaitek lehiaketa
aprobetxatu nahi duela... berebiziko lapurreta egiteko!

Sir Steve Steveson
Argitaletxea:Mezulari. 

‘Autobus musikala’ 
Sakatu eta Entzun bildumako libu-
rua da. Autobus berezi honetan une
zoragarriak igaroko dituzte irakurle-
ek, soinuei adi egonez gero.

Hainbat egile
Argitaletxea:Susaeta. 

AZOKA

3. 
Batuketak. Nahia, Amaiur eta Amets aktoreak
dira. Sutan antzezlana zenbat aldiz antzeztu behar
duten kontatzen ari dira, eszenatokiak kontatuz.
Nork du emanaldi gehien? 
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ZILARTXO 

H
iri handi bateko zoo
handi bateko kaiola
handi batean, bi gorila
handi-handi bizi ziren,

goriletan gorilenak, bata ama,
bestea aita. Zilar-koloreko
bizkarra zuten, eta, gauez, ilargia
irteten zenean, haien bizkarrek
beste bi ilargi ematen zuten,
distiraren distiraz.

Halako batean bi gorila handi-
handi haiek, zer, eta gorilakume
txiki bat izan zuten, zilar-
koloreko bizkarrarekin hura ere.
Txikietan txiki jaio zen
gorilakumea.

–Bai txikia! –esan zuen gorila
aitak–. Esku batean kabitzen zait
gure Zilartxo. Ai Zilartxo!

–Gure Zilartxo, ai
Zilartxo!, munduko
gorilakumerik txikiena da –
esan zuen gorila amak,
pixka bat kezkatuta.

Amak titia eman zion
jaioberriari, eta
gorilakumeari txikiari
segituan bete zitzaion
urdaila. Hain zen txikia!

–Bizpahiru trago egin
ditu, eta beteta dago –
kezkatu zen ama–. Gure
gorilatxoa gaixo dago.

–Ba ez du ematen. Begira nola
mugitzen dituen hankak eta
eskuak.

Gorilakumeak bixi-bixi
mugitzen zituen eskuak eta

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxoren jaiotza

Bi aste barru jarraituko du... 

hankak, barruan motor txiki bat
belauka bezala.

–Eta zer izen jarriko diogu? –
galdetu zuen amak.

–Ba, jarri dioguna: Zilartxo.


