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Logale bainaiz, logale, ahozabalka nabil;
alfabetoan naukazu ni biribil-biribil.

Zer ote?

Erantzuna: O/o letra.             

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

GAUR,
SUPERPOSTERRA

berria

«Rapak
barrua 

husteko 
balio dit»

ODEI

BARROSO
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3 urte gure bizipoza izaten, Manex.
Zorionak eta muxu bat etxekoen

partez. Asko maite zaitugu!

Zorionak, Eneko, zure 6. urteurrenean.
Ea eskalatzaile izateko duzun gogo hori

etorkizunean garatzen duzun. Ondo pasa

eguna!

Zorionak, parabéns, gure Nuno! 7 urte

dituzu! Maite zaitugu.
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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! Hemen dituzue Pirritx, Porrotx eta Marimotots

zoriontzeko egindako beste marrazki batzuk. Artista

hutsak zarete! Gogoratu nahi duzuenean bidal

ditzakezuela zuen artelanak gure helbidera. Pozik

jasoko ditugu!



m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2023KO URTARRILAREN 28A

H
iru CD argitaratu zi-
tuen 2zio taldearekin
Odei Barrosok
(Urruña, Lapurdi,
1988), eta, orain, ba-
karkako ibilbideari

ekin dio Odei rap kantari gisa. Beti
maitatu izan du sortzea, baina kosta
zaio oholtzan lasai sentitzea.  Salatu
du rapari leku gutxiago egiten zaiola
beste musika estiloei baino.
Odei Barroso zara bertsotan,
eta ODEI rapean. Zergatik bi
izen?
Ohartu nintzen nire rap pertsonaia
bertsolariarekin lotzen zutela, non-

bait bertsoa eta rapa hain lotuta ba-
leude bezala. Niretzat ez da batere
kasua, ez ditut horrela bizi. Eta, beraz,
banandu nahi izan ditut izenetik ere.
Zerk bereizten ditu bi arteak?
Bertsolaritzak oso arau zurrunak ditu:
metrikak, silabak eta abar. Rapak, be-
re arauak baino gehiago, erranen nuke
bere kodeak dituela. Alde horretatik,
askoz ere libreagoa da idazteko eta
errimatzeko orduan. Niri oso ezberdi-
nak egiten zaizkit, nahiz eta hizkuntza
erabili bietan. 
Nolatan hurbildu zinen rapera?
Rapa biziki gazte nintzela ezagutu
nuen, eta erakarri ninduten hitzek,

errimek eta rapak duen energia ho-
rrek. Gaztetxo ginelarik, haur guztiek
rocka eta metala entzuten zuten. Nik,
berriz, rapari gustu bat aurkitu nion.
Terapia izeneko diskoa argita-
ratu zenuen iaz. Biluzteko balio
du rapak?
Bai, biluzteko ere bai. Azkenean, ba-
koitzak erabili dezake rapa, hizkuntza
edo artea bera gauza oso desberdi-
netarako. Izaten ahal da salatzeko,
norbere sentimenduak kontatzeko,
traumak edo arazoak kanporatzeko...
Niri, bai, balio dit barrua husteko eta
barne korapiloak askatzeko. 
24 kontzertu eman dituzu

2022an. Rapari egiten al zaio to-
kirik Euskal Herrian?
Herri honetan biziki rap kultura gutxi
dago. Egia da zortea dudala beste rap
talde batzuei begira. Kontua da, era
berean, kontzertuak non eta nola
ematen ditugun. Jendeak landu du,
eta taldeak badaude, baina  rapari ez
zaio inoiz ireki egiazko zirkuitu bat.
Abestietan, hegozentrismoa
ere salatzen duzu.
Iruditzen zait Ipar Euskal Herrian da-
goen aniztasun musikala ez dela inoiz
islatu Euskal Herrian: bere txokoan
geratzen da. Nik horren aldeko apus-
tua egiten dut, eta jendea animatzen
dut horretan segitzera. Gainera, er-
tzetatik datorrenak beste kutsu bat
du, beste zerbait proposatzen du.
Eta pena izugarria iruditzen zait ikus-
tea zenbat talde «txiki» deitzen diren,
ez txikiak direlako, baizik handi izaten
utzi ez zaielako.
Rapa umetatik izan duzu gustu-
ko; jendaurrean aritzea ere bai?
Hori askoz ere gehiago kosta zait. Ber-
tsotan, haurra nintzela, biziki momen-
tu txar anitz pasatutakoa naiz jende
aitzinean. Erranen nuke halako beldur
bat niola oholtzari, jendaurreari,
epaiari eta kritikari. Baina, pixkanaka,
esposatzearen esposatzeaz, beldur
horri aurre egitea beste aukerarik ez
dudanez izan, lortu dut jendaurrean
lasai sentitzea.
Nolako ikaslea zinen?
Beti izan naiz beldur anitz dituen nor-
bait, baina hala ere mugitua, bihurria
eta soziala. Pilota, musika eta bertsoa
maite nituen bereziki. Sortzea maita-
tu izan dut beti, aski txikitatik. 12 ur-
terekin-edo, jada testuren bat idatzia
nuen, rapean errimatuz. 
Eta horretan jarraituko duzu?
Bai, behin nire izena daraman proiek-
tu bat sortuta, eta orain bide hau
abiatu dudala, segitzeko da.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Odei Barroso, ODEI 
BERTSOLARIA ETA RAP KANTARIA

MOTZEAN

d Plater bat? Txuleta.
d Kolore bat? Gorria.
d Bertsolari bat?Maialen Lujanbio.
d Rap kantari bat? Alpha Wann.
d Abesti bat? Selektah Kolektiboaren
UPN West.

«Herri honetan biziki
rap kultura gutxi dago»
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PATXI BELTZAIZ



berria

Odei Barroso
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DENBORA-PASAK

1. 
Koloreztatu.

Anek larrosa batekin

amestu du, eta

marrazten hasi da.

Koloretako
marrazkia eredu hartuta,
margotu zuri-beltzekoa.

2. 
Itzalak. Marrazki bizidunetako

lau pertsonaia ezkutatzen dira

itzalen atzean. Jakingo
zenuke esaten
zeintzuk diren?
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Erantzunak: 2.-Doraemon, Takeshi, Shizuka eta
Nobita; 3.- Dortoka. 1-A, 2-G, 3-F, 4-H, 5-C, 6-D, 7-B eta 8-E. 

Eider Adeletx
‘KIRATSA’ LIBURUAREN IDAZLEA

«Batzuentzat
usain ona dena
besteentzat ez
da ona izaten» 

Zein da istorioaren
abiapuntua? 
Iban Illarramendik eta biok sortu
genuen Pantxi txakurra. Egun
batean, Ñimi kukusoa joango da
haren etxera. Pantxi konturatuko
da usain txarra duela, Ñimik esan
diolako: «Kiratsa darizu!». Ñimiri
gustatzen zaio usain hori. Izan ere,
batzuentzat usain ona dena bes-
teentzat ez da ona izaten. Pantxi
konturatuko da usain txarra
duela, baina berak ez duela usain-
tzen. 
Eta usainen bila abiatuko dira.
Ñimik bere lagunak aurkeztuko
dizkio Pantxiri, eta lagun bakoitzak
usain bat proposatuko die. Or-
duan, bukaeran ikusiko da bien ar-
teko laguntasuna eta istorioaren
amaiera, zer gertatzen den arka-
kusoarekin eta txakurrarekin. Pan-
txi erabakiz doa zer usain gusta-
tzen zaion gehiago edo gutxiago.
Baina, printzipioz, usainak ezagu-
tzen ez dituen txakur bat da, ez
duelako usaintzen.
Norberak bere usaina daukala
da mezuetako bat?
Bai, hortik doa pixka bat, eta, gaie-
nera, planteatu nahi genuen usai-
nak norberarentzat zerbait des-
berdina esan nahi duela: usainak
bakoitzarentzat zer diren eta zer
transmititzen diguten. Adibidez,
simaur usaina batzuentzat izango
da haurtzarora bueltatzea, fami-
liaren lotura eta abar, eta beste
batzuei kakaren usain txarra gogo-
raraziko die. 
Nolakoa izan da sortze proze-
sua?

Iban eta biok Biko Tekara aurkeztu
ginen, Galtzagorri elkarteak anto-
latzen duen album ilustratuak sor-
tzeko tailerrera. Urtarrilean, aste-
bete pasatzen da ilustratzaile eta
idazle batekin, Iruñean: gu Iñigo
Astiz eta Maite Mutuberriarekin
egon ginen. Han ezagutu genuen
elkar, ideia izan genuen, eta album
ilustratua sortzea erabaki genuen.
Gero, Etxepare sarira aurkeztu gi-
nen.
Eta saria irabazi zenuten. Nola
hartu zenuten berria?
Oso gustura. Gainera, Ibanek txan-
txetan gezurra esan zidan, ez ge-
nuela irabazi. Ni, halere, lasai nen-
goen, baina esan zidan: «Ezetz, ira-
bazi dugula!», eta, orduan, ba, poz
handiagoa hartu nuen.
Oso testu umoretsua da.
Umorea da usaimenarekin batera
dagoen gai nagusietako bat. Ñimi
kukusoa oso barregarria da, eta
denbora guztian dago broma pun-
tu bat. Hitz asko errimekin doaz,
eta ahots gora irakurtzeko oso ba-
liagarria da. Ilustrazioetan ere de-
taile txiki umoretsuak daude.
Zer esango zenieke haurrei ira-
kurtzera animatzeko?
Txantxetan, beti diot, garbitzeko
ongi sudurra, eta ea gai diren orri
bakoitzak dituen usainak dasta-
tzeko. Eta, bestela, esango nieke
ongi pasatzeko liburu bat dela,
umorea dagoela marrazkietan eta
hitzetan. Baina hori: ongi garbitze-
ko sudurra. 

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Kiratsa’. 
d Egilea: Eider Adeletx. 
d Marrazkiak: Iban Illarramendi.
d Orrialde kopurua: 36 orrialde. 
d Adina: 3-7 urtetik gorakoentzat. 
d Argitaratzailea: Pamiela.
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Puzzlea.

Leireri puzzle bat
oparitu diot bere

urtebetetzean, baina oraindik
bukatu gabe dauka. Jar itzazu
pieza guztiak dagokien tokian:
zein animalia agertuko da? 

C D

E F G H

3. 



Itsas
maskorrekin
sortu

Eskulana

1 Hondartzara egindako txango-
ak baliatu materiala biltzeko.

2 Materiala txukun pilatu 
mahai gainean… eta sortu!

3 Maskorrak margotu (aukeran).

4 Itsatsi bata bestearekin, mas-
korrei bizitza emateko.

Eskulana: Txatxilipurdi elkartea

MATERIALAK

d Oskolak. 
d Maskorrak. 
d Txirlak eta harriak.
d Pistolako kola. 
d Margoak. 

N
aturako elementuekin sorturiko
eskulan bat proposatuko dizue-
gu gaur! Itsas maskorrekin egin-
go dugu. Hondartzara goazene-

an lor ditzakegun elementuak erabiliko
ditugu: maskorrak, txirlak, harriak… Mahai
gainean utziko ditugu, eta irudimena
martxan jarri. Saguak, igelak, armiarmak,
arrainak, jolasak, pertsonak… sor daitez-
ke! Zuek nahi duzun hori sortzeko aukera
duzue. 
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