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Erantzuna: Futbola.  

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

GAUR
SUPERPOSTERRA

Hanka, bola eta gola.  _ _ _ _ _ _ _  Zer da?
berria

«Jaiegunetan 
herrian 
gelditzea
gustatzen 
zait»
ASIER 

VILLALIBRE
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Zorionak, Peru!!! Bost urte
elkarrekin! Zoragarria da bizitza

zure ondoan. Asko maite zaitugu,

Amets, Mikel eta Ines.

Urte askoan, Dalaijamts!
Gaur 9 urte betetzen dituzu.

ZORIONAK! Ondo-ondo pasa zure

urtebetetze eguna amarekin,

aitarekin eta anaiarekin, eta baita

zure lagunekin ere! Muxu pila-pila

bat!!!

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.

ZOZKETA

Kaixo, Mantangorrizaleok! Agindu

bezala, Pirritx, Porrotx
eta Marimototsen
liburuen zozketa egin dugu

marrazkia bidali zenigutenen

artean, eta hauek izan dira

irabazleak: 

d Erika eta Unax del Santo

dDalaijamts

dOihane eta Aitor 

d Sara Eraso

Zorionak guztioi! Datorren astean

harremanetan jarriko gara zuekin,

liburua nora bidaltzea nahi duzuen

zehazteko. Segi MANTANGORRI

irakurtzen!

ZORiON AGURRAK
eta ZU ERE ARTISTA 
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B
aloiarekin ibiltzea-
gatik eta tronpeta
jotzeagatik egin da
ezagun Asier Villali-
bre (Gernika, Bizkaia,
1997. Athleticeko jo-

kalaria da, baita Orsai taldeko ki-
dea ere. Jai daukanean, herrian gel-
ditu eta ingurukoekin egoteak egi-
ten du zoriontsu.
Noiz hasi zinen futbolean?
Ume gehienen moduan, lauzpa-
bost urte neuzkanean hasi nintzen
lagunekin ikastolan baloiarekin jo-
lasten. Hori da futbolarekin lotuta
daukadan oroitzapenik zaharrena.

Betidanik izan da zure ametsa
futbolari izatea?
Egia esan, ez nuen pentsatzen fut-
bolari izan nahi nuenik, baina asko
gustatzen zitzaidan. Ilusio handia
egiten dizu haurra zarenean Athle-
tic ikustera joateak, eta pentsa-
tzen duzu egun batean hor egon
zaitezkeela... baina ez nuen txikita-
tik helburu hori.
Nolakoa izan da futbolari profe-
sionala izatera iristeko bidea?
Oso polita, baina baita gogorra ere.
Ordu asko eman ditut Lezaman,
eta, ondorioz, gutxiago egon naiz
lagunekin, ikasketetarako ere den-

bora gutxiago izan dut... ez da erra-
za. Baina disfrutatzen baduzu eta
futbola asko gustatzen bazaizu,
oso ondo pasatzen duzu. 
Zer behar da futbolari ona iza-
teko?
Zortea eduki behar da, momen-
tuek asko eragiten dutelako. Baina,
batez ere, lan handia egin behar da,
asko entrenatu, eta gogo handia
jarri. Niretzat garrantzitsuena hori
da: egiten duzunarekin gozatzea.
Zer esango zenieke futbolari
izan nahi duten gaztetxoei?
Etxean beti esan didatena: futbola
jolas bat dela, ondo pasatzeko zer-

bait. Baloi bat hartu, bi talde egin
eta ea nork sartzen dituen gol
gehiago. Kanpotik konplexuagoa
dirudien arren, oso sinplea da.
Ikasketekin jarraitu zenuen fut-
bolari izan arren. Zergatik?
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zientzietako Gradua (JFKZ) ikasi
nuen bi urtez, baina beste talde
batera utzita joan nintzenez, gra-
dua utzi behar izan nuen. Dena den,
itzultzeko gogoa daukat. Niretzat
oso garrantzitsua da futbolaz gain
zerbait edukitzea, ez dakizulako
zer gertatuko den.
Futbolari izan arren, herrian eta
kalean ikusten zaitugu sarri.
Jai egunak eta uda nire lagunekin,
bikotekidearekin edo ingurukoekin
pasatzea gustatzen zait. Horrela
bizi naiz pozik; beste batzuei urru-
tira joatea gustatzen zaie, eta niri,
berriz, hemen gelditzea. Norberak
badaki zerk egiten duen zoriontsu.
Tronpeta jotzen ikusi zaitugu.
Noiztik jotzen duzu?
Duela bi urte hasi nintzen, gutxi go-
rabehera. Lagun batek jotzen zuen,
eta ikastera animatu nintzen. Nik
berez txistua jo dut betidanik; mu-
sika eskolan ikasi nuen lagunekin.
Bufalo ezizenez ezagutzen zai-
tu jendeak. Zergatik Bufalo?
Athleticen probetan hasi nintzene-
an, entrenatzaileak esaten zidan
gainerakoak baino handiagoa nin-
tzela, eta aurkariak uxatu egiten ni-
tuela. Hor hasi zen Bufalo deitzen,
eta betirako geratu zait ezizena.
Futbolaria ez bazina, zer izan
nahiko zenuke? 
Ikasketak bukatu eta entrenatzaile
pertsonala izatea gustatuko litzai-
dake, edo gorputz hezkuntzako
irakasle... horrelako zerbait. 

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Asier Villalibre
FUTBOLARIA

MOTZEAN

d Kolore bat: beltza. 
d Urtaro bat: uda. 
d Jaki bat: oilaskoa. 
d Zenbaki bat: 12. 
d Musika talde bat: Orsai
eta Gatibu.
d Animalia bat: txakurra.
d Amets bat: Athleticekin
kopa bat irabaztea.
d Futbolari bat: Aritz Aduriz.

«Lan handia egin behar
da futbolari izateko»
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Asier Villalibre
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MONIKA DEL VALLE / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 

2.
Zer dago
sobran?
Lau marrazki hauetatik
bat lekuz kanpo dago.
Zein ote da?

Osatu eta margotu. Nahiari bere urtebetetzerako
erretratu bat marraztuko ziola agindu zion Maiderrek.
Marraztu eta margotu erdia.
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Erantzunak: 2.-Atzerako ispilua. 3.-D

Fran Saure, ‘Jansain’
IDAZLEA ETA SAURE ARGITALETXEAREN

SORTZAILEA

«Bizipenei eta
momentuei
dagokien
garrantzia eman
nahi genien»

Zer kontatzen du istorioak?
Nor da protagonista?
Protagonista bost urte inguruko
neska bat da, eta mendian bizi da,
gurasoekin. Koloreen bitartez
emozioak deskubrituz doa, kolo-
redun baloi magiko bati esker. Ba-
loiak, haurrak kokatzen duen mo-
duaren arabera, kolore jakin bat
hartzen du, eta kolore hori emozio
batekin lotuta egongo da.
Zein mezu zabaldu nahi ze-
nuen?
Haurrek naturaltasunez egiten di-
tuzte hainbat gauza, eta sarritan
gero ez diete izenik jartzen. Liburu
honen bidez, beren bizitzako une
bat edo jarduera fisiko bat emozio
batekin lotzen erakutsi nahi diegu.
Baloiaren bidez egiten dugu hori,
kolore jakin bat ekintza jakin bate-
kin lotuz. 
Emozioak lantzeko liburua da,
beraz.
Bai, norberak egunerokotasunean
dituen une magiko horiek emozio-
en bidez identifikatuz gero, hobe-
to bizi gara. Haurrek hitzik gabe
gauza asko esaten dituzte, infor-
mazio asko transmititzen dute;
hortaz, bizipenen bitartez ikasita-
ko emozioei izena jartzen lagundu
nahi diegu liburu honekin.
Nori zuzenduta dago liburua?
Lauzpabost urteko haurrei zuzen-
duta dago. Nik uste dut onena
dela gurasoekin irakurtzea lehe-
nengo, ipuin bat balitz bezala, eta
gero, letra gutxi dituenez, haurrak

berak bakarrik irakurtzea, eta une
hori gozatzea, ikusteko baloi ba-
koitzak zer transmititzen dion. 
Nola lotzen dira koloreak senti-
menduekin?
Koloreek ez dute esanahi jakinik
berez. Yoga eskolan oinarrituta
lotu ditugu kolore horiekin, eta
elementuak gogorarazteko dira,
baina ez dago lotura itxirik.
Ilustrazioek pisu handia dute
liburuan, ezta?
Bai, Maria Pinku ilustratzaile bizkai-
tarrak egin ditu, eta alaiak dira, ko-
lore indartsutakoak. Haurrak gura-
soekin edota txakurrarekin dituen
topaketak oso ondo islatzen dira
irudien bidez. Testuinguru oso sin-
plea dute; haurraren etxea oso xu-
mea da, adibidez. Horrela, bizipe-
nei eta momentuei dagokien ga-
rrantzia eman nahi genien,
pertsonen arteko konexioekin ba-
tera. 
Saure argitaletxearen
sortzailea zara. Zergatik sortu
zenuen?
Ilustrazioak asko gustatzen zaiz-
kit; genero narratibo ilustratuak
landu nahi nituen. Editore bat gus-
tuko dituen liburuen bilduma bat
egiten duen norbait da; egin deza-
keen gauzarik politena garrantzi-
tsuak direla uste duen autoreen
testuak zabaldu ahal izatea da.

AZOKA
LIBURUA

d Izenburua: 'Baloi magiko bat

dut' 

d Idazlea: Fran Saure, ‘Jansain’. 

d Orrialde kopurua: 32 orrialde. 

d Adina: 4-5 urte inguruko

irakurleentzat.

d Ilustratzailea: Maria Pinku.

d Argitaletxea: Saure. 

d Prezioa: 14’90 euro.3. 
Itzalak. Mikelek, argazki kamera
hartu, eta argazki bat atera dio
hegazkinari. Itzal hauetatik
zein da hegazkinarena?

A

B

C

E

F

D
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SIGI-SAGA-SAGU

Bakarrik gaudenean

P
opofekin ez naiz hain bakarrik senti-
tzen. Eta Popofek gaur sukaldaritzako
atalera eraman nau, gazta, gâteau eta

postre xaguxoak ikustera. ‘Miazkatu’ esaten
zidan Popofek, baina ‘Arriskatu’ diot nik, katu,
katu, katu… Eta ixilka-mixilka alde egin dut bi-
bliotekatik.
Sigi-saga-sagu joan naiz gure arbolako gor-

delekuraino. Baina ai ze pe, ze pena handia
hartu dudan dena hutsik ikustean. Inortxo
ere ez han. Amaren usain apur bat agian… 
Bat-batean dena tipustapan ilundu da. Eta

bibote beldurgarriak ikustean salto egin dut
armiarma haria erabili gabe, eta ai ze bel, ze
beldur handia. Gaua etorri da orduan. Baina ni
ez nengoen Zapiren tripan, Corbóren hego ar-
tean baizik. Zapla-zapla. Saguzar baten antze-
ra.
—Kentez ete ede! —karranka egin dit, errie-

tan kasik.

—Familiaren
arraxtorik ez? —
galdetu dit Popo-
fek gero terrazan,
baina errietan
egin gabe—. Hu-
rrengoan kontuxa-
go ibili.
—Amaren usain

apur bat baino
ez…
Iluntzean, biblioteka itxi dutenean, mila

eta bat jende etxera itzuli da. Baina ez ni. Eta
‘Bai sagu azkarra!’ esan zuen mutila ere ez.
Luzaroan egon da atarian. Farola baten
azpian…
—Xe arraroa… Nahi baduxu, xegitu egingo

diogu —esan dit Popofek, eta sigi-saga-sagu
segitu diogu kale ilun bateraino—. Orain uler-
txen dut: mutikoaren etxean ex dute dirurik

ixango argia ordaintxeko. Horrexagutik egiten
ditu etxeko lanak farola baten argitan…
Orduan pentsatu dut bat eta bat baino

gehiago gaudela bakarrik. Eta orduan ez naiz
hain bakarrik sentitu.
—Goaxen paxtelen orrialdeak marruskatxe-

ra! —animatu nau Popofek.

Testua: Patxi Zubizarreta Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bi aste barru jarraituko du... 


