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Be eta te aurrekoen
aurrekoak ote?

Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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«Nire pasioa
kirola da»
PELLO BILBAO

GAUR
SUPERPOSTERRA
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Denborak azkar ihes egiten du, nahi

duguna baino azkarrago, baina zuk,

Aritzinhok, zorionez, ez duzu
galtzen irri polit hori. Zorionak zure 

6. urtebetetze egunean! Zure senideak.

Bihar 6 urte beteko dituzu,

Manex: Zorionak! Muxu asko
aitona eta etxekoen partez.

Mila kilo zorion, Añes! Azkenean iritsi da
eguna! Zu zara oparirik ederrena guretzat!

ZORiON AGURRAK
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Ostiralean, 

Ataungo Joxemiel
Barandiaran eskolako
Otsoa irratian, Ane
Insausti Barandiaran BERRIAko

MANTANGORRI gehigarriaren

koordinatzailea

elkarrizketatzeko plazera izan

genuen. 2. mailako neska-mutilek

prestatutako galderei ilusioz

erantzun zien, baita gitarrarekin

irratsaioan kanta bat abestu ere.

Eskerrik asko, Ane. Oso gustura

egon ginen. 

Muuuuuuaaaaaa!!!!

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.
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B
osgarren postua lortu
du Pello Bilbaok (Ger-
nika, Bizkaia, 1990)
Euskal Herriko Itzu-
lian. Podiumetik gertu
geratu arren, «gustu-

ra» dago egindako lanarekin, «bere-
zia» izan baitzen hirugarren etapa
etxekoen aurrean irabaztea.
Nolakoa zinen txikitan?
Kuriositate handikoa, esango nuke.
Beti gustatzen zitzaidan gauza guz-
tien zergatia jakitea. Nahiz eta lasaia
izan, ez naiz inoiz izan geldirik egote-
koa.

Zein ziren zure zaletasunak?
Oso kirolaria nintzen. Umetatik asko
gustatu izan zait mendira eta hondar-
tzara joatea eta naturan ibiltzea. 
Eskolan zer moduz moldatzen
zinen?
Ondo. Inoiz ez zait kostatu eskolara
joatea. Zorte handia eduki genuen es-
kolan, Amara Berri izeneko programa
bat geneukalako, eta gauza praktiko-
ak egiten genituelako. Entretenigarria
zen: irratsaioak, egunkariak, itzulpen-
gintzako lanak...egiten genituen. 
Azkar ikasi zenuen bizikletan
ibiltzen?

Nahiko azkar, bai. 3 urterekin-edo
atzeko gurpiltxo barik ibiltzen nin-
tzen. Aitak erakutsi zigun bai niri, bai
arrebari, lehengusuei... Haren teknika-
rekin ikasi genuen denok.
Txirrindulari izatearekin
amesten zenuen?
Ez, niretzat, bizikleta tresna bat zen
umetan, mugitzeko eta lekuak ezagu-
tzeko, mendian ibiltzeko…. Bizikleta
ez nuen lehiarekin lotzen; 16 urte izan
arte ez nintzen lehiatzen hasi. 
Nola hasi zinen lehian?
Kuadrillan lagun asko neuzkan bizi-
kletan ibiltzen zirenak, eta haiek ani-

matu ninduten. Oso ondo pasatzen
nuen lasterketetan, eta lasterkete-
tatik kanpo ere bai; furgonetan joa-
ten ginen asteburuetan lehiatzera,
eta elkarren oso lagunak ginen.
Garai horretan, profesional izatea
burutik pasatu ere ez zitzaidan egi-
ten. Gero, Naturgas taldearekin
lehiatzeko aukera izan nuen afizio-
natu mailan, eta hor hasi nintzen
serioago.
Txirrindularia ez ezik, Jarduera
Fisiko eta Kirol Zientzietan
lizentziatua ere bazara.
Nire bigarren aukera izan zen. Diseinu
Industrialeko Ingeniaritza hasi nuen.
Baina, gero, kosta egiten zitzaidan
ikasketak eta txirrindularitza uztar-
tzea. Garai hori gogorra izan zen, baina
aldatzea erabaki nuen. Pentsatu nuen
nire pasioa kirola zela, eta erabaki
nuen ez banuen txirrindularitzatik bi-
zitzea lortzen kiroletik bizi nahi nuela.
Nolakoa da txirrindulari baten
egunerokoa?
Oso diziplinatua. Oso ordenatua izan
behar da: lo egiteko ordutegi jakinak
ditugu, jatekoa asko zaindu behar da,
eta errutina onak hartu behar dira.
Baina, niretzat, entrenamenduak ez
dira karga bat. Askotan, ordu asko
izaten dira, eta errepideak batzuetan
beldur pixka bat ematen du, baina nik
disfrutatu egiten dut.
Itzulian bosgarren amaitu
duzu. Gustura zaude? 
Momentuan, pena hartu nuen, podiu-
ma lortzeko helburua ez bainuen
bete. Amorrua eman zidan aste
osoko lan hori borobildu ezin izateak.
Denbora pasatuta, hirugarren etapa
irabazi izana gehiago estimatzen dut.
Berezia izan zen etxekoen aurrean
irabaztea; horrekin dena ahazten da.
Gero eta gusturago nago.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA
MOTZEAN

d Liburu bat? Poniente.
d Abesti bat? Sultans of
Swing.
d Lasterketa kuttun bat?

Euskal Herriko Itzulia.
d Plater bat? Arrautza 
frijitua.
d Erreferente bat? Amets
Txurruka.

«Entrenamenduak ez
dira karga bat niretzat»
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu eta margotu. Nagore marrubi bat
marrazten hasi da; ez du bukatu, ordea. Marraztu
falta den erdia, eta margotu.

2. 
Bikiak. Iratik argazkiak atera
dizkio Kala katuari, zuku bat edaten
ari zela. Baina haietako bi bakarrik dira
berdin-berdinak. Asmatuko al
duzu zein diren?

A B

C D

E F

G H
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A U T O M O B I L I

eraso

komun

prezio

karrika

automobil

maskara

pertsona

azal

Erantzuna: 2.- C eta E
Hizki salda. Lierni sorginak
zortzi hitz sartu ditu lapikoan, eta hizki
guztiak nahasi ditu. Aurki itzazu!3. 

‘1 arte zenbatzeko
liburua’ 
Honezkero badakizu zenbatzen, ezta?
BEJONDEIZULA! Liburu honetan, GAUZA
asko dituzu zenbatzeko: baleak, osta-
darra, euliak, tronpetak… Baina bada
baldintza BAT: ASKO jota BAT arte zen-
batu beharko duzu. Ez pentsa gutxi

denik! Eta ez baduzu hala uste, begira, begira... 

Caspar Salmon eta Matt Hunt
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Aitona Lukasen
txabola’ 
Baserria eraitsi zutenez geroztik, aitona
txabolan bizi da, eta ez da beste inora
joaten. Krispin biloba gonbidatu du gaur-
koan. Txabolara sartu orduko, ordea,
asko harritu da Krispin: batetik, ingura-
tzen duen guztia zaharkitua iruditu zaio-
lako; bestetik, aitona bakarrik ikusteak
harritu eta kezkatu egin du. Aitonak, or-

dea, aurrea hartuz argitu dio bakarrik bizi dela, baina ez dagoela
bakarrik. Hain justu, Krispinek banan-banan ezagutuko ditu ai-
tonaren lagunak: Xilbestre armiarma, Margarita ahatea, Cle-
mentina sagua eta Pakito barraskiloa.

Pello Añorga eta Alex F.
Argitaletxea: Elkar.

‘Kolore baten jabe’ 
Bere identitatearen bila dabilen kameleoi
baten abentura kontatzen duen gaur egun-
go alegia. Garrantzitsua ez baita kolorez
aldatzeari uztea, kolorea norbaitekin parte-
katzea baizik.

leo Lionni
Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka. 

‘Kamishibaizalea’ 
Xan Kamishibai kontalaria da. Bizikletaz
herriz herri dabil publikoari ipuinak ira-
kurtzen. Ustekabe bat izango du, ordea,
Xanek.

Iñaki Martiarena «Mattin»
Argitaletxea:Cenit edizioak. 

AZOKA
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LUZIO 

Z
uhaitzak argirantz
bezala lurperantz ere
hazten-hazten joaten
direla kontatu izan dit

Aittitteluziok: ba al dakizu
pagoaren sustraiek zenbat
neurtzen duten? Gauza bera
gertatzen ei da murruekin, nahiz
gorantz, nahiz beherantz egiten
dutela. Bota ur apur bat
porlanari, agintzen dit orga-bete
adreilurekin baratzerantz doala. 
Sukaldeko mahaia umeak

altxatu berritan lez egoten zen
beti Luzioren soloa, lorrinduta:
barazki-mutxikinak, animalien
adur eta oinatzak han-hemen…
Eta bera, bazter batean, lo.
Espabila zaitez, gizona! itzartzen
zuen amamak, ortuaririk barik

geratuko gara
laster! Egunak egin
zituen etxe-
bueltako
basapiztiak zelan
uxatuko, semeak
soldaduskatik
ekarritako
irratitxoaz
baliatzea otu
zitzaion arte.
Sukaldeko leihoan
tipula-txorta bailitzan eskegi eta
ozen-ozen jarrita uzten zuen
ortua zaintzen geratu ezin
zuenetan. Kito orkatzak,
basurdeak eta azkonarrak!
Zertarako egin nahi duzu

horma bat lurpean, Luzio?
sartzen naiz tomate-landare

Testua: Miren Amuriza Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Bost

Bi aste barru jarraituko du... 

artera. Satorrentzat! Irrati-hotsik
igarri ere ez dute egiten gor
halakoek… Palakada porlanak
kargatu eta plasta-plasta
isurtzen ditu lur guriaren gainera.
Hildakoak bizien bizkarretan
etzatea lakoa da hori, baina
egundo ez diot ezer esan.


