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Musika nota bat dut atarian, eta mina gibelean. Zer ote?

Erantzuna: Domina.             

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

GAUR,
SUPERPOSTERRA

berria

«Lanaren emaitza
da lortutakoa»
ASIER MARTINEZ 



Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz ikasturte hasiera?

Ondo pasa ikaskideekin, eta gogoratu: MANTANGORRI beti

dago prest zuen artelanak jasotzeko!
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Zorionak,

Jare.
4 urte jada,

handitzen

handitzen.

Hau poza!!

Besarkada

handi bat

familia

guztiaren

partez!!

Lore, politta, muxuak!

Zorionak, Maddi! Asteartean 2 urte. Handitzen,

handitzen...
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ZORiON AGURRAK

Sofia LarrazabalGari Perea

Zorionak, Haizea,
putz egin kandela,

6 urte betetzea

delako itzela.

Pastel gozoarekin

berotu sabela,

muxu handi bat eta

jarraitu horrela.
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Testua: Iker Tubia / Zizur Nagusia

E
uropako txapelketatik
urrezko domina soinean
itzuli zen Asier Martinez
atleta (Zizur Nagusia, Na-
farroa, 2000). Dominak
ez du bere izaera aldatu,

ordea, eta herriak eta lagunek eman-
dako babesa eskertzen du etengabe.
22 urterekin, urrezko domina
lortu duzu Europako txapelke-
tan. Nola egiten da hori?
Azkenean, lanaren emaitza da, berta-
ra iritsi gara lanarekin, entrenamen-
duekin. Eta hori da nire kasuan nire gil-

tza eta bidea. Egindako lanarengatik
nago hor, eta lanaren emaitza da lor-
tutakoa.
Nola bizi izan zenuen egun hura
pistan?
Ba, oso ondo, estadioa oso beteta ze-
goen, jende ugari zegoen animatzen,
oso giro ona, eta presioa ere nahiko
handia zen. Baina, azkenean, txapel-
keta horren ezaugarri bat gehiago da.
Urreak pisatzen du orain?
Orain, ez. Orain, dena polita da. Ez naiz
ezberdina sentitzen, ezta berezia ere.
Azkenean, ni ez naiz aldatu, agian kan-
potik beste zerbait dirudien arren...

Atletismoa ez da lehen lerroan
egoten den kirol bat. Baina
orain bazara erreferente bat. 
Azkenean, baloratu behar da hori ere.
Lortu dugu bizpahiru egunetan atle-
tismoa aldizkarietan eta egunerokoe-
tan agertzea, baita presentzia ber-
matzea ere egun horietan. Asko balo-
ratzen dut kazetarien eta kirol arloko
jendearen lana eta arreta.
Noiz hasi zinen atletismoan?
Oso txikitan. 5-6 urterekin hasi nin-
tzen, ez atletismoan zuzenean, baina
jolasten pixkanaka, kirola pixka bat
ezagutzen. Orokorrean jolasten, adin

horretan ez genuen askoz gehiago
egiten. Orduan hasi nintzen herriko
taldean, eta gaur arte.
Beste kirolik egiten zenuen?
Bai, hasi nintzen esku pilotan. Txikia
zarenean nahi duzuna da lagunekin
egon, jolasten, futbolean, saskiba-
loian... berdin zuen zein kiroletan. Nahi
genuena zen lagunekin egon.
Nolakoa zinen txikitan?
Oso bihurria eta oso urduria. Orain,
agian, ez da nabaritzen, baina oso
bihurria eta oso urduria. Inoiz ez nen-
goen geldirik, beti nengoen jolasten. 
Eskolan zer irakasgai maite ze-
nuen?
Zalantzarik gabe, soinketa. Azkenean,
egoten ginelako lagunekin jolasean,
pozik... 
Eskolaz kanpo zer egiten ze-
nuen?
Ba, kirola. Azkenean, oso urduria eta
bihurria nintzenez, beti mugitzen ari
nintzen, jolasean, lasterka, lurrean...
eta horregatik egiten nuen kirola; oro-
korrean, mugitzen eta jolasten ego-
ten nintzen.
Zure garaipenetan beti egon di-
ra lagunak hor. Garrantzitsuak
dira zuretzat?
Guztiz, guztiz. Nire kuadrillaren babe-
sa, eta atletismoko kuadrillaren ba-
besa, dena da niretzako. Nire motorra
dira, askotan esan dut. Niretzat bere-
biziko garrantzia dauka haiek bertan
egoteak. Oso pozik nago haiek beti
egon direlako nire ondoan, egunero-
koan.
Nola ikusten duzu zeure burua
aurrera begira?
Zaila da imajinatzea zer etorriko den
hurrengo hilabeteetan eta urteetan,
baina maila honetan ziurtatzea da ni-
re asmoa, baita gutxinaka hobetzea
ere, ahal bada. Egia esan, orain mo-
mentua disfrutatu eta baloratu nahi
dut; hori da nire hurrengo pausoa.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Asier Martinez  
ATLETA

MOTZEAN

d Erreferente bat: David Soria
boxeatzailea.
d Kolore bat: Beltza.
d Plater bat: Arroza.
d Zenbaki bat 2a.
d Musika talde bat? Jarfaiter.

«Kuadrillakoak 

nire motorra dira»
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DENBORA-PASAK

Lotu puntuak. Zenbakien
hurrenkerari jarraituz puntu guztiak
elkartuz gero, Asier Martinezekin

lotutako irudi bat lortuko duzu. Zer da?

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita, bitan
errepikatzen diren bi irudi ditu
Imanolek esku artean.
Zeintzuk dira?

1. 
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Erantzunak: 1.-Hesia. 2.- Gorako jauziko barra eta hesia.

A T R S E I Z O B

3. 
Osatu hitzak. Aztiak saskitik
dantzan atera dituen hizkiekin 
hitzak osatzea da zure lana.

Ea zenbat
hitz osatzen 
dituzun!

Jone Irazu Garikano
‘ARTISTAK GARA GU’ LIBURUAREN ITZULTZAILEA

«Egoera latz bat
ikusarazi eta
salatzeko balio
du liburuak» 

Madrilgo (Espainia) Cañada
Real txaboladian girotu du
Maria Jose Florianok istorioa.
Nolakoa da inguru horretako
bizimodua?   
Txabolaz betetako kokaleku bat
da, eta liburuak kontatzen du han
daudenak pobrezian bizi direla,
eta baldintza miserableak
dituztela. Ume txikientzako
arriskutsuak izan daitezkeen
inguruak dira: kristalak aurkitu
daitezke lurrean botata, baita
drogak eta halako kontuak ere,
adibidez.
Zer kontatzen da liburuan?   
Ipuinak kontatzen du nola umeek
giro honetan ere aurrera egiten
duten, eta haien irudimena nola
loratzen den. Inguruko
baliabideak erabilita, zirkuekin
lotutako jolasak egiten dituzte,
eta, baldintza zailetan bizi arren,
bizirik irauteko bideak aurkitzen
dituzte.
Ilustratzaileek ere jolas horiek
islatzen dituzte?   
Bai, hori da, irudiek ere ekarpena
egiten diote magia moduko horri,
ikuspuntu irudimentsu horri.
Nolakoa izan da itzulpen
prozesua?   
Beti egoten dira itzultzeko
zailtasunak, batez ere idazkera
edertuta dagoenean edo. Era
poetikoan idazten dute idazleek
batzuetan, eta hori itzultzea zaila
izaten da batzuetan, ezin baituzu
hitzez hitz itzuli. Horrelakoetan,
zuk ere egin behar duzu lan hori,
hizkuntza aldatuta ere, literatura
izan dadin eta jatorrizko

hizkuntzan bezain polit gelditu
dadin.
Gazteleraz El Gallinero
(oilategia) izenburua du
liburuak. Euskaraz, ordea,
Artistak gara gu izena jarri
diozue.
Gure artean hitz egiten aritu
ginen, Oilategia ez zela ondo
geldituko, ez zela zuzena horrela
itzultzea. Izan ere, leku horri
horrela deitzen zaio gaztelaniaz,
baina euskaraz zentzua galtzen
zuen. Beraz, erabaki genuen
izenburua aldatzea, tokiaren
izena jarri beharrean mezu
politago bat helaraz zezan. Beraz,
ipuineko protagonistak artista
moduan izendatzea erabaki
genuen.
Zer mezu zabaldu nahi izan du
idazleak, zure ustez?   
Aurrera egin behar dela, jendeak
dituen baldintzak izanda ere. Era
berean, iruditzen zait jendea
borroka egitera bultzatzen duela,
aurrera egitera, eta
erresistitzera. Baina, horrekin
batera, uste dut han dagoen
egoera latza ikusarazteko eta
salatzeko balio duela liburuak.

AZOKA LIBURUA

d Izenburua: 'Artistak gara gu'. 

d Idazlea: Maria Jose Floriano. 

d Ilustratzailea: Federico

Delicado. 

d Itzultzailea: Jone Irazu

Garikano. 

d Orrialde kopurua: 48. 

d Adina: 6 urtetik gorakoentzat. 

d Bilduma: Amets Egiteko

Liburuak. 

d Argitaletxea: Pamiela eta

Kalandraka. 
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ZILARTXO 

O
rduan, gorila amak
hankatik heldu zion,
eta hesiaren tartetik
pasarazten saiatu zen.

Sartu zion hanka bat, sartu zion
bestea; sartu zion, pixka bat
zanpatuta, sabela, sartu zion
bularra, eta lepoa ere bai. Baina
burua, ezin. Gorila amak ez zion
gogor tiratu nahi, minik ez
egiteko.

Etorri zen aita, eta burua
jiratu zion eta belarriak
burdinetan harrapatu. Orduan,
gorilakumea minez garrasika
hasi zen. Aitak tira egiten bazion,
mina; askatzeko bultza egiten
bazion, mina. Ez atzera ez
aurrera geratu zen.

Ama ere garrasika hasi
zen, eta amaren garrasiak ez
ziren nolanahikoak. Zooko
animalia guztiak aztoratu
zituen.

Zooko arduradunak
automobil txiki batean
agertu ziren.

–Zer gertatzen da hemen?
Ixo denok! Baina, zeinek jarri
du horrela gorilakume hori?

Bizkor-bizkor torloju
berezi bat ekarri zuten,
autoak jasotzeko katuen
antzekoa. Zilartxo harrapatuta
zeukaten bi burdinen artean
sartu, eta zuloa zabaldu zuten.

Orduan, gorila amak bere
kumeari tiratu eta besoetan

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxoren erreskatea

Amaiera

hartu zuen. Berehala isildu zen
Zilartxo, eta amaren titiari heldu
zion ahoaz, gosez amorratzen.
Zooko langileek burdina berriz
zuzendu zuten.

Gorila aitak bularrari danba-
danba eman zion, sustoa
pasatzeko.


