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UMOREA BIZI BARATZEA

Urriak 21: Hondarribia
18:00etan, Endanea Garden Centerren 

(Jaizubia auzoa 40).

Urriak 23: Bera
Lurraren Eguna Azokan.

ANTOLATU HITZALDIA ZURE HERRIAN

sustapena@argia.eus · & 943 371 545

Irribarrearen baratzea
Marrazkilariak:  

Asisko, Unai Iturriaga,  
“mattin” Martiarena, Ainara Azpiazu, 

Antton Olariaga, Zaldieroa,  
Unai Gaztelumendi, Joseba Larratxe

Salneurria: 19,50 € · Harpideentzat: 18 €

Gure kultura  
iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea

 @bizibaratzea

Salneurria: 23 € · Harpideentzat: 19,50 €

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)

bizibaratzea.eus

argia.eus

BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”

Liburuen eskaerak: 
& 943 371 545 · www.argia.eus/denda

AURKEZPEN HITZALDIAK

Jakoba Errekondo zure herrikidearen aur-
kezpena egitea egokitu zaizu Altza Po-
rrun. Ez al da ardura potoloa?
Bai, testu txikia baina ardura handia 
izan da. Nabaritu dut erantzukizunaren 
zama nire gainean, izerdi hotza. Izan 
ere, pertsona garrantzitsu baten aur-
kezpena da, motza eta umoretsua izan 
beharra zuen... Ardura izan da, bai, bai-
na era berean ohorea eta erronka polit 
bat ere bai.

Jakoba “euskaldunon mesias” izendatu 
duzu. Zertan oinarritu zara baieztapen 
hori egiteko, baina?
(Barreak) Jakoba betidanik ezagutzen 
dut. Lehendabiziko aldiz elkarlanean 
1990eko hamarkadan aritu ginen, 
Noaua! aldizkaria martxan jartzeko pro-
zesuan. Orduan konturatu nintzen hitz 
egiteko moduan, proiektua ikusteko 
moduan, bazuela zerbait berezia. Bes-
teok ikusten genuena baino urrutiago 
ikusten zuen, bestelako dohaina balu 
bezala. Orain ere, iraultza ikusi du bara-
tzean, eta hor ere pauso bat aurrerago 
doala uste dut. Gainera, mesiasak jarrai-
tzaileak ere baditu: ahalmena du jendea 
erakartzeko, berak dioena aintzat hartu 
eta bide hori berarekin batera egiten du 
jendeak. Horregatik erabili nuen aur-
kezpenean metafora hori. 

Ba al du tokirik umoreak baratzean? 
Jakobaren ustez baratzea iraultza da, 
iraultzarik handiena momentu honetan. 
Niretzat, umorea ere iraultza da, egune-
rokotasunaren eta gauza guztien golde. 
Ez dago umorez landu ezin den gairik. 
Alderantziz: umorea gai “serio” horieta-
ra ekarri beharra dagoela uste dut, eta 
Altza Porru horretan aitzindaria da. 

Zertatik du gehiago liburuak, zure ustez, 
informaziotik ala umoretik?
Baratzeak eguzkitik eta euritik daukan 
bezalaxe, liburu honek bietatik duela 
uste dut. Umorearen bidez informazioa 
ematea lortzen du, eta jendeak infor-
mazioa modu atseginean jasotzen due-
nean askoz ere errazago gelditzen zaio 
buruan. Alde horretatik, produktu oso 
gozoa egin dute Errekondok eta proiek-
tuan parte hartu duten artista guztiek. 

Liburuaren egile bakoitza barazki bana-
rekin irudikatu ditu Asiskoren karikatu-
rak. Ze barazki zinateke zu?
Ez dut zalantzarik! Azenarioa (kar, kar). 
Gure etxean azenario hitza erabili izan 
da beti erotik, zentzugabekeriatik dau-
kan pertsona izendatzeko. “A ze azanai-
yua!”. Maitekiro esaten dugu, eta azena-
rioa oso erabilia den moduan estimatua 
ere bada. Gainera, nire burua azenarioa-
ren kolore bizi horrekin, energiaz betea, 
islatuta ikusten dut: beti mila saltsetan 
sartuta… Bai, azenarioa naizela esango 
nuke. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ARGAZKIA: DANI BLANCO

IDOIA TORREGARAI MARTIJA, “ALTZA PORRU”Z

”Umorea ere iraultza da, 
egunerokotasunaren golde”


