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UMOREA BIZI BARATZEA

Urriak 28: Basauri
9:30etan, Ibaigane Kultur Etxean.

Urriak 29: Elizondo
Jakoba Errekondoren kontsultategia, 

egun osoan zehar.

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

Zer-nolako esperientzia 
izan da Altza Porrukoa? 
Bizi Baratzea liburua 
askotan kontsultatu 
behar izan duzu ma-
rrazten hasi aurretik?
Esperientzia ederra! Nik 
baratzean, egia esan, esperien-
tzia zero. Edo are gehiago, zero 
negatibo! Baina asko ikasi dut. 
Baratzeak erakutsi dit lurra lan-
du behar dela lanean hasi baino 
lehen, eta guk ere gauza bera egin 
beharra dugu: ingurua pixka bat presta-
tu marrazten hasi baino lehen. Eta gero, 
pazientzia! Itxoiten jakin behar… Guk 
marrazki edo komiki bat egiten dugu-
nean, tiraderan sartzen dugu. Handik 
bi egunetara tiradera ireki eta orduan 
ikusten dugu emaitza nolakoa den, ze 
akats dituen. Beraz, zentzu horretan gu 
ere baratzikolak gara. 

Terabakterioa, eremu hidroponikoa, gali-
pot biodegradagarria, Trans-Risotto... Ba-
ratzezaleentzat baino, ez da ba goi-mai-
lako zientzialarientzako komikia izanen 
zurea?
Adi! Etiketak irakurri egin behar dira. 
Nahitaezkoa da irakurtzen jakitea. Hor, 
zerrenda horretan falta da, arriskutsue-
na eta Jakobian eraikinean gaueko aus-
kalo zein ordutan erabiltzen dena: Sal-
da bordelesa. Jakobak asko erabiltzen 
duen hitza da, eta bere puntuan mane-
jatzen duela uste dut. Agian, hortik da-
torkio bere etorria…

Satorrei hitza eman diezu istorioan. Ba-
ratzeko animalia guztien artean, zergatik 
satorrei?
Jakoba astero sator lanetan nola ibiltzen 
den jakinda, ezinbestekoa zen bere sa-
torkeriei sator batek ematea erantzuna. 

Bere aurka-
ko mendekua irudikatu 
duzu kontakizunean. 
Hain gaizki moldatzen 
al zara Jakobarekin?
Ez, ez. Badago esaldi 
oso famatu bat: “Hur-
bil higandik, lagunak. 

Hurbilago oraindik, etsaiak”. Ba horixe…

Badaukazu izan duzu noizbait? Ba al ze-
goen satorrik han?
Sekula ez dut baratzerik izan, baina nire 
buruan zulo ugari bai… hor bilatu behar 
satorrak!

Euskal komikigintzako aitzindarietakoa, 
argitalpen askotan hartu duzu parte. Ba-
ratzeari buruzko lehena izan al da zure-
tzat?
Noizbait testu liburuetarako edo kan-
tuentzat ilustrazioak egin izan ditut ba-
ratzearekin lotuta, baina komiki forman 
lehena Altza Porrukoa. Eta benetan pla-
zera izan da! Marrazkilarioi oinak jarri 
(bertsolaritzan bezala) eta guk eran-
tzun grafiko bat ematearen ariketa, adi-
bidez, oso polita iruditu zait.

Altza Porruren aurkezpenean erremola-
txa aurpegia jarri dizute. Zergatik ote?
Hori sekretupean gorde dute, ez didate 
esan zergatik. Baina noski, Bizi Bara-
tzea liburura jota, erremolatxaren sai-
leko Nor norekin? atalean esaten du: 
“Lagun onak ditu aza jendea eta fami-
liakoak”. Azaburu deitzeko modu oso 
fin bat da, beraz! Baina beno, ni harro 
erremolatxa izateaz… n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ARGAZKIA: DANI BLANCO

ANTTON OLARIAGA ARANBURU, ALTZA PORRUZ

”Marrazkilariok ere 
baratzikolak gara”


