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Fruitu sasoi nagusia den udazken hasie-
ra honetan, nahi gabe ere etengabe da-
torkit larruazalera trogloditatasuna. Mi-
laka urtean mantendu gaituen makina 
bat fruitu seko ahaztua dugu. Eta ikusi, 
eskuan hartu eta ahoratu orduko gogoa 
bahitzen didate. Ahal dudanero egiten 
saiatzen naiz; nahita kordea galtze hori 
bezalako estasi gutxi ezagutzen dut...

Mizpira da fruitu horietako bat, Mespi-
lus germanica. Berezko mizpirarik ez dut 
ezagutzen. Inoiz jakiterik ez dut lortu, 
baina hazitik erabat antzua ote espezie 
hau? Mizpira izatekotan beste landare-
ren baten gainean txertatutakoa behar 
du: irasagarrondoa (Cydonia oblonga), 
elorri zuria (Crataegus spp.), udareondoa 
(Pyrus communis), maaltza (Pyrus corda-
ta), mizpirondo japoniarra (Eryobotria 
japonica), nashi udareondoa (Pyrus py-
rifolia) eta gurbea (Sorbus domestica). 
Mizpirak ez du helduta irauteko ohitura; 
ia ondu aurretik usteltzen hasten da. Zo-
ritu gabe hirotzeko joera horrek ez du, 
ordea, fruitua alferrik galtzen: usteltzen 
ari denean da gozoena; gaur egungo aho-
sabaietarako harrigarri gerta daiteke, 
baina ahozurienentzat apeta da.  

Mizpira eztitzen zaion gurbeari “uda-
latxa” edo “udalatza” ere deitzen zaio; 
udare makatzarenaren edo maaltzare-
naren antza badu, baduenez, haren frui-

tuak. “Gurbia” deitzen dionik ere bada. 
Baita azpila edo maspila ere. Sagarmina-
ri edo sagar makatzari (Malus sylvestris) 
ere “gurbea” deitzen zaio. “Gurbitza” 
deitzen dugu guk etxean, beste batzuek 
aagorria, animania, burbux, burbuza, 
kaudana, garangorria, gurbiote, gurrio-
te, kurkuxa eta kurpitza deitzen duten 
Arbutus unedo. Guretzat maspila da “az-
pila” eta “basagurbea” ere esaten dioten 
Sorbus torminalis. “Zurbala” ere deitzen 
zaio horri, eta bere igaliari “zurba”; hor-

tik zurbaran, zurbano, zurbaranbarri... 
Haren bestengusu otsalizarrari (Sor-
bus aucuparia) “udalatxa” deitzen zaio, 
baita atsolizarra, ostalizarra, txoriegu-
rra eta ustaina ere. Hostazuria tartekoa 
dute, Sorbus aria. Eta arrosaren familia  
bereko elorriak, arkakaratsa... Eta abar. 

Denak, garai bateko fruituak. Iraupen 
laburrekoak, baina udazkenean ahosa-
baia egitekotsu bihurtuko dutenak. Zi-
rrara sakona sortu eta gogoa bahituko 
dizutenak. n

Zoritu gabe hirotu

Jakoba Errekondo
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Barazkiak ez dira haragikeriatan 
aritzen eta lizun kontuak kalte 
besterik ez. Azal kontua da beraie-
na; azala lodia izanagatik ere seku-
la ez axaletik... Larrurik ez, baina 
azala jo eta jokatzen dute, baita 
bestearen azalean jarri ere.

Barazki gehienek bi sexuak di-
tuzte batera; hortik kontuak ate-
ra. Nahieran molda daitezke: nor 
bere buruarekin, binaka, hirunaka, 
multzoka, zientoka... Ez dute gure 
txorakeriarik eta gutxiago alda-
menekoen bedeinkazio beharrik. 
Gehienetan bitartekariak eta es-
talgileak erabiltzen dituzte, axola 
handirik gabe. Erle, liztor, kakalar-
do... asko dira Zelestina izeneko 

“maireurrak”. Harremangin arte-
kari artetsuak. Hartu eta eman ez 
noski, eman eta hartu. Baratzearen 
oinarria hori da, eman eta hartu. 
Gaur artekoa bezala etorkizuna. 

Porrua eta azenarioa, aspaldiko 
lagun, ederki itzulikatzen dira. Pa-
tata, kanpotik etorritako lurpee-
tako fruitua, biek joko dute, begiz. 
Gure porrusaldako hiruren arte-
koaren bekaitz dira Europa osoko 
sukaldeetan. Olioak errazten du, 
baina Ezpeletako piperdun labain-
tzailea dute, hirurek, gustukoen. 
Min punttua duen porrusalda ja-
nez gero neuk ere igartzen diot 
festari...

Jakoba Errekondo

Gure kultura iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea ·  @bizibaratzea
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EGUBERRITAN OPARI
LIBURUA ETA ILARGIAREN EGUTEGIA

Salneurria: 23 € 
Harpideentzat: 19,50 €

Durangoko Azokan eta ARGIAn lurra lantze-
ko beharrezkoak diren lanabesak eskuratu 
ditzakezu: Bizi Baratzea liburua eta Ilargiaren 
Egutegia, biak batera. Usurbilgo Alkartasuna 
Kooperatibarekin elkarlanean atera dugun 
egutegia argazki deigarriz moldatua da eta 
aurten Pello Zabalaren testuekin osatuta 
dator. Hilero ilargiaren kokapenaren berri 
ematen du eta egutegi biodinamikoaren 
arabera, eguneroko joera eta egin beharre-
ko lan nagusiak azaltzen ditu.
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Iamotenean, 17:00etan.
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Udaletxeko aretoan, 18:30ean.
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Bizi Baratzeak saltokia izango du. 
Lehenbiziko egunean liburuaren 

aurkezpena egingo da, eta egunero 
kontsultategia eta liburuak sinatzeko 

aukera egongo da 
Jakoba Errekondorekin.
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