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UMOREA BIZI BARATZEA

Azaroak 12: Maule
15:00etan Mediatekan, Altza Porru ko-
mikhitzaldia: Jakoba Errekondo, Asisko 
Urmeneta, Joseba Larratxe eta Ainara 

Azpiazu “Axpi”ren eskutik.

Azaroak 15: Zerain
19:00etan (lekua zehazteke), Altza Porru 
komikhitzaldia: Jakoba Errekondo eta 

Antton Olariagaren eskutik.

Azaroak 23: Larraul
19:00etan Kultur Etxean, Bizi Baratzearen 

aurkezpena.

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

Permakultura, baratze ekologiko, biodi-
namika eta zero zabor filosofiadun uni-
bertsoa marraztu duzu. Jakobitentzako 
paradisua da!
Bai, hala da! Naturak berez, guk es-
ku-hartzen ez dugunean, daukan per-
fekziorako joera irudikatu nahi nuen, 
horrek liluratzen nau. Gaur egun atze-
tik gabiltza beti, hanka-sartzeei buelta 
emateko sistemak asmatzen. Edo as-
matu nahian behintzat. Horren guztia-
ren beharrik ez den momentua irudika-
tu nahi izan nuen. Ez dakit paradisuko 
mundu horretatik gatozen, baina joan, 
norabide horretan joan behar genuke!

Eman eta Hartu. Zer eman diozu Altza Po-
rruri zuk eta zer hartu duzu bertatik?
Altza Porruri eman? Baratzeko lanak 
egiteak lanik ematen ez duen paradisu-
ko ekosistema bat. Zaborrik gabea, gar-
bia, ekologikoa, bere kabuz hornitzen 
dena… Paradisua, ez da gutxi, ezta?
 Eta berak niri? Jakobarekin tertulia 
ederrak izateko beta, profesional han-
di eta estimatzen dudan jende on 
askorekin batera lan egiteko 
aukera, zortzi orriko gidoi bat 
sortzeko eta garatzeko erron-
ka, nire burua desafiatzekoa… eta 
zorte pixka batekin, Euskal Herrian 
barrena aurkezpenak egiten 
ibiltzeko aukera (kar, kar).

Non ibili zara gehiago komiki hau ma-
rrazteko prozesuan eredu bila, baratzean 
edo BBCko animalia dokumentaletan? 
Zaintzen (ez) dudan baratze horretan 
ibili naiz bila, gauzek bere kabuz oreka-
rako joera nola hartzen duten ikusten, 
naturari begira eta hausnarrean… eta 
gizon-emakumeen arteko hartu-emane-
tan. Bide batez, BBC… zer da hori?

Erabili dituzun hitz joko horiek guztiak 
sortzeko, agian, Euskaltzaindiko liburu 
artean ere ibiliko zinen…
Euskaltzaindia? Ez, ez, Jakoba bera! Be-
rarengana jotzen nuen zalantzaren bat 
nuen aldi oro. Eta galdera batekin bi 
orduko jarioa nola duen, bitan elkar-
tzearekin nahikoa eta sobera izan zen 
gidoia osatzeko. Bera izan da lan honen 
hirugarren zangoa.

Ez dut jakin zer barazki den liburuaren 
aurkezpenean irudikatzen zaituena… 
Marrubia? Patata? 
Uix, horiek Asiskoren kontuak dira, ne-

ronek ere ez dakit eta! Be-
rak alberjinia naizela dio 
baina… Hurrengo libu-
rurik balego, ea erretra-

tuak egiteko auke-
ra niri ematen 

didaten… n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann 
ARGAZKIA: DANI BLANCO

AINARA AZPIAZU ADURIZ “AXPI”:

“Paradisua eman diot  
Altza Porruri”


