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UMOREA BIZI BARATZEA

Baratzegintzak eta politikak bat egin 
dute zure komikian. Lotura surrealista 
xamarra.
Jakobari entzun nion behin baratzeaz 
ulertzen ez duena ez dela euskaldun 
kultua. Zer pentsatua eman zidan ho-
rrek. Halako batean Urkulluren mitin 
baten zati bat bota zuten ETBn, eta bere 
eskuetan fijatu nintzen. Ikusten zen 
esku haiek gehiago probatu zutela ogi 
masaren leuna eta gozoa eta ez bara-
tzearen lakarra eta zikina. Aitzur gutxi 
hartutakoak zirela, alegia. Eta nirekiko 
pentsatu nuen: “Honek ez dik baratze-
rik izango. Euskaldun kultua izango ote 
duk?”. Hortik tiraka atera zen istorioa.

Zer egin behar litzateke porruak noiz 
ereiten diren ez dakien lehendakariare-
kin?
Izan al dugu porruak noiz ereiten di-
ren dakien lehendakaririk? Patxi López 
agian…? Lehenbizi Fraisoroko eskolara 
bidaliko nuke igande arratsaldetan, ikas 
ditzala lehen sektorearen oinarrizko 
nozioak. Gero Gasteizko Ogeta pilota-
lekura eraman dezatela hirutik hirura 
sikiera sakatzen asmatu arte (honek ez 
dauka baratzearekin zerikusirik, baina 
beti estimatzen da lehendakaria saka-
tzaile ona izatea). Eta azkenik, kargua-

ren zina egin dezala Bizi Baratzea 
liburuaren aurrean zutunik.

Entzun dut lanpostu publi-
koetarako Baratzeko Gai-

tasun Agiria eskatzen hastea 
pentsatzen ari direla…

Ez naiz agiri horren bate-
re zalea. Irakurri ditut 

eskakizunak eta gal-
derak  buruz 

ikasteko ahalmena daukanak erraz 
gainditzeko moduan planteatuta dago. 
Seguru, makina bat baratzezale zahar 
eta ganorazko geldituko direla atari-
koan kanpoan. Nik ziurtagiri bat eska-
tuko nuke. Hiru tomate uzta oparo bil-
du dituela azken hiru udatan erakusten 
duena. Sulfatorik gabe, noski.

Ba al duzu baratzerik? Eta gauza bakoitza 
noiz erein buruz dakizu, edo amonari gal-
detzen diozu? 
Ez dago ondo nik esatea, baina, Donos-
tialdeako ederrena. Garaiko tomate eta 
piper berdeak oraintxe ari zaizkit bu-
katzen. Gainontzean denetik daukat: 
Zerbak, porruak, kalabaza ugari, tipula, 
eskarola… baita alberjinia ere (txiki sa-
marrak aurten). 

Zer du tomatetik Unai Gaztelumendi 
Arandiak? 
Baratzezale on eta txarraren arteko di-
ferentzia tomateak markatzen du. Bale-
ko letxugak edozeini ateratzen zaizkio. 
Tomateak beste dedikazio bat eskatzen 
du, beste atentzio bat, beste taktu bat. 
Lasai utzi behar zaio, makilari gehiegi 
estutu gabe, utzi arnasa hartzen lasai. 
Horretantxe naiz ni tomate xamarra. 
Argi tomate onak dituen baratzezalea-
rekin, zerbait badaki. n
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Azoken agenda osoa noiznahi ikusteko: 
www.bizibaratzea.eus

Azaroak 25: Getxo
Artisau azoka. Areetan.

Azaroak 27: Usurbil
Erle Eguna. Herriko plazan.

Azaroak 27: Hernani
Pablo Lasa Eskulan Azoka. Gudarien 

Plazan.

Azaroak 27: Ormaiztegi
Odolki Eguna. Herriko plazan.

Azaroak 27: Bilbo
Nekazaritza Azoka. Errekaldeberrin.

Azaroak 27: Zaldibar
Nekazaritza Azoka. Herrian zehar.

Azaroak 30: Eibar
San Andres Azoka. Errebalan.

Azaroak 30: Azkoitia
San Andres Azoka. Herriko plazan.

ZURE HERRIKO AZOKAREN BERRI EMAN

edukia@bizibaratzea.eus
www.bizibaratzea.eus webgunean 

bertan, oso modu errazean.

EUSKAL HERRI OSOKO  
AZOKA BEREZIAK

UNAI GAZTELUMENDI ARANDIA, ALTZA PORRUZ:

“Izan al dugu inoiz porruak  
ereiten dakien lehendakaririk?”


