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Aralarko ondare kultural eta naturala
bildu dituzte liburu batean
Aralar, mundua leku den lurra liburua aurkeztu dute gaur goizean. Izen bereko dokumentalerako egindako

testua da liburuaren oinarria. Lorea Agirre eta Idurre Eskisabel dira testuaren egileak, eta Iban Toledorenak

dira irudiak.
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AEBak astindu ditu polizia
zuri batek afro-amerikar
bat hiltzeraino itotzen duela
erakusten duen bideoak
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«'Made in Euskadi'
maskarek ez dute ekarriko
onura ekonomiko
handirik»
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Zer dugun K letraren alde
(edo kontra)
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Liburuaren egileak gaur goizean egindako aurkezpenean
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AN D ON I E GAÑ A

2018ko irailean aurkeztu zuten On Produkzioak eta Landarlan elkarte
ekologistak Aralar, mundua leku den lurra dokumentala. Dokumentalerako
espresuki sortutako testua eta irudi esanguratsuenak liburu batean bildu dituzte
orain. Erein argitaletxeak argitaratu du lana, eta gaur aurkeztu dute,
Donostian. Lorea Agirre eta Idurre Eskisabel dira testuaren egileak, eta Iban Toledo
arduratu da alderdi graﬁkoaz. Liburuaren zein dokumentalaren
helburua Aralarren ondare natural eta kulturala gizarteratzea da.
«Magia du testuak; Aralarrerako sortua da, baina aldi berean unibertsala da».
Aloña Jauregi dokumentalaren sustatzaile eta Landarlan elkarte ekologistako
kidearen hitzak dira. Jauregik kontatu duenez, dokumentalaren 80 emanalditik
gora egin dituzte, eta horietako anitzetan eskatu diete testua bere horretan ere
argitaratzeko. Orain, liburua argitaratuta, idazleek liburuaren irakurraldi
publikoak egingo dituztela aurreratu du Jauregik, ziur aski dokumentaleko
zuzeneko musikarekin batera.
Agirrek eta Eskisabelek onartu dute liburua egiteko eskaria «oparia» izan dela
beraientzat. Goierritarrak dira biak, eta txikitatik Aralarrekin harreman estua
dutela kontatu dute: «Aralar, guretzat, mundua leku egiten den lurra da. Aralar
ume-umetatik gure bizitzan egon da, eta gure aurrekoak ere Aralarretik datoz.
Gure mendiaren irudia Aralar da», nabarmendu du Agirrek. Eskisabelek ere
Aralarrekin duen harreman berezia kontatu du: «Guk Aralar gure lekutzat
dugu. Aralarrekin harreman estua izan duen genealogia baten parte gara».
Eskisabelek nabarmendu du hasieratik argi ikusi zutela zein zen testuaren
noranzkoa: «Aurrerabideak eta deshazkunderako premiak dakarren tentsioa.
Aralarren balioaz hitz egitean, tentsio horren aurrean sentitzen ginen». Tentsio
hori irudikatzeko, testu poetiko baten hautua egin dute bi idazleek.«Asmo orokor
horrekin, adituen ahots polifonia bat zegoen, gure beste hizketa bat eskatzen
zigun. Testu poetiko bat egitea eskatzen zigun, kultura zientiﬁko hori beste bide
batetik helaraztea. Metaforak erabiliz, zer pentsatua emanez..», azaldu du Agirrek.
Hala, testu «politiko-poetiko» bat ondu dutela azpimarratu du. «Aralarko
artzainaren esaldi batek laburbiltzen du poetikotasun eta politikotasun hori:
'Larreak lortuko baditugu, Lizarrak eman behar dizkiogu', esaten du berak. Ideia
hori testura ere ekarri dugu. Bertako bizi esperientzia handia duen batek nola
ulertzen duen tentsio hori. Hortxe dago ideia politiko eta poetikoa».
Testuaz harago, dokumentalean azaltzen diren fotogramek osatzen dute liburua.
Dokumentala egitean buruan iltzatuta geratu zitzaizkion irudiak sartu ditu
liburuan Toledok, eta, adierazkorrak izan litezkeen fotograma gehiago ere
badauden arren, emaitzarekin «gustura» gelditu dela nabarmendu du:
«Gozatzeko liburu bat da», nabarmendu du.
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Harpidetu

Albiste gehiago

Koronabirusaren azken datuak
Azkeneko 24 orduetan zazpi pertsona hil dira COVID- 19 gaitzaren

eraginez, hemeretzi positibo atzeman dituzte PCR probekin, eta

bederatzi gaixo ospitaleratu dituzte. Euskal Herrian 28.812 gaixok

eman dute positibo guztira, koronabirusa atzemateko probaren bat

eginda. Horietatik 2.034 hil dira. Grafikoak, albiste barruan.

Munduko bortz gaztetatik batek lana galdu
du pandemia hasi zenetik
Lanaren N azioarteko Erakundearen arabera, koronabirusak

eragindako krisiak bereziki eragiten die gazteei. Lana duten

gazteen %23ri lan orduak murriztuko dizkiete. Erakundearen

arabera, emakumeak ari dira bereziki pairatzen krisiaren

ondorioak.

Bruselak 750.000 milioi euroko funtsa
proposatu du
I KE R ARAN BU RU

500.000 milioi laguntza zuzenak izango lirateke, eta beste 250.000

milioi, maileguak. Zerga berriekin ordaindu nahi du hartuko duen

zorra. Harrera beroa izan du hegoaldean, baina hotza iparraldean.

Doluaz harago (eguneko laburpena)
P E LLO U RZ E LAI

Gaur zazpi hildako zenbatu dira Euskal Herrian. Guztira, 2.034

pertsona hil dira Euskal Herrian koronabirusaren gaitzarekin

gaixotuta.

Irakurle agurgarria:

Honaino iritsi zarenez, eskaera bat egin nahi dizugu: irakurtzen ari zaren edukia eta egunkaria

babestea, konpromiso ekonomikoa hartuz. Publizitatea eta erakundeen diru-laguntzak ez dira

nahikoa BERRIAren etorkizuna bermatzeko. Sarean eskaintzen dizugun edukia irakurtzen duzuen

milaka irakurleek proiektuari ekarpena eginda, urrutira iritsiko ginateke.

Kazetaritza libre, ireki eta independentea egin nahi dugu euskaldunontzat. Euskaraz informatzea

delako gure eginkizuna, eta zure eskubidea.Lagun gaitzazu bide horretan. Idatzi gurekin etorkizuna.

Geroa zugan.

Martxelo Otamendi
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