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«Helduak dira
protagonista
gerretan, eta
haurrak biktima»

Zein da ‘Azken otsoa’ ipuinak
kontatzen duen istorioa?
Gerra batean, gizakiak eta otsoak
borrokan aritu ziren. Denak hil
ziren, ustez. Baina, halako batean,
otso baten ulu beldurgarria
entzun zen. Milo mutikoa arkulari
trebea da, eta otsoa akabatzeko
asmotan abiatzen da.
Gerra aipatzen da, eta gerra
ezberdinak egon daitezke.
Haurrek nola sentituko dituzte?
Gerretan, gizakia gizakiaren
kontra aritzen da, eta, esaerak
dioen bezala, «Homo homini
lupus». Hau da, pertsona piztia
bihurtzen da, gizakiaren
kontrako otso. Ipuin honetan,
ostera, benetakoa da gizakien
eta otsoen arteko gerra.
Gerretan helduak dira
protagonista, eta haurrak
biktima. Oraingo honetan, 
mutiko bat da gerraren
protagonista.
Gerrek eragiten duten
sufrimenduaz hausnartzeko
bide da ipuina?
Milok aita eta anaia galdu zituen
gerran. Mendekua behar du.
Herritarrak salbatu beharra
sentitzen du. Albuma ipuin
tradizional bat izan zitekeen,
baina hori baino gehiago da:
istorioa ez da amaitzen otsoaren
heriotzarekin. Zer pentsatua
ematen du, eta irakurle guztiei
zer sentitua eskaintzen die.
Izan ere, mezu bakezalea du
ipuinak. Zer azaleratu nahi du?
Baliteke mezu bakezalea izatea,

AZOKA

3. 
Bikote jokoa.
Ikerrek armairu zahar batean pilatuta aurkitu
ditu hautsa kentzeko hainbat mustuka. Hiru
errepikatuta daude. Ba al dakizu
zeintzuk diren?

baina gordina da: mutikoak
bidean kattagorri bat hil beharko
du, eta untxi bat. Ez da dena
goxo eta ezti. 
Era berean, egoera gogorretan
komunitateak duen garrantziaz
mintzo da.
Milo herritarren esperantza da.
Otsoa itzuliz gero, gerra segurua
da. Baina istorioak ustekabe
ederrak ditu, eta Milo aldatuta
itzuliko da herrixkara.
Mutikoarekin batera, herritarrak
ere aldatu egingo dira.
Komunitatea, bakea, eta
biziraupena da hirugarren
ardatza. Zergatik transmititu
behar zaizkie balio horiek
haurrei?
Albumean, Justine Braxen
marrazkiek liluratzen dute
irakurlea, elurrezko paisaia
miresgarrietan barneratuz. Gu
ere horrela bizi izan gara: toki
ederrean, eroso, axolagabe
samar. Baina hor ere drama
sortu daiteke, sufrimendua. Nola
bizi dira gaur egun errefuxiatuak,
gerran daudenak?  Sakonean,
gure jarrera eta bizimoduarekin,
denok gara protagonista, denok
aldatu gaitezke, denok egin
dezakegu zerbait. Beharbada,
egunotan errazago gogoratu
dezakegu hori guztia. 
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