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Ogi-kuskurra eta txorizo-muturra 
motxilan sartuta egiten du gailurra. 

Zer den nork daki?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: mendizalea.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Aralarreko
zeharkaldia
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ERREPORTAJEA Garalar Maralar bilduma

A
ralar uharria, Aralar
meategia, Aralar
kobazuloz jositako
ingurua, Aralar ar-
taldeen habitata.
Nafarroa eta Gipuz-

koa zeharkatzen dituen mendika-
tea da Aralar, eta tontor nahiz ma-
galek hamaika istorio eta historia-
ko pasarte ugariren arrastoak
dituzte agerian. Pasarte historiko-
ak eta abentura uztartuz sortu
dute Patxi Zubizarreta idazleak
eta Jokin Mitxelena marrazkilariak
Garalar Maralar ipuin bilduma, Ibai-
zabal argitaletxearen eskutik. Lau
liburuz dago osatuta bilduma:  Go-
liat eta Izarrak, Joanes eta kan-
paiak, Aiert eta herensugea eta
Maren eta azeria. 

Bildumak natura haurren-
gana hurbiltzea du helbu-
ru, inguruko parajeak
ezagutuz natura zain-

tzearen beharraz ja-
betu daitezen: «Bil-

duma honek pro-
posamen bat
egiten du jabe-
tzeko non bizi ga-

ren, zer ga-

Aralar
ezagutzeko
istorioak
Garalar Maralar ipuin bilduma ondu dute Patxi
Zubizarretak eta Jokin Mitxelenak. Lau liburutan
banatuta dago bilduma, eta haurrei Aralar
mendikatearen historia esplikatzea du helburu. 

Argitaletxea: Ibaizabal
Egilea: Patxi Zubizarreta
Marrazkilaria: Jokin Mitxelena
Adina: 6 urtetik aurrera
Prezioa: 10,15 euro

BILDUMA 
GARALAR MARALAR 

1. Goliat eta Izarrak 
2.Joanes eta kanpaiak 
3. Aiert eta herensugea 
4. Maren eta azeria 
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Dokumentalaren
egokitzapena

L
andarlan ingurumen elkartearen enkarguz ekin zion bideari Pa-

txi Zubizarreta idazleak. Aralar: mundua leku den lurra doku-

mentala aurkeztu zuten Landarlanek eta On produkzioak

2018an Aralar parke naturala ezagutarazteko asmoz. Bertan

jaso nahi izan zuten Aralarren iragana eta oraina, eta herritarrak

sentsibilizatu nahi izan zituzten. Mezu indartsua zuen dokumenta-

lak, baina «zientifikoegia» zen. Aralar haurrei nola erakutsi pentsa-

tzen hasi eta Zubizarretarengana jo zuen Landarlanek. «Asmoa da

haurrei gonbidapen bat egitea, mendia ezagutu eta bisitatu deza-

ten. Bertan dago Aralar, eta bilduma irakurrita hara joan daitezen da

asmoa». Zubizarretak dokumentala egiteko baliatutako elkarrizke-

tak eta bestelako dokumentuak bilduz osatu du bilduma, historia

kontatzeko istorioak erabiliz.

ren. Porlan artean bizi gara, baina
gu ere natura gara», hala zehaztu
du Zubizarretak. Izenburuaren bi-
dez ere keinu egin dio mezu horri:
«Garalar hitzak gara du bere bai-
tan, gu ere inplikatzen gaituelako;
naturak aberasten gaitu, baina guk
ere zaindu behar dugu. Maralarre-
kin osatu dugu hitz jokoa, elurra-
ren mara-marari keinu eginez; poli-
ki – poliki zaindu behar dugun zer-
bait da».

Bildumak bi protagonista ditu,
edo, nahi bada, bi gehi bat. Maren
eta Aiert neba-arreben abentura
kontatzen dute ipuinek, eta Joa-
nes artzainaren ahotik izango du
irakurleak Aralarren historiaren

berri. Aiert eta Maren Bermeon
bizi dira, eta bertan ezagutuko
dute Joanes artzaina. Joanes, Ara-
larko beste artzain asko bezalaxe,
negua Bizkaiko kostaldera igaro-
tzera doa, eta oso ondo ezagu-
tzen du mendikatearen historia.
Txangoak eginez eta artzainaren
esperientziaren bidez izango dute
Aralarren berri gaztetxoek. «Malen
eta Aierten ametako bat arkeolo-
goa da, eta normalean informazio
historikoa edo mitologikoa etorri-
ko da ama horren bitartez edo ar-
tzainaren bidez. Haurrek, berriz,
kontatuko dituzte beraien bizipe-
nak: zer sentitzen den kobazulo
batean argirik gabe geratzean,
edo galduta sentitzen direnean
lainoa sartzen denean…», azaldu
du Zubizarretak. Artzainaren figu-
ra ere goraipatu nahi izan du egile-
ak, Joanes jakituria iturri gisa ager-
tuz.

Lehen liburuak Txindoki mendia
aurkezten du; bigarrenak, behino-
la Aralarren egondako meategien
mundua eta Balerdi mendia; hiru-
garrena kobazuloez mintzo da;
eta azkenak artaldeak eta artzai-
nen bizimodua ditu hizpide. 

Aralar koadro bakarrean 

Liburuak bakarka irakur daitezke,
bakoitzean Aralarren hainbat toki

edo historia zati agertzen
baitira. Halere, bada denak
biltzen dituen hari bat. Nafa-
rroako erregeak artista bati eska-
tu dio Aralar osoa koadro bakarre-
an irudikatzeko, zehatz eta me-
hatz. Itsua da artista, eta
Zubizarretak ere bere buruaren
isla ikusi du sortu duen pertsonaia

horretan. «Nik ere ezin-
tasun hori sentitu dut:

nola sartu hainbeste
urtetako historia
eta ohiturak bildu-
ma bakarrean? 
Ni sentitzen naiz
pintore horren

antzera. Pintore
itsua, ez nituelako gauza

asko ezagutzen, eta hori gerta-
tzen zaigu oro har gizartean, ezta?
Ezagutzen ditugu urrutiko paraje-
ak, eta ez dugu gure ingurua eza-
gutzen askotan». 

Jokin Mitxelena marrazkilariak egin ditu ‘Garalar

Maralar’ bildumako liburuetako irudiak. BERRIA


