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Elzéard Bouffier da istorio zirraragarri honetako protagonista, berak protagonismo orotik ihes egiten 

duen arren. Artzain honek urteak eta urteak eman zituen Provenzako landa-eremu zabal batean 

zuhaitzak landatzen. Hala, alferrik galduta zegoen lurra bizitzaz eta berdetasunez betetako paraje bihurtu 

zuen. Halaxe kontatzen digu narratzaileak, 1913an zuhaitzak landatzen zituen artzain bakartia ezagutu 

zuenean hasi eta hogeita hamar urte geroago amaitzeko, eskualde horretan bertan, gerraren ostean bisita 

egin eta eremu lehor hura lore-zelai bihurtuta aurkitu zuenean.  

Jean Giono-ren kontakizun eder honek mezu indartsu bezain garrantzitsu bat dakarkigu bizitzaren 

suntsipenaren aurka. Era berean, harmoniaren aldeko kantu soil eta zehatz bat da, gizakiek animaliekin 

batera partekatzen duten lurra zaindu eta aberastu dezaten, isilik baina etengabe hazten den 

landarediaren laguntzaz.  

 

Artzain bakartiak bizia sortuko du lehen halakorik ez zegoen tokian, modu guztiz eskuzabal eta 

anonimoan, gainerako gizakien hobe beharrez. Hala, irudi horren bidez, bakarkako lanari gorazarre egin 

nahi diogu, horixe baita sorkuntza-lan ororen iturria, errukiaren eta gupidaren adierazpen librearen 

hasiera. Artzain zaharraren pertsonaiak ezaugarri ia mitikoak ditu, gordetzen duen jakinduriaren ikur: 

ama lurrarekiko errotzea islatzen du, eta bere jakinduriak lotura sendoa dauka landareen mundu 

isilarekin, landareok baitira inguratzen gaituen, suspertzen gaituen eta are heriotzarekin adiskidetzen 

gaituen lurra garbitzen eta berritzen dutenak. 

Naturari egindako kantu bat da, jendeak naturarekiko duen harmoniari, laguntasunari, herrien arteko 

bakeari egindako kantua. Gizakiaren eta naturaren arteko harremanari buruzko parabola bat da, 

pertsonei buruzko istorio bat, helburu ororen atzean dagoen gaitasunari buruzkoa. Izan ere, gure 

protagonistak, bere sinpletasunean eta bakardadean egiten duen lan handi horri esker, lurraren patua eta 

etorkizuneko belaunaldien bizitza aldatuko ditu. 
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Istorio hau kontatzeaz izenik gabeko narratzaile bat arduratuko da. Artean gaztea zela hasiko da 

kontakizuna, Provenzan (Frantzia), Alpeetatik gertu, bidaia bat egin eta artzaina ezagutu zuenean. 

Kontakizuna hain da hunkigarria ezen liburua irakurtzean irakurle askok pentsatu baitzuten Elzéard 

Bouffier benetako pertsona bat zela eta narratzailea Jean Giono bera; hau da, istorioa neurri batean 

autobiografikoa zela. Hala ere, egileak 1957ko gutun batean Digne hiriko ordezkari bati azaldu zionez:  

“Sentitzen dut zuen ilusioak zapuztuko baditut, baina Elzéard Bouffier asmatutako pertsonai bat da. 
Istorio honen helburua zuhaitzak maitatzen irakastea da, edo, zehatzago esanda, zuhaitzak landatzen 

maitatzen irakastea (horixe baita, azken finean, nire ideietan preziatuenetakoa). Edo, emaitzari 

erreparatuz gero, asmatutako pertsonaiaren emaitza bera lortzea da helburua.” 
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PROPOSATUTAKO  EKINTZAK 

Has gaitezen gure herritik. 

1.LOREZAINEN GERRILLA  

Herri guztietan dago utzitako edo/eta zabartutako guneren bat; seguruenik, zuen herrian ere bai. Hau 

konpontzen saiatzeko, LOREZAINEN GERRILLA sortzea proposatzen dizuegu. 

Nola hasi: 

- Utzitako edo zabartutako zona horiek antzeman: landarerik ez dutenak, abandonatutako 

orubeak… zuen herri edo inguruetan ezer gabe dauden edo sasiak bakarrik dituzten guneak. 

Harritu egingo zarete, baina gure inguruan hainbat dira inork zaintzen ez dituen leku publikoak, 

ahaztutako berdeguneak, zaborrez betetako hormigoizko loreontziak, buztinezko lurzatiak… Aukeratu 
gertu daukazuen bat, horrela zaintza errazagoa izango da. 

- HAZI BONBAK (NENDO DANGO) 

Hazi bonba batzuk egingo ditugu. Hazi bonbak lur, konpost eta haziz osatutako “bolatxo” batzuk dira, 
eta hauek erabiliko ditugu antzeman ditugun orube horietara bizi berria eramateko, lur, barazki eta 

zuhaitzen haziekin beteko baititugu. 

Aukeratu itzazue bertako haziak, hauek hobeto jasango baitute inguruko eguraldia eta ez baitira 

inbaditzaileak izango (bestela, konpondu nahi duguna baino arazo larriago bat sortuko dugu). 

Nendo Dangori buruzko informazio gehiago: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9ah5IpJ9X0  

https://ecohabitar.org/nendo-dango-bolitas-de-arcilla/  

https://www.youtube.com/watch?v=U9ah5IpJ9X0
https://ecohabitar.org/nendo-dango-bolitas-de-arcilla/
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Errezeta: 

- Lur eta buztinezko 40 unitate (buztin gorrizko 2 parte eta lurrezko parte 1). Adibidez: 

buztin gorrizko 5 kg hauts eta landareentzako substratuaren 3 kg. Hoberena bertako lur eta 

buztina erabiltzea litzateke, baina beti ezin izaten da. 

- Gai organikoaren 10 unitate: konposta, simaurra edo zizare humusa. 

- Hazi nahasketen unitate bat, ahal dela era askotariko haziak dituena. Belarkara lekadunak 

% 70 izan beharko lirateke, hauek baitira lehenak hazi eta hiltzen, zoruari nitrogenoa eman 

eta hau ongarrituz, hurrengo ernalduko diren hazientzako mikroklima on bat utziz. 

- Nardagarri natural apur bat, adibidez piperbeltza edo ezkaia. 

Gehitu ura apurka-apurka, figuratxoak egiteko loditasun egokia izan arte. 

Egin nahastearekin bolak, hanburgesak… edo bururatzen zaizuen edozein forma trinko, eta utzi 

sikatzen leku ilun eta fresko batean (ez eguzkitan). 

- Landatu eta zaindu 

Orain, geratzen den bakarra lehenago antzeman eta aukeratu dugun lur zati horretara hurbildu eta gure 

bonbak botatzea da. Ur nahikoa jasotzen dutela ziurtatu behar duzue, eta eskolarako bidean geratzen 

den toki bat aukeratu baduzue, lekuaren aldaketa dokumentatu eta landareak nola hazten diren ikusiko 

duzue. 

 

2.  SORTU  KOMUNITATEA 

Elzeard Bouffierrek ez bezala, guk geure bidea partekatzeko eta komunitatea sortzeko tresnak ditugu. 

Partekatu zuen bidea sare sozialetan (adibidez, eskolako sareetatik, edo sortu proiektuaren kontu zehatz 

bat), eta aurkitu beste gerrillari batzuk eta haien bidea. 

Gerrillen sortzaileen web orria eta bloga ikusi ondoren: http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html  

Ezagutu “Guerrilla Gardening” komunitatea: http://guerrillagardening.org/community/index.php  

 

Ikusi zer hobetu dezakezuen… eta jarraitu bidea, guk zuhaitzak landatzen jarraituko dugu eta! 

Antzokietan ikusiko dugu elkar! 

  

http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html
http://guerrillagardening.org/community/index.php
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gorakada@gorakada.com 
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