
Liburu honek bi idazle ditu, Arnaut Abadia
eta Kepa Altonaga. Egia esanda, Abadiak

duela ehun urte baino gehiago idatzitako zuta-
been bilduma da testu nagusia. Laborarientzat
idatzitako testuak ziren, haien interesekoak
izan zitezkeen gaiak azalduta. Tartean, anima-
liei buruzko informazio asko dago, uztarentzat
kaltegarri edo onuragarri izan daitezkeen ani-
maliei buruzkoa adibidez. Altonagak editore-
lana egin du, animaliei buruzko 45 testu auke-
ratuta eta Pamiela etxearekin argitaratuta. Hala
adierazten du liburuaren azalak, alegia, Arnaut
Abadiaren zoo ilogikoa dela, Kepa Altonaga biolo-
go eta dibulgatzailearen edizioaz aurkeztua.

Hala ere, Altonagak hori baino gehiago egin du.
Abadiaren bizitzari eta idazlanari buruzko aur-
kezpen zabal bat egin du, haren testuingurua
eta nondik norakoak azalduta. Altonagak berak
dioen bezala, Abadiaren biografia “idazteke
dago” oraindik, baina hari buruzko datu asko
dira ezagunak, bai haren garaikideek idatzita-
koari esker, bai eta haren idazlanetan jasota-
koari esker ere.

Arnaut Abadia Ipar Euskal Herrian bizi izan zen
XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasie-
ran. Jaun kalonjea zen, Larresoro Seminarioko
zuzendaria, eta berrogei urtez idatzi zuen Baio-

nako Euskalduna astekarian Laborarier izeneko
sailean.

Gai asko aipatzen ditu zutabeetan. Altonagak
aukeratu dituenen artean, esate baterako, saga-
rrei kalteak eragiten dizkieten zomorroak, suge
pozoitsuak eta pozoirik gabekoak, ganadua, ga-
raian garaiko txoriak eta abar. Ikuspuntu mo-
dernotzat har daitezkeen gaiak ere azaltzen
dira. Adibidez, txerriak nola hil aztertzen duen
“Behar gabeko minik ez egin” zutabea sartu du
Altonagak liburuan, interes handikoa.

Liburua Asisko Urmenetaren marrazkiz jantzi-
ta dago. Testuek, marrazkiek eta azal biguneko
argitalpenak oso itxura erakargarria ematen dio
liburuari. Liburu osoa da XX. menderako jauzi
bat, Ipar Euskal Herriko nekazaritza-giroan ani-
maliak nola ikusten ziren ulertzeko aukera pa-
regabea. Eta, horretaz gain, Arnaut Abadia bera
—Euskal Herrian izan den euskarazko dibulga-
tzaileen aitzindarietako bat— ezagutzeko auke-
ra ederra da.

Liburuaren sorreraren nondik norakoak Kepa
Altonagaren hitzetan irakurri ahal
izango dituzue ekaineko zenbakian
argitaratuko den elkarrizketan.•
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