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Ongi etorri kulturaren hiriburura!
Urte osoan egindako liburu eta diskoak ikusi eta erosteko
aukera duzu, Gerediaga elkarteak antolaturik,
Durangoko 44. Liburu eta Disko Azokan.
Hemen da Euskal Liburu eta Disko Azoka.
Hemen da herritarrek euskal kulturarekin
urtero izan ohi duten topaketa. Urtero legez,
abenduko egunotan euskal kulturaren hiriburu bihurtuko da Durango, Landako erakustazoka kulturgileen eta kulturzaleen
topagune bilakatzen den bezala. Urte osoan
eginiko lanak ikusi eta entzuteko aukera izaten da; euskal kulturaren uzta jasotzeko
sasoia. Gerediaga Elkarteak antolatuta,
Euskal Herriko argitalpen berriak —batzuk
lehendabizikoz ikusiko dira— zein zaharragoak eskura egongo dira Durangon, kristalezko eraikin handian.
Durangoko Azoka ez da ohiko feria: euskal
liburu eta disko salmentaren gailurra da.
Aurten, gainera, krisiaren mamua izango du
gainean, baina antolatzaileek ez diote beldurrik. Jon Irabazabal zuzendariaren ustetan, azokak ondo erantzungo die aurtengo
erronkei ere. Urteroko topagunea izatera iristeko, lan ugari egin behar izan dute askok.
Horren guztiaren oparotasunaren ondorio
da, nolabait, azken sei urteetan Landako
erakustazokan egitea. Irazabalen ustetan,
gainera, gai izango lirateke eraikin handiago
bat ere betetzeko. Merkatua krisian dagoen
garaiotan kultura indartsu dagoela esan
daiteke, beraz.
Ia mende erdia
Aurten berrogeita laugarren aldia du euskal
kulturaren topaguneak. Inor gutxik pentsatuko zuen hasieran Andra Mariako elizpeko
feria xume hori egun den ekimen itzela izatera iritsiko zenik. Ohikoa eta urterokoa izan
arren, urtez urte bisitariari zerbait berritzailea
eskaintzen saiatzen dira Gerediagako kideak.
Horrela, orain lau urte, beste herrialdeetako
ordezkaritzak gonbidatzeari ekin zioten,
beste herrialdeetako kultura Euskal Herrian
jakitera emateko asmoz, eta alderantziz,
euskal kultura munduan zehar hedatzeko.

(

Iaz finlandiarren bisita
jaso ostean, aurten
Durangoko Azokan
aukera izango da
kultura katalanaz
gehiago jakiteko

Sostengu aparta
Durangokoa bezalako azoka bat gauzatzeko, lan franko egin beharra dago. Lan hori
osatu eta aberasteko, liburu eta disko azokaren osagarri perfektua agertu da: Plateruena kafe antzokia. Bertan, mokadu edo
trago bat hartzeko aukera izateaz gain, azokan aurkezten diren lan berrienak zuzenean
ikusteko modua egon ohi da. Asier Iturriaga
Plateruenako kultura programatzailearen
esanetan, askotan «primizian» ere aurkezten dira lan berri horiek. Aurten Des-kontrol,
Mikel Urdangarin, Betagarri eta Berri Txarrak
taldeek izango dute beren azken diskoak
aurkezteko pribilegioa. Diskoez gain, liburuen aurkezpenak eta eztabaidak ere egin
izan ohi dira. Azken urteetan bezala, Joseba
Jakaren oroimenez egiten den herri lasterketaren sari banaketa bertan egingo da aurten ere.
Landako erakustazoka eta inguruak
ez dira izango, ordea, Durangoko interesgune bakarra. Ekimenak herri osoan egiten
dira. Egitasmo ezagun bat Arbasok antolatzen duen Euskal Denda da.
Aurtengoa Euskal Denda antolatzen
den hamalaugarren aldia izango da;
egitasmo finkoa bilakatu dela esan daiteke, beraz. Merkatu plazara hurbiltzen
denak euskal eskulangileek eginiko lanak
ikusi eta erosi ditzake. Merkatu plazatik
metro gutxi batzuetara, Sapuetxe gaztetxea dago, eta bertan azoka ezkomertziala antolatu ohi dute. Agian
sona gutxiago dute bertan aurkezten
diren lanek, baina ezin da utzi albo
batera gazte horiek Liburu eta Disko
Azokari egiten dioten ekarpena. Egun
hauetarako egitarau oparoa prestatu ohi
dute, eta ohikoa da gaztetxean jende ugari
batzea, batez ere gaueko kontzertuetan.
Aukera horiek guztiak eta askoz gehiago
egon ohi dira Durangon abenduko egun
magiko hauetan.

)

Iaz finlandiarren bisita jaso ostean, aurten
aukera izango da kultura katalanaz gehiago
jakiteko. Hango literatura, musika eta ikuskizunak egongo dira, besteak beste.
Egitarau osoa ez dute katalanek bakarrik
beteko, ordea. Goizeko hamar eta erdietan
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azokak ateak ofizialki irekitzen dituenetik,
kolorez jantziko dira herriko kaleak. Ordu erdi
geroago, Durangoko Udalak harrera egingo
die ordezkaritza katalaneko kideei. Aurtengo beste nobedadeetako bat Ahotsenea
proiektuaren parte-hartzea da. Parte hartzen duten lehendabiziko aldia izan ez arren,
aurten leku bat izango dute azokako eraikinaren alboan. Sortzaileen gune izango da,
eta sortzeko zein sortutakoaz gozatzeko
aukera egongo da. Abenduaren 5ean egingo dira Ahotsenea proiektuaren egitasmo
garrantzitsuenak.

DURANGOKO 44.
EUSKAL LIBURU ETA
DISKO AZOKA.
EGITARAUA
Abenduak 4
10:30
Durangoko 44. Euskal Liburu eta
Disko Azokak zabalduko dute.
11:00
Durangoko Udalak harrera
egingo die udaletxean kultura
katalanaren ordezkaritzari,
gonbidatuta etorriko baita
azokara.
13:30
Elkartegian kultura katalanaren
ordezkariak prest izango dira,
emango duten hitzaldiaren
ostean nahi duten komunikabideekin solasaldia izateko.
19:00
Azokaren aurkezpen ofiziala, erakunde publikoen ordezkariekin.
Andreu Carranza idazle katalanak
parte hartuko du.
Abenduak 5
10:30
Ahotsenea proiektuaren hasiera.
11:30
Circ Bover ikuskizuna. Andra
Marian.
13:30
El moment de dir prou liburuaren
aurkezpena.
18:30
Poesia irakurketa Joan Margaritekin.
Abenduak 6
12:30
Euskadi, crónica de una desesperanza liburuaren aurkezpena.
18:30
Mahai-ingurua: Euskal eta Katalan Musika.
Abenduak 7
12:30
Liburu digitalaren inguruko
hitzaldia.
18:30
Solasaldi literarioa Albert Sanchez Piñolekin.
21:30
Gerard Quintana eta Jabier Muguruzaren kontzertua. San Agustin
aretoan.
Abenduak 8
12:00
Elkartegian, Gerediaga Elkarteko
ordezkariek Durangoko 44. Euskal
Liburu eta Disko Azokaren balantzea egingo dute.
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Durangoko Azokako zuzendaria
eta Gerediaga elkarteko kidea

«Azken urteetan igarri da
beherakada bat egon dela,
baina azokak beti
erantzun izan du ondo»
p

p

p

p

p

p

Krisi ekonomikoa dela eta, inoiz baino gehiago hitz egiten ari da
Euskal Liburu eta Disko Azokan salduko diren liburu eta diskoen
kopuruari buruz. Jon Irazabal zuzendariaren ustetan, azokak
ondo erantzungo dio erronka berri horri. Haren aburuz, azoka ohitura bat da jadanik; egoera ekonomikoak salmentei eragin diezaiekeen arren, giroak ez du behera egingo, ezta kulturgintzak ere.
Azokako zuzendaria izateaz gain, Irazabal Gerediaga elkarteko kidea ere bada.
Nola dator aurtengo azoka? Zein ezaugarri nagusi izango ditu?
Eta zein berrikuntza?
Ekoizpenei dagokienez, hainbat idazle eta abeslarik liburu eta
disko ugari kaleratuko dituzte. Urtero gertatzen den legez, sortzaileek azoka egunak erabiltzen dituzte beren lanak aurkezteko.
Sorkuntzaren aldetik ez da nabarituko krisia. Salmenten aurreikuspenei dagokienez, ez dakigu nola joango den; askotan aurreikuspen batzuk egiten dituzu, baina ez da erraza. Urtean behin
egiten da azoka, ez du zerikusirik merkatuarekin, eta horrek ez dakar erraztasunik aurreikuspenak egiteko orduan.
Aurtengo herrialde gonbidatua Katalunia izango da. Zergatik?
Bai, hala da, Katalunia izango da herrialde gonbidatua, eta egitaraua ere horren arabera egin dugu. Hainbat olerkari, musikari eta
idazle hurbilduko dira Kataluniatik. Hainbat sortzaile etorriko dira
azokara, bi herrialdeen arteko elkartasuna islatzeko asmoz edo.
Landako eraiki zenetik sei urte igaro dira. Zer balantze egiten
duzue? Egokitu al da azoka eraikin berrira?
Bai, orain inguruek beste forma batez begiratzen diote azoka. Nik
uste dut maila nagusiko edozein azokak duen irudia eta maila
duela orain. Orain, ordea, 3.000 metro karratura mugatu behar
dugu azoka bera, eta horrek arazoak sortzen dizkigu, antolatzeko
eta abar. Espazio gehiago izango bagenu, beste era batera antolatuko genuke Azoka; beste aukera batzuk egongo lirateke, eta
esan daiteke bestelako azoka bat izango genuela. Baina bere garaian esan genuen eraikuntza bat zegoen momentuan eraikin
horretara egokituko ginela eta horretan gaude. Parte hartu nahi
duten guztiei gutxieneko toki bat eskaintzen saiatzen gara.
44. aldia izango da aurtengoa. Osasun ona al du azokak?
Liburu eta Disko Azokak osasun ona duela uste dut; jendea biltzen da, eta aurten ere bilduko da. Gabonetatik hurbil dauden
egunak izanda, jendea prest egon ohi da aurrez ikusi gabeko gasturen bat egiteko; alde horretatik, ondo salduko dela uste dut. Liburu denda eta argitaletxeek dute zalantza gehiago. Haren esanetan, %15-20 jaitsi dira salmentak, eta Durangon berdin gertatuko den beldur dira. Hala ere, ez dut uste azokan hori gertatuko
denik; azken urteetan igarri da beherakada bat egon dela, baina
azokak beti erantzun izan du ondo. Gainera, lehen esan dudan
bezala, azoka ez da merkatuaren egoeraren ispilurik onena; Durangora liburu dendetara biltzen ez den jendea dator, eta dirua
gastatzen du; diskoak eta liburuak erosten ditu. Aurten ere azokak ondo erantzungo duela uste dugu, beraz.
Durangoko Liburu eta Disko Azoka euskal kulturaren topagunea dela esan daiteke, ez duzu uste?
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Bai, horixe azpimarratu nahi dugu: merkatua izateaz gain, kulturaren topagunea ere bada. Biak eskutik helduta joan behar dutela uste dugu, gainera. Durangon salduko ez balitz, jendea ez litzateke etorriko Durangora, eta azoka desagertu egingo litzateke.
Baina, era berean, sorreratik azokak eduki duen topagune funtzioa betetzen jarraitu nahi dugu. Horregatik prestatzen dugu egitarau bat, kultura funtzio hori azpimarratzeko. Lanik handiena
egitarau hori prestatzeak ematen digu, gainera. Hainbat talderen
lanari esker, topagune itxura hori sendoagoa da.
Zein irizpide jarraitzen duzue azokan postua jarri ahal izateko?
Bai, baldintza batzuk bete behar dira; azken urteetan arazo
batzuk ere izan ditugu horrekin. Durangoko Azokan saldu edo
erakutsi ahal izateko, baldintza batzuk bete behar dira. Liburuei
dagokienez, euskaraz idatzita dagoen edozein liburu aurkez daiteke; beste hizkuntza batean idatzirik badago, ostera, Euskal
Herriaren inguruko gai bat jorratu behar du liburuak. Musikan irizpide berak betetzen ditugu. Hitzak euskaraz badira, edozein
musikarik erakuts dezake bere lana; musika bakarrik bada, Euskal Herriko sortzaile batena izan behar da. Batzuek bestela uste
duten arren, Durangokoa ez da Euskal Herriko Liburu eta Disko
Azoka, baizik eta Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka; euskarazko edo Euskal Liburu eta Disko Azoka. Euskaraz publikatzen den edozerk du lekua Azokan, euskaraz idatzita badago,
baita Real Madrilen historia laburbiltzen duen liburuak ere.
Gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez edo beste hizkuntza batean
idatzita badago, Euskal Herriari buruzko liburu bat izan
behar du.
Aurtengo azokan aurrekoetan baino liburu eta disko gehiago
egongo dira?
Nobedadeei dagokienez, iaz bezala ibiliko garela uste dut; ez da
egongo aparteko boom-ik. Nik uste dut argitaletxeek eta diskoetxeek krisia igaro arte itxarongo dutela. Hainbat argitaletxek, adibidez, tirada motzagoak kaleratzen dituzte orain. Lehen,
2.000ko tiradak egiten ziren; orain, 1.500ekoak. Normaltasun
egoera bat azaltzen saiatu arren, igartzen da urduri daudela.
Ahal den neurrian, gastuak murrizten saiatzen ari dira; krisia pasa
bitartean, eusten saiatuko dira guztiak.
Nolakoa da gaur egun euskal kulturaren egoera?
Zoritxarrez, kulturgintzan aritzen garen elkarte gehienek menpekotasun handia dugu erakundeekiko, diru laguntzak direla eta ez
direla. Hurrengo urterako, adibidez, udalen laguntzak %15-20 jaitsiko direla espero da. Horren ondorioz, hainbat ekitaldi ez dira
egingo. Kultura taldeek gutxienekoekin iraun beharko dute, bi
urtez, gutxi gorabehera. Euskal Herriko kultura munduan sortu
den azpiegiturari eustea da helburua; horretarako, lehen esan
bezala, hainbat proiektu gelditu edo atzeratu egin beharko dira.
Arazorik handienak, egun, hauek dira: babesle pribatuak lortzeko
zailtasunak eta erakundeen laguntzekiko menpekotasuna.
Merkatuari eta kulturari buruz jardun dugu, baina nola ikusten
duzu gizartea? Zenbat kultura kontsumitzen dute herritarrek?
Kultura oso berba zabala da, baina nik uste dut hori moden araberakoa dela; orain bidaiatzea dago modan. Modaren araberakoa da, beraz, kulturaren kontsumoa. Beste garai batean musika
eta zinema egon izan dira modan. Jendeak kultura kontsumitzen
du. Agian, arazoa guk nahi dugun momentuan guk nahi dugun
kultura mota ez kontsumitzea da; jendeak liburu eta disko gehiago erostea nahi dugu, baina…
Orain txartoen pasatzen ari direnak diskoetxeak direla uste dut.
Euskal Herriko diskoetxe ugari txikiak dira; talde indartsu bat
eduki eta diskoetxea sortzen dute batzuek; beste musikagile
batzuek beren lanak beren kabuz ekoizten dituzte … Egun pirateriak industria osoa baldintzatzen du, eta diskoetxe txikien
kasuan, baldintzatu baino gehiago ere egin dezake. Azken finean,
ezin da jakin zelako eraginak izango dituzten epe luzera horrelako
astinduek.
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Iluntasuneko argi printza
Ikastolen hasierako andereñoak gogora ekarri eta omendu
nahi ditu Gederiaga elkarteak, eta Argizaiola saria emango
diete, euskararen alde egindako lanarengatik.
Ikastolen hasierako garaietan andereño
izan zirenek jasoko dute, kolektibo gisara,
2009ko Argizaiola saria. Lehendabiziko
Ikastolek ez zuten zerikusirik oraingoekin; ia
ezerezetik hasi ziren euskara zabaltzen. Erabiltzen zuten pedagogia ere berritzailea izan
zen. Jon Irazabal Gerediaga Elkarteko kidearen esanetan, lan hori guztia egin izana da
talde hori osatzen dutenak omentzeko arrazoia. «Iluntasunetik argia sortu zuten». Aurten 18. aldia izango da Argizaiola saria banatuko dena. Orain arte bezala, ez zaio
emango pertsona edo elkarte bati, kolektibo bati baizik.
Ondo eginiko lana merezi den moduan
eskertu behar da. Askotan, ahalegin hori
ordaindu egiten da; ekonomikoa edo bestelakoa izan daiteke saria. Maiz, ordea, ez da
kontuan hartzen batzuek egiten duten lana.
Isilpekoa izateagatik, edo beste arrazoi
batzuengatik, bada inortxoren esker onik
jaso gabe egiten den lana ere.
Kultura txikiek beharrezkoak izaten dituzte
bultzada horiek, baita euskarak eta euskalgintzak ere. Ezinbestekoa izan ohi da elkarteek, eragileek eta herritarrek eskainitako
babesa. Bide horri jarraiki, eta Durangoko
Euskal Liburu eta Disko Azokaren harira,

(

Aurten, lehenengo
andereñoak omenduko
dituzte: hainbeste urtez
eta hain egoera zailean
ikastolen sorreran parte
hartu zuten haiek

)

Gerediaga Elkarteak Argizaiola sariak
banatzen ditu; euskal kulturaren aldeko lan
hori eskertzeaz gain, saritu egiten da, beraz.
Gerediaga Elkarteak inurri lan hori egiten
dutenei esker ona erakutsi nahian banatzen
ditu sari hauek; pertsona horiek euskal kulturgintzaren alorrean aritzeagatik saritzen
dituzte.
Emakume aitzindariak
Ia ezinezkoa litzateke ekitaldi bakarrean biltzea garai hartan euskal kultura sustatzen
irakasle gisara aritutako guztiak; hori dela
eta, ordezkaritza bat joango da saria banatzeko ekitaldira. Herrialde bakoitzeko andereño bana igoko da taula gainera, bere
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herrialdearen ordezkari moduan. Nafarren
ordezkaria Izaskun Gastesi izango da. Gastesi 1967. urtean hasi zen eskolak ematen,
Iruñean. San Jose plazan zuten ikasgela
orduan. Urte batzuk geroago, San Fermin
eta Paz de Ziganda ikastetxeetan kokatu
ahal izan ziren. Arabatik, Izaskun Arrue joango da saria jasotzera. Arrue ezaguna da eta
Arabako lehen andereñotzat jotzen dute.
Lehendabizi, zortzi urte egin zituen Lezaetan
(Nafarroa), irakasle gisara. Garai hartan
praktikante gisara ere jardun zen.
1960an Gasteizera joan zen bizitzera,
ezkondu ostean. Etxean bertan eman
zituen lehendabiziko hiru urteetako eskolak,
harik eta 1967an moja batek alokaturiko
etxera joan ziren arte. Orduan hasi ziren problemak; 6 urtetik gorako ume guztiek legea
bete behar zuten, eta ikastolek ez zuten
betetzen. 1973. urtean, parte hartu zuen
Olabide ikastolaren sorreran. Ikastola utzita
ere, euskarazko eskolak ematen jarraitu
zuen; tartean, garai hartan Gasteizko gotzaina zenari eman zizkion eskolak. 1991ko
Araba Euskaraz egunean, omenaldia egin
zioten euskararen alde egindako ibilbideagatik.
Libe Goñi lazkaotarraren historiak Arruerenaren antza du. 60ko hamarkada
amaieran sortu zen Seaska, Iparraldeko
Ikastolen Elkartea, eta lehendabiziko
ikastola bi haurrek eta irakasle batek
osatzen zuten. Irakasle hori, hain zuzen,
Libe Goñi zen. Elkarteko lehen langilea
ere izan zen Goñi. Hainbat urtez jardun
zuen andereño, Ipar Euskal Herriko zenbait ikastolatan: Baionan, Angelun, Arrangoitzen… Euskarazko ikas-materialik izan ez
arren, guztietan moldatu ahal izan zen. Karmele Esnal oriotarrak ordezkatu zuen
Gipuzkoa. Aurrekoek bezala, Esnalek ere
ibilbide luzea eta oparoa egina du euskalgintzan; 1955ean bere ikastola sortu zuenetik 44 urte igaro dira, hain zuzen. Berehala hasi zen inguruko herrietako irakasleak
praktiketarako hartzen. 1958an, lekua txiki
geratu zitzaiola ikusirik, lekuz aldatu zuen
ikastola, Artzain Onaren plazako 18.era.
Ordurako, 30 ikasle baino gehiago zituen.
Eskolaz kanpo ere jarduten zuen euskararen alde: 1965ean, begirale lanetan aritu
zen Barrian (Araba) antolatutako lehenbiziko euskal udalekuetan. Urte hartan, eus-

karazko eskolak ematen hasi zitzazikien
Santo Tomas Lizeoko batxilergoko ikasleei,
bere ikastolarekin jarraitzeaz gain. Urte
batzuk geroago, aipaturiko zentroko egituran sartu zen. 1997ra arte aritu zen irakasle,
eta urtebete geroago ohorezko euskaltzain
izendatu zuten, Euskal Idazleen Elkarteak
ohorezko bazkide egiteaz gain.
Begoña Aranguren da taula gainera igoko
den beste ordezkarietako bat; Gasteizen
jaio zen, baina Bizkaia ordezkatuko du.
1953an misiolari joan zen Riosera (Ekuador), eta, hamaika urte han igaro ostean,
itzuli egin zen. Barakaldoko ikastolako
andereño izan zen. Horretan urteak igaro
ondoren, Hezkuntza ordezkariak euskara
zereginetarako liberatu zuen, harik eta
eskolara itzuli zen arte. Duela hamar urte
erretiratu zen.
Gerediaga Elkarteak euskal kulturaren
sustapenean ibili diren edo dabiltzan elkarte zein pertsonak omentzeko asmoz
banatzen ditu Argizaiola sariak. Aurten,
ikastolen sorrerako lehendabiziko andereño
horiek omenduko dituzte, hainbeste urtez
eta hain egoera zailean euskararen alde egiteagatik. Omenaldia eta sari banaketa
abenduaren 5ean izango da, San Agustin
aretoan.

ARGIZAIOLA
SARIAK. AURREKO
URTEETAKO
IRABAZLEAK
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Jon Bilbao.
Bernardo Estornes Lasa
Eusko Ikaskuntza / Euskaltzaindia
Koldo Larrañaga, Benito Ansola,
Pio Caro Baroja, Fernando
Larrukert, Nestor Basterretxea,
Euskadiko Filmoteka
Antonio Zabala Etxebarria
Bittor Kapanaga
Juan Jose Agirre
Jose Maria Jimeno Jurio
Klaus F. A. Niebel
Juan San Martin
Labayru ikastegia
Gerardo Bujanda
Jose Luis Alvarez Enparantza,
Txillardegi
Gotzon Garate
‘Jakin’ aldizkaria
‘Maiatz’ aldizkaria
Juan Zelaia
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Andereño bat haurrez inguratuta.
Lan handia egin zuten umeak
euskaraz hezteko. German Zorraquin
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Bi kultura, helburu bakarra
Kataluniako kultura ezagutzeko tartea izango da aurten
azokan, eta, horretarako, hainbat hitzaldi, liburu aurkezpen
eta ikuskizun antolatu dituzte.
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka
topagunea izaten da euskal kulturgintzarentzat. Bada, dena dela, bestelako kulturez
gozatzeko aukerarik ere. Aurten, laugarrenez,
lotura osatuko da Durangon munduan zehar
beren esparrua lortzen ari diren kulturen eta
euskal kulturaren artean. Eslovenia, Georgia
eta Finlandiako ordezkaritzen bisita jaso
ostean, aurten kultura katalanaz gehiago jakiteko modua izango dute Durangora biltzen
direnek.
Betidanik izan da senidetasuna bi herrialdeen artean; historian, biek ala biek eskatu
izan dute autonomia handiagoa Espainiare-

kiko, eta bi herrialdeetako hizkuntzek elebiko egoeran iraun behar izan dute… Horrez
gain, kataluniarrekin salbuespen bat egin
dute Gerediaga Elkarteko kideek, orain artean sekula egin gabea: izan ere, iaz jakinarazi
zuten aurtengo gonbidatuak Ramon Llull
Institutuko kideak izango zirela.
Egitarau oparoa
Kultura katalanaren eta euskal kulturaren
arteko harremanean, aurrerapausoa izango
da Durangokoa, eta azokako egitarauan ere
ikusiko da batasun hori. Aurten, Euskal Liburu eta Disko Azoka abenduaren 4tik 8ra

www.mondragon.edu
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izango da, eta abenduaren 4ko harrera ekitaldian Andreu Carranza idazleak parte hartuko du. Carranzak (1957) filosofia ikasi
zuen, eta hainbat egunkari eta aldizkaritan
idazten du. Hainbat liburu ere idatzi ditu;
besteak beste, La clave Gaudí eta Imprenta
Babel.
Abenduaren 5ean, hiru ekitalditan parte
hartuko du kultura katalanaren ordezkaritzak. Larunbatean, Circ Bover ikuskizuna
egongo da Andra Marian; ikuskizun horren
bidez, historian zehar bidaia egingo du ikusleak. Izan ere, obrak zirkuaren garaiak errepasatzen ditu: izan dituen aldaketak, pertsonaia esanguratsuenak… Azken finean,
aurreko garaietan zirkua nolakoa zen erakutsiko dute. Hirurogeita hamabost minutuz,
ikuskizunak liluratu egingo ditu Andra
Mariako elizpera biltzen diren haur, gazte
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Atxaga, Quim Monzo eta Josep
Bargallo, iaz, Durangoko azokan.
Kataluniako kultura izango da
protagonista aurten. Jon Urbe - Argazki Press

Segura Historia Garaikideko katedraduna da;
horrez gain, Bartzelonako Unibertsitateko
Nazioarteko Ikerketa Historikoko Zentroko
zuzendarietako bat da. Arratsaldean, euskal
musika eta musika katalanaren inguruko
mahai-ingurua egongo da. Besteak beste,
Marc Biosca (1980, Lleida) Zientzia Politikoetan eta Soziologiako lizentziaduna mintzatuko da. Ordezkaritza katalanaren bidaldia
astelehenean bukatu da, baina horrek ez du
esan nahi egun horretarako ezer prestatu ez
dutenik. Egunari hasiera emateko, liburu digitalaren inguruko hitzaldia egongo da; Enric
Faura izango da mintzakideetako bat. Besteak beste, Edi.cat-eko zuzendaria da Faura.
Bromera, Angle eta Cossetania argitaletxe
independenteek osatzen dute Edi.cat, eta
katalanez idatziriko lehendabiziko liburu
digitalak kaleratzen dituzte; Contra la fam
i la guerra, eta Foc latent dira eskura dauden liburu elektroniko horietako batzuk.
Arratsaldean, literatur solasaldia izango
da, Albert Sanchez Piñolen eskutik. Euskal
Herriaren eta kultura katalanaren arteko
senidetasun bira amaitzeko, kontzertua
egongo da San Agustin aretoan. Bertan,
Jabier Muguruza eta Gerard Quintanak ikuskizuna osatuko dute, 21:30ean hasita. Biek
ala biek beren lan berriak aurkeztuko dituzte.
Muguruzak Taxirik ez kaleratu berri du, eta
Quintanak, berriz, Deterratenterrat.

hizkuntzetarako itzulpenak bultzatuz. Beste
hizkuntza eta kultura batzuekin harremanetan jarri eta hitzaldi, topagune eta horrelakoen bidez. Kanpoaldean katalana sustatzen
duten elkarte eta proiektuen indartzea; bide
batez, mota guztietako sorkuntza katalanaren zabaltzea dute helburu. Horrekin guztiarekin batera, beste herrialdeetako antzeko
instituzioekin harremanak landu nahi dituzte.
Helburu horiek lortzeko, hiru arlotan dago
banaturik lana: Hizkuntza eta Unibertsitatearen arloa, Sorkuntza arloa eta Literatura eta
Pentsamendu arloa.
Aurretik esan izan da Durangoko Euskal
Liburu eta Disko Azokara etortzeko gonbita

(

eta ez hain gazteak. Goizean ikusterik ez
daukatenek jakin dezatela arratsaldean ere
emanaldia izango dela.
Arratsaldean, 13:30ean, El moment de dir
prou liburua aurkeztuko dute, Toni Strubell
idazleak idatzia (Oxford, 1952). Eguneko
azken ekitaldia poesia irakurketa bat izango da, Joan Margarit (Sanauja, Lleida,
1938). 2008an, poesia arloko Espainiako
Sari Nazionala irabazi zuen, Casa de misericordia obrarekin (2007, Proa). Margarit
arkitektoa da, baina poeta elebiduntzat
definitzen du bere burua. 1963an kaleratu
zuen lehendabiziko poema liburua; hamar
urteko etenaldi baten ostean, Cronica idatzi
zuen. Geroago, 80ko hamarkadan, katalanez idazten hasi zen; besteak beste, Vell
malentes eta El passat i la joia obrak idatzi
ditu hizkuntza horretan. Margaritek ondutako azken lana izan da Casa de misericordia.
Abenduaren 6ko ekitealdiei hasiera emateko, Antoni Seguraren Euskadi, crónica de una
desesperanza liburua aurkeztuko dute.

Urteetako lanaren fruitua
Bi kulturen arteko harremana indartzeaz
gain, Ramon Llull Institutuari urte hauetan
eginiko lana eskertzeko saria ere bada
Durangoko Azokarako gonbita. Liburu eta
disko azoka euskal kulturaren topagune izanik, gainontzeko kulturen arteko elkargunea
izatea ere lortu nahi dute. Ramon Llull Institutuak sortu zeneko helburu berak ditu egun
ere: hizkuntza eta kultura katalana kanpora
begira ahalik eta gehien zabaltzea, horretarako edozein adierazpide mota erabiliz.
Horrenbestez, Llull institutuak Gerediaga
elkarteak betetzen duen funtzio bera betetzen duela esan daiteke. Jakina, lan hori burutan ateratzeko, bi hizkuntzen (euskara eta
katalana) normalizazioak gauzak erraztuko
lizkieke biei. Bide horretan, hainbat ekimen
sustatzen ditu Llull institutuak; esaterako
unibertsitate eta goi mailako ikasketak
eskaintzen diren zentroetan katalanez ikastera bultzatzen dute jendea, eta katalanaren
irakaskuntza Kataluniatik kanpora ere bultzatzen dute. Katalanezko literaturaren aldeko apustua egiten dute, horretarako, beste

Kataluniako
musikaren
eta literaturaren
ordezkaritza entzutetsua
izango da
Durangoko azokan

)

urte hauetan eginiko sari moduan har daitekeela. Alta, hori ez da erakunde honek jaso
duen sari bakarra. Aurten hiru sari jaso ditu,
eta 2008an lau sari jaso zituzten. Atzerrira
begirako lana eta irudia asko zaintzen du
Ramon Llull institutuak, horren adibide
bezala, atzerrian dituen bulegoak dira: Berlinen, Londresen, New Yorken eta Parisen
bulego bana dute. Gainontzeko herrialdeekiko hartu eman horren beste adibide bat
mundu osoko 160 unibertsitaterekin harremana dutela da. Urte osoan mila parte hartzen dute ekitalditan baino gehiagotan.
Gaur egun, Bogota, Mosku, Madril eta Venezia hiriak dira haien hurrengo helmuga
garrantzitsuenak.
Besteak beste, iragarri dute Josep Bargallo, LLull institutuko zuzendaria etorriko dela
Durangora. Horren arabera, oso pozgarria
izan da Gerediagak gonbidatu izana. Durangoko azoka erakusleiho aparta da euskal
kulturarentzat, baina baita beste herrialde
bateko kulturentzat ere. Hori dela eta, kultura katalanaren ordezkaritzak Bizkaiko herrira
eramango duen eskaintza zabala eta askotarikoa izango da, Azoka bera bezalakoa:
ikuskizunak, liburuak, antzerkia eta animazioa egongo dira. Bargallok aurreratu zuenaren arabera, musikagintzaren eta literaturgintzaren ordezkaritza entzutetsu batek
bisitatuko du. Ez dadila inor harritu, beraz,
Durangon jendeak katalanez hitz egiten
badu.
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Idazlea. ‘Musika airean’ nobela
argitaratu du

«Idazleok jendearen
iritzia behar dugu»
p

p

p

p

p

Gitarra hartu eta, abesti bat sortzen arituko balitz bezala, Karmele Jaiok (Gasteiz, 1970) amaitu du bere pieza. Musika airean
nobela argitaratu du, bere bigarrena. Aurretik, arrakasta handia
lortu du Amaren eskuak-ekin, eta hamaika aldiz berrargitaratu
dute dagoeneko. Urriaren 23an aurkeztu zuen Musika airean, eta
orain ikusi egin behar zer gertatzen den liburu berriarekin. Idazlea,
behintzat, lehen iritziak jasotzeko gogoz dabil.
Amaren eskuak-ekin arrakasta lortu ondoren, zorabio pixka
bat ematen du beste nobela argitaratzeak?
Kezka izan daitekeena kanpotik etortzen zait. Musika airean
idazten ibili naizen bitartean, ez dut buruan eduki aurrekoak
harrera ona izan zuen edo ez zuen izan. Agian, konturatu gabe
ere horrek eragina izan dezake, baina benetan, kontzienteki, nik
ez dut eduki kontuan idazten aritu naizen bitartean.
Oraingoan Elena da protagonista, munduari leihotik begiratzen dion emakume alarguna, 70 urte ingurukoa. Zer ikusten
du hortik? Zertan ari da pentsatzen?
Irudi hori aukeratu nuen [emakume bat leihotik begira, eta bakarrik] bakardadeaz hitz egin nahi nuelako. Hori izan da abiapuntua. Musikarekin esaten dudana da nola bakoitzak barruan
barne musika duen. Eta, kasu honetan, Elenarena entzun nahi
nuen. Saiatzen naiz barne musika hori hitzetan azaltzen. Eta zer
ikusten duen? Leihoa aukeratu dut bera lekuko sentitzen delako
bizitza honetan; jadanik ez da protagonista sentitzen. Askotan,
jende askori gertatzen zaio adin batera iristean: sentitzen zara
mundu honetan zaudela, baina ez zarela mundu honetako protagonista.
Zaila izan al da 70 urteko pertsona baten larruan sartzea?
Zaila ez. Nik neure burua imajinatu dut, eta saiatu naiz 70 urteko
pertsona baten buruan sartzen. Oraindik gaztea naiz, eta ziur ez
dudala lortu hainbat gauza islatzea gero adinarekin datozenak.
Hala ere, imajinatu dut nola izan daitekeen; azken finean, bakardadearen sentipen hori antzekoa izan daiteke adin batekin edo
beste batekin. Saiatu naiz buru horretan sartzen. Alegia, zer pentsa dezakezun bizitza oso bat igaro duzula pentsatzen duzunean, eta zein sentipen izan ditzakezun konturatzen zarenean bizitza amaituz doala.
Beatriz etorkin gaztea sartuko da Elenaren bizitzan. Nolakoa
da bien harremana?
Ez dut horrenbeste sakondu bi emakume horien arteko harremanean. Azaltzen dut nolakoa izan daitekeen, eta elkarri zer
esaten dioten... Niri oso interesgarria iruditzen zitzaidan egoera
hori ikustea, azken finean errealitate bat baita. Kalean ikusten
dituzu hainbat emakume nagusi, kanpotar emakumeek zaintzen
dituztenak. Eta esaten nuen: «Zein adin diferente, zein herrialde
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eta zein kultura diferente! Bi mundu hain diferentetan bizi diren
emakumeek… zer esango ote diote elkarri etxean?». Halako
jakin-mina sortu zitzaidan; horregatik pentsatu nuen Beatriz sartzea Elenaren mundu honetan. Gainera, Beatrizek haize berria
ekarriko du, eta musika berria sartuko du Elenaren bizitzan.
Elenaren barruan gorroto handia dagoela ikusten da. Zer esan
nahi du horrek harentzat?
Denboraren iragatea bizitzan zehar egiten zaizkigun zauriak dira.
Nik esan nahi nuen iragana ez dela iragana; iragana oraina dela.
Alegia, iraganean gertatu zaizun guztiak daukala zerikusia gaur
egungo zure izateko moduan, eta egiten dituzun gauzetan. Eta
askotan pentsatzen dugu joandako zerbait dela, baina hor dago.
Eta, kasu honetan, Elenari gertatzen zaio. Hark ez du onartu nahi,
baina hortxe dago min ematen dion iraganeko zerbait. Ideia
nagusia hori zen: askotan pentsatzen dugula hutsetik hasten
garela goizero-goizero, baina ez dela horrela: gurekin datorrela
gure bizitzan gertatu zaigun guztia. Eta ez bakarrik guri, baita
gure inguruari, gure familiari ere… Denak du zerikusia gure izateko
moduan.
Iragana eta oraina lotzeko musika erabiltzen duzu?
Musikak garrantzi handia dauka nobelan. Musika da sentitzen
duzuna, eta, gainera, oso sakon senti dezakezun zerbait, baina ez
ikusten dena. Eta hainbat eta hainbat sentimendu daude gure
eguneroko bizitzan musikaren antzekoak... Badaude hainbat
gauza sentitzen ditugunak baina ikusten ez ditugunak. Nobela,
azken finean, horri buruz ari da. Gure inguruan dagoen musika
hori, gertatu zitzaiguna, berriz datorrela orainera. Gero musika
mota asko aipatu ditut: soka kanta bat, seaska kanta bat, jazza...
Bakoitzaren soinu banda liratekeen hainbat musika daude.
Bitxia da entzuten den zerbait idatzizko hizkuntzara eramatea...
Lortu nahi nuen irakurleak entzutea, irakurtzen duen bitartean: ia
kanta guztiak ezagunak dira, haurtzarokoak… Irakurri bitartean
esatea «nik ere gogoratzen dut kanta hau», eta giro edo atmosfera horretan sartzea.
Bakardadea izan da abiapuntua, eta amaieran laguntasuna
agertzen da. Bien artean pauso bat besterik ez dago…
Nobelan, protagonistaren bilakaera kontatzen da, eta protagonista aldatzen da pixka bat. Hasiera negatiboa da, baina bukaeran itxaropen izpi bat ikusten da. Hau da, hasi naiz bakardadeari
buruz idazten, eta bukatu dut laguntasunaz idazten. Azkenean,
biak daude guztiz erlazionatuta. Emakume hau bakarrik sentitzen da, ez fisikoki hala dagoelako soilik, baita adiskideekin ere.
Konkretuki, lagun batekin gertatu zitzaionak bakardade sentipen
hori areagotzea eragiten dio.
Liburua urriaren 23an aurkeztu zenuen. Oraindik goiz da nolako
harrera izan duen jakiteko?
Ideiarik ez. Lagunek esan didatena dakit, baina oraindik zain
nago. Azkenean, nik beti esaten dut: idazleak oso hauskorrak
gara. Behar dugu iritzi hori, eta hori onartu behar da. Gustatzen
zaigu entzutea zer esaten duen jendeak, zer esaten duen zure lanari buruz… Orain hutsune horrekin nago, zer harrera izango duen
zain.
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Astola aldizkariak argazki handiagoak
izango ditu aurten. Argazkian, aurkezpen
eguneko agerraldia. Gerediaga elkartea

Argazkiak eta hitzak,
ezagutzaren zerbitzura
‘Astola’ urtekariaren hirugarren alea kalean dago jada, eta
Durangaldeko hainbat arlori buruzko kontuak jasotzen
ditu, ikuspegi historiko, arkeologiko, etnografiko zein
zientifikoak kontuan hartuta.
Abadiñoko (Bizkaia) auzo bat izateaz
gain, Gerediagak kaleratzen duen urtekariari izena ematen dio Astola-k. Eskualdeko eguneroko kontuen berri jakiteko, Anboto astekaria dute Durangaldeko
biztanleek; hain ezagunak ez diren gaiei
buruz gehiago jakiteko, berriz, Astola urtekaria dute. Urtekari horretan Durangaldeko
hainbat arlori buruz hitz egiten da; historia
eta ikerketa lanak dira gehienak. Historia,
arkeologia, etnografia, literatura, zientziak… Astola-n jorratzen diren gaiak askotarikoak dira. Gainontzeko aldizkarietatik
bereizten duena, ostera, ikerketa lan horiek
garatzeko erabili ohi duten sakontasuna
da.
Aurreko bi zenbakien antzeko irudia izan
arren, Astola aldizkariko hirugarren zenbakiak desberdintasun erakargarri bat
du: inoiz baino protagonismo handiagoa
hartu dute argazki eta irudiek. Eduki
sakona duten erreportajeak kalitate
oneko argazki eta irudiekin jantziak dira.
Horrek are interesgarriago egiten du
urtekaria. Gerediagakoen esanetan,
gaiak gustuko izaten ez dituztenak ere

erakarriko ditu urtekariaren aurkezpen txukun honek.
Aldaketekin jarraituz, badira beste aldakuntza batzuk ere. Zenbaki honek 180 orrialde ditu (bigarren zenbakiak baino 24 gehiago); aldizkari mardulagoa da, beraz. Aurreko
bi zenbakien arrakastaz ohartuta, 2009ko
zenbaki honetarako ale kopurua handitu
egin du Gerediagak. Hirugarren zenbakiko
1.200 ale kaleratuko dira; bost euroko prezioan salduko dira aleok. Liburu eta Disko
Azokan Gerediagak duen erakusmahaian
lortu ahal da urtekaria, baita Durangaldeko
liburu dendetan ere.
Lan berriak, sail berria
Lehendabiziko eta bigarren urtekarietan

(
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bezala, ikerketa lanak dira Astola-ren
oinarria. Aurten, berrikuntza gisara, atal
bat gehitu diote Gerediagako kideek aldizkariari. Sail berri horri Barruko ibilbideak
deritzo; Durangaldeko pertsona ezagunek beren haurtzaro eta gaztaroko leku
kutunak aurkeztuko dituzte bertan. Zenbaki honetan, besteak beste, Felix Arkarazo, Balendin Lasuen eta Jasone Agirre
mintzatuko dira beren gogoko lekuei
buruz.
Gainontzeko lanen bidez, eskualdeko
historian zehar bidaiatu dezake irakurleak,
besteak beste. Hegazkinak eta artasoroak:
Iurreta eta abiazio eremuak izenburupean,
Jose Mari Uriartek Durangaldean 1910. eta
1919. urteetan hegazkinen inguruan jazo
zirenen bi anekdota ekarri ditu gogora.
1910ean abiazio jaialdia egitekoa zen,
baina matxinada handia bilakatu zen ekitaldi hura. 1919. urtean, berriz, abioi batek
derrigorrezko lurreratze bat egin zuen
Iurretan (Bizkaia). Gregorio Monrealek,
ostera, eskualdeak Erdi Arotik gaurdaino
izan duen antolatzeko modua aztertu du,
baita Durangaldeko berezitasunak, Astola
eta Gerediagako Batzak, eta Durangoko
Merinaldearen eta Bizkaiko Jaurerriaren
arteko harremanak ere. Erdi Aroa albo
batera utzi gabe, Astxiki (Abadiño) gailurrean zegoen gazteluaz idatzi du Armando
Llamosasek. Arma zein aztarna ugari aurkitu dira Astxiki tontorrean. Hala ere, inoiz
ez da sakoneko indusketarik egin. Llamosasek gazteluaren inguruko hipotesi bat
plazaratu du.
Erreportaje guztiak ez dira antzinako
garaietakoak, ordea. Urkiolako Parke
Naturalak hogei urte bete ditu, eta bi
hamarkada horiei buruz mintzo dira hainbat teknikari eta eragile sozial Urkiolak 20
urte. Natur parkearen argi-ilunak erreportajean. Xabier Aierdi EAEko Immigraziorako Behatokiko zuzendaria azken urteetako
migrazioak gizarteari ekarri dion erronkari
buruz jardun da Etorkinak, auzoko berriak
testuan. Bestalde, Itsasoz bestaldera
salto egin zuten euskal pilotariei buruz
idatzi du Jose Maria Etxaniz kazetariak.
Haiek ere beste gizarte batera moldatu
behar izan zuten; moldaketa horien nondik norakoei buruz idatzi du Etxanizek,
baita izan zituzten lan arazoei buruz ere.
Egoera ekonomikoa dela eta, lan munduko erreportaje bat ere badakar Astola-ren
hirugarren zenbakiak. Bertan, Elorrioko
Funcor kooperatibari buruz irakur daiteke;
1955-1970 urteen artean iraun zuen esperientzia horrek.
Esan bezala, gai ugari jorratzen ditu
Astola-k. 2009ko zenbaki honetan musika
ere hartu dute hizpide. Jon Gaminde Bizkaiko gaiteroak dultzainaren berezitasunak azaldu ditu. Horrez gain, Durangaldeko eskualdeak eman dituen
dultzainero nagusiak aipatu ditu erreportajean. Urtekaria ixteko, Elorrioko
harriei buruzko argazki bilduma bat aurkeztu du Luis Madinak.

)

Aurreko urteko
aldizkariekin alderatuz
gero, aurtengoan eduki
sakoneko erreportajeak
kalitate oneko argazki eta
irudiekin jantzi dituzte
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Literaturaren txokotik
euskararen mundura
Berbaro elkarteak haurrentzako literatura aretoa sortu
zuen, haur eta gaztetxoen artean irakurzaletasuna
bultzatzeko, eta aurten hogeigarren urtea izango du.
Hogei urte igaro dira lagun talde batek
Berbaro elkartea sortu zuenetik.Durangon
euskarak zuen egoera txarra konpontzeko
asmotan elkartu zen talde hori.Egun,bizirik
dirau,hasierako balio eta helburu berekin,
gainera.Hori dela eta,aurtengoa ospakizun
urtea da Berbaro elkartearentzat.
Berbaro elkartearen lehendabiziko proiektuetako bat Haur Literaturaren Aretoa izan
zen. Txikientzako proiektua bai, baina ez txikia. Haur eta gaztetxoen irakurzaletasuna
bultzatzeko sortu zen, eta Gerediaga elkarteak lagundu egin zuen hasieratik. Durangoko
Euskal Liburu eta Disko Azokan aurkezten
diren hainbat produktu haurrentzat izaten
dira, baina azoka bera helduentzako espazio
bat da. Aldiz, txoko horretan gustura egon
ohi dira umeak. Hori dela eta, aurten, hogeigarrenez, beren txokoaz gozatu ahal izango
dute.
Haur Literaturaren Aretoak bi zutabe ditu:
alde batetik,ikasturtean Durangaldeko ikastetxeetan egiten dena; bestetik,azokako
egunetakoa.Oihane Barrutia Berbaroko gazte arloko dinamizatzailearen hitzetan,lehendabizikoaren helburua 4-12 urte bitarteko
umeak euskaraz bizitzea lortzea da; horretarako,literatura erabiltzen dute.Liburuek sortzen duten interes horretatik abiatuta,haur
zein gurasoak euskal literaturara hurbiltzea
nahi dute.«Azken finean,irakurzaletasuna
bultzatu nahi dugu».
Haur Literaturaren Aretoa eskualdeko ikastetxe ugaritan egiten da.«Eskualdean,udalekin elkarlanean,aurrera ateratzen dugu
proiektua; Durangon,ostera,gu konpondu
ohi gara»,zehaztu du Barrutiak.Euskarazko
liburuei bidea irekitzen laguntzen du haurrentzako literatura aretoak,eta,horretarako,funtzionamendu jakin bat du.Haur Hezkuntzakoentzat,ipuin antzeztuak egon ohi dira,eta
Lehen Hezkuntzako 1,2,3 eta 4.mailakoentzat,antzerkia edo ipuin kontalaria.LHko 5
eta 6.mailakoentzat,ostera,idazleekiko el-
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karrizketak antolatu ohi dituzte.Guztira,eskualde osoan 5.000 gaztetxo inguru batzen
dira Haur Literaturaren Aretoak irauten duen
egunetan.«Ikastetxeetan ohitura da jada»,
gehitu du Berbaroko kideak.Haur Literaturaren Aretoaren barnean antolatzen diren ekimenen artean,azpimarratzeko modukoa da
Liburu Erraldoia; ekimen parte-hartzailea da
oso.Haur Literaturaren Aretoan parte hartzen duten ikastetxeetatik liburu erraldoi bat
pasatzea da egitasmoaren funtsa; haien
ikastetxetik pasatzean,ikasleek ipuin edo poemak idatzi eta marrazteko aukera dute.
Haur Literaturaren Aretoari zutik eusten
dion bigarren zutabea azoka bera da.Azokak
irauten duen egunetan,modulu batzuk jartzen dituzte Berbarokoek azoka kokatzen
den erakustazokaren alboan.Aretoak azokan bestelako formatua duela argitu du Barrutiak.«Azokako egunetarako,egun osoko
egitarauak prestatu ohi ditugu.Umeentzako txotxongiloak antolatzen ditugu,antzerkia,ipuin kontalariak,magia,karaokea,
2009ko liburuen aurkezpenak,era guztietako ekimenak,denetik pixka bat».Non
aukeratua badago Haur Literaturaren Aretoan,beraz.

tan.«Lehendabiziko eguna desberdina izan
ohi da; hori dela-eta,lehiaketa prestatzen dugu egun horretarako»,esan du Barrutiak.
Lehiaketa altxorraren bila moduko bat dela
esan daiteke.Oihane Barrutiak azaldutakoaren arabera,umeak erakustokiz erakustoki
ibiltzen dira,eta,tarteka,probak pasa behar
izaten dituzte.Probek liburuekin edo diskoekin zerikusia izaten dute —erakustokiaren
araberakoa da—.Sariak egoten dira irabazleentzat; nolanahi ere,benetako irabazlea kultura bera da.
Haur askorentzat euskal kulturarekin duten
lehendabiziko harremana da Haur Literaturaren Areto a.Durangoko azoka urte hauetan
guztietan garatu den bezala garatuta,umeen
txoko hori ez da atzean geratu.Urtez urte areto handiagoa prestatzen dute Berbaro elkarteko kideek,eta,hala ere,txiki geratzen zaie
beti,haurren erantzuna dela-eta.«Jendez lepo egon ohi da urtero; beti geratzen zaigu txiki
aretoa»,azaldu du Barrutiak.Aurten ere antzera ibiliko direla espero dute Berbarokoek.
Azken urteetan bezala,Haur Literaturaren

(

Kulturarekin lehendabiziko harremana
Askok bestela pentsatu arren,Haur Literaturaren Aretoa ez da haurtzaindegia edo umeak zaintzeko lekua.Umeentzako txoko horrek
beste funtzio bat du: 2-12 urteko ume eta gaztetxoak literaturara eta musikara hurbiltzea,
hain zuzen.Haurren partaidetza bultzatzeko
begiraleak ere egongo dira une oro.
Aurretik esan bezala,Azokako Haur Literaturaren Aretoak egitarau oparoa du.Azokako
lehendabiziko eguna –aurten abenduaren
4a,gaur—,ordea,desberdina izan ohi da:
egun horretan,Euskal Herriko ikastetxe askotariko umeak bildu ohi dira Durangora; normala izaten da egun horretan autobus pila
ikustea Landako erakustazokaren ingurue-

)

Azokan ez ezik,
ikasturtean ere ekintzak
egiten dituzte
ikastetxeetan, 4-12 urteko
umeen artean euskal
literatura sustatzeko

Aretoa Landako erakustazokaren albo batera ipiniko dute; berdegunearen ondoan,
hain zuzen ere.Ordutegiari dagokionez,azokak irauten duen artean,goizeko hamar eta
erdietatik arratseko zortziak bitartean,ateak
irekita edukiko ditu.Alegia,Euskal Liburu eta
Disko Azoka zabalik dagoen bitartean Haur
Literaturaren Aretoa ere zabalik egongo da.
Hogei urte beharrean
Orain bi hamarkada sortu zutenean, gutxik
usteko zuten Berbarok bizirik jarraituko zuela
hogei urteren ostean. Baina oraindik bizirik
dirau, sortu zen helburu berberekin: «Euskaraz bizitzeko eta gozatzeko uneak eta guneak
sortu nahi ditugu», azaldu du Barrutiak. Haur
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Azokan haurrentzako aretoa antolatzen dute
Berbarokoek; besteak beste, txotxongiloak,
antzerkia eta magia izaten dira. Gerediaga elkartea

Literaturaren Aretoa estrategia horren barnean kokatu du Berbaroko kideak. Haren ustetan, umeei asko kostatzen zaie irakurtzea;
horregatik, etxean zein hezkuntzan aldaketak
egin behar dira. Irakasle batzuek aldatu omen
dute metodologia dagoeneko. «Ikastetxe
batzuetan irakasleak jadanik ez dio gela osoari liburu bera irakurtzeko eskatzen. Batzuek
idazle bat proposatzen dute, ondoren bere
liburuetako bat aukeratzeko. Askotan, idazle
hori ikastetxera eramaten dute ikasleek galderak egiteko».
Haur Literaturaren Aretoa euskaraz bizitzeko gune horien artean kokatzen da, baina ez
da bakarra; hor daude Santa Anan Berbarok
duen txokoa edota Plateruena antzokia.
Berbaro elkarteak urte osoan jarduten du
aisialdia eta euskara bere osotasunean
uztartzeko ekimenak antolatzen. Horren adibide ditugu udan egiten dituzten udalekuak
edota ikastaroak. Euskararen erabilpena
sustatzeko Berbalagun bezalako ekimenak
ditu. Etorkizunagatik galdetuta, ez du luze
pentsatu Barrutiak: «Onena gurea bezalako
elkarteek existitu behar ez izatea litzateke».
Hogeigarren urteurreneko ospakizunez
gain, azken bi hamarkadetan zehar eginiko
lanaren inguruko hausnarketa ere egin dute
Berbaroko kideek. Elkarte euskaltzaleak bi
hamarkada hauen balorazio positiboa egin
du gogoetan. Bertan adierazten dutenaren
arabera, Berbarok antolaturiko ekimenak
ugariagoak dira, baita kalitate handiagokoak
ere. Bestalde, egitasmo horietan inoiz baino
jende gehiagorengana heltzen dela uste
dute; jarduera Durangora mugatu beharrean
Durangaldera hedatu dela esaten da.
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Lan berrien lehenbiziko aurkezpena
Liburu eta diskoen azokak
irauten duen bitartean,
hainbat ekitaldi eta
kontzertu egiten dituzte
Plateruena kafe antzokian.
Durangoko Plateruena kafe antzokia ez
da agertoki hutsa. 2004ko urrian ireki zutenetik, ehunka talde igaro dira taula gainetik,
bai euskaldunak, bai nazioartetik etorritakoak. Musika emanaldiez gain, beste hainbat
ekimen ere antolatzen dituzte, eta urte
osoan izaten dira. Baina Durangoko Euskal
Liburu eta Disko Azokak irauten duen egunetan, ekitaldiak ugaritu egiten dira. Asier Iturriaga Plateruenako kultura programatzailearen esanetan, horrek badu bere zergatia:
«Azokaren osagarria gara. Bertan [azokan]
aurkezten diren produktu batzuk zuzenean
erakusten dizkiogu jendeari, eta, normalean,
lehen aurkezpena izaten da».
Nobedadea izatea ez ezik, euskarazko
ekoizpena izatea ere eskatzen da, azokak
irauten duen egunetan Plateruenan aurkeztua izan dadin. Aurtengo egitaraua, adibidez,
ibilbide oparoa duten zenbait artistak osatzen dute: abenduaren 4tik 8ra bitartean,
beren lan berriak aurkeztuko dituzte Betagarri, Des-kontrol eta Berri Txarrak taldeek eta
Mikel Urdangarin abeslariak. Kontzertu
horiez gain, beste hainbat ekitaldi ere ikusi
ahal izango dira Plateruenan. Abenduaren
8an, adibidez, Euskal Kultur Erakundearekin
elkarlanean, Iparraldeko Gutiziak ikuskizuna
aurkeztuko da. Bertan, Beñat Axiari eta
Amaia Riouspeyrous arituko dira, besteak
beste.
Euskara eta kultura ardatz
2004ko urriaren 28an ireki zuen lehendabiziko aldiz Plateruena kafe antzokiak. Bost
urte hauetako ibilbidearen balorazio positiboa egin du Iturriagak: «Hasierako helburu berberak ditugu. Egindako lan gogorrari esker, jende askok ezagutzen gaitu,
eta gugana lehen baino jende gehiagok
jotzen du». Kultura programatzailearen
esanetan, kultura ekoizpena zein kontsumoa ez daude beren loraldian, batez ere

Plateruena

euskarazkoa. «Iaz 160 ekitaldi baino gehiago
eskaini genituen, eta %60-70 euskarazkoak
izan ziren». Etorkizunera begira, Iturriagak
argi dauka zein den bidea: «Jendearen kontsumo ohituretara moldatu behar dugu,
baina betiere sorreratik ditugun helburuak
alboratu gabe. Kultur eskaintza zabala eta
kalitatezkoa eskaintzen jarraitu nahi dugu».
Hasieran esan bezala, Plateruena ez da
areto soil bat; euskara eta kultura dira proiektuari zutik eusten dioten bi zutabeak. «Kulturaren bidez euskara bultzatzea, eta euskara-

(
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Betagarri, Des-kontrol,
Berri Txarrak eta
Mikel Urdangarin
izango dira
kontzertuetan
abenduaren 4tik 8ra

ren bidez kultura bultzatzea: horra hor gure
helburua», laburbildu du Iturriagak. Hori delaeta, Plateruenako arduradunen lehentasunetako bat da Euskal Herriko kulturgileei lekua
egitea. Areto berria izan arren, ospea lortu du
Plateruenak; aretoen artean lehia handia
dago, eta Durangoko antzokira ,euskal taldeez gain, nazioartekoak ere biltzen dira emanaldiak eskaintzera. Iturriagaren ustez, bost
urte hauetan egindako lanaren emaitza da
hori: «Euskal Herriko talde eta abeslari esanguratsuenek bertan aurkezten dituzte beren
lan berriak». Lan berri horietako asko Liburu
eta Disko Azokak irauten duen egunetan aurkezten dituzte, guztientzako lekurik ez dago,
ordea. Hala ere, Azokako egitarauan lekurik
izan ez arren, artista horiek ez dituzte antzokiko ateak itxiak, ezta gutxiago ere. Urte osoan
egiten du lan Plateruenako jendeak, eta hor
daude, adibidez, Anari, Ruper Ordorika eta
Sorkun abeslariak, azokaren ostean joko baitute.
Bost urte hauetako balantze positiboa egin
arren, guztia ez da arrosa kolorekoa kultura
arloan. Gizarteko sektore guztietan du eragina
krisi ekonomikoak, eta ikuskizunen mundua ez
da salbuespena. Plateruenak ostalaritza zein
kultura zerbitzuak eskaintzen ditu; biak ala
biak estu loturik daude. Iturriagaren esanetan,
lehen baino jende gutxiago mugitzen da kultura ekitaldiak kontsumitzeko, eta krisiaren
eragina igartzen da. «Kontsiderazio ekonomikoez gain, beste helburu batzuk ditugunez,
aurrera egiten dugu. Esan bezala, gure helburua Euskal Herriko kulturgileei leku bat eskaintzea da».
Kontzertu areto bat baino gehiago
Ikuskizunak eskaintzeaz gain, eginkizun
gehiago ere betetzen ditu Plateruena kafe
antzokiak. Kontzertuak antolatu edo aretoa
alokatzeaz gain, hainbat elkarterekin ekitaldi
ugari antolatzen dituzte elkarlanean. Besteak beste, Agurrik gabeak ekitaldia antolatu zuten, Durango 1936 elkartearekin
elkarlanean. Urte osoaneginiko ekimenak ere hainbat izaten dira: ezin dira utzi
aipatu gabe Berbaro elkarteak antolatzen dituen ludotekak, eta DF Bertsozale
Eskola, joan den urtean lehendabizikoz
egina.

)
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BERRIAren txokoa
BERRIAk bere txokoa izango du Durangoko Azokan,
eta, ohiko egutegiaz eta agendaz gain, sukaldaritza
bilduma eta Mantangorriren ‘Zinema etxean’ saileko
filmak eskura daitezke.
BERRIAk ezin du huts egin Durangoko
azoka eta, urtero legez, aurtengo eta datorren urteko produktuak eskainiko ditu
bere erakusleihoan. Hain zuzen, urteko
azken egunetan egiten da azoka, eta
ordurako urte berrian pentsatzen hasi
beharra dago. Hala, guztia ongi-ongi
antolatuta edukitzeko, horra hor
BERRIAren egutegia eta agenda. Urtero
bezala, 2010eko egutegia berrikuntzekin dator. Aurten kolore urdina eta
kometa nabarmendu dira, eta datorren
urtean bozgorailua eta txoria izango dira:
BERRIAren ale bat ageri da, bozgorailu itxura
hartuta, eta eskuetan mundua duen pertsona batek oihu egiten dio; handik txori
bat ateratzen da, gainean Jalgi hadi idatzita
daukana.
Agendak, berriz, ohiko itxura izango du:
aste osoa ikusteko aukera emango du, eta
Euskal Herriko errepide mapa, intereseko
telefonoak eta hiru urtetako egutegia ere
barruan izango ditu, besteak beste.
Egutegiaz eta agendaz gain, BERRIAren
beste produktu batzuk eskuratu ahal izango
dira.
Sukaldaritza gustuko dutenentzat:
Euskarazko lehen sukaldaritza bilduma
jarri du martxan BERRIAk, eta lehen bi
aleak ez dira faltako Durangoko Azokan.
Lehenengoa, hain zuzen egokia da pintxoetan trebatu nahi dutenentzat: Kutixiak donostiar erara. Pintxoen tradizioa
erabat aldatu duten tabernetako errezetarik onenak bilduko dituzte liburuan: A
Fuego Negro, Alex, Andra Mari, Bergara,
Borda Berri, Casa Vergara, El Lagar, Hidalgo
56, La Cuchara de San Telmo, Mil Catas,
Txubillo eta Zeruko, hain zuzen. Kalitate

handiko edizioa izango du, eta argazki erakargarriz lagunduta egongo da.
Bigarrenean, berriz, errezetak bildu dituzte
etxeko txikiak eta hain txikiak ez direnak ere
ongi elikatzeko: Handitzen, handitzen. 200
errezeta haurrak ondo elikatzeko. Entsaladetatik hasi eta postreetaraino: pasta, haragia eta arrain errezetak ageri dira, besteak
beste. Pausoz pauso azaltzen du errezeta
bakoitzaren prestaketa, hura egiteko beharrezko diren osagaiekin batera. Horrez gain,
elikagaien taula, adinez adin kontsumitu
beharrekoa, eta beste hainbat eduki ere
agertuko dira.
Etxeko txikientzat:
Mantagorriren Zinema etxean saileko laugarren bilduma ere salgai izango da BERRIAren txokoan. Sei DVDek osatuko dute: Laguna arraina naiz, Heidi 3. Berriro mendian,
Betizu eta Xangaduko misterioa, Olentzero eta Subilaren lapurketa, Urtemuga
festa eta Prop & Berta. Seiak bilduma
bakar batean izango dira eskura.
Zer eguraldi egingo duen jakiteko:
Planak ez zapuzteko, Pello Zabalaren
higrometroak iragarriko du zer eguraldi egingo duen. Airearen hezetasuna
neurtzen du higrometroak: zenbat eta
giro hezeagoa izan, orduan eta beherago edukiko du eskua fraideak. Alderantziz,
zenbat eta giro lehorragoa izan, orduan eta
gorago edukiko du, txapela guztiz bota arte.
Higrometroarekin batera, Pello Zabalaren
Eguraldia beti airean liburua egongo da
atxikita. «Meteorologiaren sukaldea nolakoa den» azalduko du eguraldi adituak.
Alegia, giro eguzkitsutik hasi eta euritsura
arteko baldintza guztien banakako azterketa egin du liburuan: eguzkia, presioa,
haizea, euria, elurra… Horiek guztiak bananbanan aztertu ditu, eta betiere airearen
garrantzia azpimarratu. Izan ere, Zabalak
dioenez, «eguraldia arnasten dugun airea
bera da».
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Jendez gainezka izaten dira
Durangoko kaleak azoka egunetan,
eta guztientzako moduko giro polita
sortzen da. Monika del Valle - Argazki Press

Kulturaren hiriburua
Durangoko azoka baliatuz, herriko kaleak jendez lepo
izaten dira, azokaren aitzakiarekin egun-pasa egiteko.
Grisak izan ohi dira abenduko egunak;
batez ere, arratsalde parteak. Hotz egiteaz
gain, goiz iluntzen du, eta salbuespena izango litzateke euririk ez egitea. Euskal
Liburu eta Disko Azoka zabalik dagoen
egunak desberdinak dira, ordea. Goizean
goizetik, Durango zeharkatzen duen z
irkulazioa bizi-bizia da, eta udaltzainek
inoiz baino lan gehiago izan ohi dute.
Antzera ibiltzen dira gainontzeko
langileak ere: ostalaritzakoak, garraio
publikoetakoak, garbitzaileak… Euria egin
arren, egunotako jendearen joan-etorria
ikaragarria izaten da, eta zer esanik ez, eguraldia lagun den egunetan: egun horietan
zaila izaten da azokan gustura ibiltzea.
Hala ere, kaleetan egoten den giroagatik
bakarrik bada ere, merezi du Durangora biltzea.
Durangoko azoka egingo den 44. aldia izanik, gauzak asko aldatu dira; hobetu egin
direla ere esan daiteke. Onerako zein txarrerako, bai Durango bera eta bai Euskal Liburu
eta Disko Azoka hazi egin dira, eta horrek

ondorio batzuk ditu. Aldaketa garrantzitsu
horietako bat kokagunea da: lehendabiziko
azokak, hau da, 1965etik aurrerakoak,
Durangoko alde zaharrean egiten ziren,
Andra Maria elizako arkupeetan. Sei urte
daramatza azokak Landako erakustazoka

(
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Liburu eta disko azokaz
gain, kultur ekimen
ugari izaten dira
Durangoko erdialdean:
kontzertuak,
antzerki emanaldiak...

esan daiteke; Landako erakustazokan jaio
eta parte zaharrean bukatzen den erreka.
Ibilbide osoan giro polita sortzen da; guztientzako modukoa, gainera. Erakustazoka
ondotik hasita, Plateruena antzokia aipa daiteke, eguerdian zein gauez ekimenak egon
ohi baitira. Errekaren bestaldean, Sapuetxe
gaztetxean ere kontzertuak antolatu ohi
dituzte, bertako Azoka Alternatiboaren harira. Kultur ekimen gehiago nahi dituenak,
bestela, Durangoko erdialdera hurbiltzea du,
San Agustin antzokira. Kontzertuak baino
ohikoagoa da bertan antzerki emanaldiak
egotea; dena dela, eskaintza zabala izan ohi
da bertakoa. Emanaldiei dagokienez, aipamen bat egin behar zaie kaleko artistei. Egun
horietan Durangon jendetza batu ohi dela
jakinda, askok agertoki bilakatzen dituzte
alde zaharreko kaleak, eta beren ikuskizuna
eskaintzen dute, beren lanak ezagutzera
emateko. Hala, eguraldia lagun izanez gero,
ikuskizun ugariz gozatu daiteke Durangon,
umeentzako pailazo ikuskizun batetik hasi
eta punk-rock kontzertuetara arte. Guztientzako lekua dago kulturaren hiriburuko kaleetan.
Aurretik esan bezala, asko aldatu dira bai
Azoka eta baita Durango bera ere. Aldatu ez
dena, ordea, Euskal Liburu eta Disko Azokak
irauten duen egunetan herri osoan zehar
egoten den giroa da. Azken hilabeteetan
guztien ahotan dabilen krisiak ezin izan zuen
iaz giroa zapuztu, eta, eragiten duen arren,
aurten ere giro ona herri osoan zehar
barreiatuko dela dirudi.
Kultura ekimenez gain, badago bestelako
eskaintzarik herrian. Ostalaritzako langileek
lan asko egin behar izaten dute data hauetan, eta eskaintza gastronomikoa itzela da
Durangalde osoan. Durangon bertan,
gustu guztietarako moduko eskaintza
dago. Landako Erakustazokaren inguruetan hainbat taberna daude ogitartekoak eta pintxoak eskaintzen dituztenak; alde zaharrean ere horrelako
eskaintza mordoa dago. Zurrunbilotik
urrundu eta lasaixeago egon nahi duenak, ostera, baditu aukerak ere: herriko
erdigunetik aldenduta jatetxe ugari dago,
eta janari txinatarra, turkiarra, italiarra …
Euskal kulturaren topagune izateaz gain,
Durango munduko gastronomien elkargunea dela ere esan daiteke. Haur, gazte zein
edadetu edo erosketak egitera, parrandan
zein egun pasa doanarentzako aukera paregabea izango da Durango, Azokak irauten
duen egunetan.

)

hartzen, eta beste erabilera batzuk ere
badituen arren, funtsean azokarako eraiki
zen.
Jende oldea
Euskal Liburu eta Disko Azokak irauten duen
egunetan, jende andana dabil Durango
osoan zehar. Helikoptero batetik begiratuz
gero, jendetzak erreka bat osatu ohi duela

q021_durango

23/11/09

20:02

Página 1

DURANGOKO 44. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA p 21

q022-023_durango

23/11/09

13:51

Página 1

Karmele Jaio
Musika airean. Elkar
Eguna leihotik begira pasatzen
du Elenak. Alarguna da, 70 urte
ingurukoa. Bizitzan eginbehar
guztiak egin dituelakoan dago,
eta kanpoan zer geratzen den,
horren lekuko izatea besterik ez
zaio geratzen. Bat-batean, baina, seme-alabek Ekuadorko
emakume gazte bat ekarriko
diote bera zaintzeko eta etxetik
ateratzeko.
Maitasunari, gorrotoari, bakardadeari eta adiskidetasunari
buruz hitz egiten du Karmele
Jaiok bere bigarren nobelan.
Unai Elorriaga
Londres kartoizkoa da. Elkar
Phineas arratsaldero igotzen da
bere lagunarekin hamazazpigarren teilatura, handik bakarrik
ikusten baitira errepidea eta tren
geltokia. Arreba Sararen zain
dago: udan iritsi beharko bailuke. Oraindik erabat amaitu ez
den diktaduraren ondorengo
garaiak dira. Krudeltasunaren
oroitzapena jaso eta gorde nahi
dute pertsonaiek, zauriak behingoz ixteko. Aurreko hiru nobeletatik urrunduta, azken lanari berrikuntza ematen saiatu da Unai
Elorriaga, bai gaiaren aldetik eta
bai idazkeraren aldetik.
Joan Mari Irigoien.
Haragiaren gauak eta egunak.
Elkar
Beste trilogia bat, Joan Mari Irigoienek osatua. Duela urte batzuk hasi zen Orbe sendiaren trilogia lantzen; iaz kaleratu zuen
lehenengo liburua, Bestea da
mundua, eta aurten bigarren zatiarekin dator: Haragiaren gauak
eta egunak. Lehenengo zatian,
Nazario Orbe eta Regina Aldasoro protagonista aurkeztu zituen. Bigarrengoan, berriz, protagonisten nortasun eta berezitasunak ezagutuko ditu
irakurleak, bakoitzaren ametsak
eta ekintzak, nahiak eta ezinak,
eta, etxekoen gorabeheren bi-

Udazkeneko
liburuak
tartez, XX. mende hasieratik
36ko gerra bitarteko mugimendu eta gertakarien lekuko bihurtuko da.
Xabier Etxaniz Erle
Puntan punta bat. Pamiela
«Aralarren ba omen zen artzain
bat…» eta antzeko ipuinen hasierak bildu ditu Xabier Etxaniz
Erlek Punta punta bat lanean.
1986an argitaratu zuen Haur
folklorearen bilduma eraberritu
du bilduma honetarako, eta haren jarraipena egin du. Euskal
tradizioaren elementu batzuk
bildu ditu, hala nola esaera zaharrak, poemak, lo kantak, aho
korapiloak eta ipuin bukaerak,
baina garai hauetarako moldatu
ditu.
Juan Kruz Igerabide
Elurra sutan. Alberdania
Yoga maisu bat eta haren semea ditu protagonista Juan Kruz
Igerabideren azken lanak. Indiatik Bilbora joango dira trantsizio
garaian. Haien bakezaletasunak
eta mistikak, ordea, talka egingo
dute industriaren gainbeherarekin eta trantsizioak berekin
dauzkan gatazkekin. Aldi berean, mendizaletasunaren eta eskaladaren mistikak bat egingo
du yogarekin, astrologiarekin eta
New Age joerekin. Euskal esoterimoa loratzen ahaleginduko
dira testuinguru horretan.
Fertxu Izquierdo
Telebista antenetan atseden
hartzen dute txoriek.
Alberdania
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Txoriak protagonista dituela, hiriko bizimoduaren metafora
egin du Fertxu Izquierdok poesia
lan honetan. Goizean goizetik
gauaren azkeneraino bidaia da:
hiriko paisaian geratzen diren hitzak, industrialdeetako poesiak,
hiria ulertzeko modu bat.
Eguneko lau une gogoeta egiteko: goiza, eguerdia, arratsaldea
eta gaua hiriko paisaiaren barruan, inguruan gertatzen denaz
gogoeta egiteko, telebista antenak txoriz beterik daudela ohartzeko eta goiztiria gogorra bezain ederra dela ondorioztatzeko. Izquierdok Bilboko Blas de
Otero poesia saria irabazi du lan
honekin.
Pedro Alberdi
Carlos esaten dioten gizona.
Alberdania
Mario Onaindiaren bizipenak
ditu ardatz, eta, hain zuzen, berak idatzitako El precio de la libertad autobiografian dago oinarrituta. Euskal Herrian kokatzen da, Eibarren, 1950ean.
Gerra ondorengo industrializazio garaia zen, eta etorkin oldea
heldu zen herri horretara, hiri
bihurtzeraino. Horiez gain, beste
gai batzuk ere jorratu ditu Alberdik: familia transmisioa; mugimendu sozialaren sorrera; herria
eta eliza; bokazioen krisia; kooperatibismoaren lehen pausoak; gaztedi berria; Marx eta Sabino Arana; indarkeria; zineforumak eta eskola sozialak; Sartre
eta Unamuno; alienazioa eta
sorkuntza; sator lana; Che Guevara eta Txillardegi; gizona, lana

eta makina; heroiak eta ereduak; bizitzaren zentzua, laguntasuna, aberria, heriotza…
Oier Guillan
Eskuen sustraiak. Susa
Zortzi ataletan banatutako poesia bilduma da, eta bizitzaren zikloa ematen du aditzera: hazia
erein, bizitza sortu, amaitu arte.
Gizakia testuinguru latz batean
kokatzen du, eta horren kontra
borrokatzea baino ez zaio geratuko.
Hedoi Etxarte
Alain M. Urrutia
Ihes ederra. Alberdania
Bikote baten arteko harremana
eta testuinguru ukronikoa dira
irudi eleberri honen gakoak.
Gaur egungo Euskal Herrian kokatua da, baina azken urteak
Frantziako Errepublika Federalaren barnean egiten ditu. Joanes Apaolaza protagonistak
kontatzen du istorioa, eta hainbat gai landu: monogamia, maitasuna, sexua, geopolitika eta
historiaren aldakortasuna, besteak beste.
Juan Ramon Makuso
Huntza hezur berritan. Erein
«Emakumea leihotik so. Eta
kristala urtu da. Ez dago goizalbarik haizeak labainkatu baitu.
Eta sehaskan haurrak amaren
sorbalda du ikusmira. Bestaldean bizitza du. Eta oinak lokartzen dira. Ametsa aintzira bat da
bere isiltasunarekin. Ibilbidea
mugatzen da teilatuko zerua bezala. Itsasoak zuloak ditu. Mezuen geltokiak dira. Hizkien zaborra pentsamenduaren kiratsa
da. Orri zuriak ezkatetan tolestatzen dira. Kaian ez dago poesiarik. Hiri hustuak dira».
Juan Ramon Makusok laugarren
lana du Huntza hezur berritan.
Nyanatiloka Mahathera
Budaren hitza. Ibaizabal
Historia osoko pertsonarik handienetakoa da Siddharta Gau-
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tama, K.a. V. mendean Indian
sortua: Buda, Argitua, Iratzarria.
Budaren irakaspen nagusien bilduma da, Nyanatiloka Mahathera maisu beneragarriak
(1878-1957) eratua.
Aingeru Epaltza
Izan bainitzen Nafarroako errege. Elkar
Erresuma eta Fedea trilogiarekin jarraituz, bigarren alearekin
dator Aingeru Epaltza: Izan bainitzen Nafarroako errege. Aurreko nobelan (Mailuaren
odola) agerturiko maitasunari
koxka bat gehiago erantsi dio
bigarren zatian. Trilogia XVI.
mende amaierako eta XVII.
mende hasierako Nafarroan
dago girotuta, eta erlijioaz, politikaz eta literaturaz ari da. Sorta
honekin, gogoetara bultzatu
nahi du Epaltzak, eta gertaerak
beste modu batekoak izango
balira zer gertatuko litzatekeen
pentsarazi.
Asier Serrano
Erlojugilea (Txalaparta)
Pertsonak, autoak… denak geldirik daude, infinitua dirudien argazki batean. Pertsonaia, hau
da, erlojugilea da mugituko den
bakarra, jainko txiki bat balitz
moduan. Ordea, haren ihesaldi
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bakartiaren zentzua aldatu
egingo da neskatila batekin eta
gizon batekin topo egiten duenean. Biek ala biek, erlojugilearen moralaren eltzea sutan jarriko dute, nahita edo nahi gabe,
eta, geldirik egonagatik ere, denok urria dugun denbora amaituz joango zaio, bizitza irabazteko edo galtzeko bidean. Bigarren
lan honetan, ideien literaturaren
aldeko hautu indartsua egin du
Asier Serranok.
Antton Irusta
Olentzero eta oparien ordua.
Ibaizabal
Olentzeroren baserrian lapurreta egin dute. Olentzerori asko
maite duen ordularia lapurtu
diote, eta ordulari hori gabe ezin
ditu banatu opariak. Nork lagunduko dio Olentzerori? Nola
lortuko du opari guztiak banatzea?
Xabier Mendiguren Elizegi
Joxemeren asmazioak.
Xaguxar
Mutiko alferra da Joxeme. Beste
ezer egin baino, nahiago du ohean gelditu. Baina nagusiak atzetik ditu, bata edo bestea egiteko
aginduz. Horiek egiteko, beraz,
ohelikopteroa asmatu du: ohetik altxatu gabe edonora era-

mango duen tramankulua.
Hamabi urtez egon da Joxemeren inguruko libururik idatzi gabe
Xabier Mendiguren Elizegi, baina
berriz ere beste abentura batekin etorri da.
Juan Mari Torrealdai
Imanol Murua Uria
Ekin eta jarrai. Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren 90. urteurrenaren harira ateratako liburua
da. Euskaltzaindiaren historia
kontatu dute, baina egileek
esan dute «erreportaje arina,
duina eta esanguratsua» egin
nahi izan dutela; liburu arina da,
eta bisuala. Hala, akademiaren
argazki bilduma osatu dute,
hainbat galderari erantzuteko
modukoa: zer den, zer egin
duen orain arte, zer egiten ari
den…
Fermin Etxegoien
Autokarabana. Pamiela
Lehen eleberria du Fermin Etxegoienek. Mundu garaikidea ageri
da bertan, errealismoz erakutsia. Protagonistak herri bateko
kooperatiban lan egiten du, eta
zenbait tramaren erdian aurkituko du bere burua. Esperientzian oinarrituriko literatura da,
egungo familia zein laneko bizipenak jasotzen dituena. Elka-

rren artean gurutzatzen diren
gertakizunak dira, erritmo bizian
kontatuak.
Unai Ormaetxea
Mario haritik tiraka. Lanku
Estutzen eta askatzen duen hariaren esentziari tiraka dator disko-liburu hau; bizitzari buruzkoa,
azken batean. Ormaetxeak
hainbat kolaboratzaile izan ditu,
hala nola Eñaut Elorrieta, Iñaki
Zabaleta, Aitor Rubio, Aitor Agirre, Alain M. Urrutia, Iñigo Ibarretxe eta Joseba Berriotxoa.
Ramon Olasagasti
Afrikako arimaren
esploratzailea. Elkar
«Euskal herriko historiako esploratzaile handienetakoa, handiena ez bada». Ramon Olasagastik halaxe definitu du Manuel
Iradier Gasteizko esploratzailea.
Idazlearen iritziz, abenturazalearen biografia falta zen euskaraz, eta berak ekin zion hura
idazteari. Horren emaitza izan
da Manuel Iradier, Afrikako arimaren esploratzailea.
1854an jaio zen Iradier, eta gaztetatik izan zuen esploratzeko
grina. Afrika izan zuen helmuga.
Hogei urterekin egin zuen lehenengo bidaia, emaztearekin eta
koinatarekin, Gineako golkora.
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Mikel Urdangarin
Zubiak. Baga-Biga
Abeslari zornotzarraren zortzigarren diskoa da Zubiak. Anek
idatzi dit zutaz lanarekin autoekoizpenarekin saiatu ostean,
diskoetxe batera itzuli da azken
lan hau kaleratzeko, Baga-Bigara, hain zuzen. Diskoan, une gozoak momentu biziagoekin tartekatzen dira, Urdangarinen lanetan ohikoa den bezala; pop
joerako tarteak ere aurki daitezke Zubiak lanean. Urrian diskoa
kaleratu zuenetik hainbat kontzertu eman ditu egile bizkaitarrak; Euskal Liburu eta Disko
Azokaren harira, kontzertua
emango du Mikel Urdangarinek
Durangoko Plateruena kafe antzokian.
Des-kontrol
Aurrera begira. Baga-Biga
Iaz kaleraturiko Hipokrisia eta
faxismoaren aurka CD laburrarekin zaleak gosetu ostean, Aurrera Begira honekin aseko ez
denik ez da izango. Orain, laukote bilakatuta, inoiz baino gogo
gehiagorekin jardungo dira zuzenean; ia atsedenik hartu gabe
denbora ugari darama talde
arrasatearrak kontzertuak ematen. Abenduaren 5ean Durangoko Plateruena kafe antzokian
Aurrera Begira lana aurkeztuko
dute.
Bide Ertzean
Leidor sessions. Gaztelupeko
Hotsak
Urtarrilaren 16an Tolosako Leidor antzokian emandako kontzertuaren grabaketa da Leidor
sessions; gau horretan talde tolosarrak zuzenean jotako hamasei abestiek osatzen dute CDDVDa. Kontzertua bere osotasunean agertzeaz gain, Raul
Lopezek zuzenduriko dokumental bat ikus daiteke DVDan. Boskote tolosarrak hamar urtetan
eginiko ibilbide oparoaren laburpen txukuna da Gaztelupeko
Hotsak zigiluak kaleratu duen
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lana. Bide Ertzean taldeak begirada bat egiten du kaleratu dituen sei diskoei hamasei abestietan, baita kanta berri bat jo
ere.
UEK
U10. Gaztelupeko hotsak
Urtebeteko etenaldiaren ostean
bueltan dugu UEK berriz ere.Taldearen hamargarren urteurrena
ospatzeko asmoz,lau diskoko
bilduma berezi bat kaleratuko
du Gaztelupeko Hotsak zigiluak;
U10 lehendabiziko hiru disko instrumentalek eta bitxikeriak (tartean,Michael Jackson zenaren
Beat It abestiaren moldaketa
bat) eta abesti berriak izango dituen CD batek osatuko dute.
Egun Keu Agirretxea,Mikel Arakistain eta Aitor Aristondok osatzen dute UEK.Behin lana kaleratuta,diskoa zuzenean aurkezteari ekingo dio hirukoteak.
Betagarri
Bizitzari txistuka. Elkar
Ibilbide luzea duen taldea da
Betagarri. 1993an taldea sortu
zenetik zortzi disko kaleratu
(baita 50.000 kopiatik gora saldu ere) eta 700dik gora emanaldi eskaini dituzte. Hiru urte
igaro dira Hamaika gara (Elkar,
2006) estudioko lana kaleratu
zutenetik, baina ez dira geldirik
egon denbora honetan. Kontzertuak zuzenekoak eskaintzeaz gain, Bizitzari txistuka lanerako abesti berriak lantzen aritu
dira. Behin diskoa kaleratuta,
taula gainean aurkeztera ekingo
diote. Abenduaren 4an Durangoko Plateruenako ikusleak
dantzan jarriko dituzte.
Malenkonia
Hegazkadak dakar ekaitza.
GOR
Oñatitik dator Malenkonia taldea. Urteetan ereindako hazien
uzta jaso du azkenean seikote
gazteak. Fruitu horrek Hegazkadak dakar ekaitza du izena; poprockean oinarrituriko hamar
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abestik osatzen dute lana. Coldplay, Oasis eta antzeko taldeen
eragina nabarmena da Malenkoniaren melodietan, beraz, British Pop estiloa gustuko dutenek asko gozatuko dute disko
honekin. 2002an taldea sortu
zenetik, aldaketa batzuk izan
ditu Malenkoniak formazioari
dagokionez; egun, Iñaki Goitia
(bateria), Aitor Lamas (baxua),
Andoni Correas (pianoa), Erik
Zubia (arrabita), Iñigo Ugarte
(gitarra) eta Roberto Ferreirok
(gitarra eta ahotsa) osatzen
dute taldea.

BideHuts taldearen zortzigarren
lana da Fosbury. Inoren Ero Ni
gipuzkoako talde bat da, eta
urrian kaleratu zuen Gronhölm
(BideHuts, 2008) lanaren jarraipena da disko hau, trilogia bateko bigarren zatia, hain zuzen.
Mariano Hurtado (Drakek utzitako hutsunea bete du), Borja
Iglesias eta Okene eta Mikel
Abrego anaiek osatzen dute
egun taldea. Estiloari dagokionez, post-hardcorea nagusitzen
da, hala ere, Okeneren abesteko
era melodikoagoa da oraingo
lan honetan.

Zeren Zai
Ametsei koloreak margoztuz.
GOR

Anari
Izan irla. BideHuts

Talde gipuzkoarraren hirugarren
lana da honakoa; Julen Arzelus
abeslaria eta Iraitz Igartza eta
Ion Izaga gitarristak donostiarrak dira, Gabi Hernandez baxu
jotzailea eta Jabi Alberdi bateria
jotzailea, ostera, Errenteria eta
Irunen bizi dira, hurrenez hurren.
Aurreko lanetan bezala, poprock doinuak nagusitzen dira;
kantuen hitzei dagokienez, ostera, maitasuna jorratzen dute
gehienek (alde ona zein txarra).
Taldearen diskoa osorik jaitsi
daiteke www.zerenzai.info
webgunean.

Lau urte igaro dira Anarik bere
azken lana kaleratu zuenetik:
Zebra (Metak, 2005). Disko berriaren izenburuak hori adieraz
dezakeen arren, lan hau ez da
irla bat abeslari azkoitiarraren
diskografian. Lehen aipaturiko
Zebra eta Habiak (Metak,
2000) arteko nahasketa bat da
lan berria; rock gordina ukitu ilun
eta malenkoniatsuarekin. Hainbat lagunek kolaboratu dute
Izan irla diskoan: Maite Arroitajauregi, Gaizka Insunza (Audience), Joaquin Pascual (Surfin’ Bichos) eta Beñardo Goietxe
(Morau eta Agotak).

Jabier Muguruza
Taxirik ez. Resistencia

Berri Txarrak
Payola. Roadrunner Records

Artista beteranoa da Muguruza;
musikaria ez ezik, idazlea ere
bada. Esku artean dituen
proiektuak asko izan arren, denbora atera du irundarrak lan hau
kaleratu ahal izateko. Abenduak
29 eta Enegarren postala lanekin egin zuen bezala, Resistencia
zigilu espainiarrarekin kaleratu
du Taxirik ez diskoa. Lana hamar abestik osatzen dute; besteak beste, Harkaitz Canoren
eta Bernardo Atxagaren poemei
musika jarri dizkiete.

Oztopoak oztopo, muga asko
hautsi dituen taldea izan da Berri Txarrak. Euskara hutsean
abestuta, Roadrunner Records
zigilu ezagunarekin diskoa kaleratzeko gai izan da, besteak beste. David Gonzalez Payola baxu
jotzailearen lehendabiziko diskoa da, alta, taldea sortu zutenetik bertako kide dela dirudi;
primeran egokitu da taldera, bai
soinura, baita zuzenekoetan ere.
Hilabete batzuetako geldiunearen ostean, irailean kontzertuak
eskaintzen hasi zen talde nafarra; urrian hainbat kontzertu eskaini zituzten Burning Heads tal-

Inoren Ero Ni
Fosbury. BideHuts
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dearekin Frantzian zehar. Kontzertu ugari eman ostean, sasoian iritsiko dira abenduaren
7an Plateruenan emango duten
kontzertura.
Su Ta Gar
Su Ta Gar 20 urte
Hogei urte bete zituen iaz Su Ta
Gar taldeak. Urteurrena ospatzeko, kontzertu berezia eman
zuen Durangoko Plateruena
kafe antzokian. Iazko abenduko
kontzertu hura berezia izan zen,
Eibarko taldearen abesti ezagunenez gain, aspaldian jo ez zituzten hainbat abesti jo zituztelako,
adibidez, Amaren negarra eta
Basamortuetako zalduna. Taldearen zaleek ez ezik, oro har,
musika gogorraren zaleek ederki
gozatuko dute lan honekin; euskal heavyaren talde sortzaileetariko bat izanik, izen bat egin
dute urte guztiotan musikaren
munduan, eta oraindik ere gazte
askorentzako erreferenteak dira
talde bat sortzerakoan.
Gose
3. Kap Produkzioak
Trikitiaren folkloreari perkusio
elektronikoa eta programazioak
itsastea pentsaezina izango litzateke orain urte batzuk. Bada,
nahasketa iraultzaile horri gehitu gitarra elektriko bat, sartu
koktelontzian, nahastu eta eskuartean izango duzuna Gose
izango da. 2004an sortu zenetik
ibilbide oparoa izan du hirukote
arrasatearrak; Durangoko Azokan aurkeztuko dutena hirugarren lana izango da. Bost urteko
ibilbide laburra izan arren, ez du
denbora alferrik galdu Gose taldeak. Hiru disko kaleratzeaz
gain, Euskal Herri osoko antzoki
eta plazetan zehar kontzertu
ugari eman dituzte; hirugarren
lana aurkezteko kontzertuekin
hasi dira jada.

aholkularitza

ELHUYAR

Mendeku Itxua
Indarrak batuz. Ortots Burdin
Hotsak

Udazkeneko diskoak
Mendeku Itxuak Usurbilgo laukoteak ez du ezer berria asmatu.
Alta, horrek ez du zertan txarra
izan. Mendeku Itxua heavy
metal hutsa da; euskalduna,
melodiaduna eta, batez ere,
teknikoa. Gure oihua (Ortots
Burdin Hotsak, 2006) lanarekin
estreinatu ostean, bigarren
pauso sendoa suposatzen du
Indarrak batuz lanak. Su Ta Gar
taldearen lehendabiziko diskoak gustuko dituztenek pozarren
entzungo dute IZ estudioetan
Haritz Harreguyren eskutik grabatu den CD hau. Euskal heavyaren oinordekoak izateko hautagaiak dira.
Sexty Sexers
Hero Mantra. Volcom Entertainment
Rock-and-rollaren samuraiak
bueltan dira! Bi urte itxaron behar izan dute zaleek Berako boskotearen lan berria entzun ahal
izateko. Hala ere, itxarotea merezi izan du. Volcom Entertainment zigiluaren eskutik kaleratu
dute Hero Mantra lana; euskara
eta ingelesa dira abestietan entzun daitezkeen hizkuntzak. Diskoan Joseba Irazokik, Fer Apoak eta Oskar Benasek parte hartu
dute.
Kasu!
2. MusikHerria
Irailaz geroztik kalean da Kasu!
nafarren bigarren diskoa. 2 diskoa
osatzen duten hamabost abestietan hainbat estilo jorratzen
ditu Kasu!-k,hasi metal rapetik

Parte-hartzea
eta talde-lana
oinarri,
hobekuntza
helburu

Jarri gurekin harremanetan!
aholkularitza@elhuyar.com

eta swingera arte.Kantuetako hitzak gai sozial eta politikoei buruzkoak dira.2003an sortu zen
taldea eta bi urteren buruan beraien lehendabiziko diskoa kaleratu zuten, Beldurrik ez.Lehendabiziko lanarekin egin zuten bezala,MusikHerriarekin kaleratu dute
bigarren CD hau ere.
J.C Perez eta Bilbao Orkestra
Sinfonikoa
Itoiz suite. Serrano Ekoizpenak
Itoiz talde mitikoaren itzulera da
honakoa. Urte eta erdiko lanketaren ostean, bi kontzertu eman
zituen Bilboko Orkesta Sinfonikoak. Bertan, Itoiz taldearen
hainbat abesti jo zituzten; tartean, Lau teilatu abestia.
M.C.D.
Empezamos un 23F. DDT diskak
Bilboko punk taldeak 1984an
argitaratu zuen Empezamos un
23F. Hogeita bosgarren urteurrena ospatzeko, maketa hori
berriro argitaratu dute: binilo formatuan eta aurkezpen dotorearekin. Hurrengo diskoetan ezagun egingo ziren kantak entzun
ahal izango dira lan honetan.
Gainera, biniloa jartzeko biragailurik ez daukatenentzat, biniloak
berak CD bat ekarriko du atxikita.
El trono de Judas
Zuzenean. DDT diskak
AHTaren kontra Urbinan egin
zuten kontzertua grabatu zuen
El trono de Judas Iruñeko punk

taldeak, eta horrekin CD eta
DVD osatu zuen. Taldearen historiari jarraipena egiten dio lan
honek; Urbinakoaz gain beste
hainbat kontzertu, lau disko eta
Mexikotik egindako bira biltzen
baititu. Saldutako disko bakoitzetik euro bat egun hartan Urbinan atxilotu zituztenentzat izango da.
Filmaren musika
Checkpoint rock. Canciones
desde palestina. Talka
Fermin Muguruzak eta Javier
Corcuerak zuzendutako Palestinaren inguruko road movie-aren
musika da. Hemezortzi kantuz
osatuta dago, eta CDarekin
batera 52 orriko liburuxka bat
dago. Bertan, jatorrizko arabierazko hitzak eta itzulpenak
agertuko dira beste hiru hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez. Aldi berean, talde
bakoitzaren argazkiak eta filmaren grabazioan egindako irudiak
biltzen dira. Besteak beste,
DAM, Amal Murkus, Safaa Arapiyat entzun ahal izango dira,
baita Fermin Muguruzaren
Yalah yalah Ramallah kanta
ere.
Xabaltx
Cymeus. Agorila
Bosgarren lana du Cymeus
Pantxoa Bergara Xabaltx musikariak. Zaldi, Sobera Laster, Eresia Zeru Zola Gainean dira diskoan aurki daitezkeen abestien
izenetako batzuk, guztiak pop
doinuan jantzita.

Zertan egiten dugu lan?
- Euskara planak enpresa eta erakundeetan
- Esparruka landutako euskara planak udalerrietan:

... eta laster,
Bilbo Handian ere
Elhuyar Aholkularitza

lan-mundua, merkataritza, gazteak...
- Hizkuntza normalizaziorako bestelako aholkularitza:
laneko euskara moduluak, hizkuntza jarrerak
lantzeko prozesuak, laguntza materialak...
- Herritarrekin parte hartzeko prozesuak:

www.elhuyaraholkularitza.net

hirigintza, berdintasuna, gazteak...
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«Munduan indar bakarra
dagoenetik ez dago
gehiegi eztabaidatzerik»
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Itzultzailea eta idazlea,
‘Ihes ederra’-ren egilea

Poesiatik eleberri grafikora pasatu da Ihes ederra lanean Hedoi
Etxarte (Iruñea, 1986), Alain M. Urrutiarekin batera. Aldaketa
ederra da. Hala ere, zerbait gorde du Suzko liliak aurreko poesia
lanetik: surrealismoa. Independentziako gerran, Espainiak Euskal
Herria galdu eta Euskal Errepublika Askea deitutakoa Frantziako
Estatupean dagoela azaldu dute. Eztabaida sortu nahi izan dutela onartu du Etxartek.
Ihes ederra lanak elementu ugari biltzen ditu: testua, irudia, poesia… Zuk nola definituko zenuke?
Gai batzuk jorratu nahi genituen, bai horretarako bai irakurlea
pertsonaien psikologian sartzeko, XX. mendetik literaturan sarri
egin den narrazio ez-jarrai hori behar genuen. Eleberrietan Berlin
Alexanderplatz-en eta Manhattan Transfer-en egiten den bezala: pertsonaien elkarrizketak batzen dira pentsatzen dutenarekin,
kaletik doazenean irakurtzen dutenarekin eta beste gauza batzuekin. Antzeko zerbait egin dugu guk formatuei dagokienez.
Agian, irudi eleberriak irakurtzeko ohitura duten horientzat irudi
mailan ez dago berritasun handiegirik. Baina testu motei dagokienez, agian, badaude. Eta poesia ere sartu dugu. Saiatu gara
paperak ematen zigun mugetaraino iristen. Eta horrela sortu da
formatu nahasia, testuartekotasun handia duena, baita irudikortasuna ere.
Horrelako lan batek denbora luzea suposatzen du?
Egia esan, zaila da kontatzen. Hilabeteak esaten baditugu, oso
gutxi da. Duela urtebete hasi nintzen ideiak biltzen, zein testuinguru izango zen... Oso modu abstraktuan hasi nintzen mugatzen
gure historiaren markoa izango zena, hau da, testuinguru politiko-historikoa. Baina, gero, urtarrilean egiten hasiko ginela pentsatu genuen, baina apirilean hasi ginen. Eta, azkenean, hiru hilabete eta erditan egin dugu. Baina aurretik denbora asko behar
izan dugu dokumentatzeko, irakurtzeko, irudi berri batzuk ikusteko, komikiak eta eleberriak irakurtzeko…
Zu zeu poesian aritzen zara. Eleberri grafikoan nola moldatu
zara? Nola ikusi duzu zeure burua?
Oso eroso aritu naiz. Nahiko azkar moldatu behar izan nintzen,
eta, agian, punturik gogorrena formatua hautatzea izan zen. Liburuak bost kapitulu ditu, eta bost horietako bat egitea lortu genuenean esan genuen: ‘begira, liburua hala izango da’. Behin hori
eginda, idazteko oso erosoa izan da. Poesia puntu bat ere badago barneko ahots horretan. Eta, elkarrizketei dagokienez, molde
erosoa zait elkarrizketa, inguruan jendeak askotan hala hitz egiten duelako; adibidez, zalantzan jartzen dituztenean hainbat
gauza maila afektiboan, gizarte mailan edo kontu ideologikoetan.
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p Ez zenuten berrikuntza bilatu nahi, baina hori izan da emaitza…
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Emaitza moldatu egin dugu kontatu nahi genuen istoriora, eta
egia da ideia batzuk interesatzen zitzaizkigula edo iruditzen zitzaigula egokia izan zitekeela hainbat eztabaida piztea; horretarako erabili dugu liburua. Dela bikote finkoaren ideia, dela zein familia proiektu duen bere burua ezkerrekotzat duen batek, estatua, mundializazioan alde eta kontrak eta zein aldetik (ezker
muturretik eta eskuin muturretik…). Alde horretatik, saiatu gara,
surrealistek esaten zuten bezala, mapa hori handitzen. Eta orduan iritsi gara oinarria komikia izango zuen formatu honetara.
Gaur egun, surrealismoa bera ere ez da oso ohikoa…
Surrealismoa sustraitik ulertuta, oso mugimendu konplexua da.
Batetik, irudimena ahalik eta gehien bortxatzea da bizi garen gizarte burgeseko balioak zalantzan jartzeko: formatuaren bortxaketa, eta formatu horren bidez transmititzen diren ideien bortxaketa. Jendea harritu egiten da jakitean surrealistek gehien idatzi
zuten gaia maitasuna izan zela. Oso-oso idealistak ziren maitasunaren gaian, jende askorentzat atzerakoiak agian. Gainera, oso
erradikalak ziren politikoki, eta, ondorioz, oso erradikalak ziren
maitasunea. Guri oso ongi zegokigun bide hori hartzea.
Edukiari begiratuta, Ihes ederra liburuak bikote baten harremana kontatzen du. Harreman hori nolakoa da?
Bikote arrunta da estatistikoki: heterosexuala, laikoa, ezkerrarekiko edo mugimendu erradikalekiko sinpatia duena, gaztea (37 eta
32 urte artean), lan egoera txarrean dagoena… Alde horretatik,
arrunta da; izan ere, arruntasun horrek oso ongi adieraz dezake
gizartean dauden arazoak eta eztabaidak. Eta hori da kontatzen
duguna. Jendeak oso istorio arrunta topatuko du bi pertsonaien
artean: edozein bikote heterosexual finkok dituzten kezkak, minak, ezinegonak, etxekotzea…
Testuingurua bera ere oso garrantzitsua da. Harremana bezain
garrantzitsua dela esan daiteke?
Guk hasieratik nahi izan dugu bigarren mailakoa izatea. Orduan
irakurle bakoitzak ikusten du. Batzuek esango dute %80 maitasun istorio bat dela, eta beste batzuek ukronia bat, edo fikziozko
istorio bat. Testuinguruak badu bere garrantzia, azaletik bertatik
hasita. Egia esan, dena dator bat surrealismoa zuztarretik bizitzeko joera horrekin. Aldarri bat egiten dugu, ez bakarrik zer izango litzatekeen Euskal Herriaren zati handiena duela 200 urtetik Frantzian balego. Baizik eta zer izango litzatekeen mundua modernitatean jarraituko bagenu. Eta guri modernitatea interesatzen
zaigu, dela giza mailan, bikote mailan edo maila politikoan edo
Berlingo harresia jausi izango ez balitz… Hor iruditzen zaigu badagoela zeresana eta zer eztabaidatua. Iruditzen zaigu munduan
indar bakarra dagoenetik ez dagoela gehiegi eztabaidatzerik.
Historian zerbait aldatzen baldin bada, ondoren datorren guztia aldatzen da. Hori Alain M. Urrutia eta zurera ekarrita, elkar
ezagutuko ez bazenute uste duzu liburua aurrera aterako zela?
Gu oso gutxi ezagutzen ginen. Ezagutu gara liburua egiteko asmoa izan dugunetik. Eta egia da, zorionez, gai askotan antzera
pentsatzen dugula. Alainek esaten duen bezala, liburua da gure
ezagutza prozesuaren emaitza. Agian horregatik da horren nahasia formatua bera.
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«Ni neu ere ez nintzen
harritzen idazten
nuenarekin»
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Idazlea, ‘Londres kartoizkoa da’
nobela idatzi du

Aldaketa izan da ezaugarrietako bat Unai Elorriagaren (Getxo,
1973) liburu berrian: Londres kartoizkoa da. Behar zuen. Berak
esan duen bezala, «literaturak irakurlea harritu behar du», eta
aukeratutako gaiak ere horretara bultzatu dio.
Londres kartoizkoa da lanean literatura aldatu duzula esan
duzu. Zerk eragin du zugan aldaketa hori egiteko erabakia hartzea?
Gauza askok. Alde batetik, barruko gogo batek, aldatzeko gogo
horrek. Nik beti uste izan dut arteak, kasu honetan literaturak,
egin behar duena dela irakurlea harritu, ikuslea harritu. Jakina,
beti errepikatzen baldin baduzu estilo bera, formula bera, helduko da momentu bat inpresio hori daukazula: beti egiten ari zarela
film bera ikusten edo disko bera entzuten. Eta hori da nik nahi ez
nuena. Ni neu ere ez nintzen harritzen idazten nuenarekin, orduan
inor harritzeko ez nuen aukerarik, eta orduan aldatu behar nuen.
Eta, bestetik, kontatu nahi nuen hori kontatzeko beste estilo lehorrago eta zuzenago bat behar zela.
Behin diktadura bezalako gai bat aukeratuta, idazkera aldatzea
ekarriko du horrek.
Noski. Oso gauza gogorrak kontatzen direlako eta jende askoren
barru-barruan min handia ematen duten gauzak direlako. Orduan ezin zara ekilibristen edo faranduleroen moduan jardun, eta
gauza bitxiak-eta esaten hasi.
Eta nola sentitu zara aldaketaren ostean? Berrituta?
Bai. Gertatzen dena da lau urte egin ditudanez liburuarekin, azkenean lau urte denbora asko dela. Orain esanda ematen du ez direla asko, baina lau urte egunero estilo horretan murgilduta, azkenean sentitzen duzu zeurea dela, ez dela gauza arrotz bat. Hasieran, agian, bai, baina apurka-apurka lehenengo urtean, bigarren
urtean, hirugarren urtean… dagoeneko zure-zurea da.
Batzuk esan dute aldaketa ez zaiela horrenbesterainokoa iruditu. Zergatik uste duzu izan daitekeela hori?
Hori ere esan didate niri. Eta seguru asko arrazoia edukiko dute.
Aldaketa bat badago, baina ez hainbestekoa. Azken batean, nik
garun bat baino ez daukat. Eta ezin naiz pertsona bi izan, oraindik
aukera hori ez daukat. Seguru asko nahiz eta ahalegin handia
egin aldatzeko, nire keinu batzuk, nire esateko modu batzuk islatuko dira. Orduan edukiko du niretik apur bat, eta ezberdintzeko
ahalegin horretatik beste apur bat.
Eta irakurleei gustatu zaie aldaketa?
Orain arte oso-oso kritika onak entzun ditut. Nik uste baino askoz
ere hobeak. Uste nuen nobelaren parte batzuetan arazoak izango zituztela, oso lehorrak direlako eta oso harrigarriak batzuk, batzuetan irakurleak ez daki non dagoen, ez daki nora doan… Baina
orain arte esan didate oso-oso gustura irakurri dutela, harritu egin
direla eta amaiera ikaragarri gustatu zaiela.
Idazlea beti egoten omen da jendearen iritziaren zain...
Jakina. Hori Bernardo Atxagak esaten du. Guk inorentzat ez bagenu idatziko, hau da, irla bakarti batean biziko bagina, guk bakarrik
ez genuke ahalegin hori egingo. Idatziko genuke gogoak animatzen gaituelako, eta gero itsasora botatzeko paperak, besterik
gabe, ariketa moduan. Baina zuk egiten duzunean ahalegin handi
hori, pertsonaiak, egitura, estiloa, tonua… doitzeko, eta gero ahalegina egiten duzunean publikatzeko eta portada ederra jartzeko,
argi dago komunikazio jardun batean ari zarela. Guk nahi duguna
da komunikatu, hau da, gauza bat eman eta bestea jaso. Eta hori
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irakurleak egiten du. Irakurleak esaten duena, guretzat, edo niretzako behintzat, oso garrantzitsua da. Gero, irakurleak eta irakurleak daude. Baina guztiek daukate egiaren zati bat beharbada.
Kritikak txarrak baldin badira? Liburu bat egiteko lan asko egin
behar da, beraz, gogorra izango da kritika txarrak jasotzea?
Oso gogorra da. Jendeak ez daki. Horregatik nik askotan esan izan
dut eta errepikatu dut kritika txarrak egon daitezkeela, eta beharbada guk ahalegina egiten dugu, eta ez dugu asmatzen. Eta beharbada bateren bati ez zaio gustatzen edo iruditzen zaio kale
egin duzula. Ados, oso ondo, eta esan hori. Baina beti ere errespetuz eta astakeriarik esan gabe. Batzuetan izaten dira kritika batzuk batere errespeturik gabeak. Lan handi bat dagoenean atzean, beharbada, maitasun handiagoa behar da. Eta esan behar
bada txarra dela, ba, esan. Baina tentuz.
Zu bezalako idazle batek entzungo zituen halako kritikak, ezta?
Kritika bat txarra denean ematen du munduko kritikarik txarrena
dela. Eta, egia esan, ez dut kritika txar-txar-txarrik hartu. Baina,
agian, bateren bat edo kritikaren zati bat txarra izan da, eta horri
erreparatzen diozu, on guztiei baino askoz gehiago. Agian izan dituzu hamar kritika on eta bat txarra, eta bat horri erreparatzen
diozu pila bat, eta irakurtzen duzu hamaika aldiz ea zer egin duzun gaizki, ea arrazoirik daukan… Hori beti gertatzen da.
Lau urte eman dituzu Londres kartoizkoa da idazten. Zerk
eman dizu lan gehien: dokumentazioak, idazteak…
Denak. Lehenik liburua egituratzen denbora asko egin nuen.
Gero, egitura bera arkitektura lan bat dela esango genuke. Denak
bere lekuan behar du, eta horrekin egon nintzen denbora asko.
Denari eman behar diozu zure denboraren zati handi bat, bestela,
hanka-motz geratzen da: edo egitura dago txarto, edo dokumentazio hori falta da, edo idazkera ez da hain-hain gotorra…
Lan handi horren ostean esan duzu kritika onak jaso dituzula
gehienbat. Orduan, pozik egongo zara.
Oso pozik.Gainera,beldurrak-eta badituzu.Buruari buelta asko
ematen dizkiozu,idazten ari zarenean hainbeste denboran beti
daukazu: ‘Orain ez badut asmatu?’.Gainera,gaietan ere ematen
du pauso bat eman dudala,eta pauso hori ongi hartu izan dela,
hau da,jendeak ez duela errepikatze hutsa nahi.Euskal irakurleari
ere egin behar zaio horrelako laudorio bat,ez dagoelako beti bestseller edo horiei begira,nahi dituela gauza ezberdinak ikusi eta
pentsarazten duten gauzak irakurri.Hori ere poztekoa da.
Durangoko Azoka txikiegia al da zuretzat?
Ez, ez. Durangoko Azoka da gure txikian, baina kanpoko batzuk
ere etortzen dira, eta harrituta geratzen dira zelako jende mugimendua dagoen Durangon. Ez da batere normala munduan halako literatura txiki batean horrelako jende mugimendua. Halako
liburuaren inguruko jardunaldirik ez dut uste askorik dagoenik.
Agian izango dira azoka handiak, ez dakit zenbat erakusmahai…
Gurean da oso txikia, eta oso kontzentratua, eta egun gutxitan
jende piloa joaten da, mugimendu handia, jaiak, kontzertuak…
Hori ez da leku askotan ikusten.
Promozioekin bukatzean beste proiektu batekin hasteko asmoa duzu?
Bai, badaukat buruan, baina hasi orduko uste dut lan handia egin
behar dudala dokumentazioan. Nahiko proiektu handizalea da;
gero, agian, nobela txiki bat izango da, baina nahiko gauza gogorra egin nahiko nuke. Eta hori egin bitartean, itzulpen bat egiten ari
naiz, baina nahi dudalako, ez inork aginduta. Hartu dut oso-oso
gustuko dudan idazle hungariar bat [Adam Bodor, La visita del
arzobispo]. Ikaragarri ona iruditzen zait bere idazteko modua, eta
bere egituratzeko modua… Ariketa moduan nabil itzulpen hori
egiten euskarara. Oso bitxia da, Interneten ikusi dudanez, gaztelaniaz eta hungarieraz bakarrik dago itzulita. Eta ez dakit zergatik
argitaletxe batek topatu zuelako behin, txiripaz, gaztelaniaz
dago. Eta nik esan nuen: ‘Ba egongo da gaztelaniaz, hungarieraz
eta euskaraz’.
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Azokara hurbiltzeko deia
55 lan aurkeztu ziren Durangoko Euskal Liburu eta
Disko Azokako kartel lehiaketara, eta guztien artean
Lur Merinoren lana hautatu dute.
Lur Merino Astrabudukoa (Erandio)
da 2009ko Azoka iragarriko duen kartelaren egilea; lehiaketara aurkeztu
diren 55 lanetatik berea izan da epaimahaiari gehien gustatu zaiona. Diseinatzaile bizkaitarrak abenduaren 4tik
8ra bitartean Durangora hurbiltzeko
gonbita egin nahi izan du Zure eskura
dago deitzen den lanarekin. Krisia pilpilean dagoen garaiotan kulturan
inbertitzera bultzatu nahi ditu herritarrak. Egoera ekonomikoarekin bat egiteko, elementu grafikoen ekonomiara jo
duela aitortu du diseinatzaileak; afixa
tipografia, marrak eta kolore bakar
batek osatzen dute. Azokaren berri
ematen duen kartelaren egilea ez ezik,
diseinuaren munduan ibilbide oparoa
egin duen diseinatzailea ere bada Merino. Besteak beste, 2000. urtean Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietako kartela
eta Doctor Deseo musika taldearen
Sexo, ternura y misterio (Sexua, samurtasuna eta misterioa) diskoaren diseinua
egin zituen. Horrez gain, aurten, Carsa
Arte lehiaketako saria irabazi du.
Iazko kartelak harroturiko hautsa kontuan
hartuta, bi aldiz pentsatuko zuten Durangoko Liburu eta Disko Azokako kartel lehiaketako epaimahaikideek aurtengo kartel iragarlea zein izango zen erabakitzeko. 2008ko
Azoka iragarri zuen afixak, Aritz Zabalak eginiko Gizon ikusezina Azokan izenekoak,
zeresan ugari eman zuen. Alta, Emakumeen
eta Gizonen Defentsarako Erakundeak erabaki zuen kartelak ez zuela diskriminaziorik
egiten sexu arrazoiengandik. Aurtengo kartelak ere eztabaida sortu du. Oraingoan,
ostera, arrazoi artistikoak dira eztabaidaren
ardatza.
Durangoko Azokako kartelaren egilea
lehiaketa bidez izendatu den hirugarren
aldia izan da aurten. Igotz Ziarreta eta Aritz
Zabala izan ziren 2007ko eta 2008ko
lehiaketetako irabazleak, hurrenez hurren.
Azoka iragarriko duen kartela zein izango
den erabakitzeko epaimahai bat dago.
Epaimahai hori diseinu, komunikazio eta
arte plastikoetako profesionalek osatzen
dute. Aurtengo epaimahaia ondoko profesional hauek osatu dute: Txelu Angotiak
(argazkilaria), Pedro Maria Basañezek
(arkitektoa eta EHUko irakaslea), Nerea
Mujikak (Gerediaga elkarteko lehendakaria), Beatriz Pik (diseinatzailea) eta Imanol
Larrinagak (artista plastikoa). Lehiaketa
hau iragartzeagatik 1.300 euroko saria
jasoko du Merinok.
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Lur Merino
Kartelaren egilea
Nola jaso zenuen albistea?
Pozarren! Ilusio handia egin zidan, batez ere
ez nuelako espero lehiaketa irabaztea. Nahiko proposamen ausarta zen nirea, azken finean, testua bakarrik ageri delako. Funtsean, kartel tipografiko bat da.
Zertan inspiratu zara?
XX. mendearen hasierako egile vienarren
karteletan; erabiltzen zuten errekurtso
bera erabili dut, marra horizontalena.
Testu bloke bat sortzeko asmoz erabiltzen dira marra horiek. Niri oso ondo etorri zitzaidan bitarteko hori, liburutegi bateko apalei erreferentzia egiteko.
Zein izan da jendearen harrera?
Nik hasieratik argi neukan horrelako kartela
egin nahi nuela. Egia esateko, zirriborroa eskuz egin nuen, eta marraztu nuen modu berean pasatu nuen ordenagailura, berdin.
Nire asmoa jendearen arreta bereganatuko
zuen irudi erraz bat egitea izan zen. Irudi sinple eta elementu gutxikoak gogoratzeko
errazagoak izan ohi dira, ez duzu uste? Bestalde, zuriaren eta beltzaren arteko konbinazioak beti ondo funtzionatu ohi du, oso irakurgarria da. Egungo egoerarekin bat etorriko zen lan bat egin nahi zuen, bide batez.
Azken finean, kartela zuri-beltzean izanik,
merkeagoa da produzitzeko.

Zure eskura dago. Zer esan nahi izan duzu?
Leloaren ideia nagusia jendea azokara joaten animatzea da. Disko bat edo liburu bat
erostea edonoren eskura dagoela uste
dut, eta, azken finean, hori gure kulturan
inbertitzea da.
Azokara Euskal Herri osoko jendea etorri ohi da. Zure lana aurkezteko erakusleiho egokia dela uste al duzu?
Alde horretatik ere oso pozik nago. Lehen esan dizudan bezala, ez nuen espero irabaztea, ezta nire lanak horrelako
oihartzun mediatikoa edukiko zuenik
ere; hedabide guztietan irten da, jende
pilo batek zoriondu nau. Egia esateko,
nire egunean baino gehiago zoriondu
naute... Hainbat arlotako jendeak zoriondu nau, gainera. Nire inguru profesionaleko jende ugarik ere deitu dit.
Erakusleiho garrantzitsu bat dela esan
dezaket, beraz.
Eta zuretzat zer da Durangoko Euskal
Liburu eta Disko Azoka? Joan ohi
zara?
Bai, hainbat aldiz joan naiz azken urteetan, niretzat oso atsegina da, beraz.
Lagun asko ditut Durangon, urte askoan joan izan naiz … Ez da aurkeztu
naizen lehendabiziko aldia, asko poztu nau, beraz, aldi honetan irabazlea izateak.
Noiz aurkeztu zinen lehendabizikoz?
Duela bi urte aurkeztu nintzen lehendabizikoz; guztiz desberdina izan zen proposamen
batekin, gainera. Lan hartan bazeuden hainbat elementu figuratibo, liburu eta diskoekin
zerikusia zutenak. Zenbakiak eta hizkiak ere
agertzen ziren, beste maila batean, ordea.
Nolako harrera izan du zure lanak?
Diseinuari buruzko foro batean hainbat aipamen irakurri nituen horren ingurukoak;
batzuk, gainera, lehiaketara aurkeztutako

(

)

«Leloaren ideia nagusia
jendea Azokara joateko
animatzea da. Disko edo
liburu bat erostea
edonoren eskura dagoela
uste dut»

pertsonek idatziak ziren. Batzuek nire lana
kritikatzen zuten. Nik espero nuen kartelak
eztabaida sortzea, batez ere lehen azaldutako ezaugarri horiek dituelako; argi dago
kartel sinplea izateak, edo Azokari edo Durangori aipamenik egiten ez dion elementu
figuratiborik ez edukitzeak eztabaida sor dezakeela. Nik argi neukan nolako kartela egin
nahi nuen, eta hori transmititzen saiatu nintzen kartela egiterakoan. Kartel metaforikoa
da, imajinazioari lekua egiten diolako nire lanak; nik nire arrazoiak azaldu ditut, baina
gero norberak nahi duena uler dezake.
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sentitu nahi genituen
geureak bezala»
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Bide Ertzeaneko kidea, ‘Leidor
Sessions’ diskoa argitaratu dute

Gauzak ongi doazenean denbora azkar pasatzen da. Bide Ertzeani ere halako zerbait gertatu zaio. Dagoeneko hamar urte bete
ditu taularen gainean, eta, hori ospatzeko, Leidor Sessions diskoa
eta DVDa argitaratu dute. Joni eta Imanol Ubeda anaiek (Tolosa,
1973) sortu zuten, Karlos Aranzadirekin batera, eta azken urteetan beste kide batzuek batu zaizkie, musika aberastuz.
Egun nabarmen bat iritsita, beti izaten da balorazioak egiteko
garaia. Hamar urte egin ditu taldeak; beraz, zer irudipen daukazue orain arte egindako lanaz?
Hain azkar pasa zaizkigu… Hasi ginenean baten batek esan izan
balu hamar urteko iraupena izango zuela taldeak, agian, barrez
lehertuko ginateke. Bost kantuko disko txiki bat plazaratu genuen
1998an, ni ez nintzen sekula kantari moduan aritu, eta gero musika mota hori Euskal Herrian egitea ez zen oso ohikoa. Bazeuden
aurretik horrelako estiloko taldeak, guk ez dugu ezer asmatu. Baina gu beste musika batzuetatik gentozen, eta apustu hori egitea
ez zen erraza. Hamar urte eta gero sei disko atera ditugu, zuzeneko bat grabatu dugu, eta oso pozik gaude. Eta gainera, nik uste
dut duela hamar urteko ilusio bera mantentzen dugula.
Pixka bat zuen estiloa mantenduta, baina bilakaeraren bat
edukiko zenuten. Zertan nabaritzen duzue?
Ni agian ez naiz pertsona egokiena baloratzeko taldearen eboluzioa, baina datu batzuk emango dizkizut. Gu hasi ginenean hirukotea ginen: Joni baxua, Karlos [Aranzegi] bateria, eta ni gitarrarekin abesten. Azken lau-bost urteetan, ordea, funtzionatu dugu
boskote bezala: Fran Iturbe gitarran, Joxerra Senperena pianoan
eta Hammond organoan, eta gero Joni, Karlos eta ni. Orduan hor
eboluzio bat nahi eta ez eman da. Beste elementu batzuk, beste
instrumentazio batzuk batu ditugu gure kantuetan, eta duela
bost urtetik hona, adibidez, pianoak eta Hammond organoak ere
tokia hartu dute gure abestietan. Horri esker baliabideetan irabazi dugu, eta taldeak errekurtso gehiago ditu. Horrek nik uste dut
aberastu gaituela. Beste gauza batzuk egiteko bidea eman digute Franek eta Joserrak.
Instrumentu gehiago sartu duzue; nahi zenuten zerbait izan da
edo halabeharrez etorri da?
Nik uste dut bilatu dugula hori. Oso gogoan dut 2002an Maite
Out diskoa prestatzen ari ginela lokalean, Karlos Aranzegi bateria
joleak ikusten zuen kantu batzuetan tokia zutela pianoak, organoak… Berak Joserra Senperena ezagutzen zuen aurretik beste
proiektu batzuetan lan egin zutelako. Guk ere beti izan dugu kezka hori: gauza ezberdinetara jotzeko, esperimentatzeko, eta zentzu horretan bilatu dugun zerbait izan da, eta egia esan sorpresa
handiak hartu ditugu. 2002an Maite Out diskoa prestatzen hasi
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ginenean, ikusten genuen Joserraren tokia hor, eta bat-batean
beste taldekide bat bilatu da, eta esango nuke, bereziki azken lan
honetan pisu handia izan duela; zuzeneko diskoan karga handia
hartu du, eta kantu osoaren konponketak bereak dira.
Zuzeneko disko horren grabaketarako Leidor aukeratu zenuten. Toki berezia da zuentzat.
Egia esan, zuzenekoa grabatzeko aukera ezberdinak aztertu genituen, baina baldintza batzuk ere bete behar ziren. Guk nahi genuen areto bat gure esku izatea aste oso batean: prestaketak egiteko, entseguak… Azkenean Leidorrekoa aukeratu genuen naturalena hori delako: gure disko gehienak hor aurkeztu ditugu,
bertakoak gara… Nik uste dut bazuela zerbait berezia, eta gero
denborak arrazoi eman digu: jaialdi horretan egon zen oso giro
berezia, eta hori DVDan jaso da. Azkenean bete-betean asmatu
genuela uste dut, eta eskerrak eman behar zaizkio Tolosako Udalari, eta Leidorreko langileei eman zizkiguten erraztasunengatik.
Zer moduzkoa izan zen zuzeneko horren grabaketaren esperientzia? Aurretik ere lan handia izango zenuten.
Bai. Guk ez dakigu beste modu batean egiten gauzak: edo gauzak
modu serio batean edo bestela ez ditugu egiten. Eta zentzu horretan beste musikari guztiek bazuten esperientzia aurretik: Joserrak parte hartu du Fito eta Fitipaldisekoekin, Karlosek Alex Ubagorekin, Fran Iturbek Mikel Erentxunekin… Baina kasu hau ezberdina zen. Aurretik beraiek bira batean zeuden, eta amaieran
emanaldi bat grabatu behar zuten. Guk alderantziz: guk kontzertu bat bereziki prestatu genuen grabatzeko. Orduan horrek beste
ezaugarri batzuk ditu. Gu ez ginen egon aurreko sei hilabeteetan
kontzertuak eskaintzen. Aldiz, denbora hori pasa genuen proiektua lantzen, eta entsegu asko egin genituen, aspaldi jotzen ez genituen kantu zaharrak berreskuratu genituen… berriz sentitu nahi
genituen gureak bezala, eta horretarako aire berri bat eman nahi
genien. Lan pila egin dugu, baina gustuko tokian aldaparik ez.
Kantuek berregokitze bat izan dutela aipatu duzu. Instrumentuei buruz ari al zara?
Bai. Horrez gain, kantu batzuk beste modu batean jotzeko aukera
ikusi dugu. Adibidez, Badator eguna duela hamar urtekoa da, eta
beste aire bat eman diogu Joserraren bidez. Orduan gustatzen zitzaigun, baina hamar urte eta gero Joserraren parte hartzearekin,
eta berak egin duen moldaketarekin aktualago egiten zaigu, eta
berriagoa den aldetik guretzat ere erakargarriagoa da orain.
Graffiti izan ezik kantu guztiak zaharrak dira. Nola egin zenuten
aukeraketa? Zein irizpideren arabera?
Taldekide bakoitzari eman genion lana. Azkenean sei disko eta
70 bat abesti ditugu. Bakoitzak 30 kantuko zerrenda egin zuen,
eta bazeuden batzuk guztiok aukeratu genituenak, eta horiek
erabakitzat hartu genituen. Gero beste batzuetan zalantzak izan
genituen, eta orduan erabaki genuen entsealekuan hartuko genuela azken erabakia. Azkenean entseatzen-eta ikusi genuen
kantu batzuek funtzionatzen zutela, eta beste batzuek ez. Gero
betikoa, eta bagenekien gertatuko zela: ‘Kantu hau ez duzue grabatu, eta beste hau nola utzi duzue kanpoan?’. Hala ere, orain diskoa atera eta egin ditugun aurkezpenetan DVDtik kanpo dauden
kantu batzuk ere jo ditugu zuzenean.
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Urtero da aurten
emen dugu Durangoko Azoka… urtero bezala. Eta urtero bezala, tartean izango da
liburu ederrik. Urtero bezala, argitaletxeak
beren nobedadeak eramango dituzte. Urtero bezala, jendetza hurbilduko da liburu
eta disko bakarren bat erostera, kontzerturen bat entzutera, kulturaren inguruan antolatzen den festaz gozatzera. Urtero bezala, egileak egongo dira beren liburuak eta
diskoak sinatzen. Irakurleek beren egile kuttunak ezagutzeko eta agurtzeko aukera izango dute. Kontzertuak
izango dira, hitzaldiak, eztabaidak… urtero bezala.
Alde horretatik begiratuta, Durangoko Azoka euskal
kulturaren topagune bihurtu zaigu. Euskal kultur industriaren erreferentea.Termometroa. Ispilua. Eta Euskal
kultur industria esaten denean, sortzaileak ditugu gogoan, argitaletxeak eta, nola ez, irakurleak eta musika entzuleak, jendea… Euskal jendea, euskarazko kultur ekoizpenak erosi eta dastatzen dutenak baitira, azken batean,
gure kultur industriaren sostengu eta euskarri behinen
eta printzipalenak. Atzera begiratu eta azken urte luzeotan egin dugun bidea ikusi besterik ez dugu, Azokaren
hazkundea gure kultur industriaren hazkundearen eskutik doala jabetzeko.
Gero eta idazle gehiago eta hobeak plazaratuz doazkigu urterik urte. Eta horrekin batera, gero eta irakurle
gehiago, gero eta jende gehiago biltzen gara Azokaren jiran. Ahaztu baino lehen esan dezadan: Zorionak Kirmen
Uriberi, eta euskal literaturaren unibertso osoari. Orain
Kirmenekin bezala, poztu ginen Unai Elorriagarekin eta
Bernardo Atxagarekin, Nazioarteko Sari bat jaso zutelako. Sari bat beti baita pozgarria. Adierazgarria ere bai.
Bernardo Atxagari saria eman ziotenean, belaunaldi oso
baten lana errekonozitu zutelako sentipena izan genuen
Euskal Herrian. Gure euskal idazle xahar kuttunen lanak
fruituak ematen hasia zen: Joseba Sarrionandia, Anjel
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Lertxundi, Koldo Izagirre, Ramon Saizarbitoria, Xabier
Lete datozkigu, besteak beste, gogora lehen kolpean…
Unai Elorriagari Saria eman ziotenean, gazteek erreleboa
indartsu jaso zutela pentsatu genuen, eta berdin orain
Kirmen Uriberi eman diotenean ere.
Horiek guztiek, ordea, lehenagotik jasoa zuten errekonozimendua gure artean, urtez urte, Durangoko Azokan.
Durangoko Azoka gure kultur jardunaren termometroa
ere bai baita, aldez edo moldez.
Aurki guztiak du, ordea, bere infrentzua. Aurten, urtero
bezala, aspaldiko eztabaidak berrituko dira, aspaldikoak
izanagatik gaurkotasunik galdu ez dutenak. «Gaztelerazko gauza gehiegitxo euskal kulturaren izenean», erronka
egiten dit beti adiskide batek, Durangoko Azokaren alde
mintzatzen naizenean. Eta nik baietz aitortu behar izaten
diot. Azoka gure errealitatearen ispilu ere badela esaten
diot, eta ispiluak horixe duela txarra, aurrean duguna islatzen digula fideltasun amorragarriz. Eta euskaraz bizi
nahi eta ahalegintzen garenok koska edo pareta horrekin
egiten dugula topo behin eta berriz.
Lagun onenak egoskorrak suertatu zaizkit, ordea. «Alferrik ari haiz basoa erdi beteta ikusteko ahaleginean.
Euskal kulturak badu alderdi bat Durangoko Azokak jasotzen ez duena», bota dit lagunak, Egunkaria-ren auzia
gogoraraziz. Beti bezala arrazoia eman behar izan diot.
Baina ez osorik. Gogorarazi behar izan diot, Durangoko
Azokaren bidez ere, euskal jendeak beti eman izan diola
erantzuna euskararen kontrako erasoei. Jende gehiago
hurbiltzen dela Azokara euskal kultura eta bere adierazpenak erasopean sentitzen direnean. Horren ispilua ere
badela Durangoko Azoka.
Hemen dugu Durangoko Azoka… urtero bezala. Liburuak, diskoak, kontzertuak, lagun egoskorrekin eztabaida
interesgarriak…
Urte askotarako izan dadila.
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Hurrengoa arte
urangoko Azokan gaude dagoeneko, batbatean, Gabonen atarian. Beste urte bat
pasa da.
Prestatu ditugu gure nobedadeak, musika
taldeen hurrengo diskoak, liburuak, sortzaile berrien lehenengo lanak, CDak, biniloak… Almazena betetzea erreza da, gero etorriko dira hustutzeko komeriak. Ez dakigu nolako amaiera edukiko duen ipuina
bezala hasitakoak.
Buru-belarri sartuko gara beste urte batez Durangoko
Azoka ditxosozko honetan. Bertan izango gara argitaletxe txikiak... handiaren babesean.
Musikaren negozioa aldaketa handietan murgildua
dago; formatu aldaketa bertan da, disko dendak ateak
ixten edo erreziklatzen ari dira, diskoetxe batzuek itxi egin
dute edo langileak murriztu dituzte, produkzioen aurrekontua lupaz begiratzen da...
Arazoak dauzkagu erreferentziak edukitzeko saltoki
handietan.. .Aukeraketa bortitza egiten dute —gure hobe
beharrez, noski!— behar bezalako aukerak eduki ditzagun sortzaileek, diskoetxeek, konsumitzaileek. Eskerrak
baten batek pentsatzen duen... gure ordez.
Azoka pasa ondoren agertuko dira orain eginak diren
iragarkiak eta esango digute zein disko eta liburu izan diren salduenak eta zeintzuk erosi behar diren Gabonetan,
baita zein saltokitan dauden ere... ate okerrean jo ez dezagun.
Azken batean, boterea daukanak horrelako gauzak egin
ditzake, baina, dena den, onartu behar dut ikusitakoak
ikusita ez dakidala zer egingo nukeen nik botere hori izanda. Aldaketa egongo litzake, baina, jakina, aldaketaz gain
ausardia behar da, eta itxuraz ez omen da erraza: ikusi
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behintzat ez da horrelakorik ikusten. Zarataka sartu bai,
baina gero… antzerako parezido.
Diskoetxe independentea izateak hori dauka: botererik
ez, baina gauzak diren bezala esateko libre. Diren bezala,
edo ikusten ditugun bezala. Errealitatea behintzat, geurea ere bada... zatitxo batean. Edo ez?
Dena den, badaukagu ipuin honetan maltzurrarena egiten duen pertsonaia globalizatu bat, Krisia du izena. Dena
dago hankaz gora, ez da saltzen eta SGAEkoak ere kezkaturik daude, ez omen baita lehen bezala fabrikatzen. Eta
denok dakigu diskoetxeek ez badute fabrikatzen ezin dela
saldu, eta ez bada saltzen ezin dela dirua bildu.
2009ko Durangoko Azokan, pasa den urtean beste diskoetxe egongo dira. Batzuk berriak dira, eta nobedadeei
dagokienez, iaz baino gehiago daude. Beraz, gure Krisia
maitagarriak beste ipuin batera egin beharko du salto,
honetan ez dauka lekurik... Ez ote?
Euskal Musikaren negozioa sasoi onean dagoela ematen du, baina ez da horrela. Azoka oso garrantzitsua da
argitaletxe gehienentzat, baina ez da industria diskografikoaren islada erreala. Azoka komertziala da, zuzenean
saltzekoa, mozkin handiagoarekin, urtean jasatzen ditugun zaztadak arintzeko. Hala bedi aurten ere... gure errealitatea estaltzen jarraitu ahal izan dezagun!
Ez da erreza fonografioaren gaian sakontzea, non jarri
behar diren mugak, non ezaugarri industrialak, krisi luzean dagoen sektore honi zelan lagundu... Automozioa zelan lagundu garbi dago, baina musika…
Eta gainera ez da denen gustukoa izango…
Agian onena edo erosoena ezer ez aldatzea da.
Eta bidean geratzen denari «gogoan zaitugu» esan eta
«berdinean segi hurrengoa arte».
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«Leiho bat zabaldu,
eta beste modu batera
bota diot begirada
errealitateari»
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Musikaria eta ‘Taxirik ez’
diskoaren egilea

Jabier Muguruzaren (Irun, 1960) azken bi lanak intimismoak
ezaugarritu ditu, eta bietan, azkenengoa batez ere (Konplizeak),
aitaren heriotzak markatu zuelako. Oraingo lanean, ordea, zertxobait aldendu da joera horretatik, eta «beste irribarre bat, beste
argi bat» sumatzen dela dio. Aldaketa izan da Taxirik ez-en, bai
musikari dagokionez, eta bai gaiei dagokienez.
Zure webgunean bertan irakur daiteke Jordi Bianciottok honako hau jarri zuela El Periodico de Cataluña-n: «Jabier Muguruza
da beharbada gaur egungo kantautorerik onena». Zer sentitzen da zutaz horrelako zerbait esaten dutenean?
Hasieran, harridura. Kontua da hemendik kanpora ateratzen hasi
ginenean, gehienbat Kataluniara eta baita Madrilera ere, hasi zirela horrelako aipamenak ateratzen prentsan eta hedabideetan.
Nahiko harrituta hartu genituen hasieran, eta gero ohitu egiten
zara. Orain, adibidez, aste honetan Madrilen egon naiz promozioa
egiten, eta diskoetxekoek beraiek esaten zidaten nahiko harrigarria dela egin ditugun komunikabide guztiak egitea: El País, El
Mundo, Público; egunkari nagusiak. Eta ikusten duzu jendeak
hartzen zaituela errespetu handiz, eta asko estimatzen duela
zure lana, eta hori pozgarria da, ederra.
Zertara dator Taxirik ez? Zer adierazi nahi izan duzu horrekin?
Egia esaten badizut, nik Harkaitz Canoren testua irakurri nuen,
eta berehala pentsatu nuen: «Taxirik ez izan daiteke». Letra horietan azaltzen zen Taxirik ez, eta iruditu zitzaidan oso egokia titulurako. Zergatik? Ez da erraza esaten. Ikusten nuen bazuela bere
xarma titulua emateko. Gero, gainera, jokoa ematen dit azaltzeko, «Taxirik ez, ez dakit nora daramatenak…». Baina arrazoi nagusia da sonoritatea. Niretzat Taxirik ez oso titulu polita da.
Aldaketa izan da zure aurreko diskoetatik. Aldaketa, zertan?
Disko honetan berriz berreskuratu dute oinarri erritmikoa: baxua
eta bateria. Instrumentazio aldetik ere badago aldaketa: instrumentu gehiago, beste modu batera jantzita dago diskoa… Kantuetan eta hitzetan ere beste gai batzuk azaltzen dira. Bereziki
aurrekoa oso markatuta zegoen gure aitaren heriotzarekin. Eta
oraingo honetan nik uste dut bestelako gaiak, eta beste irribarre
bat, beste argi bat sumatzen dela lan osoan.
Behar al zenuen aldaketa? Edo halabeharrezkoa izan da?
Uste dut egileak etengabeko hausnarketan ibiltzen garela, eta
hori, gainera, guri dagokigula: beti erne ibiltzea eta beti hausnarketa egiten egotea. Bestela, lokartzen baldin bazara… bertan
goxo egotea ez da egileari dagokiona. Orduan bilakaera eta gogoeta horren barruan dezente eragin du Leonard Cohenen omenezko diskoan egoteak. Prozesu horretan ikusi nuen. Bi kantu egin
nituen Leonard Cohenenak, eta oinarri erritmikoarekin, eta ia-ia
hor erabaki nuen. Alegia, erabaki nuen instrumentu gehixeago
behar nituela…
Aldaketa hori gustatu zaie zure jarraitzaileei?
Zuzenean ez dugu kontzertu askorik eman, bi: Donostian eta Bilbon. Eta oraingoz jendearen harrera oso ona izaten ari da. Adibidez, Donostian lehengo egunean musikari lagunak egon ziren,
eta oso iritzi positiboa transmititu zidaten. Esan zidaten gustatu
zitzaiela formatu berria, instrumentazio berria, kantuak ere gogoko dituztela…eta oraingoz, inpresio onak hartzen ari naiz.
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tzuetan konfiantza beharrezkoa izaten da, ezta?
Bai, jakitea pixka bat kontzeptu aldetik ikuspegi berdintsu samarra dugula; musika ikusteko modu antzeko samarra. Beste musikariekin ere oso ondo lan egin daitekeela uste dut, eta nik ere bestelako esperientziak izan ditut musikari horiek ez direnekin. Baina
oraingo honetan nahi izan dut berriz ere Angel Unzu eta Mireia
Otzerinjauregirekin lan egin, eta berreskuratu aspaldiko kolaboratzaile batzuk: Txema Garzes, David Gomez… konfiantza hori
dagoelako, baina gehienbat badakidalako zer emango didaten.
Eta horren atzetik ibili naiz. Adibidez, baldin bada birtuoso bat
nota asko jo nahi dituena, eta erakutsi nahi duena zein ona den,
hori ez da nire gustuko musikaria, egia esan.
Kolaboratzaileak ere aurreko diskoetako berak izan dituzu:
Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano…
Gehienak dira ohiko kolaboratzaileak: Iñaki Irazu, Bernardo Atxaga, Gerardo Markuleta, Harkaitz Cano… Kasu berezi bakarra izango litzateke, Iban Zaldua, bere lehenengo hitzak idatzi baititu
kantu baterako. Eta kontent geratu naiz.
Oraingoan zer lan egiteko eskatu zenien?
Eskatu nien poesia idatzia baino nahiago nuela kantu baterako
hitzak izatea: testua izatea, eta ez poema. Poema eta hitza zehazki ez da gauza bera. Poemak pisu handiagoa izaten du, eta
gainera, ez du errepikarik, ez du lelorik… Eta gero kontuan hartzeko pixka bat intimitate hori. Intimista izatea asko interesatzen
zait, eta hortik ez naiz sobera aldenduko. Baina nahi nuen [aldendu], eta uste dut lortu egin dela disko honetan: leiho bat zabaldu,
eta beste modu batera errealitateari begirada bota, nahiz eta niri
gehien interesatzen zaidana eguneroko bizitza izan.
Acordes con Leonard Cohen diskoan bi kantutan kolaboratzaile aritu zinela esan duzu. Leonard Cohen artistarekin izanik, zer
ekarri dizu horrek?
Horrelako lanak izaten dira aitortza bat, sariak bezala… Gauza horiek beti ederrak dira, eta bultzatu egiten zaituzte, animatu, aurrera egiteko orduan. Zehazki, Leonard Cohenen omenaldia bi fasetan garatu zen, eta aukera eman zidan lana egiteko nik miresten
dudan jende askorekin: Jackson Browne, Kiko Veneno… Eta ez
bakarrik lan egitea: hamar egunez han entseatuz (Katalunian)
ikustea nola lan egiten duten, nola mugitzen diren, beraiekin hitz
egitea… niretzat oso aberasgarria izan zen. Horrelako aitortzak
beti dira politak.
Diskoan Kataluniako poesiari eta Maria-Merce Marçali omenaldi txiki bat egin diezu. Zergatik, eta zergatik, zehazki, Maria
Merce Marçal? Zer esan nahi du zuretzat?
Hor bi arrazoi daude. Bat Kataluniako jendeari eskertza bat. Lehengoan Kataluniako egunkari batean irakurtzen nuen euskal
musikariak ez goazela jadanik Kataluniara. Eta seko harrituta geratu nintzen. Gu urtero-urtero joaten gara, eta lan asko egiten
dugu Katalunian. Beraz, batetik, keinu hori, eskertzeko modu baten gisan. Eta bestetik, Maria Merce Marçalen omenezko diskoan
parte hartu nuen joan den udaberrian. Orain dela hamar urte hil
zen. Eta heriotzaren hamargarren urtemugan halako omenaldia
antolatu zioten, Fundaçio Maria Merce Marçalek. Han parte hartu
zuten kataluniar oso ezagunek: Maria del Mar Bonet, Toti Soler,
Gerard Quintana… eta niri deitu zidaten kantu bat egiteko katalanez, nik konposatzeko eta nik kantatzeko. Konposatu nuen, grabatu nuen Bartzelonan Mikel Azpirozekin batera, eta orain baimena eskatu diet diskoan sartzeko. Orduan, zergatik? Pozik geratu nintzelako, eta keinu hori egin nahi nuelako.
Orain zertan zabiltza?
Momentu honetan nire lan nagusia diskoa aurkeztea da. Eta gero
antzerki obra batean nabil Jose Ramon Soroizekin eta Joseba
Apaolazarekin, Aitarekin bidaian, antzerki obran. Hasieran, musika konposatu nuen, baina zuzenean ere aritzen naiz, hirugarren
pertsonaia moduan.
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Txotxongiloak ere izango dira, besteak
beste, 14. Euskal Denda honetan.
Raul Bogajo - Argazki Press

Eskulangintza bultzatzea helburu
Euskal Denda sailean, Euskal Herri osoko eskulangileen
lanak ikus eta eros daitezke.
Abenduaren 4tik 8ra Durangon ez da Euskal Liburu eta Disko azoka bakarrik izango.
Egun horietan herrira biltzen direnek Euskal
Denda ere bisitatu ahal izango dute. Bisitariak ez du disko eta libururik aurkituko bertan, baina Euskal Herri osoko eskulangileen
lanak ikusi eta erosi ahal izango ditu.
Iazko leloa Artisautza maite dugu! izan
zen. Aurtengoa, ostera, bost zentzumenekin
lotu nahi izan dute antolatzaileek. Izan ere,
Arbasoko kideen esanetan, ikusmenarekin,
entzumenarekin, usaimenarekin, dastamenarekin zein ukimenarekin goza daiteke artisautzaz. Hartara, Artisautza: bizi ezazu zentzu guztiekin da aurtengo leloa.
Ekimen egonkorra
Azoka garaian Durangora milaka bisitari
biltzen dira, eta egoera hori aprobetxatuz
antolatzen du Arbaso elkarteak eskulangintza azoka. Liburu eta Disko Azokaren
itzalean jaio den beste egitasmoetako
bat da artisauen topagunea. Urtez urte
egonkortuz joan da, eta egun euskal eskulangileentzat urteko erakusleiho garrantzitsuenetako bat da. Arbasoren helburuetariko bat bete dela esan daiteke, beraz: Euskal
Herrian eginiko eskulangintza tradizionalaren zein garaikidearen zabalkuntza, sustapena eta merkaturatzea bultzatzea. Horrez
gain, kalitatezko artisautzak egunerokotasunerako zein oparietarako balio dezakeela
erakutsi nahi dute.
Krisi ekonomikoak alor guztiak ukitu ditu,
eta eskulangintza ez da salbuespena izan.
Euskal Dendak, ordea, bere horretan mantentzeaz gain, gora egitea lortu du. Datuek
hazkunde hori egiaztatzen dute: guztira 65
postu egongo dira, iaz baino bederatzi
gehiago. Herrialdeka begiratuz gero, Bizkaiak jarriko du erakustoki gehien, 28 ordezkarirekin. Gipuzkoa eta Nafarroa dira hurre-

nak, eta bakoitzetik bederatzi ordezkari
izango dira. Hego Euskal Herriko ordezkaritza Arabako hiru eskulangilek osatuko dute.
Ipar Euskal Herriari dagokionez, sei salmahai jarriko dituzte: Lapurdiko bost eta Nafarroa Behereko bakarra. 65 horietako bederatzik lehendabizikoz jarriko dute
salmahaia. Urtez urte, emakumeek gero eta
presentzia nabarmenagoa dute, eta 31tan
arduraduna emakumezkoa da.
Berrikuntza ugari
Euskal Dendak gaurdaino bizirik iraun du
urtero aurkezten dituen berrikuntzei esker,
besteak beste. Azken urteetan bezala,
azoka hau Merkatu plazan egingo da. Hain

(
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Artetsu sariak ere
banatuko dituzte
eskulangintza azokan,
eta aurtengoan Juan
Unzueta saskigileari
emango diote

Durangoko Liburu eta Disko Azoka iragartzen duen kartelak zeresan handia sortu du
aurten ere.Lur Merinok eginiko kartela Euskal Dendako afixaren antzekoa da,bi kartelen egileek Euskal Herrian zein mundu osoan
bizi den egoera ekonomikoa islatu nahi izan
dutelako.Arbasoko kideen arabera,horregatik da 14.ekitaldiko kartela hain sinplea eta
soila.Euskal Dendarekin betidanik lotu izan
den kolorea nagusitzen da kartelean,lazulita.Koloreaz gain,hitzak dira karteleko protagonista bakarrak; gainontzeko sinbolo guztiak albo batera utzi dira.Eskulangintza oso
tradizionala izan arren,Arbasok garaira egokitu nahi izan du Euskal Denda; hori dela eta,
Facebook sare sozialean ezaugarrien multzo
bat sortu du azokarako.
Antzinako kulturatik gaur egunekora
Euskal Dendak bezala,Arbaso elkarteak ere
14 urte ditu —1995ko martxoaren 5ean jaio
zen—.Bernat Vidal eta Xanti Illarramendi
artisauek eginiko hainbat bileraren ondotik,artisauak batzeko proiektuak aurrera
egin zuen.Egungo kulturaren sustraiak
arbasoen kulturan daudela uste dute elkarteko kideek,eta haien ustez,lotura hori
ezin daiteke saihestu.Euskal kultura bizirik
mantentzeko ezinbestekoa ikusten dute
kultura horri eustea,eta hedatzea.Euskal
tradiziotik eratorriak ez diren ogibide batzuk
ere onartzen ditu Arbasok.Egun,hainbat
gremioko ehun bat artisau tailerrek osatzen
dute diru asmorik gabeko elkarte hori; Euskal
Herrikoak denak.
Euskal Dendaz gain, Artetsu saria ere
banatuko du Arbasok, bosgarren urtez. Sari
honekin eskulangintza sustatu eta zabaltzen eginiko lana eskertu nahi diete pertsona eta elkarteei. Aurten Juan Unzueta 85
urteko saskigileari emango diote. Ia bizi
osoa lanean daraman arren, saskigintzan
jarraitzen du Unzuetak; jardunean jarraitzen
duen bizkaitar bakarrenetakoa da, gainera.
Euskal Denda amaitzean salmahairik apainena zein izango den ere aukeratuko dute.

)

zuzen, eraikin horretan ospatu izan zen
Liburu eta Disko Azoka hainbat urtez. Merkatu plaza horretan obrak egin dituzte, eta
horri esker asko irabaziko du Euskal Dendak;
hori diote, behintzat, Arbasoko kideek.
Ateak beiraz hornitu dituzte, eta arrapala
bat jarri dute sarbidean, besteak beste.
Aldaketa horiei esker, lehen lekuagatik egin
ezin ziren ekimenak egin ahalko dira; sarreran ezarriko den erakusketa esaterako. Juan
Unzueta saskigile durangarraren omenez
Galeuscaren erakusketa egongo da bertan;
Unzuetak 75 urte daramatza saskigintzan.
Euskal Herriko saskigileez gain, Galiziako eta
Kataluniako saskigile ordezkaritza bat izango da. Haien herrialdeko kulturaren parte
diren lanak erakutsiko dituzte.
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«Kantua zugan
jaiotzen da, baina ez da
osatzen norbaitengana
heltzen ez bada»

p

p

p

p

D

Musikaria; ‘Zubia’ diskoa
argitaratu du

Bederatzigarren diskoa atera du Mikel Urdangarinek (Zornotza,
1971). Bat-batean, atzera begiratzen hasi da, eta, hain zuzen, horretaz hitz egingo du Zubia diskoan: bizitzan eman gabeko pausoez, maiteminaz… Berarengandik ateratzen den zubia helarazi
nahi die beste aldean dauden entzuleei.
Zubia-n ohiko musikariekin egin duzu lan. Zer dauka berririk
musikaren aldetik?
Bederatzi kantu berri eta bertsio bat dago. Niretzat kantu berri
batekin berez badago nahiko berritasun, baina disko batean bilatzen duzu horrelako sonoritate propioa izango duen abesti sorta.
Niri gustatzen zait zigilu propioa edukitzea disko bakoitzak, soinu
bat aurrekoetatik desberdintzen duena. Esango nuke disko hau
soinu aldetik aurrekoetatik gehien desberdintzen dena dela.
Eta edukien aldetik?
Edukiak beti dira berdinak, betikoak; aldatuz goazenak gu gara,
gai horiek unibertsalak direlako. Ez gara orain dela hamabi urtekoak, eta ezta orain dela urte batekoak ere. Aldatuz goaz, eta gurekin batera gauzen gaineko begirada. Gainera, uste dut istorio aldetik ez dela oso era narratiboan kontatzen: istorioak oso zehatzak izan gabe argazki eta flashen bitartez kontatzen ditut.
Ez zara kolaboratzaile makalekin ere ibiltzen…
Ez, egia da. Hain zuzen, nahiko ikuspegi pertsonaletik abiatu naiz
diskoan: ‘zu eta ni, eta zu eta biok gauden espazio eta denbora’.
Eta kolaboratzaileei nolabait ere hori kontatu nien, giza harremanetan eman daitekeen guzti hori dela nolabait diskoaren ardatza.
Azken finean, zu eta ni hori harreman bat da, eta harreman hori
edozer izan daiteke. Hori esaten dudanean ez da horrenbeste bikotea, baizik eta gauza zabalagoa.
Zu eta ni horren artean zer dago, zubia?
Badago irudi bat lagundu didana diskoaren prozesu osoan zehar,
eta kantu batean jorratzen dudana. Eta irudi hori da zubi bat, eta
zubiaren alde bakoitzean pertsona bana. Bi pertsona horiek elkar
ikusten dute, bakoitzak bere muturretik, elkar ezagutzen dute, eta
ia-ia elkar sentitu dezakete. Baina ez batak ez besteak ez dute
pausorik ematen zubiaren erdian elkarrekin topatzeko. Nik uste
dut kantuak berak gonbidatu nahi duela pauso hori ematera. Eta
bestalde, zubia beti da musikariak eraiki nahi duena: zubia zuganako, norbaitenganako. Diskoaren azala ere zubi bat da, eta alde
batetik abiatzen da eta bestetik ez da ikusten; alegia, amaitu gabeko zubi bat da. Azkenean kantu bat horixe da: zugan jaiotzen
da, baina ez da osatzen beste norbaitengana heltzen ez baldin
bada.
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ezin dutela gurutzatu. Zerk oztopatzen die, beldurrek?
Hori da. Agian eman ez ditugun pauso horiek. Diskoan asko begiratzen da iraganera, normalean kantuetan kontatzen duzu bizi
duzun horretatik, ez etortzeko dagoenetik. Nire ustez, zer edo zer
baldin bagara batez ere iragana gara, hau da, etorkizunetik ez
daukagu ezer. Gure bizitza pertsonaletan eman gabeko pauso
asko izaten dira, beti tamalak, azken finean eman gabekoak direlako. Baina horrelakoak gara: batzuetan ematen dugu pauso hori,
beste batzuetan ez. Kontua da tarteka ematea, eta ez beti zubiaren alde horretan geratzea.
Karoline abestia zuk zeuk idatzitakoa da, eta Ted Demmeren
Beautiful Girls filmean oinarritutakoa. Zer esan nahi du zuretzat film horrek?
Omenaldi txiki bat da pelikulari, eta hori kantuaren bitartez egiten
dut. Film horrek 30 urtetik gorako koadrila baten gora beherak
kontatzen ditu. Guztiak bizitzen ari dira nolabaiteko krisi existentziala. Batez ere pertsonaia nagusiarekin daukan nolabaiteko
identifikazioaz doa. 30 jota urte horiek ez dakit zer daukaten, baina nolabait adin berezi samarra dira. Bat-batean, (hogei urterekin ez bezala) atzera begiratzen hasten zarela uste dut: denboraren gainean pentsatzen, iragandakoaren gainean, eta beste neurri bat hartzen diozu guztiari. Kuriosoa da.
Aurreko diskoa zuk zeuk argitaratu zenuen, eta oraingoan, berriz, argitaletxe batekin: Baga bigarekin. Zergatik? Lan handiegia eduki al zenuen?
Lan handia eman zidan, hori seguru; autoekoizpenarena ez da
lan samurra. Gainera, gure kasuan nahiko produktu handia zen
tamainaz eta zabalkuntzaz, eta horrek eskatzen zuen nahiko
ahalegin handia autoekoizpenaren aldetik. Disko honetako asmoa ere autoekoizpenarena zen, baina orain urtebete etorri zitzaizkidala Baga Bigakoak, aurreko azokan gogoratzen dut, proposatzen hurrengo diskoa haiekin ateratzeko. Baldintza duinekin
etorri zitzaizkidan, ilusio handiarekin, eta gogoarekin. Autoekoizpenarena niretzat bide interesgarria da, eta ikusten dut egun oso
txertatuta dagoela, eta etorkizunean are gehiago egongo dela.
Orduan lasaiago sentituko zara ezta?
Argi dago apustua handia baldin bada ardura handiak hartzen
dituzula. Horrek ez du esan nahi orain ardurarik ez daukadanik.
Momentu honetan diskoetxeen asuntoarekin pausoz pauso noa,
aurretik ere diskoetxeekin lan eginda nago, eta harreman guztietan bezala zapore gazi gozoak ditut bilduta. Momentu honetan
Baga Bigarekin nago, ilusioz, pozik, ea zer bide mota egiten dugun, baina egunez egun eta pausuz pausu, gogotsuz lan egiteko.
Musikan epe luzean ezin daiteke pentsatu.
Orain gogoarekin egongo zara kontzertuetan jendearen berotasuna jasotzeko…
Oso argi daukat zuzenekoa dela gehien gustatzen zaidana. Disko
bat egiten duzu, kantuak sortzen dituzu, eta gauza politak dira
guzti horiek. Baina gero guztiaren funtsa horretan [kontzertuetan] islatzen da. Eta ahal bada kantuaren bitartez jendearengana heltzea, eta zerbait kontatu eta hor barruan zerbait eragin.
Hori da guztiaren nukleoa, bihotza.
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Jon Agirretxe idazlea, duela bi urteko
lasterketan. Aurten zortzigarren lasterketa
jokatuko dute. Luis Jauregialtzo / Argazki Press

Joseba Jakaren
oroimenez
Abenduaren 8an egingo dute Joseba Jakaren
oroimenean lasterketa. Haurren lasterketa 10:30ean
hasiko da, eta helduena, berriz, 11:45ean.
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Ez da harritzekoa Euskal Liburu eta Disko Azokak irauten duen artean Durangoko kaleetan zehar
ohikotasunetik kanpo geratzen diren egitasmoak
ikustea. Egun horietan Bizkaiko herri horretako
kaleak jendez lepo izan ohi dira, batez ere, eguraldiak laguntzen duenean. Aurten, azoka egunak ere
ez dira oso desberdinak izango. Kontzertuak, kaleantzerkiak, saltzaile ibiltariak denetik aurkitu daiteke, kaleetatik pasioan ibiltzea besterik ez dago.
Tartean, jada ohitura bilakatu den lasterketa batez
ere gozatu daiteke: Joseba Jaka VIII. Herri Lasterketa, hain zuzen.
Bizi zen artean euskararen alde eginiko lan
eskerga eskertzeko asmoz, Durangoko kaleak
zeharkatzen dituen herri lasterketa egiten da Euskal Liburu eta Disko Azokako azken egunean. Aurtengo Azokan ez da salbuespenik egongo, eta
BERRIAk antolatuta, abenduaren 8an VIII. Joseba
Jaka herri-lasterketa egongo da. Esan bezala, lasterketa hau egingo den zortzigarren aldia izango
da, beraz, izen bat egiten ari dela esan daiteke.
Kike Zurutuza lasterketaren sustapen arduradunaren arabera, korrikalari profesionalek ere parte
hartzen dute lasterketan, herritarrez gain. Zortzigarren edizioa du honakoa Joseba Jaka oroimenezkoak, eta, oraindik ere, hasierako helburu
berak ditu. Hiru dira herri lasterketa hau zutik
mantentzen duten zutabeak. Lehendabizikoa
kirola eta euskara uztartzea da. Horrekin batera,
bigarrena, herri kirola bultzatzea. Hirugarrena,
ostera, Joseba Jaka Auzmendi izan zena gogoratzea da.
Ume eta nagusiak
Durangoko kaleak gurutzatzen dituen lasterketa
hau bi zatitan banatzen da: alde batetik, umeen
lasterketa dago; bestalde, nagusiena. Lehendabizikoa goizeko 10:30ean hasiko da, bigarrena,
ostera, 11:45etan. Lasterketari buruzko zerbait
azpimarratzekotan, Zurutuzak giroa azpimarratzen du. Bere ustetan, oso lasterketa girotsua da
Durangokoa. Lasterketan 400 pertsona inguruk
parte hartu zuten iaz, eta guztiak ere ondo pasatzeko asmoarekin joan baziren ere, lehiaketa bat
den heinean jendeak irabazteko gogoa ere izaten
du; iazkoan Jose Bizkarra eta Inma Ruiz izan ziren
irabazleak. Lehendabizikoak 22 minutu eta 37
segundo behar izan zituen ibilbidea burutzeko;
bigarrenak, ostera, 26 minutu eta 7 segundo
behar izan zituen. Aurreko urteetako denborak
hobetu ziren. Lasterketa osteko sari banaketa
Plateruena Kafe Antzokian izateak ere lagundu
du girotze horretan. Irabazleei beraien saria banatzeaz gain, parte hartzaileen artean zozketa ere
egoten da.
Euskalgintzan jarduteaz gain, euskal prentsa
sustatu zuen Jakak. Hori dela eta, ez da kasualitatea bere omenezko lasterketa Durangon, eta Liburu eta Disko Azokaren datetan egitea. Esan bezala,
antolatzaileek euskara, kirola eta herria uztartu
nahi izan dituzte; lasterketa hau nahi horren emaitza da. Kirolariez gain, euskaltzale eta azokako
langileek ere parte hartu ohi izan dute martxan,
baita Jakaren senide eta lagunek ere. Guztien
asmoa argia da: Joseba Jaka bezalako euskaltzale
bat gogoratzea. Jaka Zegaman (Gipuzkoa) jaio
zen, eta Euskaldunon Egunkariaren bultzatzailea
izan zen Martin Ugalde eta Josemi Zumalaberekin
batera.
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