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Uzta jasota, azokan erakusteko unea

Durangoko Azoka ez da ohiko feria, nahiz eta
urtero antolatu. Durangokoa liburu eta disko
salmentaren gailurra da, eta hori ondo daki-
te saltzaile zein kontsumitzaileek; hori dela
eta, biek ala biek ondo elikatzen duten eki-
mena da hori. Aurten, azken urteetan beza-
la, krisiaren mamua bertan izango da. Aur-
ten ere erantzuna ona izango dela uste dute
antolatzaileek, ordea. Esan bezala, euskal li-
buru eta disko azoka urteroko zita bilakatu

Iritsi da euskal kulturgintzaren urteroko 
azoka. Urtero legez, Durango euskararen eta
euskal kulturaren hiriburu bilakatuko da; era
berean, Landako erakustazoka kulturgileen
eta kulturazaleen topagune izango da. Urte
osoan eginiko lanak ikusi, entzun eta erosi
ahalko dira bertan, azokarako berariaz egini-
ko lanez gain. Gerediaga Elkarteak antolatu-
ta, iritsi da euskal kulturaren uzta jasotzeko
sasoia.

da askorentzat; ekimen hori tradizio bilaka-
tzeko lan handia egin behar izan da. Azken
urteetan azoka bera Landako erakustazo-
kan egiten dute, eta Jon Irazabal Gerediaga
elkarteko zuzendariak bere garaian esan
zuen egindako lan guztiaren saria izan zela
azoka hor kokatzea.

Erotismoa Durangon
Euskal liburu eta disko azoka 45. aldiz anto-
latuko dute; mende erdia betetzeko gero
eta gutxiago falta da, beraz. Inor gutxik pen-
tsatuko luke Andra Mariako elizpeko feria
xume hori euskal kulturgintzaren urteko eki-
menik garrantzitsuena izatera helduko zela.

4  p DURANGOKO 45. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

Argitaletxe eta diskoetxeen berrikuntzak ikusteko eta lagun
zaharrak agurtzeko aukera izango da gaurtik asteazkenera
Durangoko 45. Euskal Liburu eta Disko Azokan.
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kultura Euskal Herrian ezagutzera emateko
asmoa du ekimen horrek, eta baita alderan-
tzizkoa ere, hau da, euskal kultura beste
herrialdeetan hedatzea. Iaz Herrialde Kata-
lanetako ordezkaritza gonbidatu zuen
Durangora Gerediaga Elkarteak. Aurten,
ostera, kurduen kultura ezagutzeko aukera
egongo da. Gaur egun ez dago ezer ere ez
euskaraturik kurdueraz.

Egitarau osoa ez da kurduena izango,
ordea. Urteek aurrera egin ahala, gero eta
garrantzi handiagoa ari da hartzen Ahotse-
nea ekimena. Ahotsenea sortzaileen eta
hartzaileen arteko harremana bultzatzeko
gune gisa definitzen da. Gauzak horrela,
hainbat artistak parte hartzen dute ekimen
horretan. Ekimen horren barrenean,
2010ean plazaratutako euskarazko liburu
eta diskoak aurkeztuko dira. Aurten, azoka-
ren 45. aldi honetan, abenduaren 5ean hasi
eta 8ra arte izango den egitaraua prestatu
dute Ahotseneakoek. 11:00etatik
20:00etara, aurkezpen, solasaldi, mahai-
inguru eta bideo emanaldiak egongo dira
Ahotsenea ekimenarentzat bereziki presta-
turiko gunean. Besteak beste, Zea Mays,
Bizardunak eta Ken Zazpi taldeek hartuko
dute parte. Asel Luzarraga eta Xabier Amu-
riza idazleek ere eskainiko dituzte solasal-
diak.

Argizaiola Urbietari
Sorkuntza albo batera utzi gabe, aurtengo
Argizaiola saria musikari batek jasoko du:
Imanol Urbietak. Urbieta musikaria izateaz
gain, pedagogoa ere bada. Argizaiola sariak
Gerediaga elkarteak banatzen ditu, eta eus-
kal kulturaren sustapenean ibili diren edo
dabiltzan elkarte zein pertsonak omentzeko
asmoz banatzen ditu. Durangoko Euskal
Liburu eta Disko Azokaz hitz egiten hasita,
ezin dira baztertu Landako erakustazokaz
haratago geratzen diren beste hainbat inte-

resgune. Urtero legez, kontzertuak ikuste-
ko aukera egongo da hainbat lekutan,
tartean Plateruena kafe antzokian. Libu-
ru eta disko azokak ez dira Durangoko
azoka bakarrak izango, gainera. Merkatu
plazan, Arbasok antolaturiko Euskal
Denda egongo da; euskal eskulangileek
eginiko lanak ikusi eta erosi ahalko dira

bertan. Sapuetxe gaztetxean, ostera,
Azoka Ez-komertziala egongo da. Aukera

horiez gain, beste hainbat gehiago eskain-
tzen dira Durangon egun horietan. Ezagutu
nahi duenak bertara joan beharko du,
ordea!

Aurtengo azokako ardatza erotismoa izan-
go da. Hasierako ekitaldian Joxemari Carrere
ipuin kontalariak parte hartuko du Maitasu-
naren arbola berbaldi-ipuin kontaketa saio-
arekin. Ohikoa eta urterokoa izan arren,
urtero ekimen berritzaileren bat egiten saia-

tzen dira: alde batetik, betiko bisitariei zer-
bait berria eskaintzeko; bestetik, bisitari
berriak erakartzeko. Horrela, beste herrialde
batzuetako ordezkaritzak ekartzeari ekin
zioten orain bost urte. Herrialde horietako

Argitaletxe eta diskoetxeek
erakusmahaiak azken
berrikuntzekin prest izaten
dituzte. Jon Hernaez - Argazki press

EGITARAUA

Abenduak 4
12:00 Inaugurazio ekitaldia, Elkartegian.
Maitasunaren arbola ipuin-hitzaldi epela,
Joxemari Carrererekin.
13:00 Ongietorria azokara, Landakogunea
plazan. ENHE eta Erraldek Bizkaiko bildo-
tsak erreko dituzte, eta ongietorri dastaketa
eskainiko zaie azokako bisitariei.
20:30 Gauean, Argi-Imanol Urbietak Argi-
zaiola saria jasoko du, San Agustin kultur
gunean 
Abenduak 5
Herrialde gonbidatua: Kurdistan.
13:00 Mahai-ingurua: euskara eta kurdue-
ra: estatu gabeko bi hizkuntza. Aretoan
16:30 Kurdistango kantak eta dantzak, abr
literatura aretoan.
18:30 Mahai-ingurua: Nik ere badut hitza
(Adierazpen askatasunaz). Aretoan. Eser
Uyansiz, Martin Garitano. Moderatzailea:
Martxelo Otamendi.
Abenduak 6
19:00 Tailer erotikoa. Aretoan. Erotik Toys
jostailu dendako Manex Rekaldek jostailu
erotikoen jatorri, ezaugarri eta erabilerak
erakutsiko ditu, jendearen laguntzarekin
eta umorez. Sexualitatearen alderdi onura-
garrienak hizpide izango ditu.
Abenduak 7
18:30 Mahai-ingurua: erotismoa sortzaile-
en begietan. Aretoan.
Ivan del Campo (zinema zuzendaria), Ka-
ttalin Miner (Queer), Ines Osinaga-Gose
(abeslaria), Edorta Jimenez (idazlea) eta
Jon Arano (komikilaria). Moderatzailea:
Paddy Rekalde.
Abenduak 8
18:30 Durangaldea bizi bideo lehiaketaren
sari banaketa. Aretoan.
20:00 Azoka zarratzea: ibiltari b(i)eroak.

Erotismoa izango da
aurtengo azokaren

ardatza, eta, ohiko liburu
eta diskoez gain, kurduen

kultura ezagutzeko
aukera izango da 

( )
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Jon 
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«Kultura inoiz ez da
egon lodi, baina
osasuntsu dago»

Krisi garaiak markatuta dator aurten ere Durangoko Azoka. Mu-
rrizketak jasan dituzte, eta baliabide gutxiagorekin egingo diote
aurre urteroko azokari. Izan ere, Jon Irazabal Durangoko Azokako
zuzendiaren ustez, eustea da uneotan garrantzitsuena.
Zeintzuk dira aurtengo azokaren berrikuntzak?
Krisi garaian gaude uneotan, eta horrek eragina izan du azokan.
Aurrekontuetan murrizketak jasan ditugu, eta egitaraua mugatu
behar izan dugu; beraz, ekitaldi gutxiago izango dira. Aurtengo
erronka, beraz, berrikuntzak ekartzea baino gehiago, azokari eus-
tea izan da, ez desagertzea. 45 urte iraun dugu, garai txar bat eza-
gutu dugu, baina uste dugu azoka honek garrantzi handia duela
euskal kulturaren munduan, eta hizkuntzaren barnean ikur bat
dela, eta, horrexegatik, eutsi egin behar zaiola uste dugu. Horixe
da aurten gure helburua. Agian, aurtengoa ez da izango guk aur-
keztu nahi genukeen azoka handia, baina gutxienez azoka hor
dagoela eta bizirik dagoela erakutsi ahal izango dugu. Herri ho-
nen gertakizunen irakurtoki bat gehiago da azoka, eta, ildo horre-
tan, aurrera egin behar da.
Eskariaren aldetik jaitsiera izan du azokak krisiarekin. Eskain-
tzan gauza bera gertatzen da, edo liburu eta disko sorkuntzan
ez da krisirik?
Tira, hori argitaletxeek erantzun beharrekoa litzateke. Krisia ba-
dago, eta argitalpenak murriztu dira urte osoan. Dena den, Du-
rango bozgorailu on bat izan da beti argitaratzeko; agian, azokan
eusten zaio eskaintzari, baina egoera ez da ona, ez liburugintzan
ezta diskogintzan ere. Diskogintzan, esaterako, egoera nahiko es-
kasa da.
1965. urtean egin zen lehen azoka. Zertan aldatu da azoka 45
urte horietan?
Gaztelaniazko esamolde bat erabiliz, de la ceca a la meca aldatu
dela esango nuke. Komunikabideetan lehenengo urteetan zuta-
be txiki bat agertzea gauza handia zen. Zentsurari aurre eginez
kaleratzen zen egunkarietan artikulu txiki bat. Tokia bera asko al-
datu da, azokaren bolumena nahiko txikia zen hasieran. Ia, ia ho-
gei mahai izan ziren lehen urte hartan. Orain ia 300 dira. Diru gu-
txirekin antolatutako zerbait zen, udalarekin urtero-urtero borro-
kan ibili beharra zegoan tokia uzteko… Mundu batetik bestera
igaro gara. Garai batean, apur bat nostalgiko jarriz, nik uste dut
kutsu kultural handiagoa zuela, lagunarteko toki bat zela. Eta

gaur egun handiagoa da, profesionalagoa. Iraultza handia izan
zen guretzat baliabide ekonomikoak izatea; 80. urtean Jaurlari-
tzarekin eginiko tratuari esker pertsona bat azokarako bakarrik
izatea lortu genuen, eta hori gauza handia izan zen. Lanetik atera
ostean, azokako gauzak prestatzen aritu beharrean pertsona bat
goizeko bederatzietan horrelako gauzez arduratzeak aldaketa
handia eragin zuen.
Militantziatik profesionaltasunera jauzi egin zenuten, beraz.
Bai, hala da. Dena den, hainbat kultur ekitalditatik esango nuke
Durangoko azoka azkenetarikoa, bakarretarikoa dela militantzia
minimo bat mantentzen duena. Baina, bai, profesionaltasun ho-
rrek normaltasun batean sartzea ahalbidetu zuen. Herri hau be-
zala, azoka ere nahiko anormala baita. Herri batean, kultur elkar-
te batek azoka nazional bat antolatzea ez da ohikoa. Talde eko-
nomikoek edo erakunde profesionalek edo erakunde ofizialek
antolatu ohi dituzte halakoak. Eta hori normaltasun ezaren adie-
razgarri da oraindik ere. Azoka guk antolatzea, diktaduraren, garai
baten ondorio da.
Durangoko azoka, oraindik ere, merkatua izateaz gain euskal
kulturaren topagune ere bada.
Bai, azokak badu oraindik kultur kutsua, bilgune funtzioa. Euskal-
dunen artean askorentzat Durangora etortzea tradizio bilakatu
da, erromesak Santiagora joaten diren moduan. Euskal kultura-
ren erromesaldietako bat da.
Durangoko azoka euskal liburugintzaren eta diskogintzaren
termometro bilakatu da. Zer dio gaur egun termometro ho-
rrek?
Kultura inoiz ez da egon lodi, baina lodi egon gabe ere nire ustez
osasuntsu dago. Mantentzen da, eta mantentzeak asko esan
nahi du. Negar asko egiten dugu… Atzerantz begiratuz, agian, ez
ginen gure ametsetara helduko, baina asko aurreratu dugu.
Ondo ez badago ere, ez dut uste hainbatek dioten moduan
pertsianak jaisteko moduan denik. Ondo ez, baina txarto ezta
ere.
Irakurle gazteen erreleboa bermatuta dago?
Merkatuaren arazorik handiena uneotan horixe da. Urtetik urtera
irakurleen adina gorantz doa. Gazteak beti Play Stationarekin
edo liburu elektronikoarekin aritzen direla uste dugu, baina gazte-
ek ere irakurtzen dute, galdetu behar duguna da zer irakurtzen
duten. Eta hurrengo galdera litzateke ea gazteek irakurtzen duten
hori euskal kulturak eskaintzen ote duen. Harry Potter euskaraz
eskaini zenean, adibidez, arrakasta izugarria izan zen. Neurri han-
di batean ez diogu erreparatzen gazteek nahi dutenari, ez dakigu
zer nahi duten. Gazteek ez dutela irakurtzen diogu, baina, adibi-
dez, Marca eta beste egunkari batzuk gazte guztiek irakurtzen di-
tuzte. Dugun produktua ez da interesgarria gazteentzat, eta hori
da arazoa. Aurkitze horretatik etorriko da, neurri handi batean,
galdera horren erantzuna.
Ekitaldiren bat nabarmenduko zenuke aurtengo egitarauan?
Egia esan, gure egitarau ofiziala nahiko murriztuta dago, hiruzpa-
lau ekintzatara murriztu da. Erotismoa izango da aurtengo azo-
karen gaia edo ardatza, eta horren inguruan hainbat eta hainbat
liburu eta disko aurkezpen egingo dira. Ahotsenearen ekitaldi
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Durangoko Azokako zuzendaria
eta Gerediaga elkarteko kidea
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Marisol Ramirez - Argazki Press

guztiek ere erantzun oso ona izan dute, eta euren egitaraua era-
bat beteta daukate. Haur literatur txokoarekin jarraitzen dugu.
Gure aukeretara mugatu gara, nolabait jarraitzeko. Nik uste dut
Durangora etortzen direnek izango dutela zer ikusia, zer entzuna
eta zer gozatua, bai guk, bai ahotseneak eta bai argitaletxeek an-
tolatzen dituzten ekitaldiekin.
Durangoko azoka ez da Gerediaga elkartearen lan bakarra. Zer
gehiago egiten duzue?
Durangaldearen aldeko lana da gurea.Diktadura gogorraren ga-
raian sortutako elkarte bat da Gerediaga.Garai hartan hainbat
eta hainbat ardatz izan zituen,gaueskola izan zen horietako bat.
Gaur egun,nekazari munduari laguntzen diogu,adibidez,eta bes-
te hainbat arazoren inguruan ere lan egiten dugu; folklorea,hiz-
kuntza eta abar.Kultur arloa asko lantzen dugu.Batetik,ekitaldi
historikoak antolatzen ditugu; Durangaldeko ezpata-dantza egu-
na,artzain txakur txapelketa eta beste hainbat ekitaldi,hitzaldi
zein ikastaroak antolatuz.Herri mailako ikerketen liburuak argita-
ratzen ditugu,baita ere.Durangaldeko dokumentazioa ere bul-
tzatzen gabiltza.Urte guztian egiten ditugu Durangaldeko hain-
bat eta hainbat gairen inguruko lanak,eta,era berean,uneotan,
hausnarketa batean gaude,etorkizunari buruzko eztabaidan.
Kultur arloan dauden zerbitzu eta beharrak,ekonomia arloan di-
tugun arazoak,komunikazioa…horren inguruan bueltaka gabil-
tza.Ez gara soilik iragana,ondare historikoa lantzen duen elkar-
tea.Iragan horretan oinarrituz,etorkizuna lantzea da gure xedea.
Beti landu izan dugu etorkizuna.
Zer esango zenioke Durangora etortzeko zalantzan dabilenari?
Krisia egon arren, ez dutela Durangora gastatzera etorri behar,
baina Durangotik buelta bat ematera etortzeko esango nieke.
Hiru liburu erosi ordez, bakarra erosi behar bada eta jatetxera
joan ordez, etxetik bokadiloa ekarri behar bada, egiteko, baina
gutxienez etortzeko. Aurten ere merezi baitu 45 urtetan abendu-
ko ekimena izan den horretara etortzea.
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Musika maisuaren bokazioari saria

Haurra zelarik lotu zitzaion Imanol Urbieta
Beristain (Zarautz, 1934) musikari. Sei urte-
rekin hasi zen herriko bandan klarinetea jo-
tzen. Eta musikari lotuta jarraitzen du egun
ere, gelditu gabe. Erretiratu ostean, 2004an,
Zarauzko erretiratuekin Udaberri abesbatza
sortu baitzuen eta bertako zuzendari lane-
tan aritu baita urteotan.

Erretiroa, beraz, ez da ibilbide oparoaren
amaiera izan. Horrexegatik, hain justu, eus-
kararen, kulturaren eta musikaren alorretan
urteetan buru-belarri lanean aritzeagatik,
Argizaiola sariarekin omendu nahi izan du
Gerediaga elkarteak Imanol Urbieta musi-
karia eta irakaslea.

Manolo saritzeko arrazoiak ugariak dira,
ezinbestean. Besteak beste, haren izena da-
rama, 1976an, haurrentzat euskaraz eginda-
ko lehen diskoak: Haur kantariak. Gerora
beste hainbat eta hainbat disko etorri ziren;
hainbeste, ezen zaila baita zehazki zenbat
disko grabatu dituen jakitea. Edonola ere,
ehundik gora. Eta diskoekin batera baita li-
buru mordoa ere.

Oso gaztetatik ekin zion musika ikasteari,
eta hamabost urte ingururekin abestiak
asmatzen hasi zen. Gerora ere horretan jar-
dun izan da. Harenak dira, adibidez, egun

haur eta heldu guztiek buruz dakizkiten
batzuk; Txoria nintzela, John Brown, Euska-
ra oi euskara, Alaken eta Mc Mikel abesti
ospetsuak.

Horrez gain, hainbat musika talderen sor-
tzaile izan da, baita hainbat kultur mugi-
menduren sustatzaile ere. 60ko hamarka-
dan, Ez Dok Amairu kultur mugimenduko
kide ere izan zen. Musika moldaketak egiten
zituen talde hartan, eta orduko hainbat
abeslariren laguntzaile lanetan ere aritu 
zen.

Berritzaile eta sortzaile
Musikaz gain, irakaskuntza izan da Imanol
Urbietaren pasioa. Hainbat eta hainbat ur-

tez aritu izan da irakasle lanetan, eta, horre-
tarako, ideia berritzaileak izan zituen. Musika

helburu baino gehiago bitarteko baliaga-
rria zela sinetsita, ikasketa alor guztietan
aplikatu zuen. Hori horrela, musika mate-
matiketan edo geografian solfeoan be-
zain erabilgarria dela erakutsi zuen.

Euskal Herriko Hezkuntza Planaren
erreforman parte hartu zuen, musika he-
ziketarako arautegia eginez. Eta hainbat

argitaletxerentzat ere egin zuen lan, ikas-
materiala sortzen.

Gipuzkoako lehen musika eskolak ere be-
rak sortu zituen. Zarautzen lehena, eta Her-
nanin eta  Donostian gerora. Gipuzkoako hi-
riburuko Xirula Mirula eskola ospetsuan mu-
sika eta pedagogia berritzailea uztartu
zituen Urbietak. Musika esperimentazio
zentroa eta grabaketa estudio bat ipini zi-
tuen martxan han. Hainbat ikerketa egin zi-
tuen musikak haurren heziketan zuen ga-
rrantziaz jabetuta. Izan ere, musika elitista
baztertu eta guztientzat eskuragarri egitean
jarri zuen arreta zarauztarrak.

Musikagintza, gainera, ez da izan Urbieta-
ren lan esparru bakarra, bestelako hainbat
kultur mugimendutan parte hartua baita.

1964tik 1978ra, Joxe Antonio Azpeitiarekin
batera Euskalzaleak taldeko partaide izan
zen. Haurrengan euskararen erabilera susta-
tzea zuten helburu.

Saritutako lana
Gerediaga elkarteak gaur emango dio Argi-
zaiola saria musikari, irakasle eta euskaltza-
leari, San Agustin kultur gunean  egingo den
ekitaldi batean. Hain zuzen, Durangoko
Atarte enpresak ekitaldi berezia prestatu du
aurten, sari banaketek izan ohi duten «for-
maltasuna» apurtuta. Hala hainbat ekintza
sorpresen bitartez, eta publikoaren konplizi-
tatea bilatuz, haurtzarora jauzi egingo dute,
sari banaketa jolas bilakatuta.

Aurretik, ordea, makina bat sari jasotakoa
da Urbieta. Duela hiru urte, Gipuzkoako Foru
Aldundiak Abbadia saria eman zion, «bere
lan berritzaileagatik eta bokazioagatik». Za-
rauzko Udalak ere Zarauzko Kultur Merezi-
menduaren domina eman zion, kulturgin-
tzan eginiko lana eskertzeko asmoz. Eta iaz,
Donostiako Orfeoia-UPV/EHU saria jaso
zuen, besteak beste.
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Gazte-gaztetatik euskal musikagintzan buru-belarri aritu
da Imanol Urbieta, eta zarauztarraren ibilbidea sarituko du
Gerediaga elkarteak, Argizaiola saria emanez.

Euskararen, kulturaren
eta musikaren alorrean

urteetan egindako
lanagatik Argizaiola saria
emango dio Gerediaga

elkarteak
( )

ARGIZAIOLA 
SARIAK.AURREKO 
URTEETAKO 
IRABAZLEAK

1992 Jon Bilbao.
1993 Bernardo Estornes Lasa
1994 Eusko Ikaskuntza / Euskaltzaindia
1995 Koldo Larrañaga, Benito Ansola,

Pio Caro Baroja, Fernando 
Larrukert, Nestor Basterretxea,
Euskadiko Filmoteka

1996 Antonio Zabala Etxebarria
1997 Bittor Kapanaga
1998 Juan Jose Agirre
1999 Jose Maria Jimeno Jurio
2000 Klaus F. A. Niebel
2001 Juan San Martin
2002 Labayru ikastegia
2003 Gerardo Bujanda
2004 Jose Luis Alvarez Enparantza,

Txillardegi
2005 Gotzon Garate
2006 ‘Jakin’ aldizkaria
2007 ‘Maiatz’ aldizkaria
2008 Juan Zelaia
2009 Ikastoletako lehen andereñoak.

Ordezkariak: Izaskun Arrue, Libe
Goñi, Izaskun Gastesi, Karmele
Esnal eta Begoña Aranguren.

Jon Urbe - Argazki Press
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Imanol Urbietak Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Anton Abbadia saria jaso
zuen 2007an. Imanol Otegi - Argazki Press
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Zapaldutako herri
baten literatura

Euskal Herritik begiratuta txoko urruna
dirudi Kurdistanek,eta badu zerbait ezeza-
guna,ezkutukoa.Hala ere,zer pentsatua ere
ematen du,herrialde ia ezezagun horretatik
iristen zaizkigun berriak gatazka politiko ba-
tenak baitira soilik.Badirudi arazoak eta ezi-
negonak bakarrik irudikatzen direla mende-
baldeko komunikabideetan.Alabaina,ga-
tazka politikoa baino askoz gehiago da Kur-
distan,eta,berezko hizkuntza duenez,noski,
literatura ere badu.Aurtengo euskal liburu
eta disko azokan literatura kurdua da gonbi-
datua.Hala,eskubideen aldeko borrokan
diharduen herri nekatu baten ahotsa ere
izango da Durangoko Azokan.Aldarrikape-
nekin batera,maitasuna,tradizioak eta bes-
telako kontu txikiak ere kontatzen direlako
Kurdistanen.

Urtzi Urrutikoetxea kazetari bilbotarrak lo-
tura estua du Kurdistanekin,maiz eman izan
duelako hango errealitatearen berri.Hango
egoera ezagutzen du,eta,literaturari dago-
kionez,Urrutikoetxeak azpimarratzen du
euskal literaturarekin badirela antzekotasu-
nak.«Ahozko tradizio luzea izan dute; kan-
tuak ere asko dira.Baina estatu bat ez izate
horrekin arazoak izan dituzte,haien hizkun-
tzak ez duelako ofizialtasunik izan.Beraz,
idatzizko literatura ibilian-ibilian garatu be-
har izan dute».Literaturaren gaitegiari dago-
kionez,sarri jotzen dute kurduek «gai politiko
eta kontu abertzaleetara»,testuinguru so-
zialak hala eraginda ziur asko.«Erresisten-
tziari buruzko kantu asko dituzte,eta nola
edo hala haien herriak behar zituen kon-
tuak idatzi dituzte.Hala ere,gaiak asko di-
bertsifikatu dira azken hamarkadatik ho-
na.Iraken,esaterako,badute autonomia
bat,aberastasun bat,halako burgesia
moduko bat.Bestalde,erbesteko litera-
tura ere badute kurduek,guk bezala»,dio
Urrutikoetxeak.

Literatura kurduaren gailurretako bat
Mem û Zin izeneko obra da (Mem eta Zin),
Durangoko erakusmahaietan ere salgai jar-
tzea espero dena. XVII. mendean idatzi zuen
Ehmede Xani idazle kurduak, poesia gisa,
baina prosara egokitu dute. Ezinezko maita-

sun istorio bat da liburuaren oinarria, eta
klase sozial ezberdineko bikote bat da pro-
tagonista. Hala ere, norbere herria kanpoko-
ari saldu izanaren ideia azaltzen da obraren
testuinguru gisa. Liburua euskaraz argitara-
tzeko prozesuaz mintzo da Urrutikoetxea:
«Manuel Martorellek gaztelaniara egokitu
zuen liburua, baina azkenean lan hark ez
zuen argirik ikusi. Dohainik utzi zigun itzulpe-
na, eta, bion artean moldaketa batzuk egin-
da, euskarara itzuli dugu». Urrutikoetxeak
azpimarratzen du lehen begiratuan «liburu
lehorra» dirudiela, baina benetan, Ekialde
Hurbileko zapore guztiak eta sentsualitatea
biltzen ditu, hango oihartzunak azken fine-
an». Txalaparta argitaletxeak jarriko du sal-
gai Mem û Zin liburu kurduaren euskarazko
bertsioa, eta Euskal Idazleen Elkarteak ere
zatika aterako du Hegats aldizkarian.

Gainontzekoan, Durangoko Azokan lite-
raturagile kurduak egotea espero dute.Hor
izango dira Ingalaterran erbestean dagoen
Ehmed Huseyni eta Serko Bekas eta Neznd
Begikhani literaturagileak,bisa kontuekin
arazorik ez baldin bada.

Herrialde zatitua
Antzinako zibilizazioak sortu ziren tokian da-
go Kurdistan,Ekialde Hurbilaren erdigunean.
Historikoki leku estrategikoa izanik,botere
handi-mandiek etengabe desiratu duten lu-
rraldea izan da.Egun,Irak, Iran,Turkia eta Si-
riaren artean dago banatua Kurdistango

eremua,eta Iberiako Penintsularen antze-
ko azalera du.Urrutikoetxeak azaltzen due-
nez,«antzinatik da lurralde irrikatua.Esate-
rako,Sobietar Batasunaren eta NATOren ar-
teko muga izan ziren Kurdistango inguruak;
Israel ere bertatik bertara dago,eta, ikusten

denez,nahasmenduaren erdi-erdian egon
dira beti.Besteak beste,hango uragatik eta
petrolioagatik» ere bai.

Aferaren egoera «erridikulua» izatera ere
iritsi da Urrutikoetxearen arabera. Q, W eta X
hizkiak alfabeto kurduaren barnean daude;
ez, ordea, alfabeto turkiarrean. Ondorioz,
Turkiak debekatuta ditu hiru hizkiak, ustez
kurduen separatismoa bultzatzen dutelako.
«Egoera erridikulu batera iritsi dira gauzak,
eta kurduak ohartu dira horretaz. Orain, ego-
eraren berri nazioartean zabaltzeko ahalegi-
netan daude». Bestalde, hamar urteko nes-
ka bat etxean bertan hasi zen kurduerazko
klaseak ematen. Turkiak epaitegietara bidali
zuen neskatoa, horrelakoek bukatu egin

behar zutela esanda. Hala, Europaren au-
rrean barregarri gelditu zen Turkia beste
behin, eta afera horretan atzera egin
zuen».

Etorkizun iluna dute kurduek, nahiz eta
Iraken egoera hobea duten, hizkuntza ofi-
ziala baita kurduera arabierarekin batera.

Egoera gordina, lau botereren artean ba-
natuta dagoen herri historiko batentzat.
Bere txikian, Kurdistanen aldeko aldarriak
izango dira Durangoko Euskal Liburu eta
Disko Azokan. Elkartasunak, irudimenak, li-
teraturak eta adierazpen askatasunak ez
dutelako muga kontuez ulertzen.

10 p DURANGOKO 45. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

Literatura kurdua da aurtengo liburu eta disko azokako
literatura gonbidatua. Aldarrikapenez beteriko literatura,
nahiz eta badituen bestelako gaiak. Aurten, gainera,
kurdueratik euskarara itzulitako lan bat izango da azokan.

Txalaparta argitaletxeak
salgai jarriko du ‘Merm û

Zin’ liburu kurduaren
euskarazko bertsioa,

eta Hegats aldizkarian
zatika aterako dute

( )
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Neskato bat kurduerazko klaseak
ematen bere etxean. Turkiak
epaitegietara bidali zuen neskatoa.
Urtzi Urrutikoetxea
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Irati
Jimenez( )

«Atsekabea irakaspen bat izan daiteke,
ez du zertan betirako kondena izan»

Erdi gizaki erdi katu diren pertsonaiak sortu ditu Irati Jimenezek
(Mundaka, 1977) Atsekabe zaitut lanean. Iluntasuna eta fantasia
ardatz minaren kontrako apologia dela dio idazleak
Eleberri izateko laburregia eta ipuin izateko luzeegia. Zer da
Atsekabe zaitut?
Kontakizun luze bat da. Hibrido bat da, nobela labur-labur bat
izango litzateke, nobelaren elementu guztiak baititu. Nire ustez,
hain laburra da muturreko emozioak kontatzen dituelako eta, be-
raz, horiek ezin dira asko luzatu, itogarria egiten delako.
Sailkatu beharra dago?
Sailkapena kanpora begira izan ohi da garrantzitsuagoa, liburua
saltzeko. Irakurlego abstraktu posible horri bideratuta dago sail-
kapena. Niri, idazterako orduan, ez nau gehiegi larritzen.
Fantasia erabili duzu, errealitatea azaltzeko. Zer dela eta?
Antza, nire joera bat da hori, inoiz ere egin izan baitut. Ez dakit zer-
gatik, baina naturala egiten zait. Egia esan, ohikoa da gezurrera
jotzea egia erakusteko. Elementu fantastikoek, azkenean, bai
kontakizun honetan bai orokorrean, hiperrealismo sentsazioa
eragiten dutela uste dut. Adibidez, nire pertsonaiak katu itxura
baldin badu, eta negarrez ari dela katuaren ulua egiten badu, nor-
berak une batean sentitu dezakeen minaren espresio bat da, oso
muturrekoa. Baina hain muturrekoa denez, era berean, oso uler-
terraza suertatzen da. Niretzat, fantasia emozioetara hurbiltzeko
bide bat da, beraz, kontraesankorra badirudi ere, errealitatera
hurbiltzeko tresna bat.
Harremanak lantzen dituzu kontakizun honetan. Harreman
guztien artean, baina, Eme eta Hamar pertsonaien arteko la-
guntasuna da ardatza.
Hala da. Oso bitxia da, izan ere, orain arte idatzi izan ditudan
gauza gehienetan, beharbada horretara ohituak gaudelako,
bereziki bikote harremanak landu ditut, maitasun erromantikoa-
ren ideia hori. Eta adiskidetasuna ez dut landu, baina, azken fine-
an, adiskidetasuna da bizitzan zehar egiten dugun altxorra da,
nire kasuan behintzat. Egiten duguna, biltzen duguna, lagunak
dira. Familia tokatu zaigu, hobeto edo okerrago konponduko
gara, edo hobeak edo okerragoak izan gaitezke, baina tokatu
egin zaigu. Bikote harremanak eta maitasuna ere oso garrantzi-
tsuak dira, baina bizitzako gorabehera horietan guztietan, azke-
nean, lagunak daude. Asko gustatu zait laguntasunaren poz eta
minetan barneratzea. Finean, non zauden hortaz hitz egiten
duzu, eta berriz lagunak aurkitze horretan harrapatu nau konta-
kizun honek. Lagunekin maitemintzearen une honetan, bere min
eta pozekin.
Eme, protagonista, hasiera arra zela diozu. Zer dela eta azkene-
an emakumezkoa?
Egia esan, orain kontakizuna begiratuta eta protagonistak, gaine-
ra, Eme izena duela ikusita, arraroa egiten zait aurreko hautua.
Egia da, inkontzienteki edo, gizonezkoen pertsonaiak deskriba-
tzera jotzen dudala. Kuriosoa da, berez, erosoago suertatu be-
harko bailitzaidake emakumearen ikuspuntutik idaztea. Pertso-

naia hau nire buruan sortu zenean detektibe bat zen, genero bel-
tzetik oso hurbil zegoen halako noir pertsonaia bat. Eta hasieran
pentsatu nuen, detektibea, gizonezkoa. Gero konturatu nintzen
hori oso arbitrarioa dela, eta kontakizunak askoz indar handiagoa
zuela pertsonaia emakumezko bat izanda. Orduan jada emaku-
me gisa ikusten nuen neure buruan, eta galdu dut Eme gizonezko
ikusteko gaitasuna.
Pertsonaiak erdi katu erdi gizakiak dira. Zergatik katuak?
Katuak asko gustatzen zaizkit. Izaki liluragarriak iruditu izan zaiz-
kit beti. Ohiko galdera da; katuak ala txakurrak? Nik, katuak, ino-
lako zalantzarik gabe. Gizakiekin antzinatik bizi diren arren, oso
izaki autonomoak dira. Gurekin bat egin dute, eta guk beraiekin,
baina guk gure mundua dugu, eta beraiek, beraiena. Katu bati be-
gira nengoela bururatu zitzaidan istorio hau. Zerbait beltza idatzi
nahi nuen, genero aldetik, eta apur bat gotikoa zen zerbait, eta
katuari begira ipuinaren lehen hazia bururatu zitzaidan. Hazi hori
esaldi bat da, eta esaldi hori honakoa izan zen: «Eta detektibe
guztiak sakonean katuak balira?». Esaldi horretatik abiatzen da
fantasia guztia. Badirudi katuek bizitza paralelo bat dutela, eta
horretaz doa kontakizuna, neurri batean, ikusten ez ditugun beste
hiri, beste bizitza paraleloei buruz.
Eleberrian hainbat galdera planteatzen dituzu. Atsekabeak
egiten gaitu?
Egia da, tristea bada ere, nekez ikasiko genituzkeela ikasten ditu-
gun hainbat gauza, eroriko ez bagina, nire kasuan behintzat. Mina
hartzen dugulako ikasten dugu maiz. Txikitan sortzen dugun mo-
zorroak, edo izateak, une batean ito egiten gaitu, eta hori ere
apurtu egin behar da. Nik uste dut metamorfosi garrantzitsuak
guztioi gertatzen zaizkigula eta minarekin etortzen direla. Eta ez
zaio beldurrik izan behar minari. Berez, kontakizuna minaren kon-
trako apologia bat da eta zorionaren aldeko borrokan ari da itsu
pertsonaia. Baina egia da min horretatik asko ikasten dugula, eta
erortzen garenean ikasten dugula egiten ari ginena ez zela egokia.
Mina ikasteko aukera bat da.
Miseriak badu tokirik munduan?
Handia du. Norbera une zailak pasatzen ari denean, min horri aur-
pegira begiratzen dionean, konturatzen da inguruan zenbat jende
dagoen atsekabetuta. Atsekabea armada bat da, benetan. Ho-
rren kontra norbera oldartu egin behar da. Atsekabea irakaspen
bat izan daiteke, ez du zertan betirako kondena izan. Baina atse-
kabeak, miseriak, oso toki handia du munduan.
Bilbo aukeratu duzu. Oraingo Bilbo, edo zure memorian iltzatu-
tako Bilbo da kontakizunekoa?
Bien arteko nahasketa da. Gaur egun existitzen den Bilbo hor
dago, oso bilbotarra dela esango nuke, eta Bilbon dabilenak eza-
gutuko du. Baita marrazkietan ere. Baina Bilbo berrienarekin
batera agertuko zaio beste Bilbo bat, memorian gordetako hori,
askoz herdoilduago dagoena, umetan ezagutu nuena baita.
Oraindik ere badena, dena den. Bilbo kontraste handiko hiria da
oraindik, eta horrexegatik ezin hobe datorkio kontakizunari.
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D
Idazlea, ‘Atsekabe zaitut’ nobela
argitaratu du
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Gainbegiratu historikoa eskualdeari

Gerediaga elkarteak Durangaldeko
ikerketa eta historia urtekaria kaleratu du.
Laugarren urtez, kioskoetan da Astola aldiz-
karia. Laugarren zenbakiak dituen 160 orrie-
tan zehar —guztiak koloreetan— Bizkaiko
eskualdeko gai ugari jorratu dituzte. Durango
eta inguruetako jendeak idatziriko testuak
eta argazkiak jasotzen dira bertan. Aldizkaria
Durangaldeko liburu denda nagusietan
dago salgai; Durangoko Azokak irauten
duen egunetan, Gerediaga elkarteak azokan
bertan duen gunean erosi ahalko da, bost
euroren truke.

Orotariko gaiak jorratzen dira Astola-n.
Krisiak kulturgintzan duen eraginaz ohartu-
rik, hitzaurrean kultur arloan jarduten den
ororen lana txalotzen dute Astola-koek.
Ostean, eskualdean urtean zehar jazo
diren kultur albisteak gainbegiratu dituz-
te.

Laugarren zenbakian sei gai nagusi
bereizi zituzte. Adibidez, Igor Elortza bertso-
lari durangarrak 1950-1960 bitarteko ber-

tsolari txapelketei buruz idatzi du. Hala, Biz-
kaiko lehendabiziko bertsolari txapelketak
gogora ekarri nahi izan ditu. Durangaldean
jokatu ziren txapelketei eta eskualdeko ber-
tsolariei aipamen berezia egiten die. Xabier
Amurizak erreportajea aberasten du, bere
ikuspuntua emanez. Jesus Muñiz Petralan-
da Eleiz Museoko kideak, bestalde, Kuru-
tziagako gurutzeari buruz idatzi du; Kuru-
tziagako gurutzea Durangoko ondare
historiko eta artistiko garrantzitsuenetako
bat da. Gurutzeak historian zehar izan
dituen kokalekuak argitzeaz gain, gurutzea-
ren deskribapen zehatza egiten du Muñi-
zek.

Industria eta aisia
Laugarren zenbakiko azaleko argazkia Julian
Izaga Azterlaneko zuzendariaren erreporta-
jekoa da. Bertan, fundizioari buruz jarduten
da Izaga. Fundizio edo galdategiek garrantzi
handia izan dute Durangaldean; erreporta-
jean garrantzi hori azpimarratzeaz gain, fun-
dizioek urteetan izandako garapenaren la-
burpena egiten du Julian Izagak. Egun, Elo-
rrio eta Iurretan daude eskualdeko galdategi
gehienak. Halere, Durangon bertan, bi fundi-
ziotan, 300 lagun inguruk lan egiten dute. In-
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Laugarren urtez, eskura izango da ‘Astola’ aldizkaria, eta
bertan Durangoko eta inguruetako jendeak idatziriko
testuak eta argazkiak ikusteko aukera izango da.

Kurutziagako gurutzea, eskualdeko
herrietako gaztetxeen egoera eta
Otxandio eta Oletaren arteko mugak
aztertu dituzte, besteak beste, Astola
aldizkarian. Txelu Angoitia
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Ildoari jarraituz
Aurreko urteetan bezala, eduki sakoneko
erreportajeak eta kalitate oneko argazkia di-
tuen lan mardul bat kaleratu du Gerediagak.
Lehendabiziko urteetako bi zenbakiek espe-
ro ez zuten arrakasta izan eta amaitu egin zi-
ren. Ondorioz, hirugarren eta laugarren zen-

bakiek ale gehiago izan dituzte. Hirugarren
Astola-n berrikuntza bat izan zen: Duran-
galdeko pertsona ezagunek haurtzaroko
eta gaztaroko leku kutunak aurkeztu zi-
tuzten, Barruko Ibilbideak izendaturiko
atalean. Esperientziarekin gustura gera-
tu ostean, zenbaki honetan, laugarrene-
an, eskualdeko beste bost pertsona eza-

gunek beren leku gustukoena erakusten
dute. Besteak beste, Ustaritz Aldekoaotalo-
ra Athleticeko jokalaria agertzen da. Aurreko
urteetan bezala, testuak hainbat pertsonak
idatzi dituzte. Argazki gehienak Txelu Angoi-
tiak ateratakoak dira.

kin egiten duen antzera egiten du Igor Bas-
terretxea historialariak ere; honek Elorrioko
Iturri jauregia aztertu du. Etxe horren historia
azaltzen du Basterretxeak. Horiez gain, bes-
telako gaiak jorratzen dituzten erreportajeak
ere badaude. Jose Julian Bakedanok, adibi-
dez, Durangaldeak zinemagintzarekin izan

duen loturari buruz idazten du. Fernando
Martinez Ruedak Otxandioko mugari buruz
idatzi du. Erreportaje horretan, besteak
beste, Otxandioren eta Oletaren arteko ika-
mikaren zergatia azaltzen da.

dustria du hizpide Garbiñe Aja historialariak
ere; denboran atzera jauzia ematen du hark.
Arrazola eta Axpeko Meatzarien lana eta bi-
zimodua nolakoa izan zen erakusten du Ajak
erreportaje honetan. Duela mende bat, hau
da, 1910. urtean Bizkaian egin zen greba ere
aztertu du.

Industriak pisu handia izan du Durangal-
dean. Ez da eskualdeko ardatz bakarra,
ostera. Badira sistematik kanpo geratzen
diren esparru askeak ere. Elorrioko Gazte-
txea okupatu zutenetik —duela bi hamar-
kada baino gehiago—, hainbat etxe oku-
patu dituzte eskualdeko beste hainbat
herritan: Abadiño, Durango eta Berriz dira
herri horietako batzuk. Iban Gorriti kazeta-
riak eskualdeko gaztetxe bakoitzaren histo-
ria laburra eta egungo egoera azaltzen ditu
Gaztetxeak Atik Zra deituriko erreporta-
jean.

Jesus Muñizek Kurutziagako gurutzeare-

‘Astola’-ren laugarren
zenbakian, eskualdeko

bost pertsona ezagunek
gaztaroko leku

gustukoenak erakutsiko
dituzte.
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Txikientzako proiektua,
baina ez proiektu txikia

Abenduaren 5etik 8ra bitartean, haurrek
ez dute gurasoekin egon beharrik izango.
Haientzako berariaz atonduriko gune bat
izango dute beste urte batez. Halere, aurten
gune hori tokiz aldatu dute. Landako era-
kustazoka alboan dagoen Elkartegia eraiki-
nean ipiniko dute aurten haurrentzako lite-
ratur txokoa. Liburu eta disko azoka
helduentzako gunea izan arren, haurrek
euren txokoa dute. Aurten egun bat gutxia-
go zabalik izango bada ere, bertan gustura
egon ohi dira umeak; lehen esan bezala,
haientzako espresuki antolaturiko ekime-
nak daude gune honetan. Aurten, hogeita
batgarrenez, haurrek beren txokoaz goza-
tzen jarraituko dute.

Haur Literatur Aretoak bi oinarri sendo
ditu. Alde batetik, ikasturtean eskualdeko
ikastetxeetan egiten den lana; beste alde
batetik, liburu eta disko azokak irauten duen
egunetan egiten den lana. Lehendabizikoa-
ren helburua da bi eta hamabi urte bitarteko
umeak euskaraz bizitzea; horretarako, lite-
ratura erabiltzen dute. Liburuek haurrengan
eta haien gurasoengan interesa piztea bila-
tzen dute, horrela guztiak euskal kulturara
erakarri ahal izateko. Esan bezala, haur Lite-
raturaren Aretoaren lehendabiziko fasea
Durangaldeko ikastetxeetan egiten da;
horretarako herrietako udalen laguntza izan
ohi du Berbarok. Idazleekin solasaldiak izan
ohi dituzte ikasleek, besteak beste; guztira,
5.000 ume inguru batzen dira Haur Litera-
tura Aretoan. Antolatzaileen esanetan, ikas-
tetxeetan ohitura bilakatu da jada ekimen
hori. Haur Literatur Txokoa parte-hartzaile
egiten duen ekimen bat beste guztien gai-
netik nagusitzen da, Liburu Erraldoia, hain
zuzen. HLA ekimenean parte hartzen duten
ikastetxeetatik liburu erraldoi bat pasatzea
da egitasmoaren funtsa; ikastetxeetatik
pasatzea da ekimenaren funtsa. Ikastetxee-

tatik igarotzean, ikasleek ipuin edo 
olerkiak idatzi edota marrazteko aukera
dute.

Haur Literatur Aretoari eusten dion biga-
rren zutabea liburu eta disko azoka bera da.
Azokak irauten duen egunetan ezartzen den
txokoa, hain zuzen. Orain artean, Landako
alboan ezartzen ziren moduluetan ipintzen
zuten; aurten, aurretik esan bezala, Elkarte-
gian egongo da haurrentzako txokoa. Bes-
telako formatua izaten du ekimen horrek;
hemen, egun osoko egitarauak prestatu ohi
dituzte. Aurtengoa ez da salbuespena izan-
go. Abenduaren 5etik 8ra hainbat ekimen
izango dira Elkartegian. Goizeko 10:00etan
hasita, iluntzeko 20:00 arte irauten duten
egitarauak antolatu dituzte Berbarokoek.
Aurten, bi libururen aurkezpenak egongo
dira, besteak beste. Xabier Mendiguren
eta Cristina Fernandezek Super ondo
liburua aurkeztuko dute igandean, hila-
ren 5ean; abenduaren 6an, berriz, Miren
Agur Meabe eta Eider Eibarrek Mila mag-
nolia lore liburua aurkeztuko dute. Esku-
lan tailerrak ere egongo dira, besteak
beste, papiroflexia tailerra eta orri marka-
tzaileak egiteko tailerra. Irakurketa librerako
astia ere izango da.

Lehendabiziko hartu-emana
Hainbatek pentsatu dezaketenaren aurka,
Haur Literatur Txokoa ez da haurtzaindegia.
Hau da, ez da umeak zaintzeko gune soil
bat. Umeentzako txoko horrek bestelako
funtzio bat du: 2-12 urte bitarteko umeak
euskal musikara eta literaturara hurbiltzea,
hain zuzen. Txikien partaidetza sustatzeko
begiraleak egongo dira uneoro.

Gaztetxo askorentzako euskal kulturgin-
tzarekin duten lehendabiziko kontaktua da
Haurrentzako Literatur Txokoa. Hori dela
eta, liburu eta disko azokako antolatzaileek

kontuan hartzen dute egitarauak prestatze-
ko orduan. Urtez urte hazten joan den eki-
mena da Berbarok antolaturiko hori, eta
orain arteko lekuak txiki geratzen joan zaiz-
kie. Hori dela eta, berdeguneetan zeuden
moduluetatik Elkartegira igaro dute HLA.
Ordutegiari dagokionez, lehen esan bezala,
10:00-20:00 artean egongo da zabalik;
Durangoko Liburu eta Disko Azoka zabalik
dagoen bitartean zabalik egongo da Haur
Literatur Txokoa ere.

Urte luzeak lanean
Berbarok hasierako helburuaren alde jarrai-
tzen du lanean; hots, euskaraz bizi eta hitz
egiteko guneak sortzen. Duela bi hamarka-
da baino gehiago sortu zen elkarte hori;
duela 21 urte, hain zuzen. Literatur Aretoa
helburu horretarako bidetzat jotzen dute;
hau da, haien estrategiaren barruan dago.
Antolatzaileen esanetan, umeei —gurasoei
ere bai, oro har— asko kostatzen zaie irakur-
tzea, eta are gehiago euskaraz. Hori dela
eta, etxean eta hezkuntzan aldaketak egon

behar direla uste dute. Ikastetxeetan 
gauza batzuk aldatzen hasi dira jada. Ikasle
guztiei liburu bera irakurtzeko agindu beha-
rrean, irakasleek idazle bat proposatu ohi
dute; ondoren, ikasleak idazle horren zein
liburu irakurriko duen erabaki dezake horre-
la.

Euskara sustatzeko estrategia horren
barruan dago Haur Literatur Txokoa; hala
ere, ez da Berbarok egiten duen lan bakarra.
Euskarazko gune gehiago ere bultzatzen
ditu: Pinondon Berbarok duen txokoa eta
Durangoko Plateruena Kafe Antzokia ere
euskararen erabilera bultzatzeko guneak
dira. Liburu eta disko azokaz harago, Berba-
ro elkarteak urte osoan jarduten du aisialdia
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2-12 urte bitarteko umeak musikara eta literaturara
hurbiltzeko asmoarekin sortu zuen Berbarok haur literatur
txokoa. Aipaturiko gunea Durangoko Liburu eta Disko
Azokako zutabe garrantzitsuenetariko bat da
Ahotsenearekin batera.

Liburu eta disko azokaz
harago, Berbaro

elkarteak urte osoan
jarduten du aisialdia eta

euskara uztartzeko
ekimenak antolatzen

( )
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Aurten bi libururen aurkezpena egingo dute
Haur Literatur Aretoan. Gederiaga elkartea

eta euskara uztartzeko ekimenak antola-
tzen. Adibide gisara, udarako prestatzen
dituzten udalekuak aipa daitezke. Heldua-
goen artean euskararen erabilera sustatze-
ko Berbalagun ekimena ere sustatzen dute.
Euskararen normalizazioaren alde lan gogo-
rra egin arren, egokiena horrelako elkarteak
existitzeko beharrik ez egotea izango litzate-
ke.

Iaz hogeigarren urtemuga izanik, ospaki-
zunetarako tartea hartu zuten Berbaroko
lagunek. Eta bi hamarkadetan eginiko lana-
ren balorazioa egiteko garaia ere izan zen.
Publiko eginiko gogoetetan agertzen dena-
ren arabera, oro har balorazio ona egiten du
Berbarok. Haien ustetan, bi hamarkada
horietan egindako lana egokia izan da.
Azken urteetan, ekimenak ugaritu egin dira
(Berbalagun, udalekuak…), eta jende gehia-
gorengana iristen dira. Durangaldera heda-
tzea da hurrengo pausoa.
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Berri Txarrak 
Denak ez du balio-singelak
1997-2007. Gor

Talde nafarraren abesti onenen
bilduma da. Berri Txarrak talde-
ko eta Gor diskoetxeko webgu-
neetan 500 zalek hautatutako
abestiak dira. DVDa ere sortu
dute, eta bertan 2007an edita-
tutako Zertarako amestu doku-
mentala dago ikusgai. Kansan-
en Ed Rose musikagilearekin
egindako grabaketak eta Jaio.
Musika. Hil birari buruzko erre-
portajea ikus daitezke.

Bizardunak 
En Zugzwang. Gor

Taldearen bigarren CDa da, Gor
diskoetxearekin egindako lehe-
nengoa. Euskal folk erradikale-
an oinarritutako estilotik abiatu-
ta, folk irlandar, euskaldun
ukituak uztartzen ditu. Euren
lehenengo lanak muga guztiak
gainditu zituen, eta euren doinu
eta hitzengatik deigarri gertatu
zen.

Euskal Herriko lur maitea 
Elkar

2008an argitaratutako Gu gira
bilduma arrakastatsuaren osa-
garri moduan plazaratu dute
Euskal Herriko lur maitea izene-
ko hau. 2 CD euskarrian eta 40
abesti bilduz, 26 kantariren kan-
turik adierazgarrienak aurkeztu
dituzte bertan. Grabaketa guz-
tiak jatorrizkoak izaki, azkenean,
kantutegirik ezagunena eta
gogoangarriena erabiliz, bildu-
mak aro oso bat dakar gogora,
60ko hamarkadaren erdialdean
hasi eta 80ko hamarkadaren
erdira arte irauten duen historia
bizia.

Euskal Herriko lur maitea ize-
neko disko honek ederki konbi-
natzen ditu garaiak, grabaketak
eta ahotsak ere: Luis Mariano-
ren ahots emankor lirikoa,
Ameslariak, Urretxindorrak eta
Argoitia neba-arrebak taldeen
nostalgia alaia, Errobi, Itoiz, Hai-
zea eta gisa horretako taldeen

folk-pop-rock oldartsua eta Be-
nito Lertxundi, Mikel Laboa, Xa-
bier Lete, Imanol Larzabal, Lour-
des Iriondo, Amaia Zubiria, An-
tton Valverde, Estitxu, Pantxoa
eta Peio, Jean Mixel Bedaxagar,
Gontzal Mendibil & Xeberri, Jo-
kin eta Josuren abestiak ere
ageri dira diskoan.

Garikoitz Mendizabal eta
Aitor Furundarena
Arnasak. Elkar

Arnasak diskoa, oso modu sotil
bezain eder eta adierazkorrean,
bi tresna eta tresna jotzaileren
arteko uztarketa esanguratsua-
ren isla da. Aitor Furundarenak
eta Garikoitz Mendizabalek,
eskusoinua eta txistua elkarren
artean osatuz, maila handiko
konposizio alaiak eta dantzaga-
rriak aurkeztuko dituzte, aire
zabalean sen herrikoi erakarga-
rria eta unibertsala barreiatzen
dutelarik.

Lovin’ Gaztea
Elkar 

Azken hogei urteetako euskal
maitasun kanturik bikainenen
bilduma. Bertan, alde batetik,
Ken Zazpi, Berri Txarrak, Gatibu,
Su Ta Gar, Betagarri, Sugan,
Esne Beltza, Kerobia, The Uski’s,
Katamalo, Kauta, Gari, Gose...
taldeen kanturik samurrenak
aurkezten dira. Eta, beste alde
batetik, Barricada, El Menton de
Fogarty eta We Are Standard
taldeak ere bertsio bana eginez
agertzen dira, Barricada, Itoiz
eta Hertzainak taldeak gogora
ekarriz.

Esne Beltza
Noa. Baga Biga

Esne Beltza taldearen bigarren
diskoa, Noa, doinu anitzez josita
dator. Esne Beltza global bas-
que erroa da. Esne Beltzan
doinu guztiek hitz egiten dute
euren izenean, hangotarrak eta
hemengotarrak. Esne Beltzaren
musika-marmitaren barruan,
koloreak, aniztasuna eta oraina
daude, gizaki kaletarren oina-
rriak musika bihurtuta. Esne
Beltzak sortutakoa sortuz,
gomutatuz hango-hemengo
musiken etorria toki guztietara
joanez, beti hara-hona-horra
doazela aldarrikatuz. Esne Bel-
tza taldearen diskoak mundua
erakusten du doinu mendera-
kaitzen bidez. Aniztasuna, kultu-
ra gutxituek duten indar asalda-
tzailea. Hainbat doinu
desberdin darabiltzan arren, bi
hari nagusik batzen dute Esne
Beltzaren musika: trikitiaren
soinu erakargarriaren kemenak
eta ahots goxoaren ahalmen
biribilak. Esne Beltza taldean
kantuak ez daude nola-hala
sakabanatuta, nahasketa ez da
nolanahikoa. Erritmo guztiek
gordetzen dute beren jatorria,
baina Esne Beltza taldearen
indarra hor dago, denak batu
egiten dituela erarik naturalene-
an, doinuen gardentasuna gor-
dez. Hurrengo zerrendak argi-
tzen du zer izan daitekeen Esne
Beltza taldearen Noa bigarren
diskoa: roots world, munduko
sustraiak, rebel music&roots,
sustraidun doinu matxinoak eta
bihurriak, trikitia, global basque

erroak, cumbia, korridoak, ska,
disco-ska, reggae, dancehall,
accid-jazz, balenato, sonidero,
porro, soul, rap, rumba afrikarra,
dub, hip hop, rock, reggae-ska-
rock, soukhous, son kubatarra,
arabiar rapa, reggaeton, fla-
menkoa, mbalax, country ame-
rikarra, italiar kantua, tex-mex,
erritmo tropikalak, cumbia
kolonbiarra, musika beltza,
mariatxia, salsa, mambo,
drum&bass, souk, txaranga,
timba… Esne Beltzak mundu
zabaleko herrietako doinuekin
festa, algara eta konpromisoa
islatzen du. Esne Beltza rebel
music&roots da.

Doctor Deseo 
Cartografía imposible.
Baga Biga

Doctor Deseo taldearen hama-
bigarren diskoak desioaren
lurraldean dauden hamar abes-
ti dakartza, desioarekin eta
desioaz xuxurlatuz. Hamar
kantu loturik edo askaturik dan-
tza egiteko, jira eta biraka ibil-
tzeko, gerri, hanka eta gainon-
tzeko gorputz atalak etengabe
mugitzeko, bizirik gaudela sen-
tiarazteko geure bihurgune eta
txoko orotan. Hamar abesti
desioaren lurraldean, desirare-
kin eta desioaren gainean. Fen-
der gitarrek rock-and-rollaren
jatorria gogorarazten dute
(mendebaldea). Flamenko zer-
tzeladek eta itxurako gitarrak
(hegoaldea). Mila eta bat gauak
gogora ekartzen dituzten soinu
arabiarrak, Sherezadek istorioak
kontatzen zituenekoak burua ez
galtzeko (ekialdea). Iparra gal-
duta eta bila…

Sutura 
Sueños podridos. Baga Biga

Sutura taldea Trintxerpen (Gi-
puzkoa) elkartu zen,1997an.Su-
tura taldearen hirugarren disko-
ak Sueños podridos du izenbu-
rua.Sutura taldea batu zenean,
orduak eta orduak eman zituen
punk musika entzuten,punka
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Udazkeneko
diskoak
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nen testuak (Urtzi Urkizu,Mon-
txo Cornago) ere hartu ditu mai-
leguan.Grabazioan Idoia Oteiza
(pianoa) eta Luis Fernandez
(txeloa) musikariak izan ditu la-
gun.

Zea Mays
Era. Bonberenea Ekintzak

Bonberenea Ekintzak zigiluare-
kin atera du Zea Mays talde biz-
kaitarrak seigarren diskoa: Era.
Disko honen grabaketa Mungian
egin zuten, Lamiña estudioetan.
Orain arte taldeak egin dituen
kontzertuetan soilik saldu dute
diskoa, ez baitute dendetan sal-
gai jarri. Durangoko Azokan, or-
dea, Bonberenearen salma-
haian eskuratzeko aukera
emango dute.

Ama Say
Ren Fan. Bonberenea Ekintzak

Bonberenea Ekintzak zigiluak
Ama Sayren disko berria aterako
du aurki: Ren Fan. Barakaldoko
laukoteak urte asko igaro ditu
diskorik atera gabe, eta Ren Fan
diskoarekin bueltatuko dira.
Koba Estudioetan grabatu zu-
ten, Xanperen eskutik. KD for-
matuan izango da.

Joseba Tapia
Eta tira eta tunba.
Zakurraren Biolina

Karlistek eta liberalek idatzitako
bertsoak musikatu ditu Joseba
Tapiak azken lanean.Aurretik,
Agur Intxorta maitediskoan Es-
painiako gerran idatzitako ber-
tsoak musikatu zituen trikitila-
riak; orain,berriz,Bigarren Gerra
Karlista hartu du hizpide.Eta ai-
paturiko aurreko diskoan ez be-
zala,oraingo honetan bi bando-
etako bertsoak erabili ditu.Haize
tresnez osaturiko taldearekin
aritu da.Herri musikaren berez-
ko soiltasunari, jazpana,fanfa-
rrea eta musika bandaren doi-
nuak erantsi dizkio.Joseba Ta-
piak berak sorturiko Zakurraren
Biolina zigiluarekin kaleratu du
lana.

goitik behera landuz eta punka
bizitzen.Orain ere horretan
dihardute.Sutura taldearen zu-
zenekoak oso makarrak dira,
punkaren alderik azkarrenean
dute gotorlekua.Diskoaren bu-
kaeran Realaren Txuri urdinere-
serkiaren punk-rock bertsio bat
sartu dute.A zer-nolako igoera!

Txuma Murugarren
B aldeko kantuak.
Gaztelupeko hotsak

Disko berriarekin dator Txuma
Murugarren, kantariaren ibilbide
bakarreko seigarrena. Bertan
kantu berrien —eta zahar ba-
tzuen— bilduma egin du. Kon-
posizio propioak, betiko musika-
rien laguntzaz atondutakoak...
Audience taldekoekin egindako
bertsioa tartean. Hauek dira
Txuma Murugarrenen B aldeko
kantuak : «Kantu arantzadunak,
bihozgabeak, kantu zitalak,
inork maite ez dituenak, honda-
mendi batetik erreskatatu nitue-
nak».

Bide Ertzean
Don inorrez.
Gaztelupeko hotsak

Leidor Sessions zuzeneko dis-
koa plazaratu eta urtebete
eskasera Tolosako Bide Ertzean
taldearen azken diskoa heldu
da, Don Inorrez. Imanol Ubeda
abeslari eta gitarristarenak dira
kantu gehienen hitzak, baina
Jose Luis Otamendi, Mikel Ibar-
guren eta Juanra Madariagaren
olerkiak ere musikatu dituzte
azken lan honetan. Soinu akus-
tikoa gailentzen zaio elektrikoa-
ri, eta abestiak moldaketa doto-
rez jantzita aurkeztu dituzte
oraingoan ere. Bide Ertzean tal-
dearen musikaren esentziari
eutsi diote lan berri honetan.

Urko Menaia
Ametsak eta oroitzapenak.
Gaztelupeko hotsak

Urkok berak konposatutako
kantuak jasotzen dira bertan,
eta batzutan poeta gazte lagu-

Diskoetxeek euren abeslari eta
taldeen berrikuntzak kaleratuko
dituzte. Monika del Valle - Argazki press
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Irati Jimenez,
Atsekabe zaitut. Txalaparta

Demagun ez dagoela Bilbo ba-
karra, ezpada denontzat ikusgai
dagoen Bilbo bat eta ezkutuan
dagoen beste bat. Txakurrek eta
katuek borroka-leku duten hiria.
Minberatarren jauregia, Negar-
guraren plaza, Tristuraren Etxea,
Hiru Minen zubiak. Bilbo horre-
tan dagoen Katu Kale zatiak
dira. Katu Kale ez baita leku hau
edo beste hori, leku horiek guz-
tiak dira, hiriaren distiraz harata-
go, hutsune mortuetan hazi di-
renak. Atsekabea munduan ze-
har barreiatzen delako.

Patxi Zubizarreta
Joan. Hartzak, erlojuak eta
beste piztia batzuk. Txalaparta

Erabaki beharraren inguruko no-
bela da. Joan Lisboan bizi da.
Esaten diote Santa Grazin (Zu-
beroa) bizi den anaia osasun
egoera larrian dagoela. Hara
joan edo ez joan erabaki behar-
ko du Joanek. Nobelak Joanek
hartutako erabakien ondoriozko
emaitzak erakutsiko ditu. Idaz-
teaz gain, beste hainbat arlota-
ko sortzaileekin elkarlana jorratu
du Zubizarretak, nobela ardatz
nagusi hartuta.

Asel Luzarraga 
Utopiaren itzalean. Txalaparta

Itzaletik argirako bidea egiten du
Utopiaren itzalak eleberriko pro-
tagonistak, baina idazleak berak
azpimarratu duen bezala, «ar-
giuneetan ere, itzala ez da guztiz
desagertzen». Utopia erabat
lortzea ezinezkoa dela nabar-
mentzen du nobela honetan.
Utopiaren bilaketa horretan,
idazlearen aburuz, «mundu per-
fektua baino, bidezkoagoa den
mundua bilatzea da ideia».

Miren Agur Meabe
Zazpi orduak. Elkar

Liburu hau irakurtzera bazatoz,
ez ezazu egin paisaia bati urru-
netik begiratzen dionaren mo-
duan, horrela ez baituzu bereizi-

ko bertako harri, lore edo zomo-
rrorik. Aitzitik, ibiltariaren mo-
duan, barnera zaitez bidezido-
rretan, eta ibili patxadaz, pai-
saiak zer ematen dizun hartzeko
prest. Izan ere, liburu hau ez da
ohiko begiekin irakurtzekoa:
edozein paraje eguzkipean edo
lanbro artean itxuraldatzen zai-
gun bezala, hau preziatzeko,
magiaren kristala ipini behar
duzu begietan.

Joan Mari Irigoien
Nor bere bidean. Elkar

«Ez dakit gutun hau bidaliko di-
zudan ala ez. Baina idatzi, bai,
oraintxe idatziko dizut, bai baita-
kit, zuri idatzi arren, neure burua-
rekin ere ari naizela, ea ariketa-
ren ondorioz barrua hustu eta
lasai gelditzen naizen, hori gu-
txienez. Izan ere, garbi utzi nahi
nuke gure arteko kontu bat...
nahiz eta gero eta garbiago ikus-
ten dudan nekez hitz egin daite-
keela garbi zernahiz, Freudek in-
kontzientearen lurralde ezeza-
gun sekretuz josia aurkitu
zuenetik». Damaso eta Gabino,
orbetarren sagako azken ordez-
kariak, txikitatik norgehiagoka
isil eta itsua bizi izan dutenak,
izateko, sentitzeko eta pentsa-
tzeko bi era kontrajarri hezur-
mamitzen dituztelako: Damaso
razionala, eszeptikoa, mundua-
ren minek mindua eta jendailak
nardatua, engainu eta lilura bes-
terik ez diren ametsak arbuia-
tzen dituena, dela erlijioa, dela
aberria; Gabino, berriz, sentikor
eta sentibera, xaloa eta amesla-
ria, izadia eta izakiak pasioz mai-

te dituena, bere kontraesan guz-
tiekin haraindi baten sinesmena
gorde eta honaindiko Euskal
Herria aldeztu nahi lukeena. Ur-
teetako urruntze baten ondoren,
gutun sail luzea idatziko dio Da-
masok anaiari, Burgosko Epai-
ketaren garaitsuan, esan beha-
rreko guztiak esan aurretik hil
bazen ere.

Xabier Montoia
Fucking artists. Elkar

Hainbat gai, garai eta lekutan gi-
rotutako istorioak biltzen ditu li-
buruak, hamar guztira: Jaurlari-
tzan sartu berri den emakume
batek bizkartzainarekin izanda-
ko gorabeherak, futbol profesio-
nalean arrakasta izatearekin
amets egiten duten gazte ba-
tzuen historia, etxeko abusu se-
xual zahar batek oroimenean
utzitako zauriak... Oro har, egile-
aren obran ohikoa denez, garra-
tzak gozoak baino itzal handia-
goa du ipuin guztietan.

Ur Apalategi
Fizkioaren izterrak. Elkar

Zazpi ipuin hauek fikziozkoak
izan arren, errealitate hurbilaren
ispilu dirdiratsuak dira; sarritan
irudi olgetari eta trufatzaileak is-
latzen dituztela irudituko zaizu,
baina gertakariak eta gertaga-
rriak gertu daudela erakusten
dute beti. Bikotea batetik, idaz-
letza bestetik, horra kontakizu-
notan obsesiboki txirikordatzen
diren hari nagusiak. Maitasun
konpartitua, naziotasun zorion-
tsua eta arrakasta literarioa be-
netakoak al dira?, edo geure bu-

ruak zigortzeko sortzen ditugun
kimera eskuraezinak? Serioski
irri egiteko narrazioak dira, baita
frustraturik gozatzekoak ere,
edo haserrez baketzekoak...
hori posible baldin bada.

Asier Serrano
Hiri gorritik. Elkar

Hiriguneko etxe orratzetako
leihoetako argiek hiriko aldirie-
tako txabolen suek bezainbes-
teko duintasunez sortu ditzake-
te itzalak. Eta itzalak izan daitez-
ke giza haragizkoak edota ke
hutsezkoak. Itzala izan daiteke
zapi more desolatu baten azken
hegaldiarena edo maindire hori-
tu baten destolestearena. Katu
zauritu baten isatsarena edo ka-
tuaren isatsa hatzetan daraman
arratoiarena. Horma ordulari
nagi baten orratz estatikoarena
edo txingarren bazka izateko
jaio ez den ezpelarena. Lan bila
iratzarri behar duenarena edo
bart lanetik bota zutenarena. Ez
lo hartu ez ihes egin ezin duen
emakumearen negar beroarena
edo loak nahiz ihesak garaitu
duen gizonaren izerdi hotzarena.
Itzala izan daiteke zurea edo ni-
rea. Akaso itzalak dira duintasu-
na zer den argitu diezaguketen
bakarrak hiri gorri honetan.

Pablo Sastre
Gizajendearen ahitzea. Elkar

Sentimenduz beteriko espazioa
da hiria; sentimendu guztiek hi-
rian tokirik ba ote duten, ordea,
zalantzan jartzekoa da. Gaur
egungo hirian barrena garama-
tza Pablo Sastrek liburu hone-
tan, pausoa astiro emanez. Sen-
timenduen espazioak arakatzen
dituelarik, giza arimaren aztar-
nei jarraitzen die, askotan eza-
batuta baldin badaude ere, eta
hainbat galdera egiten: Zer sen-
titzen du lan egin behar duen
jendeak? Non dago emakume-
en indarra, gizonen kemena, be-
gien distira? Zein harreman
dago eskolaren eta otzantasu-
naren, irudi fabrikatuen eta mi-
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urtean jarraitu dion irakurleare-
kin elkarrizketan sartzea.

Arantxa Urretabizkaia
Zazpi Mariak. Erein

Maria izeneko Hondarribiko hiru
emakume dira nobelako per-
tsonaia nagusiak. 36ko gerra
hasi zen garaian neska koxko-
rrak ziren hirurak. Egun, 80 urte-
tik gora dituztela, Maria haietako
bik elkarrekin topo egin eta elka-
rrekin bizitzen jartzen dira; hiru-
garren Mariaren bila joatea era-
bakiko dute gero. Adin handiko
emakumeak izanagatik, egitas-
moak eta ilusioak dituzte nobe-
lako emakumeek, ez dira iraga-
nari katetaturik bizi.

Jon Sarasua 
Ertzeko zatiak. Argia

Gertakari txikien zatiak, espe-
rientzien kontakizunak eta mini-
gogoetak biltzen ditu liburuak.
Hego hemisferioan izandako
lan-bidaietan, bost urtetan ze-
har hurbileko lankideentzat ida-
tzitako testu laburren bilduma
da.

Hondartzan bildutako egur
puska, harri eta itsas hondaki-
nak bezalako zerbait dira, egile-
ak sarreran dioen moduan: «Eta
etxera daramatzazu, batzuk ba-
karrik. Ez dute areetan zegoena
errepresentatzen. Ez dute hon-
dartzan gertatutakoa biltzen.
Halaxe dira testu pusketok, la-
gunentzat tarteka bildutako za-
tiak».

Brasilgo eta Amerikako beste
herrialde batzuetako argi-ilunak
dira, elkarlanaren harian lurrik
gabekoen mugimendukoekin,
agintari batzuekin, indigenekin
edo bideko lagunekin izandako
igurtzietatik ekarriak. Egilearen
barne egoerak ere irristatzen
dira lerro artean. Hondartza hau
sinplea bezain konplexua dela
iradokitzen dute bildutako za-
tiek, baina ondorioak irakurlea-
rentzat utziko ditugu, hondar
aleak bezainbat izan daitezke
eta.

kurtso bat eratuz, edo barne-
rantz bil dezakegu, konprimitu
eta halako bitxikeria bat, aforis-
mo bat, haiku bat, apunte kitzi-
kagarri bat, gauzatuz: testutxo
bat. Azken horixe dugu liburu
honetan, testu solteak, azare
joko baten kapritxoak sortuak,
baina orobat diskurtso oso ba-
ten zatiak dira, diskurtso sozio-
politiko-kultural bat —Euskal
Herritik ondua— osatzen duten
tesela multzo bat, kolore eta
tonu anitzetan dir-dir egin nahi
duen teselazko konposizioa.

Miren Agur Meabe
Bitsa eskuetan. Susa

Batetik, gauzarik barrukoenen
deskripzioak dakartza (…) eta,
bestetik, zabalera amestuen
falta dauka idazleak —itsasoa,
hiriak, askatasuna…—. Galera
eta irabazteari buruzko poema
bilduma itzel honetan denbora-
ren diktadurari ihes egiten dio
idazleak, onarpen lasai baten bi-
tartez. Gaztaroa, maitasuna eta
seme-alabak joan doazenean
ere plazer sakon bat lor baiteza-
ke pertsonak beste era bateko
gaztaro, maitasun eta seme-
alabetan. Eta kontsolamendua
bila dezake idazkuntzan. Horre-
gatik, Bitsa eskuetan ez da ilar-
giari ahausika dabilen txakurra-
rena, ez da lekurik aurkitu ezinik
dabilen kaleko galduaren oihua.
Bitsa eskuetan da edertasunari
egindako kantua, uteroan pila-
tzen diren disgustu guztien kon-
trako aringarria. Bitsa eskuetan
da pertsona hobea izateko go-
goa eta onarpen malenkoniatsu
bat bizitzarena. Igor Estankona.

Koldo Izagirre
Zazpiak zazpi

Euskarari, haren historiari, haren
egungo egoerari eta haren etor-
kizunari alderdi askotatik begira-
tu dio Koldo Izagirrek Zazpiak
zazpi liburua osatuko duten tes-
tu laburretan, baina ikuspegi
pertsonal batetik kasu guztie-
tan. Ez da tesi jakin baten ingu-

ruan harilkatutako saiakera,
apuntez eta gogoetaz osatuta-
ko liburua baino gehiago, egilea-
ren estiloak akademizismotik
urrunarazi eta literaturaren ere-
mura eramana. Antzinakoenetik
gaur egunekoak arte, euskarari
buruz esanak eta isilduak, edo
eginak, egin gabe utziak eta de-
bekatuak ekarri ditu gogora Iza-
girrek, gero horien inguruan go-
goeta pertsonala egiteko, betie-
re euskara ardatz duen
komunitateari zuzendu eta bi-
deratua. Horretarako, aurreiri-
tziak eta ikuspegi manikeoak
alde batera uzten saiatu da, eta
ikuspegi topiko eta fosilduetatik
ihes egiten. Inoiz euskararen his-
toria bat idatziko balitz, historia
horren egileek interes handiko
materiala aurkituko lukete Kol-
do Izagirreren Zazpiak zazpi li-
buruan bildutako apunte eta
gogoetetan.

Mikel Hernandez
Azukre xehea gatz larria.
Alberdania

Hirurogeita hamarreko eta lau-
rogeiko urteen kronika senti-
mentala da Mikel Hernandez
Abaituak eskaintzen diguna li-
buru eder honetan. Literatura,
musika, politika… Dudarik ez da
idazlea bera ezagutzeko balio
digula kronikak, bizi izandakotik
ari baita, baina hori baino gehia-
go eta garrantzitsuago da: garai
hartan Euskal Herria nolakoa
zen eta gu nolakoak ginen uler-
tzeko lagungarri saihestezina
da.

Anjel Lertxundi
Eskarmentuaren paperak.
Alberdania

Ez da autobiografia bat, baina
badu autobiografiatik. Ez da
oroitzapen liburu bat, baina
asko zor dio oroimenari. Dietario
batetik hurbil dago, baina ez
dago egunerokotasunaren
mende. Bere buruaz ari da auto-
rea, baina ez da bere burua libu-
ruaren xedea. Xedea da berrogei

nik ezaren, ospitaleetako osa-
sun arloaren eta beldurraren ar-
tean?...

Joseba Sarrionandia
Moroak gara behe-laino
artean? Pamiela

Miguel de Unamunoren poema
baten oihartzuna dago Sarrio-
nandiak liburuari ezarri dion
izenburuan. Mosaiko baten an-
tzera, gai asko eta askatarikoak
biltzen dituen saiakera mardula
da lan hau, 700 orrialde inguru-
koa. Pedro Hilarion Sarrionandia
fraide frantziskotarra du mosai-
ko horretako piezak bildu eta bil-
batzeko abiapuntu eta ardatz.
Pedro Hilarion Sarrionandia
1865ean jaio zen, Garain (Biz-
kaia). Gazterik, Errifeko (Maro-
ko) komentu batera bidali zuten,
eta amazigeraren edo berbere-
en mintzairaren lehen gramati-
ka idatzi zuen. Erudizio historiko
handi batean oinarrituta, egun-
go auzi askori buruz egiten du
gogoeta egileak: kolonizazioa,
gerra, inperialismoa, militaris-
moa, eremu urriko hizkuntzak,
estaturik gabeko nazioak... Eus-
kal Herriko pertsonaia historiko
asko eta askotarikoak agertzen
dira liburuan.

Bixente Serrano Izko
Jauzika. Pamiela

Jauzika pentsatzen dugu. Oroi-
tzapenetatik datozkigun edo
oraintxe bertan gurutzatzen
zaizkigun sentsazio horiek, izter
hark, begi kliska honek, haserre
oihu horrek, hotzikara batek…,
edozein hutsalkeriak erakartzen
du gure arreta eta txinparta bat
hasten da jauzika geure burmui-
nean zain konexio batetik ber-
tzera. Burutazio horietako bati
mintzo bihurtu nahi dugunean
soilik ematen diogu egitura sin-
taktiko ageriko edo ezkutu bat,
segida logiko arrazional edo se-
nezko bat, hala-holako biribilta-
suna, landuagoa ala zakarragoa.
Eta kanporantz gara dezakegu
burutazioa, luzatu egin eta dis-
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Emakumeen txanda

Abenduan Durango kulturaren hiriburu
bilakatzen da. Liburu eta disko azoka egite-
az gain, beste hainbat ekimen ere bertan
egiteak indartu egiten du ideia hori. Besteak
beste, Arbasok antolaturik, Euskal Denda
izaten da abenduaren 8ra bitartean. Eus-
kal Dendara biltzen denak ez du liburu eta
diskorik aurkituko, eta bai Euskal Herriko
eskulangileen artelanak. Aurten, Euskal
Dendako protagonista nagusia emaku-
meak izango dira. Artisautza munduan
egindako lanari errekonozimendua izan-
go da.

Azoka garaian Durangora milaka bisitari
biltzen dira; ikusle potentzial kopuru handia
dago, beraz. Hori dela eta, artista edo langile
askok aukeratzen dute beren lanak erakus-
teko plaza moduan Bizkaiko herria. Arbasok
antolaturiko eskulangintza azoka liburu eta
disko azokaren itzalean sortutako beste egi-
tasmoetako bat da. Urtez urte egonkortuz
joan da, eta aurten Euskal Denda egiten den
15. aldia izango da. Gaur egun, euskal esku-

langileen erakusleiho garrantzitsuenetako
bat da. Bilakaera handia izan duen ekimena
da Euskal Denda, beraz.

Arbaso elkartearen helburuetariko bat
Euskal Herrian eginiko eskulangintza tradi-
zionala eta garaikidea zabaltzen, sustatzen
eta merkaturatzen laguntzea da. Helburu
horren bila egin du lan sortu zenetik, eta hein
handi batean helburua lortu dutela esan
daiteke. Kalitatezko eskulangintzak egune-
roko bizimoduan izan dezakeen lekua ere

aldarrikatzen dute. Azken urteetako krisi
ekonomikoak alor guztiak ukitu ditu, eta
eskulangintza ez da salbuespena. Bernat
Vidal Arbasoko kidearen esanetan, Euskal
Denda gero eta arrakastatsuagoa da, ordea.
Datuek ere igoera hori egiaztatzen dute, eta
azken urteetan postu kopuruak ere gora
egin du. Euskal Herriko zazpi herrialdeetako

24  p DURANGOKO 45. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

Emakumeak izango dira euskal dendako protagonista
nagusiak. Eskulangintzaren munduan egindako lanari
aitortza egingo diote.

Artisautza azokaren
helburua 

eskulangintza
tradizionala 

eta garaikidea zabaltzea 
eta sustatzea da

( )
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berriei; sare sozial ezagun batean profila
dute. Euskal denda antolatzeaz gain, Arte-
tsu saria ere banatzen dute liburu eta disko
azokak irauten duen egunetan. Sari horrekin
eskulangintza sustatzen eta zabaltzen egi-
niko lana eskertu nahi dute Arbasokoek. Iaz
Juan Unzueta saskigileari eman zioten saria,
hain zuzen; hainbat urtez aritu da Unzueta
saskigintzan.

gileak batzeko saio horrek aurrera egin zuen.
Elkarteko kideen aburuz, egungo kulturaren
oinarriak arbasoen kulturan daude; hori dela
eta, lotura hori ezin da alboratu, Arbasoko
kideen ustetan. Egun, hainbat gremiotako
ehun bat artista tailerrek osatzen dute
Arbasoko irabazi asmorik gabeko elkartea.
Tradizioan oinarrituriko elkarte bat izan
arren, ez diete muzin egiten teknologia

eskulanak erakutsi ohi dituzte. Azken urtee-
tan emakumezkoen postu kopuruak ere
gora egin du; azken urteetan emakumezko-
en presentziak nabarmen egin du gora.
Vidalen esanetan, hori da aurtengo azokako
protagonismoa haiei emateko arrazoietako
bat. Erakusketa nagusiko lanak emakumez-
koenak izango dira. Horrez gain, bada beste
nobedade nagusi bat: Jose Saramago idaz-
le portugaldar ekainean hila omentzeko, La
Caverna liburuaren irakurketa egingo da
Euskal Dendan.

Bilakaeran, hazi eta hazi 
Euskal Dendaren bilakaeraren erakusgarri
izan da lekualdaketa. Liburu eta disko azo-
kak bezala, kokapenaaldatu behar izan du
bisitari eta erakusle kopuruaren hazkuntza
dela eta. Azken urteetan Merkatu plazan
egin da Euskal Denda. Aldaketa batzuk egin
dituzte Merkatu plazan, eta, horri esker, toki
handiagoa dago azokarako. Egun, 160
metro karratu ditu plazak; ateak beiraz hor-
nitu dituzte, eta arrapala bat ezarri dute,
besteak beste. Lekuagatik egin ezin ziren
ekimenak egin ahal dira orain, Vidalek azal-
dutakoaren arabera; esaterako, erakusketak
egiteko baliatzen dute orain sarrera.

Euskal Dendak bezala, Arbaso elkarteak
ere 15 urte bete ditu aurten —1995eko mar-
txoaren 5ean sortu zen—. Lehen aipaturiko
Bernat Vidal eta Xanti Illarramendi arti-
sauek eginiko bilera baten ostean, eskulan-

Liburu eta diskoak ikusteaz gain,
eskulanak ere izango dira hainbat
erakusmahaitan Durangoko Azokan.
Luis Jauregialtzo - Argazki Press
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Azokaren bozgorailua

Anai-arreba gazteak nagusiari segitzen dion
bezala, Plateruena kafe antzokiak ere begi-
ratu egiten dio maiz Durangoko Euskal Libu-
ru eta Disko Azokaren ibilbideari. Kide zaha-
rrak zer egin, gazteak ere halaxe. Alabaina,
gaztea da Plateruena, azokaren seriotasu-
naren aldean bizia, eta bihurriagoa ere bai,
hala nahi baldin bada. Badu alproja kutsu
bat, baina horrek ez du esan nahi kafe antzo-
kiak bere emanaldien kalitatea zaintzen ez
duenik. Izan ere, urte guztian bertako kultura
eskaintza Plateruenaren berezko adierazga-
rria da, tokiko ekoizpenaren aterpe, eta kan-
poko joeren bilgune. Durangoko Euskal Li-
buru eta Disko Azokak irauten duen egune-
tan, ordea, anaia zaharrarekin bat egin eta
azokan dauden ekoizpenak oholtza gai-
nera igotzeko betebeharra hartzen du
Plateruenak. Bistan da: hura da azokaren
bozgorailua.

Azokak irauten duen egunetan, boz-
gorailu lan horiek egiteko hainbat baldin-
tza hartzen ditu kontuan Plateruenak.
«Batetik, euskarazko ekoizpenak izan
behar du, urte guztian argitaratutakoak,
eta, bestetik, erakargarritasun puntu bat
izan behar dute», azaldu du Plateruenako
programazio arduradun Asier Iturriagak.
Horregatik, ahalik eta eremu gehienetara
heltzeko «triangelu modukoa» eratu dute
Liburu eta Disko Azokak, Plateruenak eta
Ahotsenek elkarteak.

Dela literatura, dela musika, egitarau mar-
dula prestatu du kafe antzokiak aurtengo Li-
buru eta Disko Azokarako, eta egun bat gehi-
tu diote programazioari. Hain zuzen ere, azo-
ka abenduaren 4tik 8ra egingo den arren,
atzo ere zer ikusia izan zen Plateruena kafe
antzokian. Hala, egitarau osoan, eguerdi
parteko eta gaueko ikuskizunak nabarmen-
tzen dira.

Pintxoa esku batean eta sagardoa beste-
an izanda, eguerdiko ikuskizunek modu la-
saiago batean hartuko dute bisitaria. Horre-
la, Zuberoako, Nafarroa Behereko eta La-
purdiko sorkuntzek toki berezia izango dute
eguerdietan. «EKE Euskal Kultur Erakunde-
arekin batera egindako ikuskizunak dira, eta
azoka egunetarako dauzkagu hitzartuta.
Aurten, hiru eguerditan egingo dugu kone-
xioa Ipar Euskal Herriko sorkuntzarekin»,

azaldu du Asier Iturriagak. Haren esanetan,
Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal He-
rriaren arteko muga administratiboa «ezin
da uneotan aldatu, muga hori existitzen de-
lako», baina Plateruenak ahalegin berezia
egiten du muga psikologikoa, bederen, eza-
batzeko. Horrelako ekimenak baliagarri di-
rela deritzo Iturriagak, «elkarren artean eza-
gutzeko egokiak direlako; azken finean, guk
gure bultzadatxoa eman nahi diogu elkar
ezagutze horri». Modu horretan, Patxi ta
Konpainia taldearen eskutik dantzaldia, Ka-
lakan taldearen txalaparta ikuskizuna eta
Beñat Axiari eta Mixel Etxekoparren ema-
naldiak izango dira eguerdi partean, aben-
duaren 5etik 7ra.

Gaueko ikuskizunetan, ordea, rock doi-
nuak izango dira nagusi, nahiz eta bertan
hartuko duten taldeen artean badagoen
desberdintasunik. Esne Beltza taldeak Pla-
teruena dantzaraziko du Noa diskoarekin,
Ken Zazpik Ortzimugak begietan disko
berria aurkeztuko du, eta Gatibuk ere bere
rock freskoa taularatuko zuzeneko CD-DVD
berria aurkeztuta. Era berean, Bide Ertzean
eta Txuma Murugarrenek ere kontzertua
emango dute Don Inorrez eta B aldeko kan-

tuak diskoak aurkeztuta, hurrenez
hurren. Bestalde, Gerediaga elkarteak ere
ikuskizun bat antolatu du abenduaren

6rako, eta Korrontzi eta Oinkari dantza tal-
deak ere bisitariak mugiaraziko dituzte dan-
tzekin.

Sasoi zailak kulturgintzarentzat
Azokaz haratago, argi dio Iturriagak: «Ez dira
sasoirik onenak euskal kulturgintzarentzat.
Egoera ekonomikoa hor dago, eta horri kez-
ka ere gehitu dakioke. Bada, bai, kezkagarria
da egoera». Hala ere, kezkak ez ditu Plate-
ruenako kideak kikildu, eta gogoetaren bide-
tik programazio eskaintza berriak aurkeztu
dituzte. Nagusia, bat, Zilarrezkoak deritzon
ekimen sorta. «Urtetik urtera errepikatuko
diren ikuskizunak daude ekimen sorta ho-
rretan, euskarazkoak eta parte-hartzaileak.
Besteak beste, Zilar astea deritzon aste te-
matikoa, Kantuaren Kantoia berbaldi musi-
katuak, Aiko dantza taldearen eskutik lan-
tzen diren erromeriak, DF Bertsozale eskola
eta Hizkilimiñe eztabaida foroak daude»,
azaldu du Iturriagak.

Arazoen gainetik eta euskara bidelagun
izanda, azoka egunak kudeatzeko tartea iri-
tsi zaie orain Asier Iturriagari eta Plateruena-
ko lan talde osoari. Bozgorailua martxan ja-
rrita, buru-belarri.

28 p DURANGOKO 45. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

Urte guztian lan eskerga egin ondoren, azokarekin bat egin
eta egitarau oparoa prestatu du Durangoko Plateruena
kafe antzokiak. Izan eguerdia ala izan gaua, literatura eta
musikak bat egingo dute bertan.

Goizetan Zuberoako,
Nafarroa Behereko eta

Lapurdiko musika izango
da; gauetan, berriz, Esne

Beltza, Ken Zazpi eta
Gatibu, besteak beste

( )
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PLATERUENAKO
EGITARAUA

Abenduak 4, zapatua
13:00 Adierazi EH. Literatura eta musika
ikuskizuna.
22:30 Ken Zazpi. Ortzimugak begietan dis-
koaren aurkezpena.
Abenduak 5, domeka
13:00 Patxi ta konpainia. Kantaldia.
22:30 Gatibu. Zuzeneko CD-DVD berriaren
aurkezpena.
Abenduak 6, astelehena
13:00 Kalakan. Txalaparta emanaldia.
14:00 Aiko taldea. Urraska.
22:30 Gerediaga elkartea. Ikuskizuna.
Abenduak 7, asteartea
13:00 Beñat Axiari eta Michel Queille. Kan-
taldia.
14:00 Mixel Etxekopar eta Francois Rosse.
Kantaldia.
22:30 Bide Ertzean eta Txuma Murugarren.
Don Inorrez eta B aldeko kantuak diskoen
aurkezpena.
Abenduak 8, asteazkena
12:00 Joseba Jaka Herri Lasterketako sari
banaketa.
18:30 Korrontzi eta Oinkari dantza taldea.
Kontzertua eta dantza ikuskizuna.

Jende ugari izaten da Plateruenak
antolatzen dituen kontzertuetan,
eta aretoa betea egoten da. Plateruena
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Azokaren periferia

Landako erakustazokatik irten eta Durango-
ko kaleetan barneratzen denak Euskal Libu-
ru eta Disko Azokaren beste aurpegi bat ikusi
ohi du, zerbait gertukoa, lagunartekoa. Fres-
kotasuna dago kalean, abenduko hasierako
egunek haize fina dakartelako herrira, baina
bisitariek trumilka betetzen dituzte Duran-
goko kaleak, bertako alde zaharra batez ere.
Kale horien artean Goienkale da izarra, hiriko
bizimoduaren bihotza. Ostalaritza sektore-
ak indar handia du han, eta bisitariak herrita-
rrekin nahasten dira tabernetan hara eta
hona. Azokako egunek bizitu egiten dute
Durango, eta Goienkalek itxura ezin punka-
goa ere hartzen du. Bai, punk itxura, edo ho-
rren antzeko zerbait nahi baldin bada, batez
ere kalearen aho banatan daudelako Andra
Mari eta Santa Ana elizak. Hala, Goienkale-
ko tabernetan trikitia eta rocka entzun edo-
ta sagardoa eta garagardoa edanda, hango
poteoek kontrastea egiten dute elizaren
doktrina zuzenarekin. Badu bere grazia.

Gustu, zapore eta giro anitzeko tokiak
daude Goienkalen, baina kontua bilatzen
den hori aurkitzean datza. Ogitartekoak
edo eguerdi aurreko pintxoak hartzea ohi-
koa da, baina taberna guztietan ez dituz-
te ematen. Ohi bezala, sagardoa, gara-
gardoa eta ardoa dira edarien artean iza-
rrak, baina egunak aurrera egin ahala,

kalimotxoak ere hartzen du indarra. Musikari
dagokionez, trikiti eta herri doinuek marka-
tutako tabernak daude, baina rockak ere
asko eragiten die bertakoei, gazteriari batez
ere. Bata dela edo bestea dela, bisitariek
mosaiko antzeko zerbait eratzen dute, de-
netariko elkarrizketak izanda, jendea ezagu-
tuta, ligatuta edota egun-pasa polita egin-
da. Jendea ez delako tabernetan sartuta
gelditzen, hotzari aurre eginda herri giroa ar-
nastea delako egun hauetako aukerarik po-
litenetakoa.

Bestalde, alde zaharreko gainontzeko ka-
leek ere merezi dute bisitatxo bat. Bereziki
gomendagarriak dira beste kaleak, jende
asko inguruan izateak bisitaria gogaitzen
baldin badu. Hain zuzen ere, Goienkale ingu-
ratzen duten kaleak ez dira horren jende-
tsuak, eta aukera polita ematen dute disko-
teka doinuak eta moda kontuetan barnera-

tu nahi dutenentzat, arratsaldetik aurrera
batez ere. Joera berriek ere badutelako tar-
tea Durangon. Dena den, alde zaharretik al-
dendu eta Durangoko beste auzoetan mur-
gilduta ere aurki daitezke pub, kafetegi lasai,
jatetxe eta bestelakoak.

Gainontzekoan, ohiko giro eta aisialdi es-
kaintzetatik aldendu nahi duenak esku-es-
kura dauka Sapuetxe gaztetxea ere. Under-
ground erako kontzertuak, hain ezaguna ez
den musika, eta egitarau xume baina duin
bat osatu ohi dute urtero. Gainera, azokak
irauten duen egunetan azoka alternatiboa
antolatzen dute gaztetxeko kideek, nolabait
beste kontsumo eredu bat bultzatu eta
ekoizpen txikiak erakusmahaietan jarrita.
Azoka nagusiarekin alderatuta, ez da batere
handia, baina disko eta liburu interesgarriak
ere eskura daitezke, prezio merkeagoan. Me-
rezi du bertaratu eta bisita bat egitea.

Gaua heltzen denean
Euskal Herriko txoko askotatik iristen da jen-
dea Durangoko Azokara. Gehientsuenak Li-
buru eta Disko Azoka bisitatzeko etortzen
dira. Ondoren, mokadutxo bat hartzen dute,
eta alde egiten. Baina badira ehunka gazte
gaupasa egitera ere etortzen direnak, goize-
ko ordu txikiak arte zutik irautea lortzen ba-
dute bederen. Tabernak erruz betetzen dira,
eta lan eskerga izaten dute bezeroei arreta
jartzen. Zorterik baldin bada, anbulantziak

eta larrialdi zerbitzuak izango dira lan es-
kergarik egin gabe egongo direnak.

Dena den, beti argitzen du egunak, eta
gaua amaitzean zikloa errepikatu egingo
da Durangoko kaleetan. Mokadu, edari
eta musikak toki garrantzitsua dute azo-
ka egunetan, horiexek baitira Liburu eta
Disko Azokaren inguruan daudenak, ho-

riexek direlako azokaren periferia.

30 p DURANGOKO 45. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

Liburu eta Disko Azoka da erdigunea, baina kaleko giroa
ezinbestekoa da bisitarientzat. Azokaren periferia balitz
bezala, ostalaritza eta aisialdi eskaintza zabala dago
herrian

Durangoko kaleek hainbat aukera
eskaintzen dizkiete azokatik irteten diren
bisitariei. Jon Hernaez - Argazki Press

Durangoko kaleak jendez
beteta egoten dira, eta jai
giroa da nagusi. Gainera,

Sapuetxe gaztetxeak
azoka alternatiboa

antolatzen du 
( )
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BERRIAren txokoa

BERRIAk ezin dio huts egin Durangoko
Azokari. Aurten ere BERRIAren txokoa azoka-
ko erakusmahaien artean izango da, Goien-
kaleko 74 eta 76 zenbakietan, hain justu.
Hara joaten direnek 2011ko agenda eta egu-
tegia erosteko parada izango dute. Baina, ez
hori bakarrik, egunkariarekin argitaratutako
promozioak ere salgai egongo baitira.

Egutegiaren diseinua
2010eko egutegiaren ikur izan ziren bozgo-
railua eta txoriaren lekuan koloreetako bola-
txoak egongo dira. Hain justu, aurten,
BERRIAko aldaketei egingo die erreferentzia
diseinuak. Zu zara berria leloa ageri da ida-
tzita. Eta azpian honakoa dio: «Euskarazko

komunikabideak elkarlanean, berrituta,
mugimenduan». Hain justu, BERRIA proiek-
tuak, hausnarketa luze baten ondoren, aza-
roan martxan jarri duen kanpainako irudi
bera erabili dute aurtengo egutegia apain-
tzeko.

Sukaldaritzako bilduma
Aurtengo eskaintzaren artean sukaldaritza-
ko bilduma topatuko du bisitariak. Han izan-
go baitira Kutixiak donostiar erara, Handi-
tzen handitzen, Betiko euskal sukaldaritza
eta Munduko sukaldaritza Euskal Herrian.
Lau liburu horiekin sukaldean gozatzeko ai-
tzakiarik ez da izango.

Pintxo zaleentzako liburu aproposa da

Kutixiak donostiar erara. Baina bertan topa
daitezkeen pintxoak ez dira nolanahikoak,
izan ere, pintxoaren kontzeptua aldatu
duten tabernetako errezeten bilduma da
Kutixiak donostiar erara. Euskaraz pintxoen
inguruan argitaratutako lehen liburua da
honakoa. A Fuego Negro, Alex, Andra Mari,
Bergara, Borda Berri, Casa Vergara, El Lagar,
Hidalgo 56, La Cuchara de San Telmo, Mil
Catas, Narru, Txubillo eta Zeruko taberneta-
ko sukaldariek sekretuak partekatu dituzte,
edonork etxean tabernetako gutiziak pres-
tatzeko modua izan dezan.

Sukaldaritzako bildumak, ordea, goi mai-
lako sukaldaritzako pintxoez gain, badu zer
eskainia. Gurasoentzat ezinbesteko liburua
da Handitzen handitzen; izan ere, haurrei txi-
kitatik ongi jaten irakasteko gomendioak bil-
du baitira bertan. Eta baita 200 errezeta
goxo eta osasungarri ere. Elikadura funtsez-
koa da hazkunde garaian, garapen fisiko eta
psikiko egokia izateko eta heldutasunera sa-
soi betean iristeko. Horretan laguntzen du li-
buru horrek.

Betiko euskal sukaldaritza liburuan gure
sukaldeko ohiko errezetak bildu ditu Jose
Castillo sukaldariak. Betiko platerak, modu
tradizionalean prestatuak, belaunaldiz
belaunaldi gordetako errezetak eskura izan-
go ditugu hain justu.

Eta etxeko platerez gain, kanpoko propo-
samenekin osatzen da sukaldaritzako bildu-
ma. Etxetik atera gabe, Alemaniako, Japo-
niako, Marokoko, Bretainiako, Indiako, Mexi-
koko, Vietnamgo, Argentinako, Libanoko,
Italiako eta Txinako sukaldaritzaz gozatu
ahal izango duzu Munduko sukaldaritza
Euskal Herrian liburuko errezeta bildumari
esker. Gastronomiarekin batera, beste kultu-
ra batzuk ezagutu ahal izango dira.

Bestelako eskaintzak
Horrez gain, Euskal Herriko mitologia liburua
eta DVDa eskuratu ahal izango da BERRIAren
erakusmahaian. Euskal Herriko pertsonaia
mitologiko garrantzitsuenen entziklopedia
modukoa da: haien historia, deskribapena,
argazkiak, kondairak, bideoak eta ilustrazio-
ak jasotzen ditu.

Imanol Muruaren Loiolako hegiak ere han
izango da salgai. Bertan, Loiolan gertatu
zena argitzen saiatzen da kazetaria. Azken
elkarrizketa prozesuaren xehetasunak bil-
tzen ditu, eta guztia pikutara nola eta zerga-
tik joan zen ere azaltzen du. Jesus Egigureni,
Iñigo Urkulluri eta Arnaldo Otegiri eginiko el-
karrizketak dira liburuaren ardatz.

Aurten ere, BERRIAk bere txokoa izango du Durangoko
Azokan. Bertan, ohiko egutegia eta agendaz gain,
bestelako produktuak ere eskainiko ditu, hala nola
sukaldaritzako bilduma.

BERRIAk ohiko egutegi eta agendaz gain,
sukaldaritza alorreko hainbat liburu eta
‘Loiolako hegiak’ liburua eskainiko ditu
besteak beste. Monika del Valle - Argazki Press
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Frederic 
Bosch( )

«Musika eta irakurketa
zein bateragarriak diren
erakutsi nahi izan dut»

Duela bi urte Interneten gai bati buruzko informazioa bilatzen ari
zela, Durangoko Azokako kartela ikusi, eta azokaren berri kartel
lehiaketarako oinarriak ezagutu zituela esan du Frederic Boshc
kartelaren egileak.

Azken urteetan ez bezala, aurten kanpotik dator Liburu eta Dis-
ko Azoka iragartzen duen kartela; Frederic Bosch  diseinatzaile
katalanaren (1973, Bartzelona) irudiak iragarri du 2010eko Du-
rangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Bosch-ek duela ia hamar
urtetik hona diseinu grafikoan jardun du esklusiboki; zenbait es-
tudio eta publizitate agentziarentzat lan egiteaz gain, enkarguzko
lanak ere egin ditu azken urteetan. Euskal Herriko hainbat lehia-
ketara aurkeztu da Bosch; tartean, Iruñeko sanferminetako kartel
lehiaketara. Boschek eginiko lan asko bere webgunean agertzen
dira. Ikusi nahi izanez gero, sartu www.fedebosch.com webgune-
an.
Zer esan nahi izan du zuretzat kartela irabazteak?
Kartel lehiaketetara aurkezten naizen aldetik, nire alde kartelgile-
ari eginiko esker ona. Lehiaketetara aurkeztu ohi naiz, batzuetan
zorte gutxirekin eta besteetan zorte hobearekin, kasu honetan
bezala.
Nola izan zenuen kartel lehiaketaren berri?
Interneten gai bati buruzko informazioa bilatzen ari nintzela, orain
bi urteko Durangoko Azokako kartel iragarlea ikusi nuen, eta dei-
garria gertatu zitzaidan. Ikertzen jarraitu nuen, eta horrela ezagu-
tu nituen azoka eta lehiaketarako oinarriak.
Zer adierazten du kartelak? Zer mezu erakutsi nahi izan duzu?
Musika eta irakurketa zein bateragarriak diren erakutsi nahi izan
dut. Liburu bat irakurtzean beti entzun daiteke musika soinu ban-
da gisara.
Nolakoa izan da sortze prozesua?
Musika eta irakurketaren arteko bateragarritasuna oinarritzat
hartuta, disko jogailu etorri zitzaidan burura; disko jogailuen iru-
diak zerbait tradizionala ekartzen du gogora. Disko gisara liburu
bat ezarrita, ikuste-poesia txiki bat sortu nuen. Behin irudi hori lor-
tuta, irakurketa sinpleko iragarki handi eta argi bat baino ez nuen
behar izan.
Ez da Euskal Herriko horrelako lehiaketa batera aurkezten za-
ren lehendabiziko aldia, ezta?
Iaz Debako Kultur Elkarteak 50.urteurrenaren oroitzapenezko lo-
gotipo lehiaketa irabazi nuen. Aurten Donostiako Euskal Jaietan,
su festen eta Jazzaldiko kartel lehiaketetan parte hartu dut; az-
ken horretan finalera iritsi nintzen. Egun, Euskal Herriko lehiaketa
baterako kartel bat prestatzen nabil.
Durangoko Liburu eta Disko Azoka ezagutzen zenuen? Eta eus-
kal literatura eta musika, oro har?
Azoka ezagutzen nuen; ez nekien hain garrantzitsua zenik eta

hain ospetsua zenik, ordea. Euskal literaturaz ezer gutxi dakit,
egia esateko; nire disko bildumako ale batzuk Euskal Herrikoak
dira.
Azokara biltzeko asmorik duzu?
Hara joateko asmoa dut, jaiegunak direla baliatuz. Kartelaren
aurkezpen egunean ezagutu nuen jendearekin berriz egoteko go-
goa dut.
Eta hemendik aurrera, zer?
Diseinatzaile grafiko gisa lan egiteko asmoa dut. Horretarako, nire
webgune berriaren bidez harreman gehiago lortu nahi ditut
(www.fedebosch.com).
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Durangoko Euskal Liburu eta
Disko Azokaren kartelaren egilea
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AZOKA PARTE 
HARTZAILEA

Azken urteetan bezala, lehiaketa bidez au-
keratu da aurtengo azoka iragarriko duen
kartela. Guztira 49 lan aurkeztu dira lauga-
rren kartel lehiaketa honetara. Aurretik,
Igotz Ziarreta, Aritz Zabala eta Lur Merino-
ren lanek iragarri zuten azoka. Urrian egin-
dako aurkezpenean esandakoaren arabe-
ra, bi arrazoi nagusigatik gailendu zen Bos-
chen lana: alde batetik, azokako bi
elementu nagusiak, liburuak eta diskoak,
uztartzen dituelako; beste alde batetik, «bi-
sualki indarra» duelako. Lehiaketara aur-
kezturiko gainontzeko lanak www.duran-
gokoazoka.com helbidean ikus daitezke.
Kartel iragarlearena ez da lehiaketa baka-
rra, ostera. Gerediaga elkarteak 13-17 urte
bitarteko gazteentzako Durangaldea bizi
bideo lehiaketa antolatu du. Bertan, es-
kualdea nola bizi edo ulertzen duten eraku-
tsi behar dute gazteek. Azaroaren 19an
amaitu zen lehiaketara aurkezteko epea.
Irabazleen berri abenduaren 8an emango
dute, Azokako aretoan bertan egingo den
ekitaldi batean. Irabazleek abentura aste-
buru bat irabaziko dute.
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Jon Hernaez - Argazki Press

Administrazioa euskaraz
aldizkaria. Gramatika
artikuluen bilduma eta
ariketak.
AA.VV.

Administrazioko
testugintza sakontzeko
ikastaroa.
Idurre Alonso
Eneritz Garro
Asier Irizar

El Concierto Económico en Europa.
El equilibrio entre la autonomía
tributaria foral y la construcción
de la Europa del futuro.
Premio Leizaola 2009
Iñaki Alonso Arce

Los viajes pesquero-comerciales
de guipuzcoanos y vizcaínos a
Terranova.
Accésit del Premio Leizaola 2009
Margarita Serna Vallejo
Coedición Marcial Pons

El planeamiento territorial de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco. Visión general y
tratamiento del medio físico
(1940-2006).
Pello Urkidi Elorrieta
Coedición UPV/EHU

Análisis de puestos de trabajo
en la Administración Pública.
Mikel Gorriti Bontigi
Joseba López Basterra
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Urko
Menaia( )

«Oso jeloskor gordetzen
ditut nire kantak»

Urko Menaiak Ametsak eta oroitzapenak izeneko diskoa kaleratu
du. Bederatzi kantaz osatutako lana da, eta Idoia Oteiza pianoan
eta Luis Fernandez biolontxeloan lagun izan ditu. Hitzak idazteko,
berriz, Urtzi Urkizuren eta Montxo Cornagoren laguntza izan du.
Kaleetan zehar Benito Lertxundi, Mikel Laboa eta beste hainbat
abeslariren abestiak jotzen ibili da, baina orain, aurrerapausoa
eman, eta bere kantak joko ditu agertokietan; adibidez, Ahotse-
nean abenduaren 7an izango da, 19.00etan, eta Donostiako Do-
kan, urtarrilaren 14ean, 20:00etan.

Iaz Durangoko kaleetan abesten izan zinen; aurten, berriz, Lan-
dako egoitzan izango zara zuk egindako diskoa saltzen. Berezia
izango da aurtengo azoka, ezta?
Iaz egun gehienetan Durango kaleetan jotzen izan nintzen, eta
azken egunean erabaki nuen Landako gunera hurbiltzea. Aurten
barruan izatea gauza berezia da. Aurrerapauso bat ematea era-
baki dut, eta ilusio handia eman dit barruan egoteak.
Bederatzi abestiz osatutako diskoa egin duzu. Nola definituko
zenuke zure produktu berria?
Disko hau urteetan egindako kantuen hautaketa bat da. Lehena-
gotik oso jeloskor gordetzen ditut nire kantak. Urteetan ibili naiz
tangoak eta euskal kantak jotzen, ez bakarrik kalean, aretoetan
ere bai. Denborarekin, neure kantuak bildu ditut. Poesiaren alde-
tik, oso harro nago Urtzi Urkizuren hitzak daudelako. Urtzirekin
aspaldiko elkarlana dut. Montxo Cornagok ere beste abesti bate-
an hitzak jarri ditu, eta Maho Tse Tungen beste olerki bat jaso dut.
Orotara, lau abesti nireak dira, eta besteak aipatu laguntzaileen
artean banatzen dira.

p

p

Musikaria eta ‘Ametsak eta
oroitzapenak’ diskoaren egilea
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Gari Garaialde - Argazki Press
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Zein harrera izan duzu eman dituzun emanaldietan?
Oso harrera ona jaso dut. Diskoan nabaritzen da produktu zail-
dua dela soinu aldetik. Iban Zulaika aritu da nahasketak eta mas-
terra egiten. Bestalde, Idoia Oteiza pianoan eta Luis Fernandez
biolontxeloan izan dira, eta kantuei atmosfera propioa ematen
diote. Disko osoari batasuna ematen diotela esango nuke. Disko
berezia da alde horretatik.
Zer ekarpen egin dute Idoia Oteizak eta Luis Fernandezek?
Disko osoari dotorezia eman diote. Nahiko apustu arriskatua
izan da diskoa pianoa, biolontxelo eta gitarra batekin egitea, oso
gauza biluzia baita. Horrela hasi ginen kontzertuak ematen eta
kantak muntatzen, eta horregatik grabatu dugu horrela. Gainera,
nire aita Mikelen gitarra sartzen da Hotza kantan. Milonga geldoa
da.
Tangoek eragina dute zure musikan?
Idoia Oteizarekin duela hamar bat urte hasi nintzen lanean. Tan-
goak eta euskal kantak nahasten hasi ginen gure ikuskizunetan.
Tabernetan aritu ginen batez ere, eta tangoak beste errealitate
batzuk lantzeko aukerak ematen zizkigun; antzezpen moduko
bat egiteko aukera ematen zigun.
Urtzi Urkizu eta Montxo Cornagoren eragina zein izan da?
Montxoren kasuan, kanta batean lagundu nau, baina oso kanta
hunkigarria da. Urtziren kasuan, Errenteriako Mikelazulo elkarte-
an hasi nintzen horrelako kolaborazioak egiten. Kilimamuak ize-
neko disko-liburua atera genuen. Bere hitzekin bi kanta egingo ni-
tuela esan nion, eta aipatu diskoan sartu genituen. Geroztik, Ka-
katua Dabel Ur izeneko emanaldia egiten aritu gara. Kakatua
Urtzik asmatutako olerki mota bat da, eta diskoa ere horrelako
kanta batekin hasten da Ametsak eta oroitzapenak. Bera oso su-
rrealista da hitzetan. Aipatu ikuskizunean Urtzi da protagonista,
eta nik gitarrarekin laguntzen dut eta zenbaitetan kantuak sar-
tzen ditut.
Diskoak Ametsak eta oroitzapenak du izena. Zure ametsak
gauzatu al dira lan horrekin?
Esango nuke baietz. Egia esan, urteen poderioz etorri dira gauzak.
Oso ameslaria naiz, eta edozer gauzarekin amets egin dezaket.
Hiriko kaleetan ikusi izan zaitugu jotzen. Bertan jasotakoa dis-
koan islatzen al da?
Disko hau barrutik ateratako zerbait da. Kanta asko aldez aurretik
eginak dira, eta kalean nire kantak abesten duela oso gutxi hasi
naiz. Egia esan, denak du harremana, baina ez dut ikusten harre-
man zuzenik. Bestalde, kaleko kontu horiekin ere ez naiz oso al-
darrikatzaile. Niretzat, kalea nire musika eskaintzeko bide bat izan
da; nire bidea jarraitzeko aukera izan zen.
Zer eman dizu kalean jotzeak?
Alde batetik, kalean aritzeak soziologia ikastea eskaintzen dizu.
Hasiera batean, aurreiritzi asko ditugu. Bulebarrera paseatzera jo-
aten nintzenean ez nintzen ohartzen zuen bizitzaz. Bulebarrean
egonda, banku berean esertzen den jendea ikusten duzu. Beste-
tik, oso publiko zuzena duzu. Jendea zuzen dator gauzak esatea
edo laudorioak botatzera. Agertokian baino harresi gutxiago
daude. Niretzako kalea zure musika ezagutarazteko eta bidea ja-
rraitzeko modua da. Niretzat kantak eskaintzea zen garrantzi-
tsuena, eta ibilbide horretan gauza asko eskaintzeko aukera
eman dit. Kaleari esker, Donostian ezaguna egin naiz, eta, horre-
gatik, jende asko etorri zen Fnacera aurkezpen egunean, bestela
ezezagunagoa izango nintzateke jendearentzat. Izan ere, kalean
kontzertuetara joaten ez den jendea izaten da, zaharretik haurre-
tara.
Kresala taldearekin eta Serge Gainsbourg olerkigilearen ome-
naldian ere parte hartu duzu. Proiektu ezberdinetan parte har-
tzea gustuko duzu?
Kresalarekin Gales, Ingalaterran, Katalunian eta beste herri ba-
tzuetan gitarra jotzen izan nintzen emanaldi batzuetan. Folk fes-
tibalak ezagutzeko aukera izan nuen horrela. Bestalde, Gains-
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bourgeko omenaldian, esaterako, Juankar Landak antolatu zuen
ikuskizuna, eta nik kanta egin nuen. Gaur egun ere Juankar Cesar
Vallejo XX. mendeko olerkari perutarraren diskoa prestatzen ari
da, eta niri kanta bat abestea eskaini dit.
Agertokietan kontzertuak ematen hasiko zara orain, zer ezber-
dintasun dago kalean eta agertokietan aritzea?
Areto batean babestua zaude. Zu entzutera datorren jendea da-
tor bakarrik, eta publiko horrekin saio oso bat landu dezakezu.
Kalean, berriz, faktore askok eragiten dute, eguraldiak, egunak,
dabilen jendeak… Batzuk zure aurrean denbora dezente geratzen
dira, eta kontzertu batean bihur daiteke zure emanaldia, baina
areto bateko publikoari saio oso bat eskaintzen diezu, eta aldez
aurretik prestatzeko aukera duzu. Horrela batasun artistikoa
eman diezaiekezu.
Zeure buruari presiorik eragiten al dio disko bat izateak?
Ardura bai,baina batez ere ilusioa ematen dit.Beti izan naiz ardu-
ratsuegia,eta horregatik berandutu dut neure kantaz osatutako
diskoa.Baina egia esan,ate bat irekitzea bezalakoa da.Orain ez
dakit zer gertatuko den,baina bigarren diskoan pentsatzen jar-
tzen naizenean,nolabaiteko ardura ematen dit.Kantak baditut
bilduta,baina osotasun batean pentsatzeko,zer sartuko dudan
eta zer ez.Orain,komunikabideen arreta nabaritzen dut.Gaztelu-
peko Hotsak diskoetxearekin editatzeagatik komunikabideen
arreta handiagoa da.Orain arte ondo tratatu naute,baina lehen
kaleko kantaria nintzen,eta orain diskoaren inguruko galderak
egiten dizkidate.Orain serioago hartzen naute.

D
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Durango més que mai

A
urten Kurdistan da herrialde gonbidatua,
baina lizentzia ematen badidazue iazko
katalanei hartuko diet izenburua. Zergatik
diot, bada,“Durango inoiz baino gehia-
go”?

Amaituko denik sumatzen ez den krisiaren mamu bel-
tza, batetik, eta politikan zabal daitekeen garai berriaren
ilusioa bestetik, horra momentua definitzen duten bi
ezaugarri nagusiak. Euskal kulturan lan egiten dugunok
ere bat gatoz sentipen horiekin, baina krisiaren atzapar-
kada bete-betean nozitzen dugu, eta aro berriaren baliz-
ko itxaropenak ez du oraindik fruiturik eman.

Ez da elegantea jendaurrean negarrez hastea, batik
bat asko eta asko direnean egoera makurragoan bizi dire-
nak, baina kulturgintza kinka larrian dagoela gogorarazi
beharra daukagu: krisi orokorrak erasan digu, nola ez, eta
horrez gainera laguntza publikoak murriztu dira (toki ba-
tzuetan gehiago, besteetan gutxiago); hortik aparte, ai-
sialdi ohiturak ere aldatuz doaz, kontsumoa tresna tek-
nologikoetara bideratzeko joera ari da nagusitzen, beti-
daniko kultur bideen kaltetan.

Panorama horren aurrean, zer egin? Batetik ekaitzari
eutsi, eta horretan gabiltza: euskal kulturgintzako enpre-
sek zuhurrago jokatzen dute gaur egun, arriskuak neurtu,
estuago bizi, baina ez dute pertsiana itxi; ez dezagun
ahaztu, bestalde, pertsiana ixteak, hainbat familiaren
langabeziaz gain, euskalgintza osoaren pobretzea ekarri-
ko lukeela. Eusteaz gain, baina, aurrera egin behar dugu,
eta horretarako beharrezkoa dugu geure herritarren la-
guntza, euskaldun jendearen babesa: ez bakarrik, institu-
zioen menpekotzatik aske irautekotan, geure merkatu
propioa zaindu behar dugulako; baita ere, kulturgintzan

gabiltzanok argi dugulako herri bat eraikitzen ari garela,
denon artean eraiki ere.

Horren erakusgarri eta ispilu izaten da Durango, bere
mosaiko askotariko horrekin: betidaniko euskaltzale txa-
peldunak, gazte piercingdunak, ume-kotxearekin dato-
zen guraso gazteak, ikasle bihurriak eta irakasle desespe-
ratuak, ekologisten egutegia erostera datorren mendiza-
lea, feministen agenda nahi duen etxekoandrea, lagun
zaharrak topatzeko urtean behingo zita duena, salma-
haietan perla ezkutu baten bila dabilena, bere protesta
aldarrikatzera datorrena… Guztiona da Durango, artista
eta txikiteroena, saltzaile eta ikusleena, antolatzaile eta
babesleena, ikusmiratzaile eta bazter-nahasleena.

Euskal kultura osatzen dugun guztion plaza eta topa-
leku bihurtu beharko genuke, beraz, Durangoko Azoka.
Batetik, urte osoko aurrekontuari aurre egiteko abendu
hasierako salmentak behar-beharrezkoak dituelako
hainbat enpresa eta elkartek: argitaletxe eta aldizkari,
kultur talde edo musika-banatzaile. Bestetik, geure bu-
ruari aupada bat egiteko beharrean garelako. Autoafir-
mazioa deitu diezaiokezu, edo autoestimua, edo nahi be-
zala. Bagarela esateko modu alai eta baketsu bat izango
da, herri bat garela eta hala izaten segitu nahi dugula; hiz-
kuntza bat dugula eta erabiltzen segitzen dugula; kultura
apaingarritarako ez baizik eta eguneroko bizitza aberas-
teko tresna dugula, zer garen ulertzeko eta munduari adi-
tzera emateko.

Horregatik guztiagatik diot, diogu, Durangoko Azoka ez
dela iraganeko zaharkin loriatsua, ezpada gaur-gaurko
gertakari bizi eta nabarra, etorkizunean ere euskaldun eta
euskaltzalea, modernoa eta zabala, eztabaidara irekia
eta partehartzailea nahi genukeena. Geure esku dago.
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Txertoa hartu

A
urrekoek ez bezala, gaur egungo gazteek —eta hain
gazteak ez direnek— ez dute edukien jabe izan nahi;
musikara iristeko bideak irekita egotearekin konfor-
me dira. Hau guztiau, paradoxa bada ere, era guztie-
tako musika euskarrietan, urtetik urtera eraldatzen

eta birmoldatzen diren euskarrietan, inoiz baino musika gehiago en-
tzuten den garaiotan.

Aurreko mendearen hondarrean komunikazio fenomeno berri bat
hasi zen hedatzen; Internet, alegia. Iraultza teknologikoa abiatu zen
Europa Zaharrean Napoleonen gudarosteak legez; musika, objektu
materiala zena, substantzia mugagabe eta trukagarri bihurtzen ari
zen. Abian ziren bilakaera eta iraultza. Sistema itxi batetik, musika-
gintza ordura arte oinarritu zen sistema itxi horretatik, sistema ireki
batera izan zen jauzia; Internet izenekora, alegia.

Ez dakigu zein izan zen fitxategiak Interneten eta mundu guztiaren
eskura ipini zituen aurreneko homo P2P, baina orduz geroztik doa-
kotasun hitza gizarte teknologikoaren Hirutasun San-
tuaren mailara bildu zen, madarikazio handia bihurtu-
ta, diskogintzarentzat mutazioak izaten dituen eta de-
sagerrarazten oso zaila den tropikoko gaixotasun bat
balitz bezala.

Munduko aisia guztiak orain doakoa izan behar duela
bila izatea bezain irrigarria da sareko artxiboen trukeen
ondorioz, gertatutako portaera aldaketen eta aurrera-
pen teknologikoei entzungor jarraitzea.

Orain YouTube eta MySpace dira iturri nagusiak, eta
musikariek ordenagailu eramangarrietan sortzen dute
euren lana. Timecore, Zimbalam eta antzeko enpresek
plataformetan egokitzen laguntzen diete; hori bai, sal-
menten gaineko portzentaje baten truke.

Baina ez al da egia modu berri hauek ez dietela dirurik
ematen artistari eta haren ekoizpen, sustapen eta mar-

keting gastuak ordaintzen dituen konpainiari, gero merkataritza
etika guztiz zalantzazkoak dituzten multinazionalei emateko? Bai,
jaun-andreak, hemen Fox (My-Spaceren akziodun nagusia), Tele-
fonica (Espainiako ADSLaren kontrolatzaile ia bakarra), Apple
(iTunes, iPod, iPhone eta munduko i guztien jaun eta jabe) dira pa-
trikak betetzen dituztenak.

Diskoetxeek, berriz, management enpresa eta beste bihurtu be-
har izan dute. Merchandising eta tourné delakoa dira, hemendik
aurrera, jan nahi duten pastelaren parte ezin goxoagoak. Artistek,
bestalde, birak eta kontzertuak behar dituzte, biziko badira, iraun-
go badute. Batzuek labelaren hautua egiten dute azken aukera
gisa, eta beste batzuk MySpacera biltzen dira, euren gaitz guztien
botika balitz bezala.

Mundu globalizatu honetan gertatzen ari denari begira gauden
bitartean, gure etxean musikari eskaintzen zaizkien aurrekontuak
soilik dirua xede duten korporazio handien esku dago neurri handi
batean garagardo etxe batek, edo gure diruarekin komertziatzen
dutenen esku, bataren botila berdeaz, edo bestearen siglak, era-
baki lezakeenaren esku.

Gaur egun asko dira aisialdirako industria hiltzen ari zaigula uste
dutenak. Eta, egia esan, azken urteotan izandako kaleratzeek, en-

presa ixteek eta, batez ere, etorkizun garbirik gabeko
egoera honek oraingo honetan kontu hau benetan
kezkagarria dela pentsatzera eraman gaitzakete.
Dena den, paradoxikoki sorkuntza inoiz baino osasun-
tsuago dabil, eta horren froga gure inguruan urtean ze-
har egindako produkzioa ikustea besterik ez dago.

Musika autobide birtualetan mugitzen den bitarte-
an, ahoa I+G+Bz betetzen zaigun garaian, Euskal He-
rrian euskarazko produzioari eusten diogunok eta
gudu zelai honen erdian Interneten sarrerak ekarri
duen uholde geldiezinak ez eramaten saiatzen diren
sortzaile askok, urtero lez, Durangoko Azokan ikusiko
dugu elkar, betiko 2x2-ko erakusmahai zurietan, urte-
ari aurre egitekotan. Gurearen alde apustu eginez. Eta
atera gaitezen bizirik beste urtebetez arnasten jarrai-
tzeko txertoa hartuta.
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Kultura eta kirola,lotuta

Euskal Liburu eta Disko Azokak irauten 
duen artean jendez lepo egon ohi dira Du-
rangoko kaleak. Hori dela eta, kalea mota
guztietako aldarriak egiteko baliatzen da.
Bada guztien gainetik gailentzen den gai
bat, ordea: euskara. Horren harira, urtetik ur-
tera haziz doan ekimen bat egiten da Du-
rangoko kaleetan zehar. Joseba Jaka herri
lasterketa da ekimen hori, hain zuzen.
Azokaren 45. aldi honek ere bere herri
lasterketa propioa izango du. Aurten, IX.
Joseba Jaka herri lasterketa jokatuko da,
eta bederatzigarren aldi honetako hel-
buruak hasierako helburu berak dira, hau
da, lasterketari hasieratik eutsi dioten hiru
zutabeek zutik diraute oraindik. Lehenda-
biziko asmoa, kirola eta euskara uztartzea
da; bigarrena, herri kirola bultzatzea; hiruga-
rrena, ostera, Joseba Jaka Auzmendi zena
gogoratzea.

BERRIAk antolatuta
Durangoko kaleak zeharkatzen dituen las-
terketa hau bi zatitan banatzen da. Alde
batetik, umeen lasterketa dago; bestalde,
helduena. Azpimarratu beharra dago laster-
ketetan izaten den giroa; oso giro ona izan

ohi da Durangoko herri lasterketan. Laster-
ketan 350 lagun inguruk parte hartu zuten
iaz; azken urteetan gora egin du parte-har-
tzaile kopuruak, eta joera hori mantentzea
espero du Kike Zurutuza lasterketako susta-
tzaileak. Ondo pasatzeko ekimena izateaz
gain, lehiaketa ere bada, eta hori horrela den

heinean, irabaztera doan jendea ere egon
ohi da. Iaz emakumezkoen kategorian Cris-
tina Petite abadiñoarra gailendu zen; gizo-
nezkoenean, ostera, Alberto Barberena izan
zen garailea. Lehendabizikoak 24 minutu
eta 33 segundoan burutu zuen zazpi kilo-
metroko ibilbidea; bigarrenak, ostera, 21
minutu eta 12 segundo behar izan zituen.
Azken urteetan irabazleen markak gero eta
hobeak izan dira. Iazkoekin, ostera, marka
gehienak, guztiak ez esateagatik, hobetu

dira. Lasterketa osteko sari banaketa
Durangoko Plateruena kafe antzokian izan
da azken urteetan, eta horrek ere asko
lagundu du lasterketa girotzerakoan. Ira-
bazleei sariak emateaz gain, parte-hartzai-
leen artean ere banatzen dira opari edo
sariak. Horiek zozketa bidez banatzen dira.
Iaz bezala, abenduaren 8an egingo da las-
terketa. Haurren lasterketa goizeko
10:30ean hasiko da. Helduek, ostera,
11:45ean zeharkatuko dituzte herriko kale
nagusiak.

Konpromisoa euskal kulturarekin
Joseba Jaka kultur eragile eta enpresaria Ze-
gaman jaio zen, 1948an. Gaztetatik liburuak
saltzen jardun zuen, eta urte batzuen bu-
ruan, liburu denda bat zabaldu zuen Baio-

nan, beste lagun batzuekin batera. 1976an
Bilintx liburu denda eta Zabaltzen enpre-
sa (liburu eta disko banaketarako) sortu
zituen elkarlanean. Elkar argitaletxearen
kontseiluko eta eragile izatearekin batera,
banaketa eta komertzializaziorako Euskal
Kulturgintza enpresako kudeatzaile izan

zen. Enpresari eta kulturgintzari hedapen
handia ematea lortu zuen; batez ere, bana-
keta gune eta liburu denden sare bat eratu
eta hau indartzeari esker. Euskalgintzako
talde eta erakunde ugari babestu zituen,
eta hainbatetan baita parte hartu ere. Eus-
kaldunon Egunkaria eta Eusenor Entziklo-
pedia etxeko administrazio kontseiluko ki-
dea izan zen, baita  Klaudio Harluxet funda-
zioko patronatuko kidea ere. Itsasoko
istri-pu baten ondorioz hil zen, Cadizen (Es-
painia).
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Abenduaren 8an izango da Joseba Jakaren omenezko
lasterketa. Azken urteetan gora egin du parte-hartzaile
kopuruak, eta aurten joera hori mantentzea espero dute.

Urtetik urtera parte-hartzea handitu egin
da, eta haur eta helduentako lasterketak
antolatu dituzte. Jon Hernaez - Argazki Press

Kirola eta euskara
uztartzea, herri kirola

bultzatzea eta Joseba
Jaka omentzea dira
laterketako helburu

nagusiak
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