
Koronabirusak azken bi urteetan udazkenera atzeratu ostean, bere ohiko datetara itzuliko da aurten
Literaturia. Bihar hasi eta igandera arte, askotariko ekitaldiak eta liburu azoka izango dira Zarautzen.

Udaberrian dator berriro ere
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Andoni Imaz

Z
ortzi hilabeterekin sor-
tu da aurten Literatu-
ria. Udazkenean egin
zuten aurreko jaialdia,

urteko garai horretara atzeratu
dutelako azken bi urteetan, koro-
nabirusaren eraginez, baina
oraingoan udaberrira itzuliko da
berriro. Bihartik igandera bitarte
egingo dute, Zarautzen (Gipuz-
koa). Piztia da aurtengo gaia;
Aurkitzeko, baretzeko, pizteko

leloarekin zabaldu diote esa-
nahia. Hiru egunez, era askotako
errezitalak, solasaldiak eta ikus-
kizunak egingo dituzte.
Literaturiak bi gune nagusi

izango ditu: Lege Zaharren plaza
eta Modelo aretoa. Plazan, euskal
argitaletxeen liburu azoka jarriko
dute, eta, gainera, nobedadeen
aurkezpenak egingo dituzte,
Ahotsenearekin elkarlanean. Ha-
malau lan berri aurkeztuko di-
tuzte, larunbat eta igande goize-
tan plazan eta larunbat arratsal-
detan Garoa liburu dendan.
Ana Malagonen hitzekin abia-

tuko da jaialdia, hark irakurriko
baitu irekiera ekitaldirako idatzi-
tako manifestua, Modelo aretoan.
Ondoren, Istanbul ikuskizun lite-
rario-musikala emango dute han:
migrazioekiko begirada tragiko-
mikoa duen lan bat, jaialdiaren
antolatzaileen hitzetan. Lutxo
Egiak sortu du testua, eta Unai
Pelayo Pelax-ek musika. Haiekin
batera izango dira agertokian
Oier Guillan, Telmo Trenor eta
Elena Ramirez.
Askotariko ikuskizunak egingo

dituzte ondorengo egunetan ere.
Petti musikariak eta Ana Galarra-

ga zientzia komunikatzaileak
Frankenstein agurgarria gutun
musikatua emango dute, eta
Maialen Lujanbio bertsolari eta

sortzaileak rr #5 marrak izeneko
emanaldi hibridoa taularatuko
du, egungo garaiaren «erradio-
grafia mugitu bat».
Bi mahai inguru ere antolatu

dituzte. Batetik, literatura hez-

kuntzan sustatzeari buruz ariko
dira ikasle, irakasle eta eragileak:
Intza Alkain, Imanol Epelde, Ne-
rea Lasa eta Uxue Ostolaza. Beste-

tik, literatura unibertsa-
laren iraganaz eta etorki-
zunaz gogoetatuko dute
hiru idazlek: Angel
Errok, Irati Jimenezek
eta Manu Lopez Gasenik.

Elkarrizketa baten soinua eta

notak izenburua duen saioan hiz-
ketan ariko dira, bestalde, Aran-
txa Iturbe kazetari eta idazlea, Ei-
der Rodriguez idazlea eta Miren
Narbaiza musikaria.

Literaturiaren antolatzaileek
Itxaropena argitaletxe eta inpri-
mategiari omenaldi bat egingo
diote jaialdiaren irekiera ekital-
dian. Zarautzen sortu zen,
1932an, eta Francoren diktadura
garaian euskarazko hainbat libu-
ru argitaratu zituen, zentsurari
aurre eginez. Gerraosteko euskal
liburugintzaren oinarriak jarri zi-
tuzten argitaletxeetako bat ere
izan zen, antolatzaileek nabar-
mendu dutenez, bereziki Kulixka
bildumaren bitartez. Genero as-
kotako lanak bildu zituzten sorta
hartan; horien artean daude Txo-

min Agirreren, Jon Etxaideren,
Xabier Lizardiren eta Salbatore
Mitxelenaren idatziak, baita Ca-
milo Jose Celaren eta Ernest He-
mingwayren liburuen itzulpenak
ere, besteak beste.
Bederatzigarrenez egingo dute

Literaturia Zarautzen, eta, aurten
ere, BERRIA jaialdiaren hedabide
babeslea izango da.

Bihartik igandera, literaturarekin lotutako askotariko emanaldiak eta solasaldiak egingo dituzte
Literaturia jaialdian. Ana Malagon idazleak irakurriko du hasiera ekitaldiko manifestua.

Literaturaren plaza basatia

Iazko Literaturia jaialdiaren hasiera, Zarauzko Modelo aretoan. GORKA RUBIO / FOKU
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Larunbatean eta igandean, li-

buru azoka eta haurrentzako

jarduerak izango dira Musika

plazan, eta liburu aurkezpe-

nak plazan eta Garoa liburu

dendan. Emanaldien artean,

honako hauek dira nagusiak:

Bihar

20:00. Ana Malagonen mani-

festuaren irakurketa, Modelo

aretoan.

20:15. Istanbul ikuskizun lite-

rario-musikala, Modelo areto-

an. Lutxo Egia, Pelax, Oier

Guillan, Telmo Trenor eta Ele-

na Ramirez.

Etzi

11:00.Kamishibaizalea sor-

men tailerra Iñaki Martiarena

Mattin-ekin, Etxezabalan.

12:30. Berrabiaraziko dugu li-

teratura eskolan?mahai ingu-

rua, Modelo aretoan. Gonbi-

datuak: Imanol Epelde, Intza

Alkain, Uxue Ostolaza eta Ne-

rea Lasa.

18:00. Frankenstein agurga-

rriagutun musikatua, Petti eta

Ana Galarragarekin, Modelo

aretoan.

22:00.Kontzertua, Lege Za-

harren plazan: Odei.

Maiatzak 29, igandea

11:30. Literatura unibertsala.

Ibilitakotik ibiltzekoramahai in-

gurua, Modelo aretoan. Gon-

bidatuak: Manu Lopez Gase-

ni, Angel Erro eta Irati Jimenez.

12:30. rr #5 marrakMaialen

Lujanbioren ikuskizuna, Mer-

katu plazako goiko solairuan.

17:00. Elkarrizketa baten soi-

nua eta notak. Arantxa Iturbe,

Eider Rodriguez eta Miren

Narbaiza. Modelo aretoan.

Itxaropena argitaletxe eta
inprimategia omenduko dute;
euskal liburugintzaren
oinarriak ezarri zituen
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L
iburuak zain izango di-
tuzte irakurleek Zarauz-
ko Lege Zaharren plaza-
ko salmahaietan, baita

idazleak eta argitaletxeetako ki-
deak ere. Euskal liburuen azoka
jarriko dute han, eta argitaratuta-
ko obrarik berrienen aurkezpe-
nak ere hartuko ditu —Garoa libu-
ru dendarekin batera—, egileen
euren eskutik. Hiru egunez, lite-
raturazaleen topaleku bihurtuko
da berriz ere, horrenbestez, plaza
hori. Eta, hain zuzen ere, literatu-
ra plazara ateratzea eta euskaraz-
ko liburuei ikusgaitasuna ematea
eskertzen diote Literaturiari argi-
taletxeetako editoreek.
«Guretzat, inportantea da pla-

zara ateratzea, irakurleekin au-
rrez aurre egotea... literatura gi-
zarteratzea, oro har. Alde horreta-
tik, literatura gizarteratzeko egi-
tasmo guztiak dira ederrak eta es-
kertzekoak», Xabier Mendiguren
Elkar argitaletxeko editorearen
esanetan. Udazkenean Durango-
ko Azoka ardatz izaten den mo-
duan, udaberrian ere bestelako
ekinaldiak izatea pozgarritzat jo
du editoreak, Literaturiaz gaine-
ra, Sormene eta Azkoitiko (Gipuz-
koa) zein Ziburuko (Lapurdi) azo-
kak gogora ekarrita. «Gogoa ba-
dago, eta pozgarria da gizartean
literaturak presentzia izatea eta
jendeak interesa agertzea».
«Euskara hutsean argitaratu-

tako liburuen plaza bat» da Za-
rauzkoa, Leire Lopez Susa argita-
letxeko editoreak nabarmendu
duenez. Hark ere uste du, Duran-
goko Azokatik harago, garrantzi-
tsua dela udaberrian ere «irakur-
leekin, idazleekin eta beste argita-
letxeekin egoteko halako espazio-
ak izatea». Bertan izango da Al-
berdania argitaletxea ere, Jorge
Gimenez editoreak adierazi due-
nez. «Gonbidatzen gaituzten azo-
ka guztietara joaten gara, arrazoi
nagusi batengatik: liburuek, eta
bereziki euskal liburuek, ikusgai-
tasuna behar dutelako. Liburua
eremua galtzen ari da hainbat alo-
rretan, euskarazkoa oso bereziki,
eta, argitaletxe gisa, gure lan le-
rroetako bat da azoketan izatea». 
Alberdaniak Literaturiarekin

harreman «berezia» duela uste
du Gimenezek; Zarautzen egiten
denez geroztik, urtero izan dira
han. «Iruditzen zaigu kontuan
hartzeko berezitasun batzuk di-
tuela: prestigioa duen topaketa
bat da; tokia egokia da, garai ho-
netan Zarautzera jende asko in-
guratzen baita; eta bere zeregina
oso ondo betetzen du, alegia, libu-
rua jendearengana, irakurlearen-
gana hurbiltzea. Eta, gero, oso on-

do zaintzen dute azokako egita-
rau osagarria; oso interesgarria
izaten da. Prestigio handiko, ospe
oneko azokatzat daukagu».
Kultur ekitaldi gehienetan pre-

sentzialtasuna itzuli den honetan,
halakoetan sortzen diren harre-
manak berreskuratzea pozgarri-
tzat daukate editoreek. Lopez:
«Aurrez aurrekoa berreskuratzea
denontzat da pozgarria. Guk ez du-
gu zuzenean irakurleekin lan egi-

ten, eta horrelako azoka egunek
ematen digute aukera haiekin ego-
teko. Eta ez haiekin bakarrik, baita
beste argitaletxeetako kideekin eta
idazleekin ere. Azkenean, liburua-
ren ekosistemako pertsonekin
egoteko aukera da».
Mendigurenek eta Gimenezek

ere aurrez aurrekoaren garrantzia
nabarmendu dute. «Esango nuke
Literaturia bereziki plaza ona dela
horretarako», adierazi du Gime-
nezek. «Bada urtero joan eta gu-
rekin hitz egiten duen jendea, eta
hori guretzat oso garrantzitsua
da, baita idazle eta irakurleentzat
ere. Liburuaren inguruan mugi-
tzen garen komunitate txikiaren-
tzat, guztiontzat da oso inportan-
tea, eta zer esanik ez pandemiaren

ondoren; orain, asko estimatzen
da buruz buruko harremana».

Aurkezpenak ere bai
Askotariko liburuak eramango di-
tuzte argitaletxeek Zarautzera.
Denak ezin, eta batez ere berrie-
nak jarriko dituzte salmahaietan.
Mendigurenek zehaztu du aur-
tengo eta iazko lanak izango dituz-
tela Elkarren mahaian. Horietako
bi bertan aurkeztuko dituzte egi-

leek: Erika Lagomak eta
Estitxu Fernandezek M
ama* eme* ume*, eta Jo-
xean Agirrek Solteroen
dantzalekuak. Horiez
gain, eskuragarri jarriko
dituzte Joan Mari Irigoie-
nen Sorgin-argien ehi-
zaneta Aritz Gorrotxate-
giren Uda beteapoesia li-
buruak, eta Iñaki Irasiza-
balen Zer jakingo duzue
epela baino ezagutu ez

duzuenoketa Maddi Ane
Txoperenaren Ez erran
inori nobelak, besteak
beste. 
Beren lanak Susarekin

argitaratu dituzten zen-
bait egilek ere Literatu-
rian aurkeztuko dituzte:
Lizar Begoñak Gepardo
japoniarrak eta Juan
Luis Zabalak Mina har-

tzeko erepoema liburuak; eta Ane
Labakak eta Beatriz Egizabalek
Erradikalakantzerki lana. Lope-
zek gaineratu du, aurtengoak ez
ezik, aurreko urteetako liburu ba-
tzuk ere eramango dituztela.   
Aurtengo bi lan aipatu ditu Gi-

menez, idazleek azokan aurkez-
tuko dituztenak: Anjel Lertxundi-
ren Desertuan behatxuloa saia-
kera eta Goiatz Labandibarren
Amezipuin bilduma. Horiekin eta
beste batzuekin batera, Alberda-
niaren salmahaian izango dituzte
Karlos Linazasorok aurten argita-
ratutako Samuel eta Slawo ipuin
liburua, James Joyceren Dublin-
darrak-en berrargitalpen egune-
ratua, Giza animaliak garahau-
rrentzako albuma, eta beste. 

Pandemiaren gogorrena igaro osteko garaiotan,
irakurleek eta idazleek berriro ere aurrez aurre
egoteko aukera izango dute. Literatura plazara
ateratzea eta euskarazko liburuei ikusgaitasuna
ematea eskertzen diote argitaletxeek azokari.

Topagune bat
liburu, idazle,
argitaletxe eta
irakurleentzat  

Iaz ere aurrez aurre egin zuten Literaturia, baina udazkenean. JON URBE / FOKU

Guk ez dugu irakurleekin
zuzenean lan egiten, 
eta azoka egunek ematen digute
aukera haiekin egoteko»

Leire Lopez
Susa argitaletxeko editorea

«Prestigioa duen azoka bat da, 
eta oso ondo betetzen du 
bere zeregina, alegia, liburua
irakurlearengana hurbiltzea»

Jorge Gimenez
Alberdania argitaletxeko editorea

«Guretzat, inportantea da
irakurleekin aurrez aurre egotea;
literatura gizarteratzeko egitasmo
guztiak dira eskertzekoak»

Xabier Mendiguren
Elkar argitaletxeko editorea
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