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DURANGO  •  E.H. / A.M. 

Durangoko Azokak laster zabaldu-
ko ditu ateak. Bizi dugun egoeraren 
aurrean, udal agintariek, Geredia-
gak, ostalariek, editoreek eta musi-
karien elkarteek segurtasun neurri 
guztiak errespetatu ditzaten eskatu 
diete Durangoko Azokara etorriko 
diren bisitariei, Landako Gunean 
zein herri osoan.

Durangoko Azokan inplikatu-
riko eragileek arduraz jokatzeko 
deia egin diete abenduaren 4tik 
8ra Euskal Herri osotik Durangora 
etorriko diren bisitari guztiei. Ar-
duradunek agerraldia egin zuten 
martitzenean, Andra Mariko eliz-
pean. Ima Garrastatxu alkateak 
adierazi du Durangok "ateak zaba-
lik" dituela bisitarientzat, baina 
arduraz jokatzeko deia egin zien 
guztiei. Eskari hori, gainera, Azo-
karen eremu guztietara zabaldu 
dadin eskatu dute. Bai Landako 
Gunera eta baita handik kanpoko 
eremu guztietara ere. Julián Ríos 
alkateordeak agerraldian gaine-
ratu zuen segurtasun neurriak 
"zorroztasunez betearaziko" dituz-

tela. Udaltzaingoaren presentzia 
areagotu egingo dute kaleetan, eta 
garbiketa zerbitzuak indartu egin-
go dituzte Azokak irauten duen 
bitartean.

"Azken egunetan ikusi dugu 
badakigula arduraz jokatzen. 
Hor izan ditugu, besteak beste, 
kontzertu erraldoiak eta zenbait 
alderdi politikoren ekitaldiak, 

kalean zein barrualdean egin-
dakoak", esan zuen Garrastatxu 
alkateak. "Euskal kulturaren 
erakusleiho honetaz gozatzera 
gonbidatu gura ditugu euskal 

herritarrak, baina beti arduraz 
jokatuz, bai Landako Gunean eta 
baita kanpoan ere", gaineratu 
zuen.

 Izena emanda 
Landako Guneko standak bisita-
tzeko, aurten Azokako bisitariek 
hitzordua hartu beharko dute 
durangokoazoka.eus webgunean. 
Egunean bost txanda egongo 
dira abenduaren 4tik 8ra bitar-
tean. Ahotseneako kontzertuak 
ikusteko ere izena eman beharko 
da aurretik; lau sarrera hartu 
ahalko dira pertsonako. "Euskal 
kultura ukigarri eta ikusgarri 
egiten duen ekitaldi masiboa da 
Durangoko Azoka, ekintza kolek-
tiboa ere bai, eta inportantea zen 
aurrez aurrekoa berreskuratzea", 
esan zuten agerraldian. 219 era-
kusmahai batuko dira Landako 
Gunean. Bertan, 900 kultur no-
bedade aurkeztuko dituzte: 733 
liburu, 143 disko, 37 aldizkari 
eta 77 bestelako. Hauek  Internet 
bidezko dendan ere erosi ahal 
izango dira.

"Datozen egunetan Durangora gerturatuko diren  
bisitariei arduraz jokatzea eskatzen diegu"
Udal Agintariek, Gerediagak, ostalariek, editoreek eta musikarien elkarteek segurtasun neurriak mantzentzeko eskatu dute

Udaleko eta Gerediagako arduradunek ostalariekin, editoreekin eta musikarien elkarteetako kideekin egindako agerraldia.  
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POEma •  MAIALEN ZUAZUBISKAR 

Leire Vargas Nietok (Durango, 2002) 
'Dena ametsa den irudipena' poema 
liburua kaleratu du. Vargasek aben-
duaren 5ean aurkeztuko du liburua, 
17:00etan, Ahotsenean.  

'Dena ametsa den irudipena' poema 
liburua kalean da jada. Zelan zaude?
Pozik nago, sinetsi ezinda oraindi-
no. Joan zen astean jaso nuen lehe-
nengo mezua. Lagun batek bidali 
zidan, irakurri zuela eta gustatu 
zitzaiola. Oraindino zer gertatuko 
zain nago, jendearen erreakzioa 
ikusteko eta aurkezpenak egiteko. 

Urduritasun puntu bat sentitzen 
dut, baina orokorrean pozik nago, 
ilusioz gainezka. 
Zuretzat zer suposatzen du poema 
liburuak argia ikustea?
Lan honegaz denbora asko eman 
dut bueltaka. Une batzuetan oso 
motibatuta egon naiz eta beste 
batzuetan, ostera, batez ere saria 
jaso aurreko hileetan, ez nengoen 
oso ziur. Ez nekien lanak benetan 
merezi zuen ala ez, ez nekien inora 
heltzeko modukoa zen. Baina orain 
halako berme bat da, horretan be-
rriro sinisteko bultzada bat, zelan-
bait esateko. 

Oso lan pertsonala da, nahiz 
eta baduen fikziotik eta abar. Gai 
batzuk ni bete-betean harrapatzen 
eta zeharkatzen nautenak dira. 
Gogoz nago jakiteko jendeak zein 
erreakzio duen horren aurrean, ea 
interpelatuta sentitzen diren ala ez. 
Zer da 'Dena ametsa den irudipena'?
Kontzientzia hartze bat lez deskri-
batuko nuke. Kontzientzia hartze 
bat, norberak munduan hartzen 
duen lekuaren ingurukoa, hainbat 
zentzutan. Alde batetik, konturatze 
bat, fisikoki hartzen dugun espa-
zioarena eta gure fisikotasunak, 
gure itxurak, eta gorputz gizaki iza-

teak suposatzen duenaren inguru-
koa. Eta horrek zeintzuk limitazio 
eragiten dizkigun eta horren buel-
tan guk zer indar daukagun, eta zer 
ezin dugun aldatu. Lehenengo atala 
horren inguruko gatazka bat da.

Bigarren atala ere kontzientzia 
hartze bat da, baina ideologiari 
loturikoa gehiago. Munduan ger-
tatzen dabilenaren aurrean ea 
nik zein iritzi daukadan. Ez dago 
inondik inora ere aldarri potolo edo 
esplizituz beteta. Baina nire txiki-
tik eta nire ikuspuntutik, ikusten 
ditudan gauzen inguruko galdera 
batzuk egiten ditut. 

Hirugarren atala hartu-eman 
interpertsonalen ingurukoa da. 
Azkenean, neurri handi batean, 
besteen menpe bizi garela, eta ez 
dagoela gure esku besteek zelan 
jokatuko duten guganako. Horrek 
sortzen dituen gatazken inguruan 
berba egiten dut azken atal horre-
tan. 
Irun Hiria sariketan saria irabazita 
kaleratu duzu poema liburua. Saria 
akuilua izan da liburua kaleratzeko?
Banuen asmoa edo nahia lana kale-
ratzeko. Baina aurretik ezezkoren 
bat ere jasota nuen lana argitara-
tzeko, eta horrek eragina izan zuen 
nigan, txarrerako. Ezezkoaren on-
doren, zalantzan ipini nuen neure 
burua, eta zalantzan proiektua be-
ra. Proiektua, batez ere. Eta esango 
nuke baztertu egingo nuela tarte 
luze baterako. Baina sariak bultza-
da eman dit eta horixe izan da bidea 
argitaratzeko. Aurrera begira ere, 
berme lez hartu gura nuke, neure 
buruarengan sinesteko batez ere, 
eta neure buruari esateko banabi-
lela zerbait zentzuzkoa sortzen eta 
egiten, motibazio lez. 
Zure lana eskuragarri egongo da 
Durangoko Azokan, eta, gainera, 
Ahotsenean aurkeztuko duzu. Zer 
suposatzen du horrek zuretzat?
Liburua Durangoko Azokan egotea 
ametsa da niretzat. Gainera, hain 
gazterik. Oso zorteduna sentitzen 
naiz aukera hori izateagaitik. Du-
rangoko Azoka oso hurbileko sen-
titzen dut. Idazle izan gura nuela 
pentsatzen nuenean, argi neukan 
Azokako stand baten barruan egon 
gura nuela eta liburuak aurkeztu 
gura nituela. Batez ere azken urte 
hauetan izan dut pentsamendu 
hori buruan bueltaka, idatzi egin 
gura nuela, idazle sentitu gura nue-
la. Kontzientea nintzen irakurlea 
nintzela, irakurtzea maite dudala, 
baina idaztearen kontu hori ere 
beti izan dut buruan. Eta, begira, 
alde batetik behintzat bete dut 
amets hori.  

“Lana kontzientzia hartze bat lez deskribatuko nuke, 
norberak munduan hartzen duen lekuaren ingurukoa"
Leire Vargas durangarrak 'Dena ametsa den irudipena' poema liburua kaleratu du. Vargasek abenduaren 5ean aurkeztuko du liburua, Ahotsenean

Leire 
Vargas Nieto
Idazlea
DURANGO | 2002
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EUSKARA  •  EKAITZ HERRERA 

Ia 500 urte joan dira Etxeparek 
euskarazko lehenengo liburua idatzi 
zuenetik eta 50 euskara batua sortu 
zenetik. Eta, hara, azkenean Etxepa-
re euskara batuan dugu.
Bai, honek guzti honek Bilboko 
Arriaga antzokian du sorrera. 
Bilbo Zaharra euskaltegiak klasi-
koen irakurketa jarraitua egiten 
du urtero, 8:00etatik 20:00etara. 
Aurtengo ekainaren 3an Etxe-
pareren liburua irrakurri dute, 
modu jarraituan. Hori dela-eta, 
berbaldi bat emateko eskatu zi-
daten. Baiezkoa eman nuen, eta 
berbaldia prestatzerakoan, hor 
aritu nintzen, handik eta hemen-

dik tiraka, gaiari gustua hartuta. 
Liburuko hitzaurrean diodan le-
gez, Etxeparek bazuen euskaraz-
ko lehenengo idazlea izatearen 
kontzientzia. Eta horrek inpre-
sio itzela eragin dit beti. Gure 
lehenengo idazlea da. Beste hiz-
kuntzetan ere baten bat izango 
zen lehenengoa. Baina ez zuten 
lehenengo izatearen kontzientzia 
hori. Etxeparek, ostera, bai. Bada, 
berbaldi hori prestatzen ari nin-
tzela, saiakera bat egiteko beste 
material nuen, eta antologia 
moduko bat egin nuen. Poema 
bakoitzetik banaka bat estrofa 
hartu eta batura ekarri nituen. 
Eta neure artean esan nuen: “hau 

egin badut, osoa zergaitik ez?”. 
Eta dena batura ekartzea erabaki 
nuen. Etxepareren teknika oso 
sinplea da. Err imak bariazio 
gutxikoak dira. Ahalegindu naiz 
Etxeparek idatzitakoa konpon-
tzen, hobetzen, eta beti ere bere 
estiloa mantentzen. Liburuan 
biak agertzen dira, ezkerreko 
zutabean jatorrizko testua, eta 
eskuman batuan. Askorentzat 
hizkuntza enigmatikoa da eta 
ahalegindu naiz ulertarazten. Be-
re estiloa apurtu barik ahalegin-
du naiz batura ekartzen, bariazio 
apur bategaz. Baten batek esan 
dit: “Sasoia zen Etxeparek zioena 
behingoz ulertzeko!”

Etxeparek inpresio itzela eragin dizu-
la aipatu duzu.
Orain arte, Etxepareren berbak 
erabilita sortu diren kantak eza-
gutu ditugu: Sautrela ("Heuskara 
da kanpora, eta goazen oro dan-
zara...") eta Kontrapas ("Garaziko 
herria benedika dadila, euskarari 
eman dio behar duen tornuia..."). 
Euskara goraipatzen duten kanta 
bi dira. Baina azpimarragarria 
iruditzen zait Emakumeen alde 
(Emazten fauore) poema sorta ho-
ri. Harrigarria da. Hor esaldi ba-
tzuk daude, estrofa batzuk daude, 
feminismorik erradikalenak ere 
esango ez lituzkeenak. Hara zer 
dioen poema horretako hamar-

garren estrofak: "Bertutea behar 
luke gizonak handiago, andreengan 
nik dakusat ongiz ere gehiago. Mila 
gizon gaiztorik da emazten baten-
dako, gizon baten mila andre bere 
fedean dago". Honako hauek ere 
esaten ditu: "Txarkeria sortzen baita 
beti gizonetarik! Nola egozten zaie, 
bada, emazteei errurik?" edo "Ez dut 
entzun emazteak bortxaturik gizona, 
bai gizona andreari zoroki darraio-
na". Orain dela 500 urte esanda-
koak dira. Nork eta abade batek. 
Etxeparek zelan  atera zuen ema-
kumeen aldeko eta gizonen kon-
trako erradikaltasun hori? Oso 
txokantea eta fuertea da orain 
500 urte abade baten ahotik gi-
zonen kontrako eta emakumeen 
aldeko jarrera hori ikustea.

Bestalde, Etxeparek "euskara, jalgi 
hadi plazara" esan zuen orain 500 
urte. Eta badirudi bost mende igaro 
arren euskaldunok esaldi horregaz 
segitzen dugula, euskara plazara 
ateratzeko ahaleginetan.
Etxeparek hori kantatu zuenean 
sinetsi egiten zuen horretan. Eta 
ez bakarrik plazara. Mundura 
atera gura zuen euskara. Ororen 
gainetik, guztiaren gainetik. 
Horregaitik esaten dut Etxepare 
izango zela euskaldunik zorion-
tsuena. Sinetsi egiten zuen. Eta 
bere burua ikusten zuen sines-
men horren eragile. Pentsa zer 
nolako barren euforikoak izango 
zituen. Tira, gu ere horretan 
gabiltza oraindino ere, baina ez 
dakit haren besteko federik ote 
dugun.

"Ahalegindu naiz Bernart Etxeparek idatzitakoa 
konpontzen, hobetzen, eta bere estiloa mantentzen" 
Xabier Amurizak euskara batura ekarri du ezagutzen den euskarazko lehenengo liburu idatzia: Bernart Etxepareren 'Linguae Vasconum Primitiae'. 
Autoekoitzitako liburua da. 350 ale finantzatu eta kaleratu ditu Amurizak berak. Elkar banaketa etxearen esku utzi ditu 300 bat ale

'Emakumeen alde' 
poema sortan, 
feminismorik 
erradikalenak ere 
esango ez lituzkeenak 
esaten dira

Xabier Amuriza
Zarraonaindia
Idazlea
ETXANO | 1941
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musika  •  JOSEBA DERTEANO

Seiurte talde berriztarrak 'Cabo 
Cañaberal' diskoa kaleratu du, 
bere ibilbideko zazpigarrena eta 
2015etik hona lehenengoa. Zortzi 
abestiz osaturiko lana da. Durango-
ko Azokan Musika Zuzenean stan-
dean egongo da eskuragarri. Iokin 
Elortza gitarrista eta abeslariak lan 
berriaren nondik norakoak azaldu 
ditu.

Sei urte joan dira estudioko azken 
lana kaleratu zenutenetik. Orduan 
bazenekiten lan berriaren aurretik 
denbora bat igaroko zena ala COVI-
Dak dena atzeratu du? 
Lan berria orain kaleratzea taldean 
geneukan dinamikaren ondorioa 

da. Abesti berriak sortzen genbil-
tzala pandemia heldu zen, baina 
ez du zerikusi zuzenik izan azken 
lanetik hona igarotako denbora-
ragaz. Are gehiago esango nuke: 
pandemiak egin duena da prozesua 
bizkortu. Beste gauza askorik ere 
ez zegoen egiteko, eta gehiagotan 
elkartu gara konposatzeko. 2017an, 
Hogei urte izeneko single bat kale-
ratu genuen taldea sortu zeneko 
20. urteurrenaren harira. Apur bat 
nekatuta geunden eta urte sabatiko 
moduko bat hartu genuen, berriro 
elkartzen hasi aurretik. Horrek 
guztiak ere eragin du igarotako 
denboran. 
Zer kontatu diezagukezu grabazio 
prozesuari buruz?

Ekain inguruan hasi ginen, Zes-
toan, Gaztain estudioan. 10 bat 
egunetan grabatu genuen. Eñaut 
Gaztañaga soinu tenikariak egin 
zituen nahasketak. Oporretatik 
bueltan nahasketari azken ikutu 
batzuk egin eta irail inguruan 
amaitu genuen diskoa. 
Zortzi abestik osatzen dute diskoa. 
Zeuden denak dira ala aukeraketa 
bat egin duzue?
Zortzi baino dezente gehiago egin 
ditugu. Sormen prozesuan abestie-
kin jolasten aritu gara, asko esperi-
mentatu dugu. Hainbat estilotako 
abestiak egin ditugu. Gerora, dis-
koa gerturatu ahala filtro bat egin 
genuen eta Seiurteren estiloko nor-
malenak aukeratu genituen. 

 

Zergaitik 'Cabo Cañaberal' izena?
Diskoko abesti baten izena da. 
Cañaberal lurmuturrean espazio-
ontziak jaurtitzen dira, eta guretzat 
ere berriro aireratzearen modukoa 
da lan berria kaleratzea. Irudi hori 
gustatzen zitzaigun. 
Lan berriko musika zein puntutarai-
no da Seiurte klasikoa eta zein pun-
tutaraino ahalegindu zarete gauza 
berriekin esperimentatzen?
Gure ibilbidean, diskorik disko, 
alderdi biak uztartu ditugula uste 
dut. Esentzia galdu barik, baina dis-
korik diskora sonoritatean eta kon-
posaketan aurrerapausoak ematen 
ahalegintzen gara. Disko honetan 
berdina gertatzen dela uste dut. 
Oinarriak mantenduta, abestiak 

aberasteko  eta esperimentatzeko 
ahalegina hor dago. 
Izan duzue inoiz tentaziorik oinarriak 
aldatu eta musika estilo berrietara 
batzeko? 
Musika estiloak, musika entzuteko 
moduak eta gazteen gustuak alda-
tzen joan diren arren, gu beti izan 
gara pop-rock-indie talde bat, eta 
ez luke zentzurik izango beste es-
tilo bateko musika egiten hasteak. 
Hasteko, ez genuke jakingo nondik 
hasi, eta, gainera, gustatzen zaigu-
na egin gura dugu.  

Zelakoa izan da disko berrirako le-
trak sortzeko prozesua? 
Ideia batetik baino, musikatik 
bertatik abiatzen dira letrak. Orain-
dino letrarik barik, doinua ahoz 
abestu zenezake. Fonetikak ber-
ba batzuetara eraman zaitzake, 
berbek estribillora, eta estribillo 
horrek norabide batean eraman 
zaitzake. Alde horretatik, abesti 
bakoitza mundu bat da.
Diskoaren aurkezpenaren ondoren, 
biraren txanda izango da? 
Bai. Behin diskoa kaleratuta, deri-
gorrez jo behar zuzeneko batzuk. 
Horixe da gure helburu nagusia. 
Baina hainbeste urte pasatu eta 
gero, ez gara zoratuko bira erral-
doi bat lotzen. Kontzertuak irten 
ahala joango gara jotzen, apurka 
eta gure erritmora. Ikusiko dugu 
zelan doan. Orain arte, diskoaren 
eraketan guztiz zentratuta egon 
gara.  
24 urte joan dira taldea sortu zene-
tik. Talde beteranoa zarete jada! 
Guri ez zaigu hain luze egin. Nik ez 
dut urte asko joan diren sentsazioa. 
Gustura gaudenez eta ia familia ga-
renez… Denboraren joana gehiago 
igartzen dugu jendeak gugan duen 
jarreran. "Zuek bai meritua! Hain-
beste urteren ostean eta oraindino 
jotzen!". Horrelakoak esan edo idaz-
ten dizkigute. Orduan konturatzen 
gara beteranoak garela. 

“Sormen prozesuan abestiekin jolasten 
aritu gara, asko esperimentatu dugu” 
Esentziari eutsiz eta atea ezeri itxi barik sortu du disko berria Seiurte taldeak; Durangoko Azokan eskuragarri egongo da

Ezkerretik hasita, Jokin Elortza, Julen Oarbeaskoa, Ekain Elortza eta Iñaki Elortza aurtengo argazki batean. 

Ez gara zoratutako 
bira erraldoiekin; 
kontzertuak irten ahala 
jotzen joango gara,  
gure erritmora
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56. durangoko azoka  •  a.m.

Leire Urbeltz irudigile iruindarra 
arduratu da 56. Durangoko Azokako 
kartela egiteaz. 'Desipuindegia' 
izena ipini dio lanari. Mandatua jaso 
izana "Ohore handi bat" dela esan 
du nafarrak, eta "ilusioz" egindako 
lana izan dela. Irudi modernoagaz, 
kartelean Durangoko Azoka osatzen 
duten hainbat elementu topatu 
daitezke, hala nola biniloak, libu-
ruak... eta Kili eta Kuir pertsonaiak 
ere ageri dira Anbotoren magalean. 
Urbeltzek 60ko hamarkadako iru-
diteriaren berrikuspena egin gura 
izan du, "revivalismo ariketa bat" 
bere berbetan. Egile nafarrak Arte 
Ederren lizentziatura eta Ikerketa 
eta Sormena Artean Masterra ikasi 
zituen EHUn, eta, ondoren, Bartze-
lonan eta Madrilen jarraitu zuen 
ikasketak egiten. Bere lanak Seulen, 
Juarezen (Mexiko), Pekinen eta 
AEBetan egon dira ikusgai, besteak 
beste. Egun, sormen lana bitarteka-
ritza eta hezkuntza lanekin uztartzen 
du. Azkenaldian, muralista lan ugari 
egiten dabilela azaldu du Urbeltzek. 
Eguraldiaren menpeko lana izatera, 
"azken ordura arte" ez du jakingo 
aurten Durangoko Azoka eta Landa-
ko Gunea bisitatu ahalko dituen.

Zein elementuk osatzen dute 'Desi-
puindegia'?
Hainbat elementu agertzen da. 
Elementu arkitektonikoei dago-
kienez, adibidez, Andra Mariko 

elizpea eta Landako Gunea ageri 
dira. Bata lehenengo urteetako 
Durangoko Azokaren kokalekua 
zen, eta bestea gaur egungoa. 
Hain zuzen ere, lehenengo edizio 
horiek gogoan eduki gura izan 
ditut. 60ko hamarkada horretara 
begiratu nuen, estetikoki eta kul-
turalki asko interesatzen zaidan 
garaia delako. Anboto ere ikusten 
da.

Paralelismo bat ere egin nahi 
nuen. Iazko Azoka Interneten 
bitartez egin behar izan zen, eta, 
aurten, betiko aurrez aurreko 
Azoka berreskuratuko da. Alde 
horretatik, The Beatlesen urpe-
karia itsasoko uretatik irteten  
den bezala, mundu birtualetik 
espazio fisikorako jauzia islatu 
nahi nuen. Horixe izan zen nire 
lehenbiziko hausnarketa. Horrez 
gainera, 2015ean publikatu zuen 
liburua helarazi zidan Gerediaga 
elkarteak, Durangoko Azoka-
ren historiari buruzkoa. Bertan, 
Joseba Sarrionandiak testu bat 
idatzi zuen eta Ricardo Arregi ai-

patzen du. Biek desipuindegiaren 
kontzeptua aipatzen dute. Garai 
hartan, 60ko hamarkada hartan, 
oso ikonoklastak zirela eta eus-
kal kulturak, garaikidea izateko, 
zaharra zena berritu behar zuela 
diote. Gazteek zuten berrikuntza-
rako kritikaz hitz egiten dute, eta, 
hari horretatik tiraka, asko maite 
dudan revivalismo ariketa bat egin 
dut.
Kili eta Kuir pertsonaiak ere ageri 
dira unibertso horretan.
Biak, nolabait, Kili-Kili zaharra-
ren etorkizuneko lagunak dira. 
80ko hamarkadan ezagutu nuen 
Kili-Kili aldizkaria, Ikastolara 
iristen zen; estetikoki ere asko 
gustatzen zait berdearen eta la-

ranjaren arteko nahasketa hori. 
Urte horietako publikazioetan 
begira nenbilela, gizonezko asko 
zegoela ikusi nuen, baina emaku-

me gutxi. Orduan, Kili emakumea 
izatea pentsatu nuen, eta Kuir 
binarismoan erortzen ez den per-
tsona bat.
Kartela koloretsua da.
Enkargua jasotzeko arrazoia, 

neurri batean, horixe izan dela 
esango nuke. Nire lanetan asko 
erabiltzen ditut koloreak. Eralda-
ketarako oso baliagarriak direla 
uste dut. 
Zelan jaso zenuen Azokarako kartela 
egiteko enkargua? 
Niretzat ohore handia da. Txiki-
tan ikastolatik joaten ginen Azo-
kara, urtero, eta gerora, nagusia-
gotan, ilustratzaile lez eginiko 
lanak aurkeztera ere etorri naiz. 
Horrez gainera, Ane Pikaza eta 
Oier Zuñiga, azken bi urteetako 
kartelen egileak, lagunak ditut, 
eta, nolabait, beraiek egindako 
lanarekin jarraitzeko modu bat 
da hau, eta horrek asko pozten 
nau.

“Mundu birtualetik 
espazio fisikorako 
jauzia islatu nahi 
nuen. Horixe izan 
zen nire lehenbiziko 
hausnarketa"
Leire Urbeltz iruindarrak egin du 56. Durangoko Azokako 
kartel iragarlea; 60ko hamarkadari begiratu dio 

60ko hamarkadara 
begiratu nuen, 
estetikoki eta 
kulturalki interesatzen 
zaizkidalako

Niretzat ohore 
handia da Durangoko 
Azokako kartela 
egitea

Leire Urbeltz
Irudigilea eta 56. Azokako 
kartelaren egilea
Iruñea | 1985
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IRUDIENEA  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Durangoko Azokak hirugarren 
sormen beka banatu du dagoeneko. 
Iazko Azokan iragarri zuten hiru-
garren sormen bekaren irabazlea 
nor zen, Bañolet telesaila hain zuzen 
ere. Sormen beka horri eskerrak, 
Maia Iribarnek (Lasa, 1995) eta Pax-
kal Irigoyenek (Ainhize-Monjolose, 
1988) lau kapituluz osaturiko tele-
saila egin dute. Kapitulu bakoitza 
hamabost bat minutukoa da.

Haurrak dira telesaileko pro-
tagonista, eta haien ikuspegitik 
kontatzen da istorioa. "Filmeko is-
torioa Luisa izeneko neskato baten 
eta bere lagun taldearen abenture-

tan oinarritzen da. Bañolet herrian 
daude. Bertan badute ohitura bat, 
erritual bat,  haurtzarotik heldu-
tasunera igarotzeko. Telesailean 
euren abenturak, kezkak eta erri-
tualaren prestaketak ageri dira, 
besteak beste", adierazi du Maia 
Iribarnek. 

Nafarroa Behereako hainbat fa-
miliak eta herritarrek parte hartu 
dute telesailean; 150 bat lagunek, 
guztira. "120 bat figurante izan di-
tugu eta baita hainbat laguntzaile 
ere, trafikoa bideratzeko, kozina-
tzeko eta abarretarako... Egundoko 
lana egin dute eta oso eskertuta 
gaude. Eurei eskerrak ere sortu ahal 

izan dugu proiektua", jarraitu du 
Iribarnek. 

Bañolet telesaila abenduaren 
5ean aurkeztuko dute, 12:00etan, 
Irudienean, eta egileek aitortu 
dutenez, "gogo handia" dute Zu-
gaza zineman ikusteko. "Bañolet 
telesailaren estreinaldia izango 
da Durangokoa eta gogotsu gaude 
horretarako, leku berezia da eta. 

Gainera, grabazioetan parte hartu 
duten 50 bat lagun etorriko dira eta 
horiek ere oso pozik daude", jarrai-
tu du Iribarnek. Estreinaldi horren 
ondoren, martxotik aurrera, tele-
saila beste zinemetara ere hedatzea 
da egileen asmoa. "Durangokoa 
lehenengo test bat izango da. Jen-
deari gustatzea espero dugu. Orain 
ikusleen iritziaren zain gaude", 
azaldu du Iribarnek. 

Proiektuak bultzatzen
Gerediagak banatzen duen Sormen 
Bekaren asmoa euskarazko sor-
kuntza sustatu eta sortzaile berriei 
bidea erraztea da. Lehenengo beka-

gaz, Atopia rol jokoa bultzatu zuten, 
eta bigarrenagaz Kai Nakai musika 
egitasmoa. Hirugarrenagaz Bañolet 
telesaila bultzatu dute, eta aurtengo 
sormen bekaren irabazlea nor den 
abenduaren 7an iragarriko du Ge-
rediaga elkarteak.  

Bañolet telesailaren sortzaileek 
sormen bekaren garrantzia azpi-
marratu dute. "Egia esan, ez genuen 
espero beka irabaztea, eta oso po-
zik gaude. Azken batean, bekari 
eskerrak gure lehenengo ikus-en-
tzunezkoa sortu ahal izan dugu. 
Proiektu hau aurrera ateratzeko au-
kera izan dugu", esan du Iribarnek.

Irudieneako filmak 
Bañolet telesaila ikusteko aukera 
egoteaz gainera, beste 34 film ere 
ikusgai egongo dira Zugazako zine-
ma-aretoetan, Irudienean: hamabi 
film labur, hamaika dokumental, 
hiru film luze, aurkezpen bi, hiru 
estreinaldi eta hiru film haur eta 
gazteentzat. Film hauek egongo dira 
ikusgai, besteak beste: Nora, Paperez-
ko hegoak, Altsasu (gau hura), Ur Mehea, 
Dragoiaren gidaria eta Erlauntza. 

Irudieneako kideek azaldu dute-
nez, "inoizko parekideena" izango 
da. "Irudienea inoiz baino pareki-
deagoa izango da, zuzendaritza eta 
protagonistei dagokienez emaku-
meak izango dira-eta nagusi, eta 
hainbat gai jorratuko da bertan: me-
moria historikoa, pantailak euska-
raz egoteko aldarria...", azaldu dute. 

'Bañolet' telesaileko grabazioko irudia.

"'Bañolet' telesailaren estreinaldia izango da Durangokoa 
eta gogotsu gaude horretarako, leku berezia da eta" 
Hirugarren sormen bekaren irabazleek 'Bañolet' telesaila sortu dute; Zugaza zineman, Irudienean, aurkezteko dute, abenduaren 5ean, 12:00etan

Laugarren Bekaren 
irabazlea abenduaren 7an 
iragarriko dute

'Bañolet' telesailaz 
gainera, beste 34 film 
ere ikusgai egongo dira 
Zugazan, Irudienean 

"Filma Luisa izeneko 
neskato baten eta bere 
lagunen abenturetan 
oinarritzen da" 
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ABENDUAK 4, 
zapatua

11:00 - 13:00 Pantailak + 2:12 
euskaraz. Manifestua

13:00 - 13:30 Serendipia. Unai del 
Campo Uribarrena 

13:30 - 14:30 Kimuak. Euskal filmoteka

15:00 - 16:30 Koko dragoi txikia. 
Euskarazko zinema familian

16:30 - 18:30 Gure hots. Arrate 
Fernandez Itxaso

18:30 - 20:30 Nora. Lara Izagirre 
Garizurieta

ABENDUAK 5, 
domeka

11:00 - 12:00 Ibai ez da toki bat. Beñat 
Iturrioz Perez 

12:00 - 13:00 Bañolet *Estreinaldia. 
Sormen Beka DA! 2020 irabazlea 

13:30 - 14:00 Begiak hesteko artean. 
Jorge Moneo Quintana 

14:00 - 14:30 Harria herria. Dimegaz 
Kultur Elkartea 

14:30 - 15:00 Noiz utziko dio euria 
egiteari. Guillermo Ordás 

15:00 - 17:00 Tom eta Jerry. 
Euskarazko zinema familian 

17:00 - 18:30 Paperezko hegoak. 
Samara Velte eta Josu Martinez

18:30 - 20:30 Altsasu (gau hura). 
Amets Arzallus eta Marc Parramon

ABENDUAK 6, 
astelehena

11:00 - 12:00 Orratz Ondareak. Bego 
Goitia eta Irune Mateo 

12:00 - 13:00 Hala ere. Sherwan Bilal 
Youssef 

13:30 - 14:15 Ur Mehea. Aiert Beobide

14:15 - 15:00 Kaxa hutsak. Talde lana

15:00 - 17:00 Dragoiaren gidaria. 
Euskarazko zinema familian 

17:00 - 18:30 Ainarak. Ritxi Lizartza, Juan 
San Martin

18:30 - 20:30 Tipularen sehaska 
kanta. Lander Garro

ABENDUAK 7, 
martitzena

11:00 - 12:00 Maroma, idatzi gabeko 
Erandioko historia. Erantzi emakume 
elkartea 

12:00 - 13:30 Itxaroten Jakin. Hannot 
Mintegia  

13:30 - 14:15 Barrazkiloentzat 
iganderik ez.  Ainhoa Urgoitia eta Enrique 
Rey

14:15 - 15:00 Zurekin batera. Ibai 
Mielgo Duran

15:00 - 17:00 Bideak. Xabier Unanua 
Goikoetxea

17:00 - 18:30 Gernikako Batzordea. 
Ibon Meñika eta Haritz Petralanda

18:30 - 20:30 Erlauntza. Mireia 
Gabilondo

ABENDUAK 8,
eguaztena

11:00 - 12:00 30. Maketa Lehiaketa 
web-doc. Ane Rotaetxe 

12:00 - 14:00 Belarri bero, bai esan? 
Zehar kable sormen taldea  

14:00 - 14:45 Bergara, Serafin 
Esnaolaren begirada. 1965-85 Asier 
Altuna eta Migel Angel Elkoroberezibar 

14:45 - 15:00 Turnoka. Aitor Alberdi

16:30 - 20:00 DEMAS.A
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MUSIKA  • EKAITZ HERRERA 

'Poliedro Vol.1' izeneko lana aurkeztu-
ko duzu Azokan. Txeloa musika eskole-
tatik atera eta gainerako espazio musi-
kaletara eramateko saiakera modura 
ulertu behar dugu argitalpena?
Bai, biolontxeloa beste esparru mu-
sikal batzuetan txertatzeko saia-
kera bat da. Biolontxeloak musika 
klasikoagaz duen lotura apurtzeko 
modu bat da. Egia bakar bat sortzen 
denean, kontakizun bakar bat sor-
tzen denean, horrek esan gura du 
kontakizun hori baten batek mono-
polizatzen duela. Esparru askotan 
ikusten da hori. Euskal Herriko ga-
tazkagaz, adibidez. Musikagaz ere 
bai. Mendebaldeko zibilizazioan, 
gizonezko zuriak munduko hege-
monia kulturala sortu du. Bestela-
ko musika asko egon da munduan 
zehar. Mendebaldean ere bai. Gizo-
nezko zuri ahaldundu horretatik 
aparte egondako jendeak, langile 
klaseari loturiko jendeak, beti izan 
ditu kultura propio bat eta lengoaia 
propio bat. Eta beharrizan bat ikusi 
dut hori guztia kalera ateratzeko. 
Diskoa 19 pieza musikalez osatuta 
dago. Zer-nolako kolore eta doinuetara 
bidaiatuko du entzuleak?
Diskoan XX. mendeko Mendebalde-
ko musika dago. Gehienbat rocka, 
bere espektrorik zabalenean. Sto-
nerra, hardcorea, grungea edo gura 
dena. Gero, techno apur bat ere ba-
dago. Baina, batez ere, forman egin 
dugu azpimarra. Hiru aldetatik 
ikusiko dugu biolontxeloa. Batetik, 
soloa dago, bakarkako adierazpena. 
Bestetik, ensemble delakoa, trioa. 

Eta, azkenik, loop eta efektu peda-
len bitartez egindako lanak. Horre-
gaz guztiagaz kolore aniztasun bat 
plazaratzeko asmoa izan dugu. 

Zelako harrera izan du lanak?
Proiektua zuzenean ikusi duenak 
gustura hartu du. Batetik, musika-
ria ez den jendea harrituta geratu 
ohi da biolontxeloa beste esparru 
batzuetan ikusterakoan. Bestalde, 
musikaria den jendeak ere harrera 
ona egin dio lanari. Ikerketa eta teo-
rizazio lan handia ikusi du honen 
atzean. Ikusi dute alde horretatik 
ere bide bat egin daitekeela.

Diskoaz gainera, lanak liburua ere 
badakar. Zertzuk jaso dituzu bertan?
Lehenago esandako moduan, saia-
kera kutsua duen lana da. Lehenen-
go partea saiakera puru modukoa 
da. Nire usteak eta gogoetak plaza-
ratu ditut beste batzuen iritziekin 
indartuta. Gaien aldetik, musikare-

kiko kritika bat ageri da. Bigarren 
zatia arlo metodologikoari dagokio. 
Biolontxeloetara eta hari-instru-
mentuetara begirako lengoaia mu-
sikal berria nondik joan daitekeen 
aztertzen dut. Atal ezberdinak 
daude harmoniari, errekurtso 
teknikoei, grafiari eta teknologia 
berriei lotuta. Gero, 19 abestien par-
titurak daude. Eta, amaieran, aipu 
bibliografiko guztiak jaso ditut. 
Horregaitik diot lan honek saiakera 
kutsua duela. 
Diskoa Ahotseneako taula gainean 
interpretatuko duzu. Zer eskainiko 
duzu bertan?
Hilaren 6an egongo gara han, 
11:00ean. Bertan, Poliedroa bere 

osotasunean erakutsiko dugu. Hau 
da, bakarkako zatitxo bat egongo 
da. Trio formako parte bat ere es-

kainiko dugu, eta, azkenik, efektu-
pedalekin egindako beste zati bat 
eskainiko dugu. Azken hau koreo-
grafiekin eta dantzariekin lagun-
duta. Horrez gainera, disko-liburua 

eskuragarri egongo da Forbidden 
Colours diskoetxearen standean.
'Poliedro Vol. 1' horrek zati gehiago 
etorri daitezkeela iradokitzen du. Biga-
rren bolumena, hirugarren bolumena...
Ez dakit. Argi dudana da hurrengo 
proiektua ez dela Poliedro Vol. 2 
izango. Hau nire bizitzako tarte 
konkretu batean biolontxeloari 
atera dizkiodan ertz edo aurpegi 
ezberdinak dira. Beharbada, he-
mendik eta sei urtera aldatu egingo 
dira nire bizi esperientzia eta espe-
rientzia musikala. Hori espero dut. 
Eta baliteke biolontxeloa bestelako 
perspektiba batzuetatik ikustea. 
Bestelako hausnarketa batzuk egi-
tea. Atea zabalik dago.  

Eñaut Zubizarreta 'Trigger' musikariak eskoletatik eta 
eremu klasikoetatik atera gura izan du biolontxeloa. Doinu 
berritzaileak batu ditu 'Poliedro Vol.1' disko liburuan

"Musikaria ez dena 
harrituta geratu ohi 
da biolontxeloa 
bestelako esparruetan 
ikustean" 

AInHoA IRAolA

Eñaut Zubizarreta
Mendieta
Musikaria
LEINTZ | 1992

Diskoan XX. mendeko 
Mendebaldeko musika 
dago. Gehienbat rocka, 
bere espektrorik 
zabalenean

Ahotsenean bere 
osotasunean 
erakutsiko dugu 
diskoa: soloa, trioa 
eta efektuak erabiliko 
ditut

Trio formako parte bat 
ere eskainiko dugu, 
eta, azkenik, efektu-
pedalekin egindako 
beste zati bat
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KONTSEILUA  •  JONE GUENETXEA 

Batuz Aldatu: adostasun sozialean oi-
narrituta, dokumentu batean hainbat 
proposamen jaso duzue bide horretan 
aurrera egiteko. Zeintzuk dira?
Euskalgintzatik aspaldi esana ge-
nuen gure herriko euskalduntze 
prozesuak beste fase batera pasatu 
behar duela. Normalizazio proze-
suak bide oparoa egin du, baina 
orain kristalezko zapai baten au-
rrean gaude. 

Kontseilua azken urteetan ari 
da esaten hizkuntza politikak be-
rrikusi behar direla normalizazio 
prozesuan aurrera egiteko. Baina 
jauzi hori ez duela bakarrik euskal-
gintzak bultzatu behar: adostasun 
zabala izan behar duela oinarri. 
Horregatik, lanketa bati ekin ge-
nion guztiok batera, hizkuntza po-
litiketan eman behar den jauzi hori 
zelakoa izan behar den definitzeko. 

Askotariko 100 eragilerekin sei 
hilabeteko lanketa egin ostean, 
lortu genuen adostea jauzi hori egi-
teko hizkuntza politiken helburua 
euskararen erabilera erosorako bal-

dintzak sortzea eta bermatzea izan 
beharko dela. 
Hizkuntza politiketan zein pauso 
eman beharko lirateke?
Pausoez baino, norabidetzeaz hitz 
egiten dugu. Guk ez dugu estrate-
gia bat proposatzen, baizik eta hiz-
kuntza politikek hartu beharreko 
norabidea definitzen dugu. Pau-
soak gero etorriko dira. Argi dugu 
aipatutako helburua lortzeko 
hizkuntza politikak ardatz bitan 
garatu behar direla: bata, herritar 
guztiek euskaraz eroso aritzeko 
gaitasun egokia izan dezaten; eta 
bestea euskara eroso erabiltzeko 
eremuak sortzea, garatzea eta el-
karlotzea, hala nahi duen edonork 
euskara erabiltzeko inolako era-
gozpenik izan ez dezan. 
Dokumentuaren sinatzaileen artean 
aniztasun handia dago. Era berean, 
dokumentuak adostasun handia jaso 
du. Hori bera bada lorpen bat. 
Dokumentu honen baliorik han-
diena da adostasuna zabala eta oso 
anitza dela. Azken batean, oso ere-
mu desberdinetako eragileen ekar-

penekin josi dugu adostasun hau. 
Aniztasuna ikuspegi geografikotik 
hasita, Euskal Herri osoko eragileak 
batu baitira, baina baita eragile 
mota aldetik ere: mugimendu fe-
minista, LGBT+ elkarteak, mundu 
kooperatiboa, elkargo profesiona-
lak, kirol elkarteak... 

Zelan planteatu duzue Durangoko 
Azokako berbaldia? Zelakoa izango 
da abenduaren 5eko berbaldia?
Berbaldi honetan partekatu nahi 
dugu nola iritsi garen adostasun 
honetara eta zeintzuk izango di-
ren etorkizunari begirako urra-
tsak. Baina baita zein den eragile 

hauekin guztiekin lortu dugun 
adostasunaren muina. Azken 
batean, herritarrak ere eragile 
izan behar garelako, euskararen 
normalizazioan aktibatu behar 
garelako. Denok dugu erronka 
honetan bultza egiteko erantzu-
kizuna. 

"Lanketa bati ekin genion guztiok batera, hizkuntza politiketan 
eman behar den jauzi hori zelakoa izan behar den definitzeko"
Beste hainbat eragilegaz batera, Kontseilua Batuz Aldatu 
egitasmoa bultzatzen dabil. Azokan horren berri emango dute

Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia beste hainbat eragilegaz, Kursaalen egindako agerraldian. 
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musika  •  aritz maldonado

Lagunak eta musika proiektu ki-
deak izan dira, urte askoan, Liher 
Larrañaga (gitarra eta ahotsa), Paul 
Urigoitia (gitarra), Lander Amo-
rrortu (bateria) eta Pablo Garcia 
(baxua) elorriarrak. Proiektu berri 
bati ekin diote pandemia betean: 
Zeker. Euren lehenengo lanak punk 
rocka eta melodia itsaskorrak uz-
tartzen ditu. Abenduaren 1ean 
kaleratu zuten eta Musika Zuze-
nean-en standean erosi daiteke. 
Liher Larrañagak diskoaren nondik 
norakoak azaldu ditu.

Aspaldiko lagunak zarete eta aurre-
tik ere elkarregaz jotakoak zarete. 
Zelan sortu zen taldea?

Paul, Lander eta hirurok Pixontxis 
taldean egon ginen, eta Pablok eta 
Paulek Txabolakumeaken ere elka-
rregaz jotzen zuten. Lagunak gara 
eta antzerako gustuak ditugu musi-
kari dagokionez. Nik abesti batzuk 
konposatuta nituen eta zerbait 
berria egiteko gogoz genbiltzan. 
Bizitza erdi daramagu musikaren 
inguruan, badakigu zer egin gura 
dugun, eta, batez ere, ondo pasatze-
ko helburuagaz sortu dugu taldea.

Lehenengo entsegua Landerren 
etxean egin genuen. Sofak kendu 
eta bateria elektronikoagaz eta 
anplifikadore simulatuekin or-
denagailuan jo genuen, bakoitza 
bere kaskoekin. Urtebete pasatu 
da ordutik. Gero, entsegu lokalak 

zabaldu zituzten eta lehenengoak 
izan ginen joaten. 

Abestiek punk rocka dute oinarrian, 
baina melodiek ere badute protago-
nismo handia.
Agerikoa da urteotan izandako 
garapena. Lehenengo abestiak ha-
malau urtegaz idatzi nituen eta esa-
ten dut 'zelako ona!', baina orain ez 

nituzke berdin egingo. Urte hauen 
guztien ostean, askoz ere musika 
gehiago entzun dugu, beste errefe-
rentzia batzuk ditugu eta zer egin 
gura dugun ere argiago dugu. Guk 
argi dugu zer musika egin gura 
dugun, baina ezeri aterik itxi barik; 
melodiekin jolastea gustuko dugu, 
sortu ere horrela sortzen dugu eta. 
Punk rocka dute abestiek oina-
rrian, baina etiketa zabala da hori. 
Batez ere, jarrera aldetik definitzen 
gaitu punk rockak. Doinu aldetik, 
melodia aldetik zein hitzen aldetik, 
gura duguna egiten dugu, guretzat 
egiten dugulako. Horregaitik ere 
aukeratu dugu autoekoizpenaren 
bidea. Underground eszenan sines-
ten dugulako ere bai, azken urtee-

tan apur bat baxuago nabaritzen 
dugun arren. Lehen, sei kilometro-
ren bueltan lau kontzertu eskaini 
genitzakeen asteburu bitan. 
Zeri buruzkoak dira abestietako 
berbak?
Nahikoa natural irten dute ber-
bek. Neuk idatzi ditut gehienak 
eta oso modu pertsonalean idatzi 
ditut. Alde horretatik ere poztu 
naiz, ez dudalako jarrera itxia 
hartu. Orain arte idatzi izan 
dudanean, beharbada kanpora 
begira ea gustukoa izango zen 
ala ez pentsatu izan dut idaztera-
koan. Baina, oraingoan, esan gu-
ra nuena idatzi dut. Eta gustuko 
ez duenak aldatu dezala diskoa. 
Berrizko Lorentzo estudioan graba-
tu duzue, Aitor Ariñogaz. 
Sekulako gozatua izan da. Ai-
torrek hamarkadak daramatza 
lanean, eta etxetik hain gertu 
egonda, aukera itzela zen. Etxean 
lez sentitu gara, lokalean egongo 
bagina lez grabatu dugu. Ez dugu 
inolako presiorik eduki, asko ika-
si dugu eta oso ondo pasatu dugu. 
Errepikatzeko moduko esperien-
tzia izan da.
Taldea batzeko ere baliagarria 
izango zen.
Bai, gure kasuan taldea indartze-
ko baliagarria izan da. Nik egin-
da nituen grabazio profesionalak 
aurretik, baina gainerakoentzat 
lehenengo aldia izan da eta onu-
ragarria izan da guztiontzat. 
Euskal Herriko musikagintzako 
disko garrantzitsu asko bertan 
grabatu da eta Aitorren moduko 
profesional bategaz etxean lez 
sentitzea itzela da. Nork ez ditu 
entzun Su ta Gar, EH Sukarra edo 
Extremoduro? Bertan grabatu-
rikoak dira eta gaur egungo tal-
deak ere badabiltza bertan graba-
tzen, Perlata, adibidez. Anekdota 
modura, ni oso Su ta Gar zalea 
naiz, eta abeslaria, Aitor Gorosa-
bel, estudiotik pasatu zen egun 
pare batean eta animoak eman 
zizkigun (barrez). 
Gogotsu zaudete 'Zeker' zuzenean 
aurkezteko?
Egungo egoera deserosoa da, 
baina ea laster ailegatzen den 
zuzenean aurkezteko aukera. 
Helduko da momentua eta ondo 
pasatuko dugu. 

“Argi dugu zer musika egin gura 
dugun, baina ezeri aterik itxi barik; 
melodiekin jolastea gustuko dugu” 

Abestiek punk rocka 
dute oinarrian, baina 
etiketa zabala da hori; 
jarrerak definitzen gaitu 
LIHER LARRAÑAGA

ainHoa iraola
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literatura  •  aritz maldonado

Xabier Olaso idazle otxandiarrak lan 
asko egin du aurten ere. Udazkenean 
'Hanka, moko eta buztan (animalie-
kin dantzan)' liburua aurkeztu zuen. 
Orain, 'Esna irauteko ipuinak' argita-
ratu du. Liburuak ipuin laburrak eta 
"biziak" biltzen ditu, eta baita ipuin 
irudimentsu eta iradokitzaileak ere. 

Zer aurkituko du irakurleak libu-
ruan?
Esna irauteko ipuinak 57 ipuin labur 
biltzen dituen liburua da. Deno-
nartean argitaletxearen eskutik 
plazaratu berri da. Izenburuak 
berak adierazten duen moduan, 
loak hartu ez eta esna iraute-
ko moduan izango da irakurlea 
ipuinok irakurrita. Eta esna irau-
teko ahalegin horretan, ipuin 
bizi-biziak ondu behar nituen 
ezinbestean, ipuin dinamikoak 
eta irudimentsuak, askotariko es-
zenatokietan murgiltzeko aukera 
ematen zutenak. Horretan aha-
legindu naiz eta arrasto horien 
atzetik dabiltza liburuko ipuin 
horiek guztiak.

Zer ezaugarri nabarmenduko zenuke 
liburu honetan?
Laburtasuna, tradizioa eta umo-
rea liburuak beren-beregi dituen 
ezaugarriak dira. Hiru horiek na-
barmenduko nituzke. 

Zein garrantzia du umoreak umeen-
tzat? 
Garrantzi handia, zalantzarik ba-
rik. Haur narratiban, argumentua 
edo amaiera barregarria bada, eta 
irakurleari irribarrea eragiten 
badio, hainbat hobeto. Bestalde, 
haurrak bizitzako hainbat egoera 
latz eta garratz errazago onartuko 
ditu horiek modu umoretsuan 
agertzen bazaizkio. Zorigaitza 

edo heriotza bera ere eraman-
garriagoak gertatuko zaizkio 
segurutik. 
Gatxa egin zaizu haurrentzako lite-
raturan erregistro hori erabiltzea?
Ez, egia esan. Ipuin bakoitzaren 
amaieran esaldi bakar batez osa-
turik dagoen gregueria bat idatzi 
dut; aforismo antzekoak dira gre-
gueriak, esaera edo pentsakizun 
labur, irudimentsu eta zorrotzak; 
umorea gehi metafora esaldi 
batean. Liburuan, ipuinak adina 
ageri dira; 57, guztira; honako 
hauek dira batzuk: Nagiak atera-
tzen ditugunean munstro bilakatzen 
gara; urpekaria itsasoko butano ba-
natzailea da; txankleta oinaren tanga 
da; gusanitoak hildakoen litxarreriak 
dira.

Baduzu beste proiekturik esku 
artean?
Besteak beste, haurrentzako 
liburu bat itzultzen nabil azken 
aspalditxoan, eta, tarteka, udabe-
rri partean argitaratuko den nire 
beste liburu bat zuzentzen nabil.

“Laburtasuna, tradizioa eta umorea liburuak 
beren-beregi dituen ezaugarriak dira” 
Xabier Olasok 'Esna irauteko ipuinak' liburua kaleratu du; 57 ipuin labur batzen ditu eta umoretik landu ditu

Umoreagaz, zorigaitza 
edo heriotza bera ere 
eramangarriagoak 
gertatuko zaizkio 
segurutik umeari

Xabier 
Olaso Bengoa 
Idazlea
OTXANDIO  I  1964

Besteak beste,  
haurrentzako liburu bat 
itzultzen nabil azken 
aspalditxoan
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DOKUMENTALA  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

'Orratz Ondareak' Erronkariko Ur-
zainki herrian dago kokatuta. Do-
kumentalean, despopulazioaren 
ondorioz galzorian dauden hainbat 
lanbide, ohitura eta ondare kulturali 
tokia eman gura zaie. Bego Goitia eta 
Irune Mateo durangarrek ekoitzi dute 
dokumentala. ANBOTOk Goitiagaz 
berba egin du. 

Zer da 'Orratz Ondareak'?
Orratz Ondareak dokumental bat 
da eta Durangoko Azokan aurkez-
tuko dugu. Urzainkin kokatzen 
da, Nafarroako herri txiki batean. 
Despopulazioa eta horrek daka-
rren ondorioa dira dokumentala-
ren muina. Izan ere, despopula-
zioaren ondorioz herri txiki asko 
desagertzeko arriskuan dago, eta 
herriekin batera ondarea, kultura, 
bizimodua eta abar desagertzen di-

ra. Testuinguru horretan, Urzain-
kiko zenbait emakume urtebetez 
lanean aritu da, josten, bailarako 
jantziak berreskuratzeko asmoz. 
Guztira, emakumeentzako hiru 
jantzi eta gizonezkoentzako beste 
hiru egin dituzte. Etorkizunean, 
horiek Urzainkiko ondare izango 
dira eta herritarrek jaietan, ez-
kontzetan zein Erronkaribarrean 
egiten den Hiru Behien Zergan 
erabali ahalko dituzte. 

Kontua da emakume hauek, 
jantziak berreskuratzeaz gainera, 
lehengo ohiturak, ondareak eta 
kultura berreskuratzen dituztela, 
besteak beste. Dokumentalean lan 
horren jarraipena egiten da eta 
emakumeek euren gogoetak ere 
egiten dituzte. Herri txikietako 
ondarea zelan berreskuratu daite-
keen erakusten du Orratz Ondareak 
lanak.

Nondik etorri zaizue dokumentala 
egiteko ideia?
Proiektu hau Urzainkiko Udala-
ren eta Diseimedia enpresaren 
arteko lankidetza hitzarmen bat 

da. Urzainkiko Udalak ezagutzen 
gintuen, bailaran hainbat proiektu 
egin dugulako, eta gugaz hartu-
emanetan ipini ziren. Ondarea 
berreskuratzeko kezka hori ema-
kumeengandik eta udaletik berta-
tik sortu zen, eta guri oso proiektu 
polita iruditu zitzaigun. 
Pandemia sasoian grabatu duzue 
dokumentala. Zelan joan da?
Dokumentalaren grabazioak hain-
bat zailtasun izan du. Azken ba-
tean, proiektua 2020an ipini zen 
martxan, pandemia betean. Eta, 
alde horretatik, hainbat zailtasun 
izan dugu bidean. Baina, zailtasu-
nak zailtasun, aurrera atera dugu. 

Beste alde batetik, ostera, doku-
mentala egitea oso aberasgarria eta 
polita izan da. Urzainkiko emaku-
meek parez pare zabaldu digute 
euren etxeko atea, etxekotu egin 
gaituzte eta edozertan laguntzeko 

prest izan ditugu. Dokumentalari 
eskerrak, oso gertuko hartu-emana 
egin dugu eurekin. Alde horretatik, 
oso polita izan da eta Urzainkiri oso 
eskertuta gaude. Besoak zabalik 
hartu gaituzte. 
Azokan aurkeztuko duzue lana.
Azokaren moduko testuinguru 
batean dokumentala aurkeztu ahal 
izatea gauza handia da guretzat, 
Euskal Herrian erakusleiho ikara-
garria da eta. 

Oso ilusionatuta gaude, baina 
baita urduri ere. Azken batean, 
azken urtean lanean ibili garen 
proiektua gure etxeko eta inguru-
koen artean partekatzeko aukera 
izango dugu, baita Irudieneara 
doazen gainerakoekin ere. Proiek-
tu hau eta proiektu honen ideiak 
Azokara bertaratzen direnekin 
partekatzea gauza handia da gu-
retzat. 

Gainera, Urzainkiko emaku-
meak oso motibatuta daude eta 
esan digute eurak ere bertaratuko 
direla beharbada. Beraz, polita izan 
daiteke dokumentala amaitu eta 
gero egingo den berbaldian eurek 
ere hitza hartzea eta euren espe-
rientziaren berri ematea. 

“Herri txikietako ondarea zelan berreskuratu 
daitekeen erakusten du 'Orratz Ondareak' lanak"
Bego Goitia eta Irune Mateo durangarrek ekoitzi duten dokumentala Irudienean estreinatuko da, abenduaren 6an, 11:00etan

Ondarea 
berreskuratzeko 
kezka hori udaletik eta 
emakumeengandik  
sortu zen

Urzainkiko 
emakumeek parez 
pare zabaldu digute 
euren etxeko atea, 
etxekotu egin gaituzte

Ezkerretik hasita Irune Mateo eta Bego Goitia.
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kabia  •  J.D.

Mundu digitalak geroago eta pisu 
handiagoa du eguneroko bizitzan. 
Hainbat dira itsaso zabal horretan 
murgilduta bizi diren euskal sor-
tzaileak, digitalizazioa sormenera-
ko bide eta baliabide lez ulertzen 
dutenak. Euretariko hainbat gonbi-

datu dituzte aurten Kabia gunera, 
eta gai horren inguruan Geruza 
Digitalak izeneko berbaldi sorta  
antolatu dute. 

Abenduaren 4an, Euskal Herria 
digitala manifestuari buruz gehia-
go jakiteko aukera egongo da. Di-
gitalizazioaren inguruan hausnar-

keta eragitea dute helburu. "Eremu 
digitalean azpiegitura guztiak atze-
rrian daude normalean, eta horren 
atzean dauden negozio ereduak eta 
dinamikak ez dira onuragarriak 
sortzaileentzat. Horren aurrean, 
alternatiba sortzen dabiltza eta in-
teresgarria iruditzen zaigu", azaldu 

du Kabiako zuzendaria den Diana 
Franco Egurenek. 

Abenduaren 5ean, fedibertsoari 
buruz arituko dira. Kasu honetan, 
sare sozialak izango dira berbagai. 
Software-aren jabe diren Google-
ren moduko eredu zentralizatuen 
aurreko alternatiba da fedibertsoa. 

Ezagutza zenbait zerbitzaritan ba-
natzea proposatzen dute, horrela 
jabetasuna ere banatzen delarik. 
Ideia horren bueltan lanean dabil-
tzanek emango dute berbaldia.

Abenduaren 6an, bertso-jokoak 
euskaraz egiten dituzten sortzai-
leak izango dira protagonista. Eus-
karazko lanak ezagutarazteko dau-
den zailtasunak azalduko dituzte.

Adimen artifizialari loturiko 
sormen prozesuak geroago eta 
gehiago eta geroago eta sofisti-
katuagoak dira, musikan, ikus-
entzunezkoetan…, eta horrek 
"hausnarketarako espazio zabala" 
eskaintzen du Francoren ustez. 
Horretan jardungo da, hain zuzen 
ere, Hitz Zentroko Aitor Ormaza-
bal ikertzailea abenduaren 7ko 
hitzaldian. "Ormazabalek poesia 
sortu du adimen artifizialagaz 
eta badu esperientzia horren in-
guruan. Eremu digitaleko beste 
geruza bat da eta bere ikuspuntua 
eskatu genion", dio Francok. 

Berbaldiak areto nagusian
Orain arte, Kabiako ekintzak 
Landako Gunearen ondoan koka-
turiko kupula itxurako espazioan 
eskaintzen ziren. Aurten ez dute 
azpiegitura hori ipiniko. Geruza 
digitaleko berbaldi guztiak Lan-
dako Gunearen barruko areto 
nagusian izango dira. 

Abenduaren 5eko berbaldiak sare sozialen inguruko negozio ereduaren hausnarketa proposatuko du. Lehior eLorriaga

Mundu digitaleko sortzaile euskaldunek euren esperientziak eta 
hausnarketak partekatuko dituzte Kabia guneko berbaldi sortan
'Geruza Digitala' berbaldi sortaren barruan, lau hitzaldi antolatu dituzte abenduaren 4tik 7rako, Landako Guneko areto nagusian 

kabia  •  Joseba Derteano

Durangoko Azokako azken egu-
na, abenduaren 8a, www.atarian.
eus atariaren aurkezpena eginda 
hasiko dute Kabian. Musikariei 
bideraturiko ikus-entzunezko 
plataforma izan gura du webgu-
ne berriak. Arduradunek kon-
tsumo "arduratsu, etiko, zuzen 
eta gardena" sustatu gura dutela 
azaldu dute eta proiektu berria-
ren gaineko nondik norakoak 
emango dituzte.

Kabiako egitaraua mahai-in-
guru bategaz amaituko dute 
abenduaren 8an. Arte-praktika 

garaikidean lanean dabiltzan 
hainbat kide gonbidatu dituzte 
euren esperientziak partekatze-
ra. Digitalizazioaren arloan eu-
ren beharrizanak zeintzuk diren 
eta heltzen zaizkien proiektu 
motek mundu digitalagaz zer 
hartu-eman duten azalduko dute 
Uharte zentroko Oskia Ugarte 
Abarzuzak, Okela sormen zentro-
ko Sahatsa Jauregi Azkaratek eta 
Conssomi editorialeko Maria Mur 
Dean-ek. 

Ekimen bi hauek ere Landako 
Guneko areto nagusian izango 
dira. Aurrerantzean, musikariek plataforma berri bat izango dute euren edukiak zaleekin partekatzeko.

Arduradunen esanetan, kontsumo "arduratsu, etiko, zuzen 
eta garden" bat sustatu gura dute proiektu berriagaz

Musikariei bideraturiko 
'www.atarian.eus' 
plataforma berria 
aurkeztuko dute 
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ABENDUAK 4, 
zapatua

KABIA LANDAKO

11:30 - 12:00 Geruza digitalak. Zer da 
Euskal Herria digitala manifestua?

ABENDUAK 5, 
domeka

KABIA LANDAKO

11:30 - 12:00 Geruza digitalak. Zer da 
fedibertsoa eta zer eskaini diezaieke euskal 
sortzaileei?

ABENDUAK 6, 
astelehena

KABIA LANDAKO

11:30 - 12:00 Geruza digitalak. Bideo-
jokoetako munduak euskaraz ezagutzea, 
posible ote? 

ABENDUAK 7, 
martitzena

11:30 - 12:00 Geruza digitalak. Noraino 
automatizatu daiteke sorkuntza? 

ABENDUAK 8, 
eguaztena

KABIA LANDAKO

11:30 - 12:00 Atarian.eus Webgunea

13:30 - 14:30 Sorkuntza digitala. Zer 
behar dute sortzaileek, zer proiektu mota 
gerturatzen da? 

Durangoko azoka
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ABENDUAK 4, 
Zapatua

AHOTSENEA PLATERUENA

11:00 - 11:30 Bulego. Erdian oraina.

12:10 - 12:40 Eneritz Furyak. Emadan

13:20 - 13:50 Habia. Animalia naiz eta

14:30 - 15:00 Serge. Leihotik mundura

15:40 - 16:10 Kaserna. Gelditu da denbora

16:50 - 17:20 Katez. Argiz iluntzen

18:00 - 18:20 Rolan Garces & Bandatze. 
Rolan Garces & Bandatze

19:10 - 19:40 Anita Parker. Reset

20:20 - 20:50 Addar. Suge

21:30 - 22:00 Anari. Orain entzungo duzu 
hau

AHOTSENEA LANDAKO 

12:00 - 12:30 Borrokalari 
transgeneroak. Leslie Feinberg

12:30 - 13:00 Kirmen Uribe. Izurdeen 
aurreko bizitza

15:30 - 16:00 Jakes Sarraillet. Bi 
nerabeen Euskal Herriko itzulia

16:00 - 16:30 Jasone Osoro, Oihana 
Iguaran. Festak eta hormak

16:30 - 17:00 Jokin Urain. Txomin. Aurrera 
bolie!

17:00 - 17:30 Nerea Loiola. Epizentroa

AHOTSENEA-MUSIKA ESKOLA

13:00 - 13:30 Aritz Galarraga. Gogoan 
dut

13:30 - 14:00 Sekula ez liokete euli bati 
hegalik kenduko. Slavenca Drakulic

14:00 - 14:30 Kepa Altonaga. Iridioaren 
mintzoa

17:30 - 18:00 Walden. Henry David Thoreau 

18:00 - 18:30  Iñigo Martinez. 
Mandemendu hipermodernoak

18:30 - 19:00  Xabier Paya eta Iker 
Orueta. Bihotza kate 

19:00 - 19:30 Patxi Huarte "ZaldiEroa". 
Arranotxu. Euskal gerlari mitikoa

19:30 - 20:00 Oier Guillan, Galder 
Perez - Ane Zabala, Eider Perez. Miss 
Karaoke - 25 gau eta bat gehiago- Alamedako 
dantzaldia

ABENDUAK 5, 
Domeka

AHOTSENEA PLATERUENA

11:00 - 11:30 Diabolo Kiwi. Uhin galduak

12:10 - 12:40 Lur jota. 20 urte berandu

13:20 - 13:50 Larrealde trikitilariak. 
Zirimiri

14:30 - 15:00 Kilimak. Euskal Herriko runba

15:40 - 16:10 Skakeitan. Eman ez genuen 
kontzertua

16:50 - 17:20 Nikotina. Nirbana

18:00 - 18:20 Ilargi. Killasisa

19:10 - 19:40 Kai Nakai. Kolpe

20:20 - 20:50 Sueder. Drama barik

21:30 - 22:00 Lotura. Automatak izan

AHOTSENEA LANDAKO

12:00 - 12:30 Edorta Jimenez. Nikole 
bijotzekua

12:30 - 13:00 Asel Luzarraga. Uzta garaia 

15:30 - 16:00 Amaiur Epher. Profeten 
izurra

16:00 - 16:30 Uxue Apaolaza. 
Bihurguneko nasa

16:30 - 17:00 Eider Rodriguez. 
Eraikuntzarako materiala

17:00 - 17:30 Leire Vargas. Dena amets 
den irudipena

AHOTSENEA MUSIKA ESKOLA

13:00 - 13:30 Hartzea Lopez. Suak eta 
hautsak

13:30 - 14:00 Iñigo Lopez Simon. 
Bilboko etxola baten.

14:00 - 14:30 Aitor Fresnedo. Zaldi zoro 

17:30 - 18:00 Mikel Etxaburu. Ahaztu 
baino lehen, ama 

18:00 - 18:30 Itziar Ugarte Irizar. Gu 
gabe ere

18:30 - 19:00 Fermin Etxegoien. Totelak  

19:00 - 19:30 Hedoi Etxarte. Sortaldekoak

19:30 - 20:00 Maite Larburu. Krak 

ABENDUAK 6,  
astelehena

11:00 - 11:30 Trigger. Poliedro Vol. I

12:10 - 12:40 Jabi Patxon & Kofradia 
Rock. Maitalea eta lapurra

13:20 - 13:50 Bixente Martinez. Txoria 
buruan eta ibili munduan

14:30 - 15:00 Hibai. TT VIII-IX

15:40 - 16:10 Iker Martinez eta Zaldi 
Herrenak. Hegaldiak

16:50 - 17:20 Bengo. 4taupada

18:00 - 18:20 Mconak. Bitakora

19:10 - 19:40 Etxekalte + Habi. Arimak 
denboran

20:20 - 20:50 Iheskide. Tinko Gurean

21:30 - 22:00 Jiel. III

AHOTSENEA LANDAKO

12:00 - 12:30 Irati Jimenez. Begiak 
zabalduko zaizkizue 

12:30 - 13:00 Yolanda Arrieta. Zerak

15:30 - 16:00 Iker Lauroba. Uda

16:00 - 16:30 Kaeme, Mikel Muro. 
Galerna eta Kresala: gaztetasunaren iturria

16:30 - 17:00 Mikel Urdangarin 
Irastorza. Simone de Beauvoir, norbanakoa 
eta burujabetza

17:00 - 17:30 Jon Arretxe. Dortokaren 
begirada 

AHOTSENEA MUSIKA ESKOLA

13:00 - 13:30 Juanjo Olasagarre. Mamu 
eratortzeko moduak 

13:30 - 14:00 Alaine Agirre. Karena

14:00 - 14:30 Koldo Izagirre, Dani Fano 
eta Garluk. Sasi artean Elgeta

17:30 - 18:00 Jon Maia. Kantu bat gara  

18:00 - 18:30 Irati Goikoetxea. Herriak ez 
du barkatuko  

18:30 - 19:00 Mikel Urdangarin. 
Haitzetan 1997-2022  

19:00 - 19:30 Unai Elorriaga, Alex 
Orbe. Jarraitu inuarriari

19:30 - 20:00 Beatriz Fernandez. 
Hizkuntza gogoan 
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AHOTSENEA  •  JoNE GUENETXEA

Urte osoan itxita egon eta gero, 
Plateruena kafe antzokiak ateak 
zabalduko ditu Durangoko Azokan.  
Ahotseneako zuzeneko kontzer-
tuak bertan izango dira. Antolatzai-
leentzat momentuko egoerara ego-

kitzea izan da gatxena. "Hasieran 
ematen zuen Azoka normalagoa 
izango zela, baina ez betiko Azoka. 
Beraz, hor ibili gara lanean, ahalik 
eta jenderik gehienari espazioa 
eskaintzeko", dio Miren Narbaiza 
Ahotseneako arduradunak. Sor-

tzaileei lekua egitea gatxa izan da.  
Ahotseneako kontzertuak Platerue-
nean izango dira. Bost egunetan ha-
marna kontzertu eskainiko dituz-
te, 11:00etatik 22:00etara bitartean. 
Ordu erdiko emanaldiak izango di-
ra. Zuzenekoetan, kontzertu bakoi-

tzean, 400 lagunek gozatu ahal 
izango dute. Iazko neurriekin 
alderatuta, aldea handia izango 
da.  "Iazko Azoka bizirik irauteko 
modu bat izan zen, aurrera egi-
teko modu bat. Baina Durango 
bera triste zegoen. Ezin zen herri 

batetik bestera joan. Musikari as-
kok esaten ziguten pozik zeudela 
bertan jotzeaz, baina inpaktatu-
ta zeuden. Aurten, behintzat, afo-
roa mugatuta egon arren, apur 
bat normaltasunerantz goazela 
ematen du. Publikoa zutik egon-
go da oraingoan. Komunikazioa 
askoz ere errazagoa da baldintza 
hauetan. Denok eskertuko dugu 
hori. Bai taula gainean daudenek 
eta baita publikoak ere", gainera-
tu du Narbaizak.

50 kontzertu eta 70 l iburu 
aurkezpen izango dira guztira. 
Kontzertuei dagokienez, Diabolo 
Kiwi iparraldeko taldeak bere 
bigarren diskoa aurkeztuko du. 
Esanezin izeneko proiektuak be-
re lehenengo diskoa aurkeztuko 
du. Bixente Martinezek ere bai. 
Liherrek ere bere azken diskoko 
abestiak joko ditu. "Estiloei da-
gokienez, denerik dago, baina 
rocka da nagusia", dio Narbaizak. 
"Literaturan, narratiban, liburu 
interesgarri asko dago. Itzulpen-
gintzan ere bai, Sherlock Holmesen 
memoriak, esate baterako.

Literaturaren gunea
Ahotseneako literatura arloko 
ekitaldiak Landakon eta Musika 
Eskolako Talaia espazioan egingo 
dituzte. Literatura aurkezpenak 
bertan egingo dituzte. 

50 musika kontzertu eta 70 liburu aurkezpen 
egingo dituzte Ahotseneako hiru espazioetan 
Urtebetean itxita egon eta gero, Plateruena kafe antzokiak ateak zabalduko ditu Durangoko Azokan, abenduaren 4tik 8ra

ABENDUAK 7, 
martitzena

AHOTSENEA PLATERUENA

11:00 - 11:30 Ekiñe. Besterik ez

12:10 - 12:40 Konpost. Konpost

13:20 - 13:50 Esanezin. Aireratzen

14:30 - 15:00 Willis Drummond. Atabal 
zuzenean -garai bereziendako kontzertu 
berezia.

15:40 - 16:10 Vinilo Ridin´Rocket. 
Entropia

16:50 - 17:20 Hegazkin. Haize beltzak

18:00 - 18:20 Estitxu. Isilik daude harriak.

19:10 - 19:40 Wood Strings. Isladak

20:20 - 20:50 Onki Xin. Hikikomori

21:30 - 22:00 Hipnosia. Hipnosia

AHOTSENEA LANDAKO

12:00 - 12:30 Maribel Aiertza. Ezer ez da 
dirudiena 

12:30 - 13:00 Lander Garro. Faith 

15:30 - 16:00 Cristina Bueno, Susanna 
Martin. AHMAL, Bizitza batekin amets egitea 

16:00 - 16:30 Miguel Angel Mintegi. 
9mm, Parabellum 

16:30 - 17:00 Sherlock Holmesen 
memoriak. Arthur Conan Doyle 

17:00 - 17:30 Dom Canpistrom. 
Bekatorosak 

AHOTSENEA MUSIKA ESKOLA

13:00 - 13:30 Goizane Aizpurua. Izarak 

13:30 - 14:00 Mitxelko Uranga. Bi 
munduan artean

14:00 - 14:30 Munduko poesia kaierak. 
Alda Merini, Saint-John Perse 

17:30 - 18:00 Samuel Gonzalez 
Escribano. Latza eta garratza  

18:00 - 18:30 Iñaki Segurola. Koiteretzia  

19:00 - 19:30 Leire Ugadi. Antologia ez 
hautatua 

19:30 - 20:00 Joseba Tapia. Egon edo 
ez egon

ABENDUAK 8,  
eguaztena

AHOTSENEA PLATERUENA

11:00 - 11:30 Sistemak arriskutsuak dira. Aieru

12:10 - 12:40 Birkit. Inertzia

13:20 - 13:50 Astoturfer. Astoturfer

14:30 - 15:00 Nahiak Nahi. Beldurra

15:40 - 16:10 Liher. Eta hutsa zen helmuga

16:50 - 17:20 Klak!Son. Puntu urdin 
margula

18:00 - 18:20 Giante. Hamaika

19:10 - 19:40 Madeleine. Ezin dena

20:20 - 20:50 Screamers and Sinner. 
Screamers and Sinners/Odolkiak ordainetan 
Split

21:30 - 22:00 Errietan. Errietan

AHOTSENEA LANDAKO

12:00 - 12:30  Jacob. Gaueko langilea 
Matz&Leonard Chimeau

15:30 - 16:00 Ibon Muñoa. Gure ama lur 
feminista 

16:00 - 16:30 Elena Martinez Rubio. 
Egun gorrietan 

16:30 - 17:00 Alberto Barandiaran. Gure 
falangista zen

17:00 - 17:30 Ganbila antzerki bilduma

AHOTSENEA MUSIKA ESKOLA

13:00 - 13:30 Juan Kruz Igerabide. 
Doneaneko alaba 

13:30 - 14:00 Fernando Rey. Infinitua ihi 
batean 

14:00 - 14:30 Oihana Arana. Lazunak 
azkazaletan

17:30 - 18:00 Amaia Telleria, Teresa 
Calo. "Pitzatuta gaude denok", "aurkituko 
zaitut"

18:00 - 18:30 Hatsaren Poesia 2021. 
Hainbat eragile  

AHOTSENEA SORTZAILEEN PLAZA DA!

Peio eta Itsua iazko edizioan.

 AINHOA IRAOLA
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ARTE ESZENIKOAK  •  AITZIBETR BASAURI

Zirkuitu komertzialetatik kanpora 
dauden bost ikuskizun ikusi eta 
gozatzeko aukera eskainiko du 
Eszenatokiak, arte eszenikoen 
guneak, datozen egunetan. Gazte 
sortzaileek plazaraturiko bost ikus-
kizun. Antzerkia, dantza eta oler-
kia. Askotariko diziplinak batuta, 
egitarau erakargarria osatzea izan 

dute helburu Szenatokiko ardu-
radunek, eta kulturzaleen artean 
erantzun ona izatea itxaroten dute, 
nahiz eta jakin osasun egoerak 
baldintzaturiko Durangoko Azoka 
izango dela. Ildo horretan, Arantza 
Arrazola Szenatokiko arduradunak 
berretsi du kultura segurua dela,   
eta kulturzaleak kultura kontsumi-
tzera eta San Agustin kulturgunera 

joatera deitu ditu. Gogoratu du ez 
dagoela aurrez lekua hartu beha-
rrik eta ikuskizun guztiak doakoak 
direla.

Sortzaile gazteen oholtza
San Agustin kulturgunean taulara-
tuko diren proiektu bi nabarmendu 
ditu Arrazolak, Durangaldeagaz 
duten loturagaitik. Batetik,  Durango 

Sor(-tzaileen)leku beka lortu duen 
Bagara Kolektiboaren I[n]tera[k]zio 
Laborategia lana ikusteko aukera 
egongo da. Ane Gabilondo, Maider 
Etxegibel, Uribarri Atxotegi, Aritz 
Lasarguren eta Unai Bilbao daude 
soinua, dantza eta teknologia ba-
tzen dituen ikuskizunaren atzean. 

Bestetik, Formol Laborategiak 
Album ikuskizuna aurkeztuko du. 
Euskal antzerki sortzaile berriei 
laguntzeko helburuagaz 2012an 
sortu zen Zubi egitasmoaren emai-
tza da Album. Hamar kultur taldek 
eta zenbait gunek sustatzen dute 
proiektu hori, eta, tartean, Zorno-
tza Aretoa, Durangoko San Agustin 
kulturgunea eta Elorrioko Arriola 
antzokia daude.

Jon Ander Urresti Bermeoko 
sortzaile gaztearen lana ere goratu 
du Arrazolak. Urrestik Tribiz, baserri 
galdue sormen lanagaz ekingo dio 
Szenatokiak prestaturiko egita-
ruari. Bilbon estreinatu berri duen 
ikuskizun "hunkigarri" horrek 
bidea hasiberri duela azaldu du 
Arrazolak, eta ikusleak sorpresa 
atsegina hartuko duela nabarmen-
du du. Urrestik bere aititaren eta 
amamaren baserriari buruzko 40 
minutuko bakarrizketa eskainiko 
du, San Agustin kulturgunean. 
"Orain arte nahiko aurpegi eze-
zaguna izan da, baina zeresana 

sortuko duela uste dut. Durangoko 
Azokaren aurkezpen bideoan parte 
hartu du eta La M.O.D.A. musika tal-
dearen bideoklipean ere bai", esan 
du Arrazolak.  Azokaren irekiera 
ekitaldian ere parte hartuko duela 
gaineratu du. Sauna gay batean gi-
roturiko Lurrun minez proposamen 
"ausarta" ere nabarmendu du. Poe-
sia eta antzerkia uztartzen dituen 
Hogeitabat emanaldiak borobilduko 
du aurtengo egitaraua. 

Szenatokiak Dantza eta Antzer-
ki Laburren Jaialdia sortu zuen 
orain urte bi. Hala ere, aurten ohiko 
formatura bueltatu dira pande-
miagaitik. "Egun bakoitzerako 
ikuskizun bat aukeratzera eraman 
gaitu osasun egoerak. Antzerki 
muntaien berezitasun teknikoak 
kontuan hartuta, askotan egun 
osoa behar da dena muntatzeko, 
eta hasierako formatura bueltatzea 
erabaki dugu", azaldu du Arrazolak.

Szenatokia sortzaile gazteen plaza 
bihurtuko da datozen egunetan
Arte eszenikoen guneko arduradunek antzerkia, dantza eta olerkia batzen dituen egitaraua 
osatu dute; zirkuitu komertzialetik kanpora dauden bost ikuskizun eskainiko dira 

San Agustin kulturgunean izango diren ikuskizunetara joateko ez da aurrez lekurik hartu behar.

Jon Ander Urrestik 'Tribiz, 
baserri galdue' sormen 
lana aurkeztuko du San 
Agustin kulturgunean

szenAtokiA ARTE ESZENIKOEN PLAZA DA!
ABENDUAK 4, 
zapatua

12:00 - 13:00 BA DA! 

18:00 - 18:45 Tribiz, baserri galdue. 
Jon Ander Urresti

ABENDUAK 5, 
 domeka

18:00 - 19:00 I(n)tera(k)zioa. Bagara 
kolektiboa

ABENDUAK 6,
astelehena

19:00 - 20:00 Album. Formol 
Laborategia 

ABENDUAK 7,  
martitzena

19:00 - 20:10 Lurrun minez. 

ABENDUAK 8,
eguaztena

12:30 - 13:15 Hogeitabat. Mendeko 
poesia emanaldia

DURAngoko AZokA
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AntzerkiA  •  aitziber basauri

'Album' Formol Laborategia konpai-
nia gaztearen lehenengo ikuskizuna 
da. Azaroan estreinatu zuten, Azpei-
tian egindako Euskal Antzerki Topa-
ketaren barruan, eta, abenduaren 
6an, Durangon aurkeztuko dute. In-
tza Alkain eta Mikel Ibarguren igoko 
dira oholtzara. 'Album' ikuskizuna 
euskal antzerki sortzaile berriei 
bultzada emateko Zubi egitasmoa-
ren bosgarren deialdiaren emaitza 
da, eta ANBOTOk Edurne Azkarate 
zuzendariagaz berba egin du.
 
'Album' belaunaldi baten erretratua 
dela esan daiteke? 
Deneriko egoera, sentimen, au-
tofikzio, gatazka... batzen dituen 

bilduma bat da Album, edukiontzi 
bat. Belaunaldi oso bati begiratu 
gura genion, eta iruditu zitzaigun 
egitura aldetik ondo funtzionatu 
zezakeela album itxurako bildu-
ma edo edukiontzi bat sortzeak. 
Euren artean independenteak diren 
hainbat egoerak osatzen dute, be-
raz, ikuskizuna.
Ez du egitura narratibo bat, nahiz 
eta hasiera bat eta amaiera bat 
eduki. Gai berdinari angelu des-
berdinetatik begiratzeko saia-
kera da, ahalik eta ikuspegirik 
poliedrikoena sortzeko. Hala ere, 
seguru leku askotara ez garela 
helduko. 
‘Millennial’ izendutako belaunaldi 
horri eman diozue ahotsa.

O so  b e l au n a ld i  z aba l  bat i . 
1980tik 1995era bitartean jaio-
rikoak batzen ditu ‘millennial’ 
izendapen horrek, baina, bai,  
guk erabiltzen dugun iruditegia 
dezente zabala da. Uste dugu 
gazte multzo orokor handi horre-
tatik gaudela gertuen. Dena dela, 
norberak erabakitzen du noiz 
arte den gaztea. Gainera, ez dugu 
uste gaztea izan behar denik gal-
duta egoteko edo guk egindako 
galdera berberak egiteko. Hain-
bat ikerketaren arabera, badugu 
engainatu gaituzten sentsazio 
hori, gure gurasoak bezain ondo 
biziko ez garen lehenengo belau-
naldia gara eta. Halako nihilismo 
batean jausi gara, ezer ez delako 

pentsatzen genuena. Uste dut 
unibertsala dela hori, helduaro-
ra pasatzeko trantsizio horren 
kontakizuna dela. Edozein be-
launalditan, edozein  garaitan  
gertatzen dela dezepzio hori.
Zer eragin gura duzue ikuslearen-
gan 'Album' ikuskizunagaz?
Konposizio mailan, eszena ho-
riek guztiak ikusiaraztea da as-
moa, helduleku asko ematea, bai-
na hutsuneak ere bai. Ikusleak 
heldulekua topatu ondoren bere 
bizipenetik, bere subjektibitate-
tik bete behar ditu hutsuneak; 
kontatzen dugun hori zelan bizi 
duen gogoratzetik bete behar du 
gainerakoa ikusleak. Horixe da,  
gure ustez, antzezlanaren alde-

rik interesgarriena. Bat-batean 
zelan bihurtu daitekeen irudite-
gi kolektibo bat norberaren isto-
rioaren parte. Horren barruan, 
hausnarketak ere badu lekua.  
Ikus-entzunezkoak, musikak, pisu 
garrantzitsua hartzen du obran?
Musika aukeratzean, nahikoa 
apustu ez ortodoxoa egin dugu. 
Garai bateko oso musika zehatza 
erabili dugu, gaztelaniazko oso 
musika mainstream-a, probokazio 
lez. Euskal izate horretan ere iru-
ditzen zitzaigulako polita litzate-
keela armairutik atera eta beste 
abesti horiek guztiak ere badakiz-

kigula onartzea. Kontraste mo-
duan, ikuskizunerako espreski 
sorturiko hiru pieza ere badaude. 
Bestalde, bideoa oso baliogarria 
egin zaigu gutaz berba egiteko. 
Orain dena da ikus-entzunezkoa: 
bideoa, norbere burua grabatzea, 
bakoitzaren alderik onena ema-
tea. Hori guztia kontatzeko auke-
ra eman digu bideoak, esan ere 
egin barik. Eta aldi oro zelatatuak 
garen sentsazioa ere ematen du. 
Elementu bakoitzak bere esangu-
ra izatea gura genuen, eta horrek 
esangura ematea beste guztiari.
Euskal Antzerki Topaketaren ba-
rruan estreinatu zenuten azaroan. 
Zelako harrera izan zuen? 
Oso ona, estreinaldiak bereziak 
direlako beti. Gainera, zatikatua 
izatera, stand-up comedy izaera 
hartzen duela uste dugu, eta se-
kuentzia bat amaitzean, ikusleak 
txalotzeko edo txistua jotzeko 
baimena duela sentitzen du, hu-
rrengora arte. Jendeagaz konekta-
tuta sentitzen zara, oso polita da.
Plaza berezia da Durangoko Azoka?
Oso erakusleiho ona da, eta ener-
getikoki interesgarria: jai giroa, 
elkartasun nahi bat… egongo di-
ra. Hori guztia antzokira ekartzea 
oso baliotsua da, oso magikoa. 

“Ikuskizunerako musika aukeratzean, 
nahikoa apustu ez ortodoxoa egin dugu"
Formol Laborategia konpainiak 'Album' ikuskizuna aurkeztuko du Durangoko San Agustin kulturgunean, abenduaren 6an, 20:00etan

Ikusleak heldulekua 
topatu ondoren bere 
bizipenetik, bere 
subjektibitatetik 
bete behar ditu  
hutsuneak

bideolan
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SAGUGANBARA  •  JOne guenetxea

Berbaro euskara elkarteak urteak 
daramatza Durangoko Azokan ume 
eta gazteen artean irakurzaleta-
suna bultzatu guran Saguganbara 
antolatzen. Ipuin aurkezpenak, 
kontakizunak... Iazko etenaldiaren 
ondoren, Saguganbara bueltan da, 
aforo mugatuagaz bada ere.

Bizi dugun egoerak zaildu egin du 
aurtengo Saguganbararen antola-
keta?
Egia esan, azken momentura 
arte ez. Ohiko Azoka baten lez 
antolatu dugu guztia, eta neurri 
berriak etorri direnean moldatu 
dugu moldatu beharrekoa.
Neurri bereziak hartu behar izan 
dituzue. Zeintzuk?
Aipagarriena aforo murrizketa 
izan daiteke. Aurkezpen bakoi-
tzeko, 100 lagun sartu daitezke 
Saguganbarara. Ondoren, gela 
hutsitu, aireztatu eta hurrengo 
taldeari emango zaio sarrera. 
Musukoa derrigorrezkoa da 6 ur-
tetik gorakoentzat, eta gomenda-
garria guztientzat. Aretora sartu 
aurretik eskuak desinfektatu 
behar izango ditugu, eta aretoan 
bertan segurtasun distantziak 
mantendu eta eserita egon behar-
ko dugu.

Egitarauari dagokionez, zein plan-
teamendu egingo duzue aurten? 
10:30etik 11:30era tailerrak egon-
go dira. Ondoren, liburuen aur-
kezpenak, ipuin kontalariak, 
musikariak… ikusi eta entzu-
teko aukera izango dute bisita-
riek. Eguerdi partean, 13:30etik 
15:00etara irakurketa librerako 
gunea izango da eta urte honeta-
ko argitalpenak eta aurreko ur-
teetako liburu gomendagarriak 
kuxkuxeatzeko aukera izango 
duzue.

Izena eman beharko da parte har-
tzeko?
Ez da izena eman behar, baina 
Saguganbarak edukiera mugatua 
izango duenez aurkezpen bakoi-
tzerako, ilaran itxaron beharko 
da antolatzaileek sartzeko esan 
arte.
Hainbat liburu aurkezpen aurreikusi 
duzue. Zeintzuk dira aipagarrienak?
15 liburu aurkezpen aurreikus-
ten ditugu. Denak dira aipaga-
rriak, sortzaileek dedikazioa, 
mimoa eta maitasun handia 
ipintzen diotelako euren lana-
ri. Baina bat esan behar badut, 
Amaia Egidazu durangarraren 
Dorotea ipuin ilustratua esango 

nuke. 2021. urteko Etxepare saria 
irabazi du.
Tailerrak ere prestatu dituzue. Iñaki 
Saezena eta Eñaut Aiartzaguenare-
na zelakoa izango da?
Argiak martxan ipinitako Xa-
poketan egitasmoaren barruan 
atera dute puzzle hau eta jolasa-

ren bitartez bertako animaliak 
ezagutzea du helburu. 100 pieza-
ko puzzlea eginez, zein ugaztun, 
arrain, anfibio, narrasti eta orno-
gabe bizi diren eta zehatz-mehatz 
non aurkitu ditzakegun ikasi 
ahal izango dute bertaratzen di-
ren haur eta familiek.
Eta Itsaso Pagoagaren tailerra?
2t ik 5 ur tera bitar teko haur 
eta familientzako jolas tailerra 
izango da. Tailer honen bitar-
tez, familian euskaraz jolasteko 
baliabide eta materialak ikusi, 
ikutu eta probatzeko aukera 
egongo da. Tartean, mahai jo-
lasak, jolas sinbolikorako ma-
terialak, argiagaz esperimen-

tatzekoak eta abar izango dira 
eskuragarri.
Areto Nagusian Iñigitoren emanal-
dia izango da. Zertan datza?
Iratxoen kantu sekretuak magiaz 
beteriko ikuskizun musikala da. 
Bertan, animazioa, zuzeneko 
musika, dantza eta naturaren 
misterioz beteriko kontakizunak 
uztartzen dira. Iñigito Txapel-
punk-en eta basoko iratxoen 
eskutik haurrentzat sorturiko 
eta magiaz beteriko ikuskizun 
musikal batean barneratuko 
gara. Eta, bide batez, iratxoekin 
kantuan eta dantzan, natura eta 
ingurumena zaintzeak dakarren 
onuraz jabetuko gara.

“Aurkezpenetan sortzaileek dedikazio, mimo eta 
maitasun handia ipintzen diote euren lanari” 
Marina Agirre Saguganbarako arduradunak azaldu duenez, gune honetan parte hartzeko ez da izenik eman behar baina 
edukiera mugatua izango duenez aurkezpen bakoitzerako, ilaran itxaron beharko da antolatzaileek sartzeko esan arte

Itsaso Pagoagak 2tik 5 
urtera bitarteko haur 
eta familientzako jolas 
tailerra egingo du

Ez da izena eman behar, 
baina Saguganbarak 
edukiera mugatua  
izango du

DurangOkO azOka

Marina Agirre
Berriozabal
Saguganbara - Berbaro
DURANGO | 1987
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ABENDUAK 4, 
zapatua

ELKARTEGIA

11:00 - 11:30 Kuku! Emozioen bilduma. 

16:00 - 16:30 Totototo. Ane Labaka eta 
Mariñe Arbeo

17:00 - 17:30 Xomorro Lapurra. Irati Garmendia 
eta Ane Arzelus 

18:00 - 18:30 Laino txiki, egin negar 
poliki. Monika Arratibel

19:00 - 19:30 Ilezuri. Kris Etxabe eta Maite 
Marquez

LANDAKO

12:00 - 12:30 Forma geometrikoen 
liburua. Unai Gonzalez Martinez

12:10 - 12:40 Barruko Ahotsak. Leire 
Bilbao, Maite Mutuberria

ABENDUAK 5, 
domeka

ELKARTEGIA

10:30 - 11:30 Xapoketan. Iñaki Sanz eta 
Eñaut Aiartzaguena

12:00 - 12:30 Itsaso Zabalera. Maialen 
Alfaro eta Mayana Itoiz

13:00 - 13:30 Letren jolaslekuan. 
Yolanda Arrieta eta Eider Eibar

15:00 - 15:30 Groau! Yolanda Arrieta 

16:00 - 16:30 Hiru gara, baina niri 
bost! Enara Garmendia eta Leire Urbeltz

17:00 - 17:30 Dorotea. Amaia Egidazu

18:00 - 18:30 Kokoak. Eider Eibar

19:00 - 19:30 Ez dakit marrazten. Eider 
Eibar

ABENDUAK 6, 
astelehena

ELKARTEGIA

10:30 - 11:30 Familian jolasean. Itsaso 
Pagoaga (Olgeta) 

12:00 - 12:30 Bideak. Iker Uribe, Joana 
Ziganza, Aritz Ganboa, Xabier Unanua 

17:00 - 17:30 Porrutata, ez porru ez 
patata. Joli Pascualena (demodequartet)

18:00 - 18:30 Klarisa eta K taldea. 
Mamuak eta bihotzak. Arrate Egaña eta 
Marimar Agirre 

LANDAKO

19:00 - 20:00 Iratxoen kantu 
sekretuak. Baleuko 

ABENDUAK 7, 
martitzena

ELKARTEGIA

10:30 - 11:30 Zeinu hizkuntza tailerra. 
Euskal gorrak

12:00 - 12:30 Otsoen mokaduak. Aitor 
Vinagret

17:00 - 17:30 Gogoratzen naizenetik 
marrazten dut. Katarzyna Lebiedziska 

18:00 - 18:30 Ipuinekin jolasean. Lur Kot

LANDAKO

19:00 - 20:00 Hotz ala bero, irakurri 
egunero. Miru sorgina

ABENDUAK 8, 
eguaztena

ELKARTEGIA

10:30 - 11:30 Itzail ipuinak 

12:00 - 12:30 Amonarenean kea. Dani 
Martiarena 

13:00 - 13:30 Zorte txarreko otsoa. 
Maite Franko 
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AZOKA  •  AITZIBER BASAURI 

Beñat Gaztelurrutia Munitxa (Aba-
diño, 1976) Gerediaga elkarteko 
kudeatzaile berria da ekainetik. 
Bada, bihar ateak zabalduko dituen  
Durangoko Azoka lehenengoa izango 
du lan horretan. Aurrez aurrekoari 
eutsi arren, ezohiko egoeran egin-
go den Azoka antolatzea erronka 
handia izan da abadiñarrarentzat: 
"Hile askoko lana izan da, eta bide 
horretan planak aldatzen joan behar 
izan dugu, momentu askotan". Azken 
momentuko tentsio eta urduritasu-
nagaz bizi ditu aurreko egun hauek. 

Ezin izan da murrizketarik bako Azoka 
antolatu. Ordu eta erdiko bost txanda 
egongo dira, egunero; eta, gehienez, 
1.200 bisitari batu ahalko dira aldi 

berean Landako Gunean. Zelako eran-
tzuna itxaroten duzue?
Hitzordua hartzeko sistema aste-
lehenean ipini genuen martxan, 
eta jendea hasi da eguna hartzen. 
Azokan eta Ahotsenean, txanda 
batzuetako sarrerak agortuta dau-
de, baina oraindino badago lekua. 
Beraz, jendea hitzordua hartzera 
animatu gura dugu durangokoazoka.
eus atarian. Gerta liteke sarrera 
hartuta izatea eta dena delako arra-
zoiengaitik etorri ezin izatea. Bada, 
herritarrei eskatzen diegu hori ger-
tatuz gero berehala jakinaraztea. 
Hartara, berriro aktibatuko ditugu 
leku horiek besteren batek hartu 
ditzan; 1.200 lagunentzako edukia 
dugu; bete dezagun dena. Azokan, 
eta Plateruenean sartzeko ere erabi-

liko da sistema hori. Azokan osasun 
neurriak betetzeak eta herrian 
egun hauek era jasangarrian igaro-
tzeak arduratzen gaitu. Etorri gura 
duenak sarrera hartu eta datorrela 
lasai. Baina sarrerarik ez duena Azo-
ka bisitatzeko asmoz behintzat ez 
dadila etorri. Herrian betekada ika-
ragarria ez gertatzeko, halako muga 
bat ipini dugu, jakin arren jende 
asko egongo dela. Arduraz jokatzea 
eskatzen dugu, eta Azoka bisitatze-
rakoan eta herrira joaterakoan ere 
osasun neurriak betetzea.
Ezinbestekoa ikusi duzue aurrez au-
rrekoari eustea. 
Iaz, Internet bidezko Azoka asmatu 
behar izan zen, eta horri eskerrak 
TaupaDa sortu zen. Azoka digitalak 
salmentak bermatzen ditu, bai, 

baina Durangoko Azoka hori baino 
gehiago da. Euskal kulturaren age-
rraldi masiboa da, euskal kultura 
existitzen den froga ebidentea. Era 
kolektiboan egindakoa, komuni-
tate zabal baten zentzua ematen 
duena. Bost egunez jendartearen 
eskura dagoena, ikusteko, ukitze-
ko. Hori guzti hori aurrez aurre-
koak bermatzen du. Horrexegaitik, 
pauso bat aurrera egin eta aurrez 
aurreko Azoka lortzea izan da hel-
burua aurten. Pauso hori ez da gura 
genuen bestekoa izan, ez da posible 
izan. Baina datorren urtean betiko 
Azoka izango dugun esperantza-
gaz emandako pausoa da, gaurko-
tuta egoten jarraitzeko modu bat.
Ahalegin berezia egin da gune guztiak 
zabadu daitezen. 

Guneek liburuetan eta diskoetan 
dagoena bizitzeko eta hobeto 
ezagutzeko aukera ematen dute, 
artista berriak ezagutzeko edo 
gogoko dugun hori sakonago 
ezagutzeko, musika emanaldiez 
disfrutatzeko. Azokak bide hori 
hartu du azken urteetan, eta oso 
argi dugu horrela izan behar 
duela. Azoka ezin da saltoki soila 
izan. Egunotan, 250 aurkezpen 
egongo dira; asko dira. Egitaraua 
arakatzeko gonbita egin gura du-
gu, altxor mordoa dago eta.

Azoka bi egongo dira, sarekoa eta 
aurrez aurrekoa. Gune digitalekoa 
betiko geratuko da gure artean? 
Ez dakigu. Ikusi beharko dugu kul-
turzaleen jokabidea, zenbat geratu 
diren etorri ezinik edo ia txanda 
guztiak betetzen diren. Azoka itxi 
ondoren, balorazioa egin beharko 
dugu, eta ikusi datorren urtean 
ere Internet bidezko denda egongo 
den ala ez. Aurten, stand-ak eu-
rak izango dira sareko dendaren 
biltoki. Egunean zehar saldurikoa 
jasoko dugu egunero, paketeak 
egin eta biharamunean ateratze-
ko. 24 orduan gelditu barik egongo 
da Azoka. Internetez izate horrek 
aurkezpenak zuzenean egitea ere 
badakar. Aurretik ere, Ahotsenean 
zuzenean izan dira kontzertuak. 
Baina iaz ahalegin berezia egin 
zen. Horri eutsi zaio, eta streaming 
kate bi egongo dira emititzen. 
Ondo baloratu behar da, lan karga 
ikaragarria da eta. 
Zelan hartu dute proposamena argita-
letxe, diskoetxe eta kultur eragileek?
Uztailean erabaki genuen aurrez 
aurrekoa berreskuratzea, eurekin 
batera. Eta, orain hile eta erdi de-
non buruan zegoen ez zela aforo 
mugarik egongo. Azken momen-
tuan 1.200era mugatzeak kezkatu 
ditu. Erantzunagaz oso eskertuta 
gaude; 219 erakusmahai egongo 
dira. 

“Pauso bat aurrera egin eta aurrez aurreko 
Azoka lortzea izan da helburua aurten” 
Durangoko Azoka abenduaren 4tik 8ra egongo da zabalik, aurrez aurre; gaurtik abenduaren 7ra sarean bisitatzeko aukera egongo da

Egunotan 250 
aurkezpen egongo 
dira. Egitaraua 
arakatzeko gonbita 
egin gura dugu
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musika  •  aritz maldonado

'Emadan’ aurreko lanak baino iluna-
goa da. Badu tarterik argirako? 
Entzulearen esku dago interpreta-
zio hori, baina baietz esango nuke. 
Mezu ilunak ditu, galdera deseroso 
asko, erritmo pausatuak eta me-
lodia ilunak, baina xehetasunei 
begiratuz gero, argi printz asko 
ditu, baita helduleku baikor asko 
ere mezuetan. Galdera pilaketaren 
aurrean, baina, gizakiok maiz sen-
titzen dugu beldurra. Eta beldurra 
izan daitekeen emozio askatzaile 
hori, tamalez, maiz lotzen dugu 
negatiboarekin.
Perspektibagaz, zelan ikusten duzu 
lana?
Behin kaleratuta, bere lanak berri-
ro entzuteko gai ez den sortzaile 
horietakoa izan naiz urteetan 
zehar. Oraingoan ez da horrela 
izan; noizean behin entzuten dut 
diskoa eta maite dut oraindik 
orain. Beste zentzu batzuk emate-
ko aukerak ematen dizkit, melodia 
batzuetan gehiago erreparatze-
ko… Zuzenean ere ohartu naiz 
kantu batzuk ez ditudala hain 
gertuko sentitzen orain, eta beste 
batzuek harritu nautela oholtza 
gainean hartzen duten indarraga-
tik. Kanta batzuek oholtzan sortu 
dezaketen haize-zurrunbiloak 
pizten nau. 

Diskoa lan borobila da, osotasunean 
entzuteko.
Borobila den ez dakit, hori asko 
esatea da beharbada! Baina badago 
osotasunean entzuteko pentsatua. 
Hari narratibo moduko bat du, eta 
narratiboa diodanean giroez ari 
naiz, ez nahitaez gaiez. Hala nahi 
nuen eta hala izan da. Horrek ere 
aukera eman dit egin nahi dudan 
musika, ziurrenik denborarekin 
asko aldatuko den arren, zein 
norabidetan gidatu nahi dudan 
ikusteko. Koherentzia bat bilatzera 
behartu nau. Eta gelditzeko alda-
rrikapentxoa ere hor dago, bestela 
azkenean musika kontsumitu 
egiten baitugu, entzun ez horren-
beste...
Gitarragaz eta ahotsagaz konposatu 
eta gero, elektronikagaz jantzi dituzu 
abestiak.
Entzuten dudan musika asko eta 
asko elektronikoa da edo elektro-
nikaz jantzia, eta aspalditik egin 
nahi nuen zerbait zen. Banekien 
nire musikako gaientzat jantziak 
josteko egokia izan zitekeela, fre-
kuentzia ilunagoetan eta zarate-
tan murgiltzen uzten dizulako, eta 
nahiko unibertso zabala delako. 
Erronka bat zirudiena esperientzia 
eraldatzailea bihurtu zen gero.
Zelan moldatu zara zuzenekoetara 
eramateko?

Aukerak hamaika ziren: loop-ak 
egitea, taldean jotzea, aurrez gra-
batutako pasarteak erabiltzea... 
Baina lan hau bakarka jo nahi 
nuen, eta zuzen-zuzenean jo, asko 
gustatzen zaidalako zuzenean 
dinamikarekin eta erritmo gora-
beherekin jolastea. Hortaz, sinteak 
jotzeko, libre nituen gorputz-ada-
rrak baliatzea otu zitzaidan. Sin-
teak oinekin jotzen ditut, pedal ba-
tzuen bidez. Xehetasunen bat edo 
beste aurrez grabatuta eramaten 
dut. Baina ia guztia da zuzenean 
jotakoa. 

Zer ikusi ahalko dugu Ahotsenean?
Gitarra akustikodun ohiko ba-
karlaria itxuraz, baina beste 
sonoritate eta giro ilun eta zara-
tatsuetan murgilduta. Kantaren 
bat ere gitarra hutsez jotzen dut, 
entzulearen aurreiritziak aurrei-
ritzi huts izan ez daitezen. Uste 
dut zuzenean gozatu daitezkeen 
kantak direla, baina barrura be-
girakoak, ez sobera hedonistak 
edo alai eta xaloak.
‘B idegurut zean’ saioan Wi l l is 
Drummond eta Eñaut Elorrietagaz 
batera ikusi zintugun. Azoka ere 

bada musikari eta artisten topa-
gune?
Bai, badu Bidegurutze kutsua, 
hain zuzen ere. Batarekin eta 
bestearekin hitz egiteko tarteak 
eskaintzen dizkizu, urtean zehar 
gertatu denaren begirada zabala 
izateko urte amaieran… Uste dut, 
hala ere, interesgarriena dela 
neurri batean musikaria entzule, 
idazlea irakurle, eta abar bilaka-
tzen dela, eta hor sortzen dela 
aukera elkarlanerako, mirespen 
apur bat elkarren maila antze-
koagoan jartzen garenean.

“Musika 
kontsumitu egiten 
dugu, entzun ez 
horrebeste” 
Eneritz Furyakek 'Emadan' lan berria aurkeztuko du 
Ahotsenean, abenduaren 4ko zapatuan, 12:10ean

Eneritz Furyak
Musikaria
irun | 1993
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ZERO

ABARKETERUENA

AI AMA

OIERDI

180ºko aldaketarekin gatoz, 
bazkaldu zein afaltzeko 
eskaintza berriagaz!

Tel.: 946 232 240

Herriko Gudarien, 8
Durango

· OSTALARITZA GIDA ·

Balbino Garitaonandia 
Plaza, Durango

Baserri bat baino zerbait gehiago. 
Bokatak eta pintxoak egunero.
Euskal preso eta iheslariak 
azokara!

Tel.: 946 818 070

AMALUR

LUpETZA
Askatasun etorbidea 17,
Durango
Tel.:946 064 494
Bokatak eta errazioak. Txupitoak 
domeka eta jai egunetan. 
Ordutegia: Astelehenetik barikura 
8:30etik aurrera zabalik. Zapatu, 
domeka eta jai egunetan 9:00etatik 
aurrera zabalik. Domeketan 15:00ak 
arte.

Muruetatorre 5. blokea 
behea, Durango

Tel.: 692 150 199

Berezitasuna gildetan eta 
bermutetan.
Bariku eta zapatuetan 
hot-dog eta patatak.

pOL pOL
Barrenkalea 19 (udaletxeko 
plaza), Durango

Tel.: 946 202 969

Gosariak, pintxoak, errazioak eta 
ogitartekoak.
Terraza itxia, berogailuarekin. 
Etorri eta dastatu gure kafeak eta 
konbinatuak.

Tel.: 946 129 824

Gosari eta pintxo aukera 
handia giro ezin hobean.

Denetik eta denentzat, giro 
atseginean:gosariak, pintxoak, 
ogitartekoak, hanburgesak, 
paniniak, errazioak...
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MIKELDI

BETIXU

BOTAFUMEIRO
Olleria kalea, 10 
Durango 
Tel.: 946 216 036
Galizia zati bat Durangoko 
bihotzean.
Galiziako gastronomia 1997tik.
Olagarroa, barbakoa eta haragia 
plantxan.

Kalebarria, 7 - Durango

Gosari eta pintxo aukera 
handia giro ezin hobean.

KOBIKA
San Inazio auzunea
etxetaldea, 8 - Durango

Tel.: 946 810 003

Egile sukaldaritza eta 
tradizionala, menu bereziak eta 
karta.

Dantzari 4 behea, 
Iurreta

Eramateko tortilla bereziak, 
bariku eta zapatu gauetan 
molleteak eta domeketan 

rabak. 

· OSTALARITZA GIDA ·

Tel.:944 073 988

ARRIPU
Txibitena 9,
Durango 
Tel.: 602 387 814
Arripu, zure tortilla miragarria. 
18 zapore desberdin. Zatoz eta 
dastatu itzazu!

SORGIN

TXORIA NUEN 
MAITE

Ibaizabal, 4C
Durango
Tel.: 946 811 811

Zatoz gure bokatak eta pintxoak 
dastatzera.  Gure kafe, konbinatu 
eta musikarik onenaren xarmari 
esker konpainiarik onenean 
gozatuko duzu momentua. 

San Roke Kalea 17, 
Durango

Tel.:946 218 339
Azokan egunero bazkari eta 
afariak, koktekak, EHko artisau 
garagardoak, kafeak...Kanpoko 
terraza eta atzeko patioa. 22 
urte elkarrekin.

Iturburu, 9 - Iurreta
Tel.: 944 717 154

¡Eskaintza zabalena! Eguneko 
menutik kalitatezko janari 
azkarreraino gure terrazetan. 
Zure betiko lekuan, denontzat 
tokia.
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MUSIKA  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Diabolo Kiwi talde baxenabarta-
rrak 'Uhin galduak' bigarrren lan 
luzea kaleratu du. Laukoteak doinu 
dantzagarriak kaleratu ditu, bidaia 
espazial bat iradokitzen duten abes-
tiekin. ANBOTOk Julen Etxeberri 
Diabolo Kiwiko bateria-jotzaileagaz 
berba egin du.

Bigarren diskoa kaleratu berri du-
zue, 'Uhin galduak'. Zelakoa da zuen 
lan berri hau?
Lehenengo diskoa 2019an kalera-
tu genuen eta Euskal Herri osotik 
zabaldu genuen. Baina lehenengo 
disko horrek argia ikusi aurretik, 
bageneukan ideia bat buruan, gu-
re bigarren lanerako. Hau da, ba-

genekien gure ondorengo diskoak 
zer giro izan beharko zuen. Kanta 
guztiek lerro artean zerbait izatea 
zen gure asmoa. 

Uhin galduak lana 2020ko udan 
hasi ginen konposatzen, pande-
mia betean. Esango nuke lehenen-
go abestietatik espaziora joateko 
ideia hori hasi zela nabarmen-
tzen, bai soinuetatik eta baita 
genituen ideietatik ere. Kantaz 
kanta lortu genuen giro berezi bat 
izaten, testurak landuz eta soinu 
berriak txertatuz. 
Musikalki, zelako diskoa da?
Esango nuke aurretik egin du-
gunarekin alderatuta oso disko 
esperimentala dela, soinu eta 
testura ezberdinak ditu eta. Esti-

loei dagokienez, beti esaten dugu 
funketik abiatzen garela, baina, 
nire ustez, lan honetan badaude 
abesti batzuk popagoak edo beste 
batzuk rockeroagoak. 

Lantzen dituzuen letren oinarrian, 
zuen kezka edo salaketak agertzen 
direla esan daiteke.
Bai, izan daiteke. Gure lanarekin 

ez dugu mezu bat hedatu nahi. 
Baina esango nuke kanta guztiak 
bidaia bati lotuta daudela, eta ihes 
egiteko gogo bati. Eta, beraz, bai, 
kezka horiek argitara ematen di-
ra. Gure ustez, ihes egitea aterabi-
de bat da eta horixe nahi genuen, 
entzuleak bederatzi kantetan ihes 
egiteko aukera izatea. 
Zelakoa izan da COVID sasoian dis-
koa grabatzea?
Luzea izan da, biziki luzea. Ba-
koitzak etxean lantzen genituen 
kanta batzuk. Etxean landutakoa 
eta bertan sortzen zitzaizkigun 
ideiak whatsappez bidaltzen ge-
nizkion elkarri. Udan berriro 
elkartzen hasi ginen eta proiek-
tuari forma ematen hasi ginen. 

Diskoa 2020ko abenduan gra-
batu genuen, Mungian, Magic Box 
estudioan, James Morganekin.  

Eta, beraz, bai, COVID garaiak 
ez du batere erraztu lan luze hori. 
Baina azkenean lortu dugu diskoa 
kaleratzea. 
Durangoko Azokan diskoa aurkezte-
ko aukera izango duzue. Zer suposa-
tzen du horrek zuentzat?
Ilusio izugarria egiten digu Duran-
gon egoteak. Laurok sarritan izan 
gara Azokan eta hainbat talde des-
kubritu izan ditugu Ahotsenean. 
Nahiz eta kontzertuak laburrak 
izan, aurrez aurre eta ezagutzen ez 
dituzun taldeak entzuteko aukera 
ematen du. Nik izugarri maite dut 
ideia hori. Azken finean, urtean 
diskoa atera dutenei lekua egi-

ten zaie. Hori aukera bikaina da 
taldeak deskubritzeko. Eta mu-
sikariontzat Ahotseneak aukera 
aparta eskaintzen du gure lana 
plazaratzeko. Gainera, aurten 
Ahotsenea Plateruenean izango 
denez, gogo izugarria dugu jotze-
ko. 
Behin diskoa kalean dagoela, orain 
kontzertuak lotzen ibiliko zarete.
Bai, horretan gabiltza, eta da-
goeneko baditugu batzuk lotuta. 
Abenduaren 5ean, igandean, Aho-
tsenean joko dugu kontzertua, eta 
bezperan, larunbatean, Mutrikun 
izango gara, Gaztetxean. Mutri-
kuko Gaztetxean Abendu Rock 
festibala antolatzen dute eta han-
txe izango gara. Gogotsu gaude 
kontzertu hauetarako. 

“Ihes egitea aterabide bat da eta horixe nahi genuen, 
bederatzi kantetan ihes egiteko aukera izatea” 
Diabolo Kiwi talde baxenabartarrak 'Uhin galduak' lana aurkeztuko du Ahotsenean, abenduaren 5ean; "gogo izugarriarekin" daude Plateruenean jotzeko 

Musikariontzat 
Ahotseneak aukera 
aparta eskaintzen du  
gure lana plazaratzeko

Esango nuke aurretik 
egin dugunarekin 
alderatuta oso disko 
esperimentala dela
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euskal denda •  Joseba derteano

Iazko parentesiaren ondoren, buel-
tan da Euskal Denda. Aurtengo 
aldia berezia izango da, zilarrezko 
ezteiak beteko ditu eta. Euskal 
artisauentzako ekitaldirik garran-
tzitsuenak hogeita bosgarrenez za-
balduko du Durangoko merkatuko 
atea abenduaren 4tik 8ra, Arbaso 
elkarteak antolatuta. 

Azoka asko bertan behera gera-
tu da pandemiarengaitik, eta arti-
sauei euren artelanak eta sorkun-
tzak ezagutarazteko erakusleihoak 
falta izan zaizkie. Euskal Dendak 
aurrez aurreko hartu-eman hori 
berreskuratzeko balioko du. "Publi-
koagazko aurrez aurreko hori da, 
hain zuzen ere, garrantzitsuena eta 
balioa ematen diona azoka honi. To-
paketa horietan, bezeroak produk-
tua zelakoa den eta zelan egin den 
azaltzen du. Gainera, artisauek aur-
pegia eta ahotsa ipintzen dizkiete 
euren bezeroei, eta haien gustuen 
berri dute", azaldu dute Arbasoko 
arduradunek.

Euskal Dendaren arrakasta 
hazten joan da edizio bakoitzean. 
Azoka egunak kontuan hartuta, 
20.000 bisitari inguru jasotzen ditu. 

"Aurreko edizioak goia jo zuen, 
34.000 parte hartzaile izan zituen 
eta. Sarrerako atean harturiko 
zenbakiak dira, azokako egunetan, 
objektibotasun osoz", nabarmendu 
dute Arbasotik.

19 postu berri 
Durangon bilduko diren 53 artisau-
tza-enpresetatik 19, hau da, parte 
hartzaile guztien %36 lehenengoz 
egongo dira Euskal Dendan. 

Lurraldeak kontuak hartuta, 
beste urte batez, Bizkaiak izango du 
ordezkaririk gehien, 26 artisaugaz. 
Gipuzkoatik 15 etorriko dira, Nafa-
rroatik 6, Arabatik 5 eta Nafarroa 
Beheretik bat. 

Eskualdeko bost
Durangaldetik bost artisauk parte 
hartuko dute. Eneko Unzalu bitxi-
gilea hantxe egongo da, aurreko 

urteetan sarritan egin duen mo-
duan. Egurra lantzen duen Felix 
Larrañaga ere Euskal Dendan izan-
go da. 2018an, stand-ik onenaren 
saria irabazi zuen berriztarrak. 
Gustu guztietako poltsak eta mo-
txilak egiten dituzten Elorrioko 
Gorakat dendakoek ere stand bat 
izango dute. Aurten, laugarren 
parte hartzea izango dute Euskal 
Dendan. Artisauen plaza honetan, 
ohiko bisitariak dira Restaurarte 

zaharberritze-tailerreko kideak 
ere; 2010ean, stand-ik onenaren 
saria irabazi zuten. Durangaldeko 
ordezkaritza Iñaki Unanue artisau 
eta eskultoreak osatuko du. Au-
rretik, hiru bider izan da Euskal 
Dendan, azkenengoz orain hamar 
bat urte. Urteetan egindako lanak 
erakutsiko ditu Zornotzan bizi den 
basauritarrak.

Postuak sektoreka
Sektoreka, aurten ehungintza 
izango da nagusi, askotariko 
bertsioetan. Arlo horri loturiko 
15 artisauen artean, osagarriak 
eta feltroagaz landuriko lanak 
erakutsiko dituzte, besteak beste. 
Bitxigintzak ere espazio nabar-
mena izango du, zazpi postugaz. 
Horrez gainera, nekazaritzako 
elikagaien sektoreak urteetan 

izan duen hazkundearen isla ere 
izango da Euskal Denda, eta arlo 
horretako sei posturi egingo die 
tokia. Zeramikari, larruari, jostai-
luei, euskal kirolei, serigrafiari, 
zapatagintzari eta kosmetikari 
loturiko artisautza postuak ere bi-
sitatu ahalko dira, beste hainbaten 
artean.

Ordutegia
Euskal Denda abenduaren 4tik 8ra 
egongo da zabalik aurten. Aben-
duaren 4an, zapatua, 10:30ean 
zabalduko ditu ateak ofizialki. Goi-
zetan, 11:00etatik 14:30era egongo 
da zabaloik, eta arratsaldeetan 
16:30etik 21:00etara. Azken egu-
nean, abenduaren 8an, 20:00ak ar-
te bisitatu ahalko da arratsaldez. 

Euskal Dendako postuen herenak lehenengoz 
bisitatuko du merkatu plazako artisauen azoka
Euskal Dendak mende laurdena beteko du. 25 aldi daramatza artisauei euren produktuak erakusteko aukera eskaintzen

Bizkaitik 26 artisau 
postu egongo dira Euskal 
Dendan, euretariko bost 
Durangaldekoak

Sektoreko ehungintzak 
izango du posturik 
gehien, 15egaz; 
bitxigintzako zazpi 
egongo dira

Felix Larrañaga berriztarra izango da Durangaldeko ordezkarietariko bat.
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EUSKAL DENDA  •  Joseba derteano

COVIDaren ondorioz azokarik gehie-
nak bertan behera geratu ziren sa-
soia gogorra izan zen zuentzat?
Bai. Salmenta guneak falta izan 
zaizkigu. Urte bian ia guztiz geldi-
rik egon gara. Badaude telefonoz 
deitzen dizuten bezeroak, baina 
aurrez aurreko azokak beste gauza 
bat dira. Produktua webguneko ar-
gazki batean ikusteak edo bertatik 
bertara ikusteak ez du konparazio-
rik. Gainera, azokek hartu-emanak 
sortzeko eta lantzeko balio dute.  
Hamar bat urte joan dira Euskal 
Dendan azkenengoz egon zinenetik. 
Zelan gogoratzen duzu?
Nire oroitzapenik potenteena da 
oso nekagarria dela. Egun eta ordu 
asko, jende asko… Leher eginda 
amaitzen duzu. Baina, aldi berean, 
gustura ere bai.
Aurtengo alditik zer itxaroten duzu?
Imajinatzen dut orain hamar ur-
tekoaren antzerakoa izango dela. 
Urteak joan urteak etorri azokak 
ez dira asko aldatzen. Gogotsu nago 
joateko.
Zure standera doanak zer aurkituko 
du bertan?
Giltzak eta antzerakoak uzteko 
bandejatxoak, mahaiak, esekile-
kuak, euritakoak uztekoak… baita 
eskulturak ere. Bai pieza funtzio-
nalak eta bai bestelakok, bietakoak 
egongo dira. 
Artisaua zara eskultorea baino 
gehiago, alderantziz, ala biak esku-
tik helduta doaz?
Bietan pieza berri bat sortzen du-
zun neurrian, eskutik helduta 
doazela uste dut. Eskultura bat fun-

tzionala ere izan daiteke. Horretan 
ahalegintzen naiz. 
Obra berri bat sortzean, zerk inspira-
tzen zaitu?
Nire kasuan, edozein pieza sortze-
rako orduan, bizi naizen inguruak 
zerikusi handia du: baserriak eta ba-
soak. Forma organikoak gustatzen 
zaizkit. Naturan, lerro zuzenak ia ez 
dira existitzen, eta ideia horretatik 
abiatuta sortzea gustatzen zait. 
2011tik artisautza eta eskultura dira 
zure ogibideak. Orduan hartu zenuen 
pauso hori emateko erabakia. Eraba-
ki arriskatua izan zen?
Erabaki gatxa eta arriskatua izan 
zen, bai. Baina hamarkada bat joan-
da, hemen jarraitzen dut oraindino, 
eta horrek zerbait esan gura du.
Zinta isolatzaileagaz hormara itsa-
tsitako platano bat 120.000 eurotan 
saldu izan da. Zer iritzi duzu piezak 
berak baino gehiago bere atzeko 
ideiak garrantzi handiagoa duen arte 
kontzeptualari buruz? 
Ez dago orokortzerik, baina obra 
batzuk adarjotze bat iruditzen 
zaizkit. Eskultura baino, literatura 
saltzen dute askotan, berbak baka-
rrik. Artista mexikar batek esaten 
zuen, museotik edo bere testuin-
gurutik atera eta kale baten erdian 
utzita obrak erakargarritasuna 
galtzen badu, ez duela balio. Obra 
batek bere kabuz transmititu behar 
du. Inork ez luke kalean ikusgai 
ipinitako komun-ontzi bat etxera 
eramango, baina badago bat museo 
batean. 
Txillida ala Oteiza?
Oteiza gehiago gustatzen zait. Bere 
lanek gehiago erakartzen naute. 

“Naturan lerrozuzenik 
ez da existitzen eta 
ideia horretatik 
abiatuta sortzea 
gustatzen zait” 
Zornotzan bizi den Iñaki Unanue artisau eta eskultoreak 
askotariko lanak erakutsiko ditu Euskal Dendan

Euskal Dendan ikusgai egongo diren piezetariko bi.

Iñaki 
Unanue Mateo
Artisaua eta eskultorea
basauri | 1960
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AUTOEKOIZPENA  •  EKAITZ HERRERA

Musikazuzeneanen standa autoe-
koizpenaren leihoa izango da aurten 
ere. Zelan dator aurtengo edizioa?
Urte arraroa izan da guztiontzat 
eta guk ere igarri dugu hori. An-
tolakuntza lanak nekezagoak 
izan dira. Musika taldeek ere 
ez dute jakin Azoka zein forma-
tutan egingo zen. Talde batzuk 
hor aritu dira, zalantzan, azken 
ordura arte, aurrera egin ala ez 
egin. Normalean, 40 diskotik gora 
izaten ditugu, baina aurten 35 bat 
izango dira. Dena dela, oso kopu-
ru ona da. Ohiko diskoetxeetatik 
kanporako errealitatea erakusten 
du. Pozik gaude. Dagoenarekin 
aurrera goaz. 
Zer-nolako osasuna du musikaren 
autoekoizpenak?
Esango nuke autoekoizpen mota 
ezberdinak daudela. Batetik, ba-
daude konbikzioz egiten duten 
taldeak. Hau da, talde batzuek 
sinesten dute autoekoizpenean, 

Do It Yourself edo Zuk Zeuk Egin 
horretan. Filosofia horretan sines-
ten dute. Eta, bestetik, badaude 
diskoetxeekin aurrera egin gura 
izan duten baina azkenean autoe-
koizpenera jo behar izan duten 
taldeak. Hau da, talde horiei gus-

tatuko litzaieke diskoa zigiluren 
batekin ateratzea, baina diskoe-
txeak beharbada ez du interesik 
ikusi haien lanean, eta, beraz, ha-
labeharrez autoekoiztera jotzen 
dute. Bi arlo ezberdin dira. Horrez 
gainera, esango nuke autoekoiz-
penaren goraldia halabehar bat 

izan dela. Gaur egun diskoetxeak 
ez dira hain beharrezkoak musi-
ka eszenan. Laguntzen dute musi-
kariei lan batzuk kentzen, noski, 
baina gaur egun beste mila bide 
dago diskoak editatzeko. Azke-
nik, talde entzutetsuak daude. Es-
ne Beltza, Zea Mays eta halakoak 
izan daitezkeenak. Horiek, agian, 
nahiago dute autoekoizpenaren 
bidea hartu, askotan diskoetxe 
batek ez dielako haien kabuz 
lortu dezaketena baino gehiago 
ematen. Beraz, autoekoizpenak 
gorakada izan du. Filosofian sines-
ten dutenak daude, beste bide bat 
hartu ezin eta autoekoizpenera 
iristen direnak eta talde handiak. 
Esango nuke Azokako musika 
ekoizpenaren %60 autoekoizpena-
ren bidez kaleratzen dela. Diskoe-
txeek garrantzia dute oraindik, 
baina ez dira ezinbestekoak. 
%60 gutxi gorabehera. Kopuru mar-
dula dirudi.
Bai. Euskal Herrian geratzen di-

ren diskoetxerik handienak El-
kar, Baga Biga, Mauka eta Gaztelu-
peko Hotsak dira. Lau diskoetxe. 
Horietxek izan daitezke poten-
teenak. Eta Elkarrek, adibidez, 
aurten ez ditu bost disko atera. 
Garai batean, 20 edo 30 disko 

atera zitzakeen urtean. Adibidez, 
Zea Mays, Gatibu eta Esne Beltza 
taldeak, potenteak diren horiek, 
Baga Biga eta halako diskoetxee-
tan zeuden. Baina gaur egun au-
toekoizpenaren bidea hartu dute. 
80ko eta 90eko hamarkadetan, 
punka mugitzen zenean, dis-

koetxeek eskaintza onak egiten 
zituzten diskoak grabatzeko. 
Baina, gaur egun, salmentak nola 
dauden ikusita, beharbada diskoe-
txeek ezin dute gauza handirik 
eskaini. Eta, bide horretan, behar-
bada taldeentzat errazagoa da 
autoekoizpenaren bidea hartzea, 
euren kabuz grabatzea, eta ba-
naketa lanak baten bati, Elkarri, 
adibidez, ematea. 
'Musikazuzenean.eus' atariari be-
rrekin diozue. Zelan doakizue aro 
berri hau?
Musikazuzenean.eus gabezia bate-
tik sortu genuen. Baziren gehiga-
rriak, agendak, baina ez zegoen 
Euskal Herriko luze-zabalean 
zeuden kontzertuak jasotzen 
zuen euskarririk. 10 urte egin 
genituen. Gero, pandemia etorri 
zen. Orain, web orriarekin mar-
txan gaude berriro. Eta pozik 
gaude. Pixkanaka badoa gora 
musika eszena. Euskal Herrian, 
leku askotan gertatzen ez dena 
gertatzen da. Nahiko eszena 
ezberdinak daude kilometro gu-
txitan. Jaialdietako eta frontoie-
tako eszenez gainera, oso eszena 
potentea dago areto, gaztetxe eta 
tabernetan. Horiek dira eszenari 
bizitasuna ematen diotenak. Beti 
diot 100 kilometroko bueltan 
kontzertu pila dagoela. Beste 
leku batzuetan ez da hori gerta-
tzen.
Zelan ikusten duzu eszena musi-
kalaren aniztasuna? Zelan daude 
joera zaharrak eta berriak?
Tendentzia berriak datozela ikus-
ten da. Hori argi dago. Musikal-
ki, elektronikaren erabilpena 
dago batetik. Bestetik, euskaraz 
egindako trapa ere iritsi da. Ho-
rrelakorik ez da egon orain arte. 
Iruditzen zait euskaraz egiten 
den musika eszena oso anitza 
dela. Urte batzuk atzerago estan-
koagoa zen. Rocka zen nagusi. 
Eta rockaren ñabardura horiek 
zeuden alde guzt ietan. Gaur 
egun, oso anitza da gure musika 
eszena. Edozein musika estilo 
topatu dezakezu euskaraz. Alde 
horretatik, musika eszenaren 
paleta aberastu egin da, eta iru-
ditzen zait denborarekin gehiago 
aberastuko dela. Gaur egun, or-
denagailuarekin, tresna digita-
lekin, musika sortzeko gaitasun 
handia dago.

“Autoekoizpenak gorakada izan du; esango nuke Azokan 
kaleratzen den musikaren %60 autoekoitzitakoa dela”
Koldo Otamendi 'musikazuzenean.eus' web atariaren standean egongo da. Standagaz leiho bat zabalduko du Euskal Herrian autoekoitzitako diskoentzat

Koldo Otamendi  
Gutiérrez
Musikazuzenean.eus 
ANDOAIN I 1973

Euskal Herrian, leku 
askotan gertatzen 
ez dena gertatzen 
da: nahiko eszena 
ezberdinak daude 
kilometro gutxitan

Gaur egun, diskoetxeak 
ez dira hain beharrezko; 
laguntzen dute 
musikariei lan batzuk 
kentzen, noski, baina 
beste mila bide dago 
diskoak editatzeko
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M31 •  JONE GUENETXEA

Gorritik Durangoko bonbardake-
taren lekukoen testigantzak jaso 
ditu liburu batean. Durangoko Azo-
kan aurkeztuko du lana.

Zelan bururatu zitzaizun proiektu 
hau martxan ipintzea?
Beti pentsatu izan dut honelako 
liburu bat beharrezkoa dela. Nik 
neuk edo besteren batek idatzita, 
baina beharrezkoa. Bonbardake-
taren oso lekuko gutxi geratzen 
da bizirik. Datozen hamarkadetan 
baten batek bonbardaketa aztertu 
gura badu, liburu honen moduko 
iturri bat beharko du. Badaude 
bideoak, baina ez dago lekukotze-
kin bakarrik osaturiko libururik. 
Hauxe da lehenengoa.
Zein formatutan egingo duzu Azo-
kako aurkezpena?
Nigaz mahaian Euskal Herriko 
aktorerik onena egongo da, Juanjo 
Otero iurretarra. Bera izango da 
moderatzailea. Ametsa litzateke 
liburuko protagonistetariko bat 
presente egotea, baina badakit ez 
dela erraza. Aurpezpena laburra 
izango da eta datorrenak liburua 
erosteko aukera izango du. Une 
hori partekatzea plazera izango 
da, Mankomunitateko standean 
egileei ez digute egoten uzten 
eta. Liburuaren aurkezpena Mu-
sika Eskolako aretoan izango da, 
eguaztenean, 12:00etan. Aurten, 
aurkezpen asko han egingo da.
Bonbardaketaren 31 lekukotza ja-
so dituzu. Elkarrizketa formatuan?
Ez dira elkarrizketak. Erreporta-
jeak dira. Kazetaria naiz eta beti 
gustatu izan zait genero hau. 31 
kapitulu dira eta 40 bat biografia. 
Moduren batean, azken mendean 
Durangok bizi izan duen egun 

odoltsueneko bizitza gurutzatuak 
dira. Masakre bat. Editorialak dio 
liburu “hunkigarri eta baliotsua” 
dela. Ados nago. 
Noren testigantzak agertzen dira? 
Aurretik jasorikoak dira?
Gehienak oso pertsona ezagunak 
dira Durangon. Kazetari legez 
bete ditudan 31 urte hauetan 
jasoriko biografiak interesgarriak 
dira. Baten bat ezaguna da, egin 
ditudan film laburrengaitik. 
Lekukoen argazkiak ere zeuk atera 
dituzu?
Batzuk nireak dira. Bi orrialdetara 
dagoen argazki bat argitaratu 
bakoa da. Frantzian bizi den ema-
kume batek utzitakoa da. Marina 
Fusterri eskerrak eman gura diz-
kiot. Kurutziaga ikusten da. Anzola 
familia ere eskertu gura dut, Eusko 
Jaurlaritzak Durangora bidali zuen 
gudari hark ateratako argazkien-
gaitik. Argazki horiekin erakuske-
ta egin genuen orain hile batzuk.
Zein garrantzia dauka bonbarda-
ketaren inguruan bizitakoa belau-
naldi berriei transmititzeak?
Berebizikoa. Ezin dugu ahaztu. 
Bonbardaketaren lekukoak desa-
gertzen direnean ezin da ahanz-
turan geratu. Biztanleriaren %5 
hil ziguten. Gure seme-alabak 
bakean hezi behar ditugu, baina 
gertaturikoa gogoratuz eta eza-
gutuz, berriro gertatu ez dadila 
bermatzeko. Ikasleei berbaldiak 
ematen dizkiet, gudarien moduan 
jantzita, Esteban izenagaz. Horre-
la deitzen zen nire aitita, Enlaces 
y Transmisiones batailoiko mili-
zianoa. Estimatzen dute mezua. 
Antifaxista modura autokalifika-
tzen dira. Gura nuke beti horrela 
izatea. Beti horma bat faxismoa-
ren aurka.

“Gure seme-alabak 
bakean hezi behar ditugu, 
baina gertaturikoa 
gogoratuz eta ezagutuz"
Gorritik '31 vidas, el bombardeo contra Durango' izeneko 
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HAUR LITERATURA  •  EKAITZ HERRERA 

"Gozatu" egin dute, Leire Bilbaok li-
burua idazten, eta Maite Mutuberriak 
ilustrazioak egiten, eta gozamen hori 
helarazi gura diete irakurleei. Zapa-
tuan aurkeztuko dute 'Barruko hotsak 
eta beste soinu txiki batzuk' poema 
eta ilustrazio liburua, Saguganbaran. 
Aurkezpena 13:00etan izango da. 
Bilbaok erantzun die ANBOTOren 
galderei.

Ume baten inguruan egunero-egu-
nero dauden soinu txikiei erreparatu 
diezue. Oharkabean pasatzen diren 
soinuei erreparatzeko ahalegina da 
liburua?

Poema liburu bat egin ahal iza-
teko hurrenkera bat, lotura bat 
zeukan kontakizuna landu gura 
izan dugu. Ume ala heldu izan, es-
natzen garen unetik lotara joaten 
garen arte zarata, soinu eta hots 
ugari dugu inguruan. Euretariko 
batzuetan belarria ipintzen dugu; 
beste batzuetan, ez hainbeste. 
Entzun entzuten ditugu soinuak 
askotan, baina ez diegu kasurik 
egiten. Beraz, aitzakia ezin hobea 
zen esnatzen garen unetik, begiak 
zabaltzean sortzen den soinutik 
abiatu, eta giharrak tenkatzean, 
komunera joaterakoan, kamise-
ta bat janztean edo gosaltzean 

egiten ditugun soinu eta zaratei 
erreparatzeko. Berdin aipatzen 
ditugu eskolara bidean sentitzen 

dugun haizearen soinua, ahotik 
doakigun lurrunarena. Eta ber-
din arkatzak paperaren kontra 
egiten duen soinua. Baina ez hori 
bakarrik. Badira ideien zarata, de-

zepzioaren zarata, muxuen zarata. 
Beste hainbat zarata ume hori es-
natzen denetik lokartzen den arte. 
Poema bakoitzean irudi bat ikusiz 
soinu bat entzutea izan da asmoa. 
Horretarako, ilustrazioagaz jolas 
egin dugu. 
Geroago eta digitalagoa den mun-
duan, umeei teknologiarik bako 
esperientzia sentsorial bat eskainiko 
ote die liburuak?
Azken finean, poesiaren baliabide 
bat hori da. Pertsona bat pen-
tsatzera eramatea, bere barrura 
begira ipintzea eta bere buruagaz 
egotea. Liburuek papera ematen 
digute, baina, gero, irakurlea 

aktiboa izan behar da. Irakurle 
bakoitzak bere ariketa propioa 
egin behar du.
Jarraitu duzue metodologiarik soinu 
txiki horien aukeraketa egitera-
koan?
Eguna hamar kapitulutan ba-
natu dugu. Honako hauek dira 
ataletariko batzuk: esnaera ixo, 
gosariko soinuak, arropen du-
runda, kalean punk edo etxeko 
zaratotsak. Hurrenkera horretan 
sartu ditugu. Horrek ere lagundu 
dit liburuari forma ematen.

Zelakoa  izan da Maite Mutuberriaren 
eta zure arteko elkarlana? Zelan batu 
dituzue atal bi horiek?
Oso pozik nago berriro ere beragaz 
lan egin dudalako. Bion arteko 
elkarrizketa moduko bat izan da. 
Nik neure ideia planteatu nion. 
Poema bat bidali nion, kaligrama 
bihurtuta. Eta berak beste kaligra-
ma bategaz erantzun zidan. Beraz, 
bion arteko elkarrizketa bat izan 
da. Berak kaligramak edo ilustra-
zioak sortu ditu poemekin. Poema 
bakoitzagaz soinu bat ikusarazten 
ahalegindu da Maite. 
Xabier Zabala musika konpositoreak 
ere ipini du bere aletxoa. Testuez 
eta irudiez osatuta egotetik aparte, 
lanean musika ere badago entzungai. 
Bai, Xabi Zabalarena azken ginga 
baten modukoa izan da. Xabi au-
rretik ezagutzen nuen. Komentatu 
nion ideia, soinuena. Eta iruditu 
zait konplize ezin hobea izan dela. 
Nik berbaz eman dut soinua, Mai-
tek irudien bitartez, eta, horrez 
gainera, Xabik bere esperientzia 
propiotik sorturiko soinu banda 
egin du. Irakurleak QR kodea es-
kaneatuta entzun ahal izango du 
musika. 

Maite Mutuberria eta Leire Bilbao, Donostian egindako aurkezpenean.

"Poema bakoitzean irudi bat ikusiz 
soinu bat entzutea izan da asmoa"
Leire Bilbaok eta Maite Mutuberriak eguneroko soinu txikiei buruzko poema eta irudiak batu dituzte 'Barruko hotsak eta beste soinu txiki batzuk' lanean

Irakurkea aktiboa izan 
behar da; bakoitzak 
bere ariketa propioa 
egin behar du

Ume zein heldu, soinu 
ugari dugu inguruan; 
entzun entzuten 
ditugu, baina ez diegu 
kasurik egiten
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