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20:00etan SolaSaldia:
GURE SORLEKUA FOtOGRAMEtAN
Josu Martinez eta Iratxe Fresneda
Eskolondoko liburutegian

22:30ean Kantaldia:
ANDRAZKUBAK 
D´Capricho
Eskolapen

11:00etan Hitzaldia:

HIRI HORI DA HIRI HAU
Lutxo Egia (hitzak) eta Inun (musika eta hotsak)
Eskolondoko liburutegian

13:00etan ErrEzitaldia:

ARROtZ EtA EDER, POEMAK EtA PROSAK
Pako Aristi eta Itziar Gomez
Portusolon

15:00etan HErri-bazKaria
Bedaronan

17:30ean ErrEzitaldia:

BALtZA NAZELA DINEURE
Eider Rodriguez, Lorea Agirre, Anari, Idurre Eskisabel, Amagoia 
Gurrutxaga, Maialen Lujanbio, Ainara Lasa, Kattalin Miner, Jule 
Goikoetxea, Danele Sarriugarte eta Mursego
Bedaronan

20:30ean iKuSKizuna:

ARDOA EtA ODOLA (WINO I CREW)
Celosamente Gordea, Napoka Iria eta Joseba B. Lenoir
Eskolondon

22:45ean KontzErtua 
Mursego eta Kalakan 
Eskolapen 

11:00etan Hitzaldia:

LANDA EREMUA LItERAtURAK KONtAtUA
Elurre Iriarte
Eskolondoko liburutegian

13:00etan Kontzertua:

GAIZKI MOLDAtZEN DIRA
Iñigo Astiz, Gari eta Oier Aldekoa
Moilan

15:00etan HErri-bazKaria
Natxituko bolatokian

17:30ean Errezitaldia:

BABESERAKO KOPIA
Goizalde Landabaso, Galder Perez eta Ane Zabala
Natxituko bolatokian Ane ZabalaGalder PerezGoizalde Landabaso
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SOLASALDIA
Josu Martinez eta Iratxe Fresneda
20:00etan
Eskolondoko liburutegian 
Uztailak 15 (barikua)

KANTALDIA
D´Capricho
22:30ean
Eskolapen 
Uztailak 15 (barikua)

GURE soRlEkUA 
foToGRAmETAn

AndRAzkUBAk

Josu Martinezek euskarazko lehen filma aurkitu zuen 
2013an: André Madré jeneral hazpandarraren Gure 
Sor Lekua (1956), kopia bakarrari audioa falta zitzaion 
arren. Bilaketa hori kontatuz, doktore tesia eta doku-
mental bat osatu zituen. Martinezek film haren eta beste 
batzuen pasarteak hautatu eta komentatuko ditu, gure 
herria zineman nola erakutsi den azalduz. Iratxe Fresne-
da izango du bidelagun zeregin horretan.

D´Capricho ahizpek esperimentua egin 
dute: beren kulturatik, beraien esentzia-
tik, beste kultura musikal batera salto egin 
dute euskarazko poesiaz baliatuz. Biko-
te kubatarraren azken 
diskoak hiru olerkari 
andrazkoren hitzak es-
kaintzen dizkigu: Leire 
Bilbao, Arrate Mardaras 
eta Miren Agur Meabe, 
hainbat erritmoren bidez: 
balada, reggaea, rocka 
eta abar. 



ARRoTz ETA EdER,  
PoEmAk ETA PRosAk

BAlTzA 
nAzElA 
dInEURE

Arrotz eta eder libu-
ruan bila ibili ondoren 
atera dituen izpirik 
esanguratsuenak ira-
kurriko ditu egileak, 
Pako Aristik. Batera, 
Itziar Gomez aktore 
eta bikoiztaileak bere 
testuak emango ditu, 
prosa labur zorrotzak. 
Uhinen gisan edo 
tximista bezala iritsi-
ko zaizkio entzuleari 
poemak zein prosak, 
musikaren ozeanoan, 
Pako Aristiren pianoa 
lagun.

Angela Davisen Emaku-
meak, arraza eta klasea li-
burua, eta bertan aipatzen 
diren hiru zapalkuntzak 
oinarritzat hartuta, emanal-
diak belztasunaren adiera 
anitzak ekarriko ditu plaza-
ra, Euskal Herriko hainbat 
emakume sortzaileren poe-
sia, musika, irudi eta hitzen 
bidez. Helburua, Davisek 
idatzitako feminismo garai-
kideko obra klasikoa eus-
karatzea.

HIRI HoRI dA 
HIRI HAU

Gabriel Arestiri Gorbeiara joateko gu-
tizia sortu zitzaion, bertan euskararen 
salbazioa antolatzeko. Baina, zorio-
nez, hirian gelditu zen, kalearte ba-
tean, bizarra egin gabe mirari baten 
zain. Egun, aldiz, Gorbeia bera eto-
rri da Bilbora, frankizia itxura harturik 
Jardines kalean, non abegi samurra-
goa duen ingelesdunak euskaldunak 
baino. Hirian, urte gutxian, hamaika 
hots desagertu dira eta beste batzuk 
sortu, eta idazleari errealitate berrira 
egokitzea besterik ez zaio geratu. 
Baina jakin du asmatzen?

HERRI-BAZKARIA
15:00etan
Bedaronan 
Uztailak 16  
(zapatua)

ERREZITALDIA
Pako Aristi eta Itziar Gomez
13:00etan
Portusolon 
Uztailak 16 (zapatua)
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ERREZITALDIA
Eider Rodriguez, Lorea Agirre, Anari, Idurre Eskisabel, Amagoia Gurrutxaga, 
Maialen Lujanbio, Ainara Lasa, Kattalin Miner, Jule Goikoetxea, Danele 
Sarriugarte eta Mursego 
17:30ean
Bedaronan 
Uztailak 16 (zapatua)

HITZALDIA
Lutxo Egia (hitzak) eta Inun (musika eta hotsak)
11:00etan
Eskolondoko liburutegian 
Uztailak 16 (zapatua)



Mursego, Maite Arroitajauregi. Aspalditik ari da beste 
talde askorekin kolaboratzen, diskoetan zein zuzeneko 
emanaldietan: Gora Japon, Napoka Iria, Kokein, 
Miztura, Lisabö, Kashbad, Anari, Manett... Bakarlari 
hasi zen arte, 2009an. Loop pedala lagun, geruzak 
gehitzen dizkio, hainbat harmonia sortu ahal izateko. 
Horretarako, ahotsaz baliatzen da, baita zenbait tresnaz 
ere: Casio teklatua, ukelelea, autoharpa edo marakak, 
besteak beste. Dantzarako, ikus-entzunezko lanetarako 
eta film laburretarako musika ere konposatzen du.

ARdoA ETA odolA (WIno I cREW)

mURsEGo ETA kAlAkAn 

Ardoa eta odola. Wino i crew. 
Jim Jarmuschen Dead man filmeko 
protagonista amaieraren atarian 
dago. Gurean ere, erraietaraino 
sartu zaigu ideia hori: zerbait bu-
katzen ari dela. Hala Bedi Irratiko 
Celosamente Gordea irratsaioko 
Gaizka Amondarainek eta Manex 
Agirrek testua sortu dute. Joseba 
Baleztenak, Ander Mujikak, Miren 
Narbaizak eta Jon Aranburuk mu-
sika jarri. Marco Bianchik moldatu 
ditu irudiak eta soinuak. Ardoak 
jarri du poza eta mina.

Kalakan taldea Ipar Euskal Herriko hiru 
perkusionista-kantarik osatzen dute: thierry 
Biscary, Xan Errotabehere eta Jamixel Be-
reau. Ahotsak eta perkusioak dira haien 
musikaren oinarri bakarrak. Hirukoteak 
kantu herrikoiak bere erara moldatzen ditu 
eta betiko doinuak zaharberritzen. Haien 
musika-tresnak, danborrak, txalaparta, 
tobera, intxaurrak, txirulak edo alboka. 
2012. urtean Kalakan taldeak Maddona-
ren mundu-biran parte hartu zuen. Orain 
ere munduan zehar dabiltza beren ikuski-
zun eta disko berria aurkezten.
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IKUSKIZUNA
Celosamente Gordea,  
Napoka Iria eta Joseba B. Lenoir
20:30ean
Eskolondon 
Uztailak 16 (zapatua)

KONTZERTUA
Mursego eta Kalakan
22:45ean
Eskolapen 
Uztailak 16 (zapatua)



EzEzagun zaizkidan gauzak
Ez duzu hizkuntzarik ulertu beharrik;

desegindako etxeak nola, hala gurutzatzen dute dena.
Yehuda Amijai

Aitor Irulegi. Arrisku psikologikoa. Oleoz mihise gainean. 28 x 28 cm. 2016

Ni ere gurutzatzen naute hemen
ulertzen ez ditudan hizkuntzek.
Bere herriko kantak abesten dabil,
adibidez, afrikar talde bat orain.
Ez dakit uzten didaten arrastorik
edo nik ere ezer uzten ote diedan,
salbu eta ez bada nire zoriona
gogoratu dudalako berriz ere
zer edertasun gordetzen didaten
oraindik ezezagun zaizkidan gauzek.

Aretxaga. Martzana. Naxa.

Lanerako bidean desbideratuta
zure sortetxe aurretik pasa naiz
eta kalkuluak egin ditut asmatzeko
zenbat Gabriel Aresti Segurola
behar diren hiri bat salbatzeko;
zeren Sodoma eta Gomorran
hamar zuzen aski baitziren, eta
halere badakigu zer gertatu zen.

Olabarria. Larreategi. Baroja.

Aleman barkua atrakatu da Abandon,
turistak: “Ich würde gern hier leben mit
der alten Schwägerin meines Bruders,
du weißt schon, die Einarmige”.
Noiz behinka gogoa sartzen zait
neure buruari postal bat igortzeko:
nik ere gogoratu behar dudalako
hemen (ere) posible dela bizitza.
“El tiempo regulín, los habitantes
ok, la gastronomía excelente”.

Euskadi. Guggenheim. Iberdrola. 

Behin kale erdian etzan nintzen
zeruari begiratzeko soil-soilik
eta izuz begiratu ninduen han
erosketak egiten zebilen jendeak,
nik ez nielako ezer saldu nahi.
Une horrek salbatu ninduen ni,
baina ez dakit zein den kopurua
Bilbo salbatu ahal izateko Bilboz.

Jarraitzen dut oinez, eta ez dakit.

Eskukadaka kontatu ditut jendeak
konpartitzen ditugun kaleotan
baina ni ez naiz jainko eta nahiago
ulergaitzak zaizkidan abestiek
barkabera gurutza nazaten uztea.

1.-“Pozik biziko nintzateke hor ni anaiaren koinata 
nagusiarekin, badakizu, maingua”

Iñigo Astiz 
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ERRETORika HuTSa

Inork zehaztu al du bidearen luzea?
Badago jausi barik ikasi duen norbait?
Bizitza-maparik ba ote da?
Zenbat milimetro behar dituzte zure oinek?
Bide bazterreko belartzetan ba al da
maitasuna zer ote den dakien mamutxarik?
Harkaskarrek sentitzen al dute zorabiorik?
Oxigenoak badaki biriketako bidearen latitudea zein den?
hango gerizpe hori benetakoa da
ala nire buruaren traizioa?
Ipurtagien argirik edo izarren dirdira txikerra ere
ez dira azalduko gau luze honetan?
ikur-makurka doan bide honek non du,
baldin badu,
atseden gunerik?

Goizalde Landabaso

aRS POETiCa

Jakintsu izatea
sinpletasuna galdu gabe;
sakona, baina xume
behar nautenengana.
 
Urrun begiratzen jakitea, gogoak,
baina hurbil adiskideari soa.
 
Jabetza pribatua deuseztea
dena emateko maite ditugunei
eta, ezagutuz gero,
maiteko genituzkeenei.
 
Aberatsa daukanetik gehien
ematen duena baita,
ez gehien daukana.
 
Urrun begiratzen jakitea, azken batean,
hurbil dagoena ikusteko adina.
 
Hitzetan jartzea edertasuna,
baina isiltzen jakitea
dena itsusten duten
topikoen atarian.
 
Ezartzen dizkiguten
neurriak apurtu,
neurri propioekin
bizitzen ikasteko.

Moldakaitz zioen
irakaslearen oharrak
moldean sartu nahi
ez zuenaren libretan.
Ezin izan
izan nahi genuen gisako,
ba ote ezintasun
larriagorik?

Pako Aristi 

Eztizen La Cruz. Gaiztoa. Kartoi gaineko oleoa. 52’5x 37cm. 2016
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Aitor Irulegi

Paisaia bat izan daiteke 1) kanpokoa,arrotza,dena 
nabarmen, dena deigarri,2) bertakoa, etxekoa, 
ikusiaren ikusiz ikusezina, harik eta arrotza etorri 
eta hatzez seinalatu arte arrunta dela soilik 
norberarentzat. Paisaia, ispilu.

Danele Sarriugarte

Ahotik hitzak zintzilik dituzula zatoz,eta, puztuta, 
diozu, aldartea aldatzen zaizunean aldatzen dela 
zure inguruko ikusmira ere. Bildu zure barrura, 
kukutu, eta utzi paisaiari bere gisara aldatzen. Ez 
dizu halako miresmenik zor.

Manex Agirre (Ardoa eta odola)

Paisaia hitzak itsasora narama. Beti. Ez edozein itsasora,  
iluntzera, mundua gelditzen den une horretara. 
Paisaia begi aurrean dugun hori dena eta oro da. 
Baina paisaiak, maiz, bihotzarekin du zerikusia. Gure 
oroitzapenek gorde dituzten irudiekin, moldatu duten 
imajinarioarekin, sentitu genuen hura dakarkigun 
zerbaitekin. 

Paisaia iraileko marea biziak dira, paisaia harrizko kale 
estu bat da, paisaia trenaren soinua da, paisaia belarra 
mozten zuen aita da, paisaia zu zara. 

Paisaia munduan kokatzen gaituen zera hori da. 
Beste dena, ezereza. 

Goizalde Landabaso  

Paisaia kulturala da: guk egiten dugu, guk idazten dugu. 
Izan garena erakusten digu baina izan nahi duguna ere 
bai, idatzi nahi duguna. Guk erabakitzen dugu zer idatzi 
nahi dugun paisaia horretan, guk erabakitzen dugu pais

Elurre Iriarte

Paisaia: ezer konpartitzen ez dudanekin konpartitzen 
dudana.

Paisaia: Selfie bat egiteko ezinbesteko elementu eta aldi 
berean selfie egileak selfiean soberan igartzen duen hori 
guztia.

Paisaia: Ikusezin zaigun guztiak ikusgarri bihurtzeko duen 
modua.

Paisaia: Walt Whitmanek aipatu zuen guztia, gehi Walt 
Whitmanek aipatu ez zuen guztia.

Paisaia: nigandik hasita niganaino heltzeko gurutzatu 
behar dudan hori dena.

Paisaia: Pasaia Antxo, ken “Antxo” gehi “i”.

Pa s  a: elurrak soilik erdiz estal dezakeen hori. 

Iñigo Astiz  

Ur lohia, Derribos Ariasen biniloa, soinu metaliko bat eta 
sufre-usain sarkorra. Jasangaitza. Baina Nereak dio inoiz 
ez dela hemen sufre-usainik izan.

Lutxo Egia

Nola laranjak sasoiaren amaieran,
azala idortzen zaigun heinean
zaporetsuago gara geu ere;
ugaritu zaizkien pipiten antzera
–fruituen ororen legera–
hasten gara isurtzen haziak
denboraren hondora.

Pako Aristi

Orain, klik. Begiak zabalik, handitasunak hunkituta. 
Gero, klik. Begiak itxita, handinahiak lotsatuta.

Itziar Gomez

… eta paisaia hitz egin zen
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nEkazaRi LOkaRTua 

Hasiera biblikoa izaten da. Begiak zabaldu orduko nagusitzen zaizu argia. Aurrez aurre dituzun 
horiek ez dute izenik. Beharrik ere ez duzu. 
 Gero hatz batek erakutsiko dizu nora eraman begiratua: hori ibaia da, beste hura errepidea, 
hangoak fabrika eta kea, horiek hostoak…
 Handik aurrera zeureak dira. Betiko.
 Niri, oharpen metaketa hura, galdera batek eten zidan pixka batean: ordura arteko haiek guztiak 
noiztik ziren niretzat paisaia? Galderak jo ninduen ohartu nintzenean ni baino zaharragoa den inori 
ez niokeela sekula esango: “bai paisaia ederra!” Esango nioke  bazter, toki, inguru, leku zoko... 
Esango nioke lur.
 Kanpoko ahots batek lagundu zidan nontsu nengoen antzematen.
 Joan Fuster valentziarrari Josep Plak egin zion bisita Sueca jaioterrian. Fusterrek dioenez hango 
landa zabal eta jorien aurrean begiak bazkatzen zituen bitartean Plak zera esan zuen: “és bonic, 
perquè és ric” (ederra da emankorra delako).
 Palafrugelleko idazlearen begiratua –esaten digu Fusterrek– nekazari batena da. Lurrari beti zerbait 
kendu behar hori.
 Gutako asko hazi ginen sinetsita lurrari ez geniola merezi zuen ezer aterako ez behintzat gure 
aurrekoek egin zuten neurrian. Urteak joan ahala, haatik, badago lurra ukitzera bultzatzen gaituen 
zerbait. Ezin izan ditugu aurretik izan genituen haien keinuak ahantzi. 
 Horregatik, makurtzeko joera dugu tarteka, golde edo aitzur zahar ikusezinak eskuetan. Pixka bat 
izerditu eta burua jasotakoan ingurura botatzen ditugu begiak haize leun batek freskatzen gaituen 
bitartean. Alferrik ari gara ezer argitzeko ahaleginean, oraindik ere paisaia handi horrek ezkutatu 
dituenak etengabe mintzatzen zaizkigu, xuxurlari.

Pello Lizarralde 

Mursego

… eta paisaia hitz egin zen
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Nolakoak dira landa eremuak? Nola 
osatu dugu horien iruditegia? Ezker
-eskuin etortzen zaigun informazioak 
badu zer erranik, eta horren barnean 
literaturak ere bai, dudarik gabe. Lan-
da eremuaren idealizazioan eragina 
izan duen bezala, literaturak Baztan-
go iruditegi idealizatua sortzen la-
gundu digu. Paisaian, topikoetan, 
historian eta abarretan oinarritutako 
informazioa eman eta ematen digu 
literaturak, batzuetan interes zehatz 
batekin. Baztan bukolikotik, Baztan 
beltza ikusterat pasatu gara. Literatu-
rak kontatuko digu nola.

Elkarrizketa bat Gariren kanta zahar eta argitaratu gabe batzuen eta Iñigo 
Astizen poema zahar eta argitaratu gabeko batzuen artean, Oier Aldekoa 
musikariaren piano eta ahotsaren laguntzarekin. Garik dio: “Nintzena eta 
naizena, gaizki moldatzen dira”. Astizek dio: “Poesiak liberatzen zaitu zu 
bizirik zauden artean bizirik daudenez soilik kezkatu beharraren zamaz”. 
Aldekoak ez du ezer esaten sagarraz, Aldekoak sagarra jan egiten du.

BABEsERAko koPIA

GAIzkI moldATzEn dIRAlAndA EREmUA 
lITERATURAk 
konTATUA

Bidaia bat memorian barrena. Iraganera, orainera eta etorkizunera, Goizalde Lan-
dabasok kaleratutako Babeserako kopia (Elkar, 2015) liburuan oinarrituta. Bertako 
poema batzuk hartu eta hankaz gora jarriko ditu hirukoteak. Esan egingo ditu, 
baina kantatu ere bai, eta zenbaitetan oka ere egin. Poesiak hamaika aurpegi, for-
ma eta molde baititu. 45 minututan zehar gure barreneko kobazuloetan bizi diren 
munstroak ezagutuko ditugu, gure ariman sendatuko ez diren orbainen zantzuak. 
Ane Zabalak, Galder Perezek eta Goizalde Landabasok oroitzapena goratu nahi 
dute, kopia babestu bat egin. Gertatzen dena gertatuta ere, zeri eutsi izan deza-
ten, zer gorde izan, nor izan ziren gogora dezaten.

HERRI-BAZKARIA
15:00etan
Natxituko bolatokian 
Uztailak 17 (domeka)

EAKO UDALA
BIZKAIA

HITZALDIA
Elurre Iriarte
11:00etan
Eskolondoko liburutegian
Uztailak 17 (domeka)

ERREZITALDIA
Goizalde Landabaso, Galder Perez eta Ane Zabala
17:30ean
Natxituko bolatokian 
UztailaK 17 (domeka)

KONTZERTUA
Iñigo Astiz, Gari eta Oier Aldekoa 
13:00etan
Moilan 
Uztailak 17 (domeka)


