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K u lt u r a idatzi bakoitzak ba du bere Feria. Entzunenak
a ip a tz e k o ta n , Liburuaren Frakfurteko Azoka, Nicekoa età

Plazan dago orain euskara. Horixe da beharbada Azokaren lehen kultur eginkizuna: liburua eta diskoa erakustokian ipintzea, horrela euskaldun ohartugabeari zer
dagoen azalduz. Ez eskolak ez telebistak euskal kulturaren b erririk eman ez dion euskaldunari, Azokak emango dio agian.* Hona, euskal nortasunaren kontzientziaz
jabetzeko beste bide bat.

B a r c e lo n a k o a aipa nitzake.
G u k ere ba dugu geurea: Durangoko AZOKA. Eskertzekoa d a , Gerediaga Elkarteak, hau antolatzearekin, euskal k u lt u r a r i egiten dion mesedea. Euskal kulturak — libu ru a k e t à diskoak— merezi zuen holako eskaparate edo
e r a k u s to k i bat. Ba du orain. Età lehena izatearen, asmatz e a re n età irautearen meritua Gerediagari dagokio.

Liburna, m erkantzia?
Kapitalismoak liburua merkantzia bihurtu du, mer
kantzia kulturala, noski. Salakuntza hau sarritan entzun
ohi dugu. Baina honen soluzioa ez dago liburua saltzeko
orduan, baizik eta egitekoan, produzioan. Liburuak beharkizun* objetiboei, herriaren premiei ez baina produzio aparatuaren interesei eta errentabilitateari erantzuten badie, hor dago gaitza. Halegia,* industria kultural
bat, kulturaren legeetara baino industriaren logikara
errazago lerratzean* dago arriskua.

"jalgi hadi plazara!”
Hazilean* urterò egiten den Arokak bere izena egina du. Azoka batetan euskal liburua jartzea, bidezko*
età normaltzat jotzen dugu. Orain bai; baina duela zen
bait urte, ez zen holakorik. Jendeak — betiko jende xeheak, età beste askok— ez zekien ia,* euskal Iibururik
zegoenik ere. Oraintxe berton ere, Durangon bat baino
gehiago ikusi dugu harriturik, hainbeste liburu euskaraz
ikusita. Azokarekin, Etxepareren garrasia seriotan hartzen dugu: «Euskara. ja lg i* hadi plazara!«.
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Eta euskal liburua arazo hortan zer? Euskal liburugintza dela eta, nor mintza daiteke euskal industriaz.
Bai kaskarra! Gehienez ere, euskal liburuaren artisautzaz* mintza gaitezke, ez industriaz. Bestalde, helburueta tik epaituta, oker dabil, Durangoko Azoka Frankfurteko
Liburu Azokaren logikan ikusi nahi duena.
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Gure artean, euskal kulturaren kondizioengatik, Du
rangoko Azokaren lehen eginkizuna salmenta ez baina
aurkezpena* dela esango nuke. Baina, zorionez, salerosk e tin ere ikusten da jendea Azokan, eta gero eta gehia
go. Euskal kulturarentzat datu positibo bat da hori. Hor
ikusi bidè* dugu, euskal liburua kategoria batetara irits i* dela, ez duela lotsarik zertan ukan,* presentagarri
eta irakurgarri dela.

EGuTeG» ZARAÖO^OAK
UP t e l l Sp-Efil Ep LOJüAK
~z~0Zo KAUTAPiAK
Eü^KAL iI?AKA$L£ T/TuLU
W E p o M E K F iP M A T ü A K !...

Euskal liburua saigai dago. Erosgarria delako dago
saigai.
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DURANGO

eoskal analta
Euskal kulturaren ispiiu
Liburuen età diskoen erakustokia izanez, gure liburu
produzioaren ispilua da Azoka. Ispilu ona, gure kulturgintzaren kontraesan batzu begien bistan jartzen dituena: hala* noia, erdal liburuen kopuru* nagusitasuna, eus
kal liburuen presentapen eskasagoa, eta euskarazko eta
erdarazko liburuen arteko gaien desberdintasuna. Goazen banan banan aztertzera, gaiak merezi du eta.
Azokan, erdal liburuak euskarazkoak baino ugariago
dira. Sartzearekin batera ikusten da aldea,* standen numeroari begiratuz. Zergatik aide hori? Lekurik balego,
gure herri egoera osoa aztertu behar litzateke, esplikazio bila: pubiiko irakurle zabalagoa du erdal liburuak,
eta ezin daiteke ahantz gure arteko analfabetismoa.
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Bestalde, euskal eta erdal liburuak elkarren ondoan
ikusirik, itxuraz euskal liburuak apalago direla konturatzen gara. Ekonomi arazo bat dago denaren azpian; eta,
gainera, erdal liburuak helburu desberdinekin eginda daude, eta salmenta modu diferentea dute. Euskal liburua
plazan orain arte gutiago agertu da, liburudendetan gutiago ikusten da, bâtez ere abonamenduen bidez eskuratzen duelako irakurleak. Baina nork uka, euskal libu
ruak geroz età apainago datozela? Salto ikaragarria egin
dute azken urte hauetan.
Eta azaletik mamira sartzen bagara, zer? Diferentziak
oraindik ere markatuago agertzen zaizkigu. Euskal li
buruak gaiari ematen dio Iehentasuna, eta kulturaren
gaiak oro* euskaraz ematea du helburutzat. Erdarazkoak,
osterà,"- gai berezi bezala Euskal Herria, euskal gizona, euskal ohiturak, euskal folklorea ukan ohi ditu.
Guretzat, euskal kultura euskaraz egiten da.

O hitura berriak
Okasio paregabea da Durangoko Azoka, edozein kulturak behar duen feedback* delakoa lortzeko, erosleari
entzunez, irakurleari jaram on* eginez, nolabait herriaren
boza — gutienez hären oihartzuna*— jasoz. Hurbil egote
horren eta harreman hauen premia, beste edozein kulturak baino handiagoa du gureak. Beharrezkoa dugu,
hain zuzen, salatzen zaigun eta benetako arriskua den
herriaren bizitzaren eta kultura idatziaren tarte hori zulo
biiaka* ez dakigun.

Herriari, Azokan, nola mintzabide gehiago eman, hartzaile hutsa izan ez dadin? Euskal kulturari (liburu, disko, aldizkari, kantu, eta abarri) buruzko sugerentziak, kexak, proposamenduak, haserreak standen batetan uzteko
posibilitatea eskainiz? Beharbada.
Ohitura bat jadanik* sortzea lortu du Durangoko Azokak. K ultur munduan dabiltzanak, denak horra bil eraztea. Liburugintzakoak, aldizkarietakoak, kantariak, ikastoletako irakasleak, alfabetatze antolatzaileak... denak
datoz bizpahiru egun horietan Durangora. Azokari esker,
behingoz bederen,* euskaltzalea norbere taldetik ateratzen da, ghettoa uzten du, plazara jalgitzen da, kidekoekin edo ezaupenen bat edo hitzasperturen* bat edo egitasm oren* bat egiteko.
Etortzeko joera hortaz gehiago baliatu behar litzateke
Gerediaga. Egia esan, behin baino gehiagotan saiatu da.
eta gauza batzu egin ere bai. Jendearen sakabanatzeak
eta taldekeriak du, agian, jarraipenik ezaren errua.* Dena den, aurrera jo behar da. Denok ikusten dugu egun
horietan, Azokaren inguruan, funtsezko* eta ongi antolatutako B ilkura* batzu eratzeko premia: kultur arazoak
aztertzeko, erakunde* batzu sortzeko, elkarlanak programatzeko. Gerediagak, hori eta gehiago egiteko, ba
du adorerik eta gu guztion konfiantzarik.
Bizpahiru egunetarako bederen, Euskal Kulturak ba
du Hiribucu onartu bat: Durango.
Joan Mari TORREALDAY
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