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«Kontuz karterarekin!», esan zi-
guten sartu bezain pronto. Mo-
du honetan ekin zion atzo Du-
rangoko 17. Euskal Dendak; ez,
ordea, eskuluzeen beldur, beste
urtebetez euskal artisauen la-
nek duten erakargarritasunaga-
tik baizik. Bitxiak, oinetakoak,
jantziak, gazta, txokolatea, xa-

boiak, eskulturak... 56 dira aur-
ten bost egunez bisitatu, ezagu-
tu eta euskal artisauen lana
erosteko aukera eskaintzen du-
ten saltokiak. “Artisautza esku-
ra” izan da aurtengorako auke-
ratutako lema. 

Arbaso elkarte antolatzailea-
ren esanetan, «bisitariak kon-
probatu ahalko du antzinako
lanbideak oraindik bizirik dau-

dela eta, era berean, artisau pro-
duktuak onak direla. Halaber,
gure herriaren balio kulturalak
bultzatzeko eta garapen ekono-
mikoa sustatzeko modu bat ere
bada, eta galtzen doazen ogibi-
deak biziraunarazteko». 

Horren erakusle dira aurten
bertan izango diren hogei bat
artisau berriak. Izan ere, Ber-
nat Vidal Arbasoko lehendaka-

riaren ustetan, posible da kri-
siak modu positiboan eragin
izana Euskal Dendari, «artisau
berri asko daude eta gazte as-
ko, batez ere Bizkaitik iritsita-
koak. Nik uste izan daitekeela
hainbat artisauk Euskal Denda
probatzera etortzea erabaki
izana,  maila komertzialean
izan dezakeen ospeagatik»,
esan zuen.  

Saltokiez gain, hainbat ekin-
tza antolatu dira parte hartzea
sustatzeko asmoz. Umeentzako
karamelu tailerrak izango dira
esaterako; tailerrak ere egingo
dira, marmol itxurako papera,
paper birziklatua, koadernaketa
eta «zapi parte-hartzailea»; eta,
erakustaldiak ere bai. 

Eta poltsikoekin kontuz ibil-
tzeko abisua emanagatik ere, ar-
tisauek, egungo egoera ekono-
mikoaren jakitun,  prezioak
mantentzeko apustua egin dute.
«Mundu guztiak aztertzen du
bizi dugun egoera eta prezioak
bere horretan mantentzen ari
gara. Oso sektore apala gara,
zentzu guztietan, eta badakigu
krisiak nola eragiten duen. Gure
ekonomia iraupenekoa izan da
beti. Ez ditugu premia-premiaz-
ko produktuak saltzen eta ezin
dituzu prezioak disparatu»,
esan zuen Vidalek.  

Ijitoek euren txokoa
Ijitoek ohorezko tokia izango
dute aurtengo Euskal Dendan.
Sarreran, Kale Dor Kayiko eta
Gao Lacho Drom ijitoen kolekti-
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Euskal Dendaren
ikuspegi orokorra.
Behean, artisau bat
buztinarekin
lanean. Eskuinean,
ijitoen
erakustokian, Jose
Berrio zume-
saskigintzan.
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI

PRESS

Bost egunez euskal artisauen lana gertutik eza-
gutzeko aukera izango da Durangoko Merkatu
plazan, Arbasok antolatuta atzo inauguratu
zen 17. Euskal Dendan. Inoiz baino gazteagoa

dator aurtengo edizioa, 56 salguneetatik hogei
bat estreinakoz izango baitira bertan. Disko eta
Liburu Azokarekin bat eginez, ijitoen kultura
izango da gonbidatu berezia.

Euskal artisauak, ijitoak barne,
sasoi betean 17. Euskal Dendan



boetako kideen lana ezagutzeko
aukera izango da. Horietan na-
barmenena, zumezko saskigin-
tza. Atzo bertan, Jose Berriori
romanizko mistho avile edo on-
gietorria egin zitzaion. Ijito ara-
bar hau Arbasoko bazkidea da
eta bost egunez bertan izango
da lanean. Ondoan, emakume-
ek eskuz egindako amantalak,
zapiak eta beste zenbait jantzi
ere izango dira ikusgai.

Ijitoek kafe tailer bat ere es-
kainiko dute. Antzinako erara
prestatzen adituak diren ema-
kumeek egingo dute, harria
erabiliz, eta kafea dastatzeko
aukera izango da. 

Ijitoen alboan, zentzu bikoi-
tza duen “Artisautzaren pape-
ra” izeneko erakusketa jarri du-
te.  Batetik,  paperarekin lan
egiten duten artisauen produk-
tuak ikus daitezke eta, bestetik,
artisautzak gaur egungo gizar-
tean duen eginkizunaz haus-
nartzera gonbidatu nahi dute
bisitaria.

Erakusketa honetan, Montse
Buso i Marsa artisau katalunia-
rraren lanak izango dira, beste-
ak beste, nazioartean ezagun
egin duten bere marmol itxura-
ko paper lanak. Paper birzikla-
tua, tindatua... eta Kiliki nafa-
rrak egiteko erabiltzen den
harri-kartoi teknika ikasteko
aukera ere izango da espazio
honetan. Hiru tailer izango dira
guztira: helduentzako koader-
naketari buruzkoa, umeentza-
ko paper birziklatua fabrikatze-

ari buruzkoa eta marmol itxu-
rako paperaren erakustaldia.

Artetsu sariak
Goizez inauguratu zuten atzo
Euskal Denda, eta iluntzean
2005az geroztik Arbasok bana-
tzen dituen Artetsu sarien gala
izan zen. Zortzigarren edizio ho-
netan, Iñaki Alberdirentzat izan
zen Bizitza Osoa saria, ibilbide
oso baten aitorpena egiten due-
na. Alberdi irundarra da eta 25
urte daramatza makilak egiten.
1991n, Gipuzkoako Merkatari-
tza, Industria eta Itsasketa Baz-
kunde Ofizialak diploma bat
eman zion Iñakiri, artisau-lane-
an egin duen zeregina eta eus-
kal kultura-ondarea aberastu
eta iraunarazteko egindako aha-
legina saritzeko.

Vidalek esan bezala, «zorte-
ko» da, hurrengo belaunaldian
ere erreleboa izango baitu, bere
semeak jarraituko du etxepean
duten tailerrean lanean.

Gainerako sariak Urduñako
Udala eta Urduñako Olaran El-
kartearentzat (Erakundeak La-
gun saria), BBKko Gizarte Ekin-
tzak sailarentzat  (Gure
Tradizioak Hedatzea saria), “El
Correo”-rentzat (Hedabideak sa-
ria), Fernan Ruizentzat (Euskara-
ren Sustatzea saria) izan ziren.

Euskal Denda igandera bitar-
tean egongo da zabalik, goize-
tan 11.00etatik 14.30era eta arra-
tsaldetan 16.30etik 21.00etara
(igandean 20.00ak arte). Sarre-
rak 1,30 euro balioko du. 

U
rtero Durangon orduak ematen
dituzten saltzaileei azokari zer
falta zaion galdetu diete eta %
80k «aulkiak» erantzun dute.
Edo ez, baina fikzioen azoka ere

bada Durango, fikziozko lanez betea eta eus-
kal kulturaren fikziozko tamainara egoki-
tua, eta estatistika baino fikzio ausartagorik
ez dagoenez, imajinatu dezagun azokaren
analisi sakon hori. 1.550 inkesta oinarri. Sal-
tzaile, erosle eta «azokalariei» egin zaizkie
galderak eta Durangora joatean lortu duten
plazera neurtu da gero. 

Gustura geratu dira 24 orduz zabalik aur-
kitu duten aparkalekuarekin? Pozik, azokan
erosi dutena ohiko liburu-dendan baino
merkeago izan dutelako? Eta erosketaren
truke aparkatzeko edo inguruko jatetxeren
batean bazkaltzeko edo tabernaren batean
mozkortzeko egin zaien beherapenarekin?
Zer iritzi, eserleku eta besaulkiei buruz?
Gustura Ahotseneak (zorioneko!) uharte
izateari utzi diolako, eta azoka saltoki baino
gertaleku bihurtu delako? Kontzertuz be-
tea, zuzeneko emankizunez jantzia? Esker-
tu dute ekitaldietara joateko sortu den lau
eguneko sarrera? Moldatu dira berokiak uz-
teko zerbitzuarekin? Doako Wifi-arekin ara-
zorik? Eta gau osoko tren eta autobus zerbi-
tzuekin? 

Azotikerrek laster argitaratuko ditu emai-
tza guztiak, baina azokara doazenak, oro
har, gustura geratzen direla nabarmendu
dute inkestaren arduradunek. Euskal Herri-
ko kultur-sorkuntza bete-betean gozatzen
dutela eta kontsumitzaile baino, haren par-
te sentitzen direla. Kexak ere badira jakina.
Eta txantxak. Inkesta erantzun duenetako
batek hotz handiegia egiten duela adierazi
dio Azotikerreko galdegileari. «Udaberrian
balitz…» esan du, eta irribarrea etorri zaio
ezpain urdinduetara; «…edo Karibean…».

Azotiker

Irati JIMENEZ Idazlea
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