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kopayola egin digute, alegia, pintxo eta bazkarietara gon-
bidatu gaituzte beren lanak aipa genitzan (beste  batzuk
ez digute ezta poltsarik eman haienean erostean). Dato-
rren urtean LKIn aipamena nahi  baduzu, laster jakinara-
ziko dizugu zeintzuk izango diren gure tarifak eta kontu
korronte zenbakia.  Erreferentzia gose direnek (askok
situazionista baino zitazionista esanez egin digu irain)
jakin  dezatela The Guardianen asteburuko gehigarrian
eta aurki argitaratuko den Le Monde Diplomatique  eus-
karaz aldizkarian aurkituko dutela gure irudi-kronika
geo-heterodoxoa (interneten zurrumurrua  hedatu da
astero BERRIAk orrialdea gordeko digula, baina jakizue
ez dugula eskaintza formalik  jaso Andoaindik).  

Komunismoaz mintzo zela, Alain Badiouk Ideiak izen
propioen finitutasuna behar du zioen, euskarazko kultura-
ren izenetako bat da Durango. Ez dezagun berretsi Um-
berto Ecok bidaiari txartzat dituenek egindakoa: Singa-
pur, Bartzelona eta Empire Statea ezagutu, Baionako Ata-
lanten, Kalostrapen edo Sankaran behin ere izan gabe.
Siné jauna Coluche, FLN, PCF, Fidel Castro, Mao  eta Viet-
namgo erregimenaren alde engaiatu zen, okerreko apus-
tuak denak. Guk, Sinék bezala,  bihotza bero dugu, LKIk
ez du inoiz izan ez duen zerbaiten ausentzia sentitu nahi
eta  Komunismoaren Hipotesiak bezala euskal kulturare-
nak eraldagarritasuna ezinbestekoa du bizirautea  ziurta-
tzeko. Bikotea, gizartea eta kultura etengabeko gatazkak
iraunaraziko du. Aurtengoan  Durangora jende gutxiago
bertaratu da, gu eta beste hamaika han izan gara, bikotea
hautsi aurreko  azken minutura arte maite zaitut esaten
dugun bezala: lekuz kanpo.  

raz, ez dira datozen hilabetetan gaixotuko. Halere, aurten-
goan lehen taldekoen kopuruak nabarmen egin du gora.
Ahotseneako emanaldiak webgunean zuzenean jarraitu
ahal izateak,  twitterrak eta gainontzeko elektrotresnek
azokatik hamaika mila kilometrora egonda ere in izateko
aukera sortu dute. Erne, beraz, ze sindromedunak jakina-
ren gainean izango baitira GatazkaGunearen standean
Luther Blisseten Q eleberri mitikoaren euskarazko itzul-
pena egon dela (DDT  2009), liburua astuna dela eta, hale-
re, hogei euro soilik balio duela. Musika zaleei dagokie-
nez, egia  da Egunkarietako Bekadun Sindromea harrapa-
tzeko aukera handia dagoela, bereziki, Ken Zazpik eta
Berri Txarrakek beren disko berriak aurkeztu baitituzte.
Halere, KHS dutenek Pettik Barrence  Whitfieldekin ate-
ra duen rock eztandaz (Bloody hotsak, 2009) hitz egingo di-
zute, edo Kerobiaren  Papera eta kartoia (Autoekoizpena,
2009) coldplaytarra eskuratuko zuten ziurrenik. KHS du-
ten hiphoplariek Guztiok bat Euskal Rap!en mixtapean
Maishaeta 121 Crewentzun dituzte jada. Janzkerari erre-
paratzen badiogu, aurten Egunkaria Libre! kamiseta bel-
tza izan da garailea ezbairik  gabe, Euskalemako oihalez-
ko poltsak ere arrakasta lortu du giro jantzi germanofiloe-
tan,  anglofiloek nahiago izan dute The Balde
aldizkariaren poltsa faxiona. Inork KHS izango balu,  la-
guntza kartografikoa emango diogu esanaz Ahotseneako
karpa sarrera nagusiaren ezkerraldean  jarri dutela iaz ez
bezala.

Ikuskizunen artean, Oier Guillanek eta Mikelazuloko
lagunek astelehenean egin zuten  performantzea aipatu-
ko dizu bereziki gaixoak. Palentinhof tabernara inor joan
zen egiaztatzeko, galdetu zerena zen hormako
egutegia.  Bukatzeko, ez ahaztu Lekuz Kan-
poko Interbentzioaren (LKI) lau kronike-
tan esandakoa ia buruz  jakitea ezinbes-
tekoa izango zaizula eztabaidetan
hankamotz ez gelditzeko. BERRIAko
erredakzioan  posta elektroniko anda-
na jaso dute, kexu, hainbat
argitaletxe edo artista
gehiegi aipatu ditugula
eta. Arrazoia oso sinplea
da. Berri Txarraken dis-
koak payola zer zen ira-
katsi digu. Guri, eus-

A
urtengoan Durangora jende gutxia-
go bertaratu da. Halere, gaurtik
aurrera inoiz baino jende  gehiagok
esango du Azokara joan zela. Kevin
Heredia Sindromea deitu dio izenik
aitortuko ez diogun psikologo bizar
zuri batek. Kevin Heredia Sindro-

mea: Durangoko Azokara joan ez baina xehetasun eta
azalpenak emateko gaitasun patologikoa duen pertsona.
Inork jakin nahiko du nola kontrolatu dugun Kevin Here-
diaren presentzia fisikoa azokan. Erreza izan zaigu, pin-
txo batzuen  truke, Landakoren ate bakoitzean disko pira-
tak saltzen zebiltzan bost senegaldar jarri ditugu.
Psikologoak dioenez, lehen gaixotasuna ez da Komunika-
bideetako Bekadunen Sindromearekin nahastea komeni:
hori dutenak ez dira ekitaldietara joaten, baina lehen sin-
dromeaz jota daudenek ez bezala, zehaztasun handiegirik
gabe jorratzen dituzte gaiak, topikoak errepikatzen dituz-
te, liburu  eta disko salduena zein den badakite, baina ez
askoz gehiago.  

Berri ona aurtengoan bigarren kolektibokoentzat. Aur-
ten liburugintzan ez da tendentzia nagusirik izan, eta, be-
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Je t'aime, nik ere bai


