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K
ultura gose diren etorkinentzako
erromesaldia da Durango. Oasiko
restopa. Gasolindegia da kulturaren
bi zentzuetan: antropologikoan eta
artearenean. Egunkariaz gainera, li-
txarreriak ere eros daitezke. Txiki
izanik handi sentitu nahia da Duran-

go; askok etortzeari utzi dio handiegia dela iritzita, ez due-
la nahikoa zentraltasun euskaraz ekoizten den horrek, ez
dagoela eztabaida gunerik eta salerosketara mugatzen
dela dena, kontsumora. Batzuek agian konbikzioz utzi
diote etortzeari, beste batzuk posible da esnobkeriaz egin
izana; kafetegiko jazz kontzertua beterik denean alde egi-
ten duen ikusleak bezala, masaren kiratsetik ihesi. Du-
rangoko egunak salbuespen kulturala dira, ez soilik jende
batek euskal etiketaren barnekoak kontsumitzen dituen
une bakarra delako, salbuespena da aspaldiko lagunekin
afaltzera gelditzen direlako hirian, ikasturte osoan esko-
lan soilik euskara bizi dezakeenak hemen pailazoen DV-
Dak ikus ditzakeelako, edo eskolako hizkuntzan dauden
rock taldeen bideoklipak.

Salbuespenek ere arauak dituzte. Hala azaltzen du Mar-
vin Harrisek Theories of Culture in Postmodern Times la-
nean. Han dio kulturetako jokabide arauek ez dutela soi-
lik jokabidea bera zuzentzen, baizik eta arau horiek urra-
tzeko arauak dituztela haien barruan. Demagun, beraz,
goi kultura urtean ez kontsumitzeak ere erakusten digula
oasian zer erosi, nola hitz egin liburuei buruz Durangon
(eta hurrengo egunetan etxean), nola eman bertan topa-
tuko ditugun lagunei erosi dugunaren berri, nola eman
azalpena erosi ez dugunari buruz.

Aldrebes dago Durango, eta askori oasia txiki egin zai-
gu. Ura bilatzen dugu Interneteko literatur eta musika
webguneetan, palmondoak irakurle klubetan, kokoak La-
rrabetzuko Literaturian; areto txikietako eta tabernetako
zuzeneko prekarioetan aurkitzen dugu paradisuko musi-
ka (atea ireki eta kalean araua den zarata hutsera atera

Salbuespenetan,
alderantziz

giza eskubideen alde daudela azpimarratzeko Houellebec-
qen snuff eszenak irensten dituzte. Gurean, aldiz, saldue-
nek ertzetatik alde egiten dute, adostasuna dira, gatazka
eza, ontasuna. Frankofonian izan nahi nuke, ez hango
ekoizpen kopuru handiagatik, muturrak maite ditudalako
baizik. Hala, ez dut ulertzen zergatik FosburyetaEskuen
sustraiakez diren gehien saldutakoak izango Azokan. Ez
dut ulertu nahi, ulertzen hasten banaiz ezjakin izateaz ha-
rro dauden hiritarrak izango nituzke kide. Erregea jantzi-
ta dago. Herritarrak jantziak dira. 

Denboraz ari garela: ez galdetu zenbat denbora egiten
zuen lurrean Fosburyk segundo ziztrin batzuetan hegan
egiteko, zenbat ordu eman behar diren lanean kulturan
bost egunez ikusgarri izateko. Musika popularrean konpa-
sa bitan zatitzeko monopolioa hautsiz, Anarik Irla izan
(bIDEhUTS, 2009) lehorreratu du. Disko anomaloa da, ha-
mar abestietatik bederatzi zatiketa hirutarreko konpase-
kin eraiki ditu, eta araua den biko erritmoa entzutean (Dis-
tantziaabestian) hankamotz gaude, hirugarren zangoa
falta zaigu.

Okerreko bidetik zuzen egiten zuen garrasi Xabi Strube-
llek, oker egiten zuen lasterka Fosburyk. Txikiok, anor-
malok, kultura handietan zein txikituetan hobe dugu al-
derantziz egin dena. Waltzak dantzatzen ditugun saguza-
rrak izan gaitezen Durangon. Bost egunez bakarrik bada
ere.

aurretik). Alderantziz saguzarra, alderantziz gu. Geure
buruak ulertzeko ere atzetik aurrera egiten dugu orain
berba. Anormaltasuna gara anormaltasunean. Oier Gui-
llanek esaten digu:

aztluari nugazed nige
ebag nase ironi

Komunikatzeko obsesioa duen gizartean, Eskuen sus-
traiak(Susa, 2009) poema liburuak norberarengan jartzen
du ardura, bakardadean biluzten gara egunero, ez soilik
biluzik gaudela diogunean. Alderantziz atera zaigu udaz-
ken hau. Inoreneronik ere jauzia atzekoz aurrera egiten
du:

nadiz ketiabrez 
alebas utsahan 

Aldrebes du sabela Fosburyk (bIDEhUTS, 2009). Horra
lezioa munduari (Bizkaiko menu koipetsuak ez zion onik
egin). Euskarazko kulturaren simulakroari irakaspena
eman zion Dick Fosburyk. Ez gara zertan helburuetara
zuzen joan, azken lauzpabost pausoetan okerreko bidea
har dezakegu. Mexikoko 68ko olinpiar jokoetan urrea es-
kuratu zuen Dickek, Tommie Smithek eta John Carlosek
pantera beltzen ukabila altxatu zuten hartan, Peter Nor-
manzuriaren zilarrezko babesarekin. Jauzia aldatu zuen
batek behar bezala ez egiteagatik, ukabila altxatuta leku-
kotu zuten iraultza besteek, ez zegokien jarrera izateaga-
tik leku ezegokian. 

Izan ere, behar ez diren
moldeekin konpon daitez-
ke salbuespen direnen
minak. Periferikoa, gu-
txietsia denak ez du
mainstrean-a denaren hiz-
kuntzan hitz egin behar.
Aberats berriak langile es-
kuak eta langile hizkera
izango ditu beti, jatorri so-
ziala ezin baita ezkutatu
urrez jantzita ere. Kopia
beti izango da kopia txarra
periferian, azpiproduk-
tua. Askotan harritzen
naiz frankofonian Amelie
Nothombbestsellerra de-
la jakitean, introspekzio
zikina, pertsonen harre-
manen ezintasuna eta gi-
zakiaren nazkagarritasu-
na adierazten duen azal
zuriko emakume beldur-
garri hori, hain zuzen. Mi-
chel Houellebecq da bes-
tea, atzerakoietan atzera-
koiena (réac), pedofiloa,
misoginoa, islamofoboa
eta mendebaldearen na-
gusitasun morala adieraz-
ten duena. Frankofonoek
muturrekoa, adostasune-
tik urrun dena behar dute
haien araua berresteko,
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