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Euskal kulturaren alderdirik aban-
goardistena, sormen berritzailee-
na bildu eta erakustea da Loraldia 

Festibalak bere buruari jarri dion xedea, 
baina urtero hartzen du iraganera begi-
ratzeko tartea. Aitzindariek ezarritako 
zimendurik gabe, nekez izango genu-
keelako gaur euskal kultura berritzeko 
oinarririk. 

Oraingo hau baino garai ilunagoetan 
euskal kulturaren itsasargi izandako 
Verdes liburu-denda gogoan hartu zu-
ten Arriaga Antzokian, 1973tik 2005era 
arduradun izan zituen Javi Escudero 
eta Asun Zuloaga omentzeko ekitaldian. 
Haien lan isilari esker, kulturak, jakin-
tzak eta euskarak arnasbidea topatu 
zuten Bilboko Posta kaleko denda estu 
hartan. XX. mende hasieran inprimategi 
eta liburu-denda izandakoa gainbeheran 
zela hartu, eta erreferente bihurtu zuten. 

Idazle, musikari eta pentsalarien 

aterpe izan zen Verdes. Esate baterako, 
Bernardo Atxaga gaztearentzat, Bilbora 
heldu berria zela. “Apalentzako apalak” 
topatu zituen han, inspiraziorako iturri 
agorrezina. Diktaduraren azkenetan eta 
ondorengo urteetan, non aurkitu atze-
rriko idazleen harribitxiak, euskarazko 
nobedade guztiak (hainbeste ere ez ziren 
garai hartan), testu klasiko ahaztuak?

Xabier Peñaren euskara ikasteko me-
todoa izan zen Natxo de Felipek Verdesen 
erositako lehenengo liburua, euskarazko 
autore zaharrak eta berriak ezagutze-
ko giltza. Miren Agur Meaberentzat ere, 
mundu berri baterako atea izan zen Ver-
des, “oroitzapenen mosaiko” baten bidez 
gogoratu zuenez. Joseba Sarrionandiak 
maiz bisitatu zituen apalategi haiek: Gu-
tun bidez agertu zen Arriagan, Ane Pika-
za aurkezlearen ahotsean.

Liburuen usaina, ohiko erosleen arteko 
elkarrizketen zurrumurrua, sumatu zi-

tezkeen igande eguerdi hartan, Verdesen 
oroitzapena biziberritu zuen saioan. Mu-
sika ere ezin falta, Gorka Benitez, Ruper 
Ordorika eta Juan Carlos Perezen eskutik. 
Zenbat disko saldu ote zituzten Verdesen? 
Zenbat zaleren belarrietara heldu ziren 
lehenengoz haien doinu berriak?

Saioa amaitzeko, Bernardo Atxagak 
hartu zuen hitza berriro. Zerura igo zen 
une batez, eta han aurkitu zituen Ricardo 
Toja, Jorge Oteiza, Txema Larrea, Gabriel 
Aresti, Imanol Berriatua, Txoko Ederre-
ko Andone, Andolin Eguskiza... lasai asko 
solasean. Baina haiek guztiak joanak 
dira, 2005ean Verdes joan zen bezala, 
mendea bete baino urtebete lehenago, 
garai berrien abiadurak irentsita, mer-
katuaren arau gupidagabeek menpera-
tuta. Zorionez, Verdesen ametsari eutsi 
ziotenak gure artean daude, eta Arriagan 
batutako jendetzaren txaloak izan ziren 
haientzako omenaldirik beroena. 
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