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Duela 35 urte argitaratu zuen Euskal kantagintza berria liburuaren berrargitalpena aurkeztu du gaur,
osteguna, Pako Aristik. Erein argitaletxeko Iñaki Aldekoa alboan zuela egin du streaming bidezko
aurkezpena azpeitiarrak. Aldekoaren hitzetan, 1985ean idatzi zuen liburuarekin asmatu zuen Aristik;
izan ere, hark esan duenez, liburu "erreferentea" izan da azpeitiarrak 21 urterekin idatzi zuena.

Aristik denboran atzera jo du, liburua egiteko aukera nola sortu zitzaion azalduz: "Bernardo Atxagak
proposatu zuen liburua nik egitea Ereinen. Kazetaritza ikaslea nintzen, ordurako elkarrizketa batzuk
eginak nituen hainbat egunkaritarako, eta hark defendatu zuen Ereinen liburua nik egin behar nuela.
Enkargua pozarren eta zoratzen hartu nuen, bi arrazoigatik: euskal kantagintza asko entzuten
nuelako sasoi hartan eta musikariak izugarri maitatzen, estimatzen eta baloratzen nituelako; egia
esan, nire bizitza aberasteko oparia izan zen haiei elkarrizketak egitea. Bestalde, lanerako gogoa
nuen, ilusioa, eta liburu bat egiteko aukera zoratzen onartu nuen".

Aurkezpenean egoterik izan ez badu ere, Jon Eskisabel ekarri du gogora Aldekoak, hark egin duelako
berrargitalpenerako hamabi orrialdeko hitzaurrea. Euskal musikagintzan aditua da Eskisabel, eta
Aldekoak esan duenez, merezi du libururako egin duen hitzaurrea irakurtzeak; izan ere, 1985etik
hona euskal musikagintzak izan duen bilakaera jaso du bertan. Edizio zuzendua da Ereinek orain
plazaratu duena, eta Aristi beraren hitz batzuk jaso dituzte liburuaren kontrazalean.

Erantzun
Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Kultura

Uztarriak, 'Hitza'-k eta Kultur Mahaiak lankidetzan
egindako orria

Azkenak

Asier Sustaeta: "Mundu guztiak dauka istorio bat
sortzeko"

'Sorgin gaiztoa' ipuina, Maider Egigurenen eskutik

'Gorabeherak '(4): Maurizia Aldeiturriaga

'Euskal kantagintza berria' liburuaren
berrargitalpena aurkeztu du Pako Aristik

Julen Belamunok liburua, Xabier Gantzarainek
azala

Museoen Nazioarteko Eguna, museoetara joateko
aukerarik gabe

Txakur beltzaren ipuina, Maider Egigurenen eskutik

'Nobela errealista bat' liburua aurkeztu du Joxean
Agirrek

Gaurtik aurrera eska dezakete kulturgintzako
langileek Eusko Jaurlaritzaren laguntza

Hitzaren Eskolaren bigarren edizioko izen ematea
zabaldu dute

uztarria.eus: Uztarria Komunikazio Taldea

Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia

Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358

Estatistikak

Babesleak

   

Azpeitiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua.

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik

Gure lizentzia: Creative Commons Aitortu Partekatu

Azpeitiko ataiye

2020ko maiatzak 25, ASTELEHENA

Sartu komunitateraSartu komunitatera

 Sarrera Aktualitatea  Komunitatea  Zerbitzuak  Azpeitia Custom Search   BILATU  BILATU 

"Euskal kantagintza berria" / AURKEZPENA"Euskal kantagintza berria" / AURKEZPENA
Watch laterWatch later ShareShare

https://uztarria.eus/
https://uztarria.eus/aktualitatea
https://uztarria.eus/kultura
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://uztarria.eus/aktualitatea/1590056890&text=%27Euskal%20kantagintza%20berria%27%20liburuaren%20berrargitalpena%20aurkeztu%20du%20Pako%20Aristik
http://www.facebook.com/share.php?u=http://uztarria.eus/aktualitatea/1590056890
https://uztarria.eus/erabiltzaileak?next=/aktualitatea/1590056890
https://uztarria.eus/aktualitatea/1590160431
https://uztarria.eus/aktualitatea/1590242264
https://uztarria.eus/aktualitatea/1590057021
https://uztarria.eus/aktualitatea/1590056890
https://uztarria.eus/komunitatea/dida/1589882494
https://uztarria.eus/aktualitatea/1589804402
https://uztarria.eus/aktualitatea/1589536115
https://uztarria.eus/aktualitatea/1589461481
https://uztarria.eus/aktualitatea/1589270511
https://uztarria.eus/aktualitatea/1589103385
https://uztarria.eus/azpeitia/taldeak/uztarria_komunikazioa
https://uztarria.eus/kontaktua
http://my.statcounter.com/project/standard/stats.php%3Fproject_id%3D933196%26guest%3D1
http://www.azpeitia.net/
http://www.gipuzkoa.net/kultura/index.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-704/eu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu
https://uztarria.eus/
https://uztarria.eus/erabiltzaileak/login?next=https://uztarria.eus/aktualitatea/1590056890
https://uztarria.eus/
https://uztarria.eus/aktualitatea
https://uztarria.eus/komunitatea
https://uztarria.eus/zerbitzuak
https://uztarria.eus/azpeitia
https://www.youtube.com/watch?v=o7NUzy_ApfA
https://www.youtube.com/channel/UC0S0GztC-0iCr-na2I45SnQ

