
 

 

SARRERA 

Louise Michel liburuak, izaera soziala duen kooperatiba txiki bat da, eta bere asmoa berriz da, 
bizitzaren defentsan, ikuspegi feminista eta libertarioan oinarri harturik eraldaketarako hazia 
izatea. 

Espazioak berak, hots, lokalak berak emango digu aukera erabilera oparo eta eskuzabala 
gorpuzteko; irakurketarako, eztabaidarako, afektuei lekua egiteko, sormen eta des-ikasketarako, 
hezkidetzarako, ideien garapen eta kudeaketarako, proiektuentzat, ilusio eta bihurrikeria zein 
errebeldiarako, noski! 

Giles Deleuzen hitzetan: "Goroldioa gara eta errizoma izango gara"  

Edukiari dagokionez, irakurketa eta eztabaida sustatu nahi dugu, eta horretarako proposamen 
kritikoak bultzatu: alternatiba feministak, antikapitalistak, desazkundean edo internazionalismoan 
oinarritutako liburuekin, giza eskubide parekideetan, aniztasunean eta lankidetzan oinarritutako 
ideiak bultzatu nahi ditugu eta. Irakurketa horietaz aparte, amets goxoak eta fantasiazko 
agertokietara eramango gaituzten istorio hunkigarri eta erakargarriekin ihesaldiak bultzatu nahi 
ditugu. Hori guztia dela eta, Louise Michel liburuak, bi ideia hauetara bideratuta egongo da: 
oinarri feminista sendoko ikuspegi soziala duen entsegu kritikoa, gizarte eragileen gertukoa; eta 
baita ere antzerki, eleberri, haur literatura euskalduna eta fikziozko proposamen berritzaile anitzi 
ere irekita. Horretaz gain, izaera esperimentaleko argitaletxe independente eta euskaldunei 
bultzada eman nahi diegu, elkarlanaren eta zabalkundearen bitartez. 

 

HASTAPENAK 

Kooperatiba bi pertsonen arteko koordinaziotik sortu da, biak euskal mugimendu sozialean 
inplikatuak. Alde batetik, Cristina, Ekologistak Martxan-eko aktibista eta liberatua izandakoa, 
egun Desazkundea Bilboko eragile den talde feministan antolatua; eta bestalde urte andana 
batean, Komite Internazionalistak proiektuko bazkide, militante eta liberatua izandako Eneko. 

Proiektuaren eraketa-prozesua elikatu da Louise Michel liburuak izeneko ametsaren ideian sinetsi 
eta atsegin izan duten gertuko kolektibo eta pertsonen hats, ekarpen eta babesarekin. 



Jatorri-jatorrira heltzeko atzera asko samar egin behar den arren, benetan abian 2014ko irailean 
jarri zen, orduan hasi ginen seriotasunez proiektuaren bideragarritasuna aztertzen. Handik 
urtebetera heldu zen ideiaren zehaztapena.  

Eta horrekin batean izen aukeraketa, proiektuaren bataioa egin genuen. Egiten diguten galdera 
ohikoena izenarena izan ohi da: zer dela eta Louise Michel liburuak Ahoskatzeko zailagorik ezin 
zenuten topatu ala? 

Guk izena oso maitea dugula adierazteko azalpen txiki honi eusten diogu: 

Louise Michel liburuak, Pariseko komunak eta Louise Michelek berak islatzen duten 
sinbologiarekin lotu nahi izan dugu, gure izaera humanista 
eta irekiarekin bat egiten duelako. 

Louise Michel (1830ko maiatzaren 29a Vroncourt-la-
Cote, 1905ko urtarrilaren 9a Marsella) hezitzaile, poeta 
eta idazle frantsesa, Pariseko komunako emakume ospetsu 
nagusia dugu. Borrokalari aktiboa, herri-hezitzaile eta 
feminista, gaur egun jarraitzen du izaten anarkismo 
frantsesaren eta orokorrean langile borrokaren figura 
enblematikoa. 

Izena egokia iruditzen zaigu, liburu-denda/gune feminista 
bati buruz ari garelako, eta, erabat harturik, bizi dugun 
errealitate sozialari buruzko kontzientzia kritikoa 
sustatzeko gunea bultzatu nahi dugulako, hain zuzen. 

 

ESPAZIOA 

Louise Michel liburuak izeneko gunea eta liburu-denda, Bilboko Abando auzunean kokatuta 
dago, Elkano 27n hain zuzen ere. Bilboko eragileek okupatu ohi dituzten guneetatik haratago joan 
gara eta espero dugu interesgarria izango dela sozialki Bilboko beste eremu batzuetara heltzea.  
Harremanetarako beste bide batzuk louisemichelliburuak@gmail.com, eta telefonoz 944669265. 
(Eneko: 618090597 eta Cristina: 628257552) 

 
Lokalak, liburu-denda eta aldizkari 
banatzaile gisa funtzionatu du 1960 
urteaz geroztik, harik eta duela pare 
bat urte itxi zen arte, erretiroa zela 
medio. 130 metro karratuko espazio 
irekia du beheko solairuan, ekintza 
kulturalak garatzeko egokia. 
Gainera, 60 m2ko goiko parte bat 
ere badu, gertutasun ideologikoa 
duten beste eragileekin 
partekatzeko. 
 

 



EDUKIA 

Louise Michel liburuak guneak, gure iritziz, gaitasun eta potentzial oso interesgarria du, 
gure ingurukoekin, gertutasunez, ekintza kulturalak eta tailerrak garatzeko, eztabaidak eta 
proposamen alternatiboak sortu eta partekatzeko. Prozesu eraldatzaileetan murgiltzea 
xede, eragile eta pertsona kritikoak gonbidatu nahi ditugu gurera, ideia eta jakituria 
trukea gara dezaten, liburu eta kafe artean horiek jaulki eta korapilatzeko. 

Guretzat ametsa bezalakoa den liburu-denda honen muina garbi daukagu liburu eskaintza on bat 
dela, liburuak izan daitezela gure proiektuaren identitatea definitzeko lagungarriak. 

Egitura hau eraikitzeko bidean gaude, irakurketa ibilbideak sortuz eta gai nagusiak definituz. 
Irizpide bibliografikoetan eta interes herrikoi eta sozialean oinarri duten liburuak hautatzeko 
bidean, alegia. Gure filosofia eta idiosinkrasia islatuko duten liburuen hautapena egiten ari gara, 
adin guztietako publikoari zuzenduko den genero narratiboa, eta entsegu kritikoari lehentasuna 
emanda. 

Lekuko sormenari bultzada emateko, sortzaileei ere espazioa eskaini nahi diegu. Gure moduan, 
euren gaitasun, talentu eta pasioen garapenerako auto-enplegua sustatzeko alternatiben bila 
dauden horientzako eskaintza bultzatuz. Horrela izanda, Louise Michel liburuak gunean, euren 
lana erakutsi eta eskainiko duten artista, eskulangile eta diseinatzaileekin elkarlanean, euren 
ekarpenak ere eskainiko ditugu.  

 

 

 

 


