
BETI BERDIN, fikziozko IRIZAR hiriko taberna ospetsua dugu, Euskal 
Kostaldeko zehaztu gabeko lekuren batean dagoena.

Munduko gainerako biztanle guztiak bezala, koronabirus pandemiak usteka-
bean harrapatu ditu ohiko tabernazaleak, beren bizitzak guztiz aztoratuz...

Begirada umoretsu eta ziniko baten bidez, bizitza eta pandemiari buruzko 
gogoetak ikusteko aukera izango dugu denboran zehar.

Albun honek, pandemia garatzen ari zen aldi berean sarean argitaratutako 
zinta guztiak biltzen ditu. Orain, atzeraka begiratzerakoan, bizi izan ditugun 
etengabeko aldaketak eta ohiko bizitzan izan duten eraginak ikusita, pertso-
naien gogoeta, sentimendu eta jarreretan islatuak ikusten ditugu geure buruak.
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“Tabernak unibertsoaren erdigunea dira eta ditxosozko 
pandemiak horrela baieztatu digu. Tabernarik gabe, zerbait 
hiltzen da guregan. Esku artean duzuen komikiak, horretaz eta 
askoz gehiagoz dihardu. Bizitzaz azken finean, umore eta 
sarkasmo finez. Zaila egiten zaigu pertsonaia hauek ez 
maitatzea. 

Topa dezagun!”

Borja Crespo
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BETI BERDINeri buruz esandakoak:

“Estilo dotore batez apainduriko bizipoza darien istorioak dira 
Gastonenak, askoz ederragoa baita bizitzaren joana Krutwig on 
bat dastatuz ikustea.”

Mikel Begoña

“Ez Palomar ezta Makondo ere. Irizar hirira joan behar gara 
Beti Berdin Tabernan topa egitera, hango ohikoekin pandemia-
ren urteko gorabeherak partekatzeko leku ederra. Bere fresko-
tasun eta sotiltasunez harritzen gaituen bilduma dotorea, 
Gastonek eskaitzen digun gozamena (eta ajerik uzten ez 
duena!). On egin!”

Kike Infame

“Gure bizitzak irauli zituen pandemiaren kronika zorrotz 
eta etilikoa. Hurrengo itxialdian Beti Berdin tabernan 
giltzapetuko naiz. 

Kriantza bat, mesedez!”

Julen Azpitarte

“Ziur aski, Beti Berdin izango da txikitero kuadrilla bat galduko ez den leku bakarra. 
Hala ere, bere barraren inguruan dabiltzan pertsonaien eguneroko istorioekin bat 
etorriko gara, seguru asko.”

Jon Spinaro

KOMIKI HAU, “BILBAO AURRERA” 
EKIMENARI ESKER ARGITARATU DA. 
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