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EUSKERA

ATAUNgo UDALA

110. Street-eko geltokia

EGILEA: Zabaleta Urkiola,
Iñaki
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-775-0

Euskal literaturaren historian libururik aipatu
beharko balitz, irakurleen arreta eta harrera ona
lortu dituena, 110. Street-eko geltokia izan liteke
bat, zalantzarik gabe. Izan ere, 1985ean kaleratu
zenetik, hogeitaka argitaraldi izan ditu, 50.000 ale
saldu dira guztira, urtero pizten du irakurle
berrien interesa, eta film bat ere egin dute nobela
honexetan
oinarrituta:
Menos
que
cero.
Zer du liburu honek horrelako arrakasta
bereganatzeko?
Trama
ongi
josia,
giro
erakargarriak,
pertsonaia
sinesgarri
eta
maitagarriak… Asko dira istorioaren dohainak,
baina onena bertan sartzea izango duzu: hor
deskubrituko dituzu, New Yorkeko metroan,
Joseba eta Angie, ihesi dabilen nafarra eta
publizitatean lan egiten duen Manhattango neska,
bi mundu guztiz desberdin baina ustekabean
lotuko direnak. Tartean, berriz, droga, amodioa…
eta eleberri eder batek behar dituen osagai
guztiak.
Liburuaren historia labur bat eginez, 1983an
idatzi zuen Iñaki Zabaletak, New York-en bertan,
bere ikasketak osatzen zebilela. 1985ean kaleratu
zuen Susa argitaletxeak eta hiru argitaraldi egin
zituen guztira. 1988an Elkar-en atera zen, eta
2003ko iraileko hauxe da etxe honek egindako 25.
argitaraldia. Hori dela-eta, edizio berezi bat egin
nahi izan dugu: testua osorik berritu da
(Euskaltzaindiak azken 15 urteotan emandako
gomendioei jarraituz, eta esaldi batzuk hobetzeko
ere bai, zenbait kasutan), hainbat zati gehitu ditu
egileak han-hemen, lehenengo edizioan zeuden
New Yorkeko metroko irudiak berreskuratu
ditugu,
eta,
hauxe
litzateke
nobedade
esanguratsuena, epilogo polit bezain originala
erantsi dio Zabaletak bere lanari. Hau guztia
kontuan hartuta, espero dugu berriz leitzera
animatzen diren irakurle zaharrek lehengo
atsegina berritzea, eta lehenengoz hurbiltzen
direnek
literatura
maitaraziko
dien
deskubrimendu ederra egitea.

Ahaztuen Mendekua
Iratin dabiltzala, eztabaidan hasi dira Ana eta
Oskar,
neskak
deskubritu
baitu
mutilak
harremanak dituela beste gizonezko batekin.
Liskarraren ondotik bereizi egiten dira mendian:
Oskar autoa utzia duten lekura itzultzen da; Ana,
berriz, ez da inondik ere agertzen. Foru Polizia
hasiko da desagertzea ikertzen, baita Oskar bere
kasa ere, hilketa baten errudun egingo duten
beldurrez. Egunek aurrera egin ahala, pertsonaiak
gero eta katramilatuago aurkituko dira, hainbat
hari-mutur dituen matazan: jelosia, diru-interes
ilunak, iraganeko gertakari are ilunagoak...
EGILEA: Ladron Arana,
Alberto
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-737-8

Alberto Ladron Aranak polizi eleberri berri bat
oparitzen digu, bere aurreko misteriozko lanetan
nabarmen utzi dituen ezaugarri guztiekin:
idazkera arina, erritmo bizia, suspensearen
erabilera bikaina, eta irakurlea ustekabez
ustekabe eramatea amaierara iritsi arte.

Ai, ama!
Arantxa Iturbek ez du esprientzia propio soilez
idatz litekeen liburu bat osatu. Ama bilakatzearen
gazi-gezak deskribatzetik haratago -dezentez
haratago- doan ariketa introspektibo bat da liburu
hau. Zalatzatik seguratsun ezara; beldurretik
izura;
espatutik
aienera;
maitasunetik
maitasunera: ugari dira amatasunaren ibilbide
zirkularraren abiapuntu-helmugak, eta denak
pasatu ditu Iturbek, amatasunean hazbiderik ere
bilatzeko tema osasuntsuan.

EGILEA: Iturbe Maiz,

Arantxa
ARGITALETXEA:

Alberdania
ISBN: 978-84-9868-128-4

Akiles eta dortoka
Kondairaren arabera, Akilesek inoiz ez du dortoka
harrapatuko, aporia ezagun horri helduz eraiki da
dortoka eta heroiaren arteko harremana.

EGILEA: Calleja, Seve
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-213-7

Aldaira urdinak

EGILEA: Zelaieta Anta,
Edu
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-196-3

"Dagoeneko ez naiz toki berean bizi, mudantza edo
aldaira egin berria baitugu: neure sorleku den
Gasteizko Alde Zaharretik hiriaren kanpoaldeko
Salburua auzo berrira. Baina mudantza hori ez
dut mudantza bakarra. Ari naiz gaztarotik
gauzarik behinenak biltzen. Ari naiz dudak eta
beldurrak esperantzarekin nahasten, iragana
geroarekin
uztartzen.
Akaso, aldairaren bat egin berri duzu zuk ere, eta
agian, oraindik ez dituzu gauza guztiak beren
tokian kokatu. Kontu jakina baita mudantzak ez
direla
berehalakoan
pausatzen.
Orain badakizu, irakurle: dagoeneko ez naiz toki
berean bizi eta, ziurrenik, ez naiz pertsona bera."

Amaren eskuak

EGILEA: Jaio Eiguren,
Karmele
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-853-5

Nereak 35-40 urte ditu; noizbait maite izandako
lana baina egun estresaturik daukana, egunkari
batean; senar jator eta alaba zoragarria, zeinei ez
dien eskaintzen behar luketen arretarik; eta istorio
bat iraganean, oroimenetik erauzi nahi lukeena;
eta ama ospitaleko ohean lo, inoiz esnatuko den
jakin ezinik. Amaren historia ezkutuak jakingo
ditu Nereak erietxean, eta horren haritik ohartuko
da zenbateraino izan daitezkeen ezezagunak geure
ondoan
dauzkagunak,
eta,
aldi
berean,
zenbateraino izan litezkeen berdinak belaunaldi
biren arazo eta kezkak, nahiz eta garaiak eta
bizomoduak asko aldatu. Bizinahiaren aldeko
aldarrikapena dakarkigu eleberri eder eta
hunkigarri honek, bazter guztiak zipriztintzen eta
blaitzen dituen itsasoaren enbatak bezala.

Anphora baita

EGILEA: Otxoteko, Pello
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-216-8

"Hitzaren dohaina eman zaigu. Eta Hitza
Anphoran da. Elkar loturik, harreman estuan
diraute biek. Anphora geure izaeraren gordailu
suertatu zen. Eta Hitza geure izatearen ispilu
bihurtu. Baina ispilua hautsi da, eta mila zatitan
apurtu. Orain Anphora iristezina zaigu. Ezagutu
nahi duzunean, ezin hura ikusi. Ezin hura atxiki,
baina ezin galdu. Hura oratu ezinean, hartu egiten
duzu. Isiltzen bazara, hitz egiten du. Hitz egiten
baduzu, orduan hura isiltzen da. Haren mila
zatiek inguratzen gaituzte eta ezin dugu garai
bateko ispilua berreraiki, ezin dugu geure izatea
berreskuratu. Horregatik zati horiek guztiak
biltzen ditugu. Zati bakoitzak Anphora betetzen
baitu.
Zati
bakoitza
Anphora
baita.

Antzararen bidea
Antzararen gainean jarria dago. Lerde hari bat
ahoaren alde batetik erortzen ari zaio, ufadekin
baatera. Umeek mutu segitzen dute. Ilehoriak aire
falta nabaritu du. Itolarria. Nola edo hala iraun
ahal izan du bere nora ezean, bat-bateko eztanda
batek seme bakarra, Igor, lapurtu dion arte. Latza
zaio bakardadea, baina are latzagoa ez jakitea. Nor
ote zen Igor? Zerk eraman zuen Salouko
apartamentu hartara, hamaika puskatan xehexehe
eginda
gorpu
geratzera?
EGILEA: Muñoz, Jokin
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-148-2

Gertaera horretatik ihesi, bizitzak aurrera
jarraitzen duelako, eta lan egin beharra dagoelako
biziko bada, agure bat zaintzen hasi da. Agureak
sekretu bat gordetzen du, ordea, eta sekretu
horren peskizan semearen iragana berregin usteko
du puskatik puskara, bera bezalako beste
naufrago
bat,
Gigi,
lagun
duelarik.
Intentsitate handiko eleberri honetan garrantzi
berezia dute pertsonaiek. Izan ere, naufrago
galeria hunkigarria ere bada liburua; hogei urteko
naufragoak, berrogei urtekoak, baita laurogeita
hamarrekoren bat ere ageri da. Marinelak dira,
marinelak lehorrean.

Arbola naiz eta zuhaitza

EGILEA: Azkona,
Josetxo
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-158-1

Hiriko pasealekuren batean, eritasunen bat dela
eta, zumar mardulak botatzen dituztenean,
eraldatu egiten da paisaia. Arrotz bihurtzen da.
Egunak aurrera joan ahalean, ordea, eta handixe
maiz igaroaren igaroz, urrituz doa zumar
desagertuek
eragindako
barrengo
hutsune
sentsazioa, harik eta erabat desagertzen den arte.
Susmoa dut, pasealekuko arbolekin gertatzen den
bezala, halatsu ere gerta daitekeela poesiarik gabe
bizitzera moldatuz gero. Hots, gabezia horrek
sorturiko hasierako estutasuna pixkanaka arinduz
joanen zela egunez egun. Edo, bestela esanda,
normaltasun osoz bizi daitekeela hitz poetikorik
gabe. Orduan, bada, usadio kontua ote da dena?...
Ez, ez dut uste. Eta, gainera, ez dut trantze
horretatik
pasatu
nahi
ere.
Badaezpada.
Tira, kontzientea naiz poesiak betetzen duen
espazioaz,
arbolek
eta
zuhaitzek
betetzen
dutenaren gisa. Horregatik, hain zuzen, hona
hemen —espazio horiexen defentsan— liburu
honetako poemak.

Arotzaren eskuak

EGILEA: Ladron Arana,
Alberto
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-854-2

Ia ezagutzen ez zuen aitonak herentzian mendian
galdutako etxe bat utzi diola-eta, hara doa Ane
Duhalde, ordura arteko bere bizimodu grisa eten
nahian. Etxean, baina, deskubrimendu lazgarri
bat egingo du, aitonaren iraganaz galdetzera
behartuko duena. Misterioaren sokak Frantziako
Erresistentziaraino eramango du, II. Mundu
Gerraren garaian; berrogeitaka urte beranduago
Europako hainbat lekutan gertaturiko hilketa
sorta izugarri bat ere harrapatzen du, eta bere
burua arriskuan egon litekeela sentituko du
azkenik. Bordeleko polizia erretiratu batekin
saiatuko da Ane korapiloa askatzen, eta beste
horrenbeste egitera gonbidatzen gaitu Alberto
Ladron Aranak, suspensez eta ustekabez beteriko
eleberri honetan.

Arrain abisalak
Mikrokosmos berezi bat biltzen da egunero Ilargi
tabernara: Tasio eta Ugarte, Arantxa eta Virginia,
Xanti eta Miel, Olaso eta Perez; nor bere
istorioekin, nor bere berezitasunekin. Haietako bat
hilik agertzeak, ordea, dantzan jarriko ditu batzuk
eta besteak, kolokan beren arteko harremanak,
zalantzan
elkarri
buruz
dakitena…

EGILEA: Etxeberria
Garro, Xabier-Martin
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-803-0

Erdi Aroko hildakoen kondairak eta gaur egungo
tabernetako parrandak abilki nahastuz, polizi
eleberri original eta indartsua biribildu dute
Etxeberria anaiek, leku-garai guztiz zehatzean
girotua
eta
umore
zorrotzez
ondua.
Ohiturik gaude Los Angelesko auzoetan giroturiko
krimenen kontaketak edo New Yorkeko clubetan
dabiltzan detektibeen istorioak ikusten, zineman
nahiz literaturan; hemen, berriz, gutako edonork
ezagutzeko moduko geografia batekin egingo dugu
topo, eta gure bizilagun edo koadrilakideak
dirudite ikerlariek ere, eta horrek, halako
hurbiltasun bat emateaz gainera, sinesgarritasuna
ere ematen dio nobelari; horretarako, baina,
ezinbesteko osagaia da egileen estilo landua:
erritmo neurtua, intriga dosifikatua, idazkera
adierazkorra, elkarrizketa naturalak…

Aulki bat elurretan

EGILEA: Alberdi, Uxue
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-856-6

Idazle gazteentzako VIII. Igartza Saria irabazi zuen
Uxue
Alberdik
ipuin-bilduma
baten
proiektuarekin, eta, lan horretan urtebetez jardun
eta gero, liburu amaitua plazaratzen du orain:
Aulki bat elurretan, Suedian giroturiko istorio
gazi-gozoz
osatua.
Kale
txukunak,
jende
ordenatua, laku ederrak, elurrezko panpinak...
Eta eskale zarpailak, alkoholiko errukarriak,
maitasun anemikoak, harreman izoztuak. Horra
hor Suedia, Suediaren zati batzuk behintzat, Uxue
Alberdik hautatuak eta moldatuak, ipuin liburu
bat egiteko. Kanpoko paisaiaren gainetik barne
paisaia nagusitzen da ordea: ez zaigu esaten
elurra ari ote duen espaloien gainean, ez zaigu
axola ere, baina bai elurra ari duela bihotz
barneetan, maluten dotorezia guztiarekin, baita
zuritasun horren hustasun lazgarriarekin ere. Alde
horretatik, suediarrez ez baizik nonahiko gizonemakumeez ari da egilea, idazkera eder, airos eta
iradokitzaile batez.

Aulki-jokoa
Umeen jolasa ez ezik, bizitzaren metafora da aulkijokoa: aldiro gutako bat geldituko da lekurik gabe,
eta utzi egin beharko du joko-zelaia.

EGILEA: Alberdi, Uxue

Maitasuna, gerra, askatasuna, errebeldia… gai
handi eta eternalak ageri dira herri txiki bateko
biztanleen bizitzetan. Hiru emakumeren ahotsek
josten dute eleberri honen sarea: Teresa, Martiña
eta Eulali haurrak ezagutuko ditugu, adokinetan
korrika, baita haiek berak gaztetan ere, beren
ilusio eta hausturekin, eta pasarte horiekin
tartekaturik pertsonaia berberak gaur egun,
arratsaldero kafea hartzen, gozotegian, nor bere
aulkian.

ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-673-9

Istorio xumeen handitasuna erakusten digu Uxue
Alberdik bere lehenengo eleberri honetan.
Denbora eta ahots desberdinak abilki nahastuz
eta pertsonaien nortasunean sakon barrenduz,
bizitza bera bihurtu du kontagai, epika eta lirika
guztietatik harago, estiloaren dotorezia eta
arintasuna elkartzen dituen esku ziurrari esker.

Axola ez duenean
Irenek helduleku gutxi dauzka: lan egiten duen
liburu-denda, oroitzapenak eta animaliekin dituen
ametsak. Eta pertsonaia-galeria berezi eta
erakargarria osatzen duten bere lagunak: Claudio,
literatur ortodoxoa; Bruno, isiltasunaren abarora
bildu nahi duen idazlea; eta Morasán, ibaiko
hondakinak biltzen dituen filosofo heraklitoarra.
Gutxiago da, ordea, Kronskyri buruz dakiguna.

EGILEA: Gorrotxategi,
Aritz
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-152-9

Demagun Ana Kareninak Vronsky kondea
bezainbeste maite zaituztela. Eta zuk ezagutzen
duzu Kronsky izeneko agure bakarti bat, zure
etxebizitza berean bizi dena. Errusiatik etorri
omen zen gerra amaitzean, eta inork irakurtzen ez
dituen botila mezudunak jaurtitzen ditu ibaira.
Irenek beldurra die trenei, eta senarra galdu
duenetik, hauskor antzean dabil. Tolstoiren
eskutik, hain zuzen, harreman bitxia sortuko da
Irene eta Kronskyren artean, bien bakardadea eta
zauriak leuntzen lagungarri izango dena.

Babeli gorazarre

EGILEA: Baztarrika
Galparsoro, Patxi
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-182-6

Liburu honek, tituluko galderatik abiatuta, Euskal
Herrian eta Katalan Herrialdeetan XX. mendearen
bigarren
erdialdetik
aurrera
garatutako
kantagintza, herri eta masa kultura fenomenoa,
sakon aztertzeko bidea ematen du. Eta horrela,
fenomeno honen ezaugarri eta oinarri linguistiko,
historiko, estetiko eta oroimenekoak azalduta,
hauek
bi
herrietako
nortasun
nazionalen
eraikuntzan izan duten eragina argitzen digu.
Salvador Cardusek hitzaurrean dion moduan, "
nahiz kantagintzari buruzko hausnarketa izan,
irakurleak, bi herrien argazki garbia aurkituko
du".

Bai… baina ez
Ikasturte-amaierako bidaian Mallorcara doa
taldea. Asmoa, noski, ondo pasatzea, parrandan
ibiltzea eta, ahal dela, ligatzea. Irakasleek ekitaldi
kulturalez bete dute egitaraua ordea. Hondartzako
bainuen eta monumentuen bisiten artean, neskamutilen arteko hurbiltze eta urruntzeak ere
gertatuko dira, amodioaren jolas betikoan: bai
baina ez baina bai.

EGILEA: Mintegi
Lakarra, Laura
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-849-8

Bat, bi , Manchester

EGILEA: Jimenez
Uriarte, Irati
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-855-9

Ezinezko amodio baten kontaketa da Bat, bi,
Manchester, nobela laburrentzako Augustin
Zubikarai saria irabazi duen lana. Batetik,
itzultzaile diharduen baina idazle izan nahiko
lukeen kontalaria dugu: homosexuala, uzkur
samarra, porrot batetik irten berria; bestetik,
Aitor: dena beti erraza izan zaion mutil guapoa,
aktorea, heterosexuala. Halabeharrak elkartu ditu
Manchesterren eta elkarrekin bizi dira etxe
berean; adiskidetasun estua sortuko da bien
artean, baina desira bete ezinaren itzala sumatuko
da uneoro. Sentimenduen mosaiko bat fintasunez
marrazten
asmatu
du
Irati
Jimenezek;
maiteminaren
anabasa
psikologikoa
di-da
ebakitzen diren esaldietan jasoz, gure garaiaren
izaera eten eta nahasia atal labur eta azkarren
bidez adieraziz.

Belarraren ahoa

EGILEA: Cano, Harkaitz
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-136-9

Demagun Hitler ez zela Berlinen hil 1945ean.
Demagun ez zuela gerra galdu eta Europa osoaz
jabetu zela, Britainia Handia barne. Demagun
itsasoz
doala
Manhattanen
jabe
egitera.
Itsasontziko sotoan preso, Charles Chaplin
komediantea. Demagun, 1886an, Frantziatik New
Yorkera Askatasun Anderea puskatan daramaten
itsasontziaren soto haietan Olivier Legrand izeneko
polizoia
doala
Ameriketara.
Askatasun
pertsonalaren alegoria ederra egiten du Harkaitz
Canok bi historia horiek bat egiten duten unetik
aurrera, kontakizun bizkor, samur, poetiko
honetan.

Berandu baino lehen

EGILEA: Azkarraga
Etxagibel, Joseba
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-156-7

Azkarragak XXI. mende hasierako bizitzari
erretratuak atera dizkio liburu honetan. Gizartean
gertatzen ari diren aldaketei usnan ari zaigu.
Ikuspegi zabala eskaintzen digu, hainbat baitira
begipean hartu dituen gizarte arloak: krisi
ekologikoa; depresioa eta bere kausa sozialak;
euskal
subiranismoa;
gay
kultura;
Mendebaldearen
garapen
eredua;
ego
indibidualaren
inflazioa;
euskal
gatazka;
maitasuna eta gaurko harreman afektiboak;
gorputzari
diogun
lilura;
emakumeen
mendekotasuna; pobrezia; korporazio globalak;
espainiartasuna; familia eta umeen hazkuntza;
identitate kontsumistak; krisi energetikoa; edo
patologia
psikiko
berriak.
Zooma orain zabalduz orain estutuz, gizarteanalisiaren zorroztasuna eguneroko bizitzarekin
txirikordatu
du,
anekdota
eta
pasadizo
esanguratsuekin, kolorez zipriztinduz erretratu
bakoitza.
Jon
Sarasuak
hitzaurrean
dioen
legez,
“psikologiaren bariazioekin jotzen du doinu
soziologikoa”. Gehienetan tonu kritikoa darabil,
eta pistak eskaini nahi ditu bizi gaituen mundua
ulertzeko, astintzeko, baita eraldatzeko ere.

Bilbao-New York-Bilbao
Haize berria dakar Kirmen Uriberen azken
liburuak. Kontagintza-mota ohikoak alde batera
utzita, autofikzioaren bidetik jo du bere lehenengo
eleberri hau idaztean, errealitateko datuak
material literario moduan erabiliz, fikzioaren
baliabideen bitartez historia ere istorio bihurtuz
eta egilea bera bere kontakizunaren objektu
bihurtuz.

EGILEA: Uribe, Kirmen
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-641-8

Loiun abiatu eta JFK aireportura iristen den
hegazkin-bidaia bat da, berez, Bilbao-New YorkBilbao eleberri hau. Baina, hegaldiarekin batera,
hiru belaunaldiren historia kontatzen zaigu:
aitona-amonei dagokien gerraurrekoa, gurasoen
sasoiko frankismoarena, eta idazlearena berarena,
XIX. mendean hasi eta XXI.eraino doan epopeia
txiki baten moduan; batetik besterako lokarri,
Aurelio Artetaren koadro bat, eta haren inguruko
gorabeherak.
Fikzioaren eta errealitatearen arteko mugan
jolasean, hainbat istorio, oroitzapen, gogoeta
erabiliko du egileak, baita nobelaren sortzeprozesua azaldu ere, bizitza bera den bezalako
mosaiko bat eraikiz material ugarirekin: gutunak,
emailak, egunerokoak, poemak… Itsasoari loturiko
bizimodu galtzoriko bati egindako aitortzarekin
batera, bizitzari berari eta gizatasunari eskainitako
omena.
Sendotasun intelektuala eta hunkidurarako
gaitasuna
uztartuz,
planteamendu
literario
ausarta eta irakurlea limurtzen duen idazkera
samurra konbinatuz, gogoan gelditzen den
artelana burutu du Uribek, euskal letretan leku
nabarmena irabazi eta zeresana emango duena.

Burbuilak
Deserria. Berlin da deserria eta bertan elkartzen
dira pertsonaiak. Deserrian, airean dantzan ari
diren burbuilen antzera. Bat datoz istorioen giroa
eta hiriarena. Espazioak dira istorioei leku egiten
dietenak. Berlin da utopia urbanoaren zentroa,
baina Bilbo, Bartzelona, Paris, Kopenhage,
Londres.... Hirien arteko distantziak laburtu diren
garaian kokatzen dira istorioak. Eta gaur egungo
harreman arazoak, identitate arazoak, lekutasun
arazoak hor daude, lokartuta bada ere.

EGILEA: Elorrieta
Agirre, Irati
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-140-6

Narrazioez osatutako nobela honetan, ekintzak
berak baino barrutik gertatzen denak du
garrantzia. Azalaren beste aldeko munduak.
Egunerokotasunaren intentsitatea dastatzeak.
Istorioak errealitatetik abiatzen dira, baina
espiritu ameslari batek dimentsio fantastikoago
batera eramaten ditu tarteka.

Carlos esaten zioten gizona
Euskal Herria. 1950-70. Gerra osteko giroa. Giza
oldeen joan-etorriak herri txikietatik hirietara.
Industria.
Familia
transmisioa.
Mugimendu
sozialen sorrera. Herria eta eliza. Bokazioen krisia.
Kooperatibismoaren lehen pausoak. Gaztedi
berria. Marx eta Sabino Arana. Indarkeria. Zineforumak eta eskola sozialak. Sartre eta Unamuno.
Alienazioa eta sorkuntza. Sator lana. Che Guevara
eta Txillardegi. Gizona, lana, makina. Heroiak eta
ereduak.
Bizitzaren
zentzua.
Laguntasuna.
Aberria.
Heriotza.
EGILEA: Alberdi, Pedro
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-160-4

Carlos esaten zioten gizona ez da geldi egoteko
jaioa. Egokitu zaizkion mundua eta gizartea aldatu
nahiko ditu, eta nahi horrek era guztietako talde
alternatiboak ezagutzeko aukera emango dio.
Carlos esaten zioten gizona bere garaiko seme da,
1968ko
matxino
frantziarren
korrelatu
euskalduna.

Connemara gure bihotzetan

EGILEA: Gabiria, Julen
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-8331-592-7

Txemak galdu egin du bere betiko neska-laguna,
Eider, auto-istripu batean. Hura ahaztu nahi eta
ezinik dabilela, Eiderrek aurreko urtean Irlandara
egindako bidaiaren egunkari bat topatuko du
Txemak, klabe sekretuz babesturiko disketean.
Eiderren arimarekin bat egiteko eta ondoren
betiko ahazteko asmoz, bidaia hori bera berregitea
pentsatu du Txemak, eta Irlanda mitiko horren
bila abiatzen da, disketea poltsikoan, zer topatuko
duen
jakin
gabe.
Oso
erromantikoa
da
abiapuntua, baina kontuz, ezer ez baita lehen
begiratuan dirudiena. Ustekabe ugari ditu Txemak
zain, eta irakurleak irribarrez deskubrituko ditu
bideko sorpresa horiek guztiak. Izan ere, itxura
sinple eta sentimental baten azpian ezkutatu du
Gabiriak bere gaiztakeria: hain da kokoloa Txema
hori, hain da naif-a Eiderren egunkaria; maila
desberdineko irakurketak uzten dizkigu egileak:
berehalakoa,
zuzen-zuzen
eta
erraza,
edo
sujerentziaren bidez erdi estalian doana bestela,
sinbolismoz beteriko ipuin ederrak barne. Gazte
batzuen abenturen nobela duzu esku artean, gazte
batek idatzia; maitasunari buruzko eleberria ere
bai, mezu ironiko bezain anbiguoa duena;
Irlandan zehar egindako bidaiaren kronika ere
aurkituko duzu, turistarentzako amu guztiak
bertan dituela: bai Connemarako ikuspegi
miresgarriak, bai IRA bera; labur esanda, idazlan
fresko, arin, atsegin eta mamitsua, egile ausart
baten lehen fruitu heldua.

Elurra sutan
Yoga-maisu
bat
Bilbon
trantsizio-garaian,
semearekin Indiatik etorria. Bakezaletasuna eta
mistika, industria-gainbeherak eta trantsizioak
berekin dituzten gatazkekin nahasturik. Aldi
berean, mendizaletasunaren eta eskaladaren
mistika, yogarekin, astrologiarekin eta New Age
joerekin bateraturik. Eta euskal esoterismoa
loratzeko ahalegina, gatazkaren aldeko apustu
etsiezinarekin
kontrastean.

EGILEA: Igerabide, Juan
Kruz
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-167-3

Horretan guztian, eta batez ere, pertsona zenbait,
bizitza grisetik aterako dituen bidearen bila, elkar
maitatuz, elkarri min eginez, tragedian, eta batik
bat transzendentziazko fartsan barregarri bezain
maitagarri.
“Yoga-maisu
zaharra
ez
zen
mugitu.
–Aita,
aita,
aita…
Itsasaldetik kresal hotzak egun gandutsua
iragartzen
zuen.
Bilboren gain-gainetik, hegan zihoan industriagainbeheraren
halabehar
gaiztoa,
iragarpen
mingarri baten antzo.

Eskarmentuaren paperak
Berrogei urte bete da Anjel Lertxundik bere lehen
liburua argitaratu zuenetik. Berrogei urteko bere
literatur ibilbideari pasatu dio ispilua, eta ez da
esku hutsik etorri. Ekarri digun emaitza
fragmentarioa da: hainbat literatur gairen
inguruan antolatutako glosak, zatiak, testu
laburrak,
hausnarketak,
haurtzaroko
oroitzapenak, idazle estimatuen aipuak… Testuen
gatzean dago zaporea, eta testuen antolakuntzan,
berriz, sekretua: oharrez, albo-markaz, paperpuskaz betetako lan horrekin autorearen ispilu
kabala
osatzea.
EGILEA: Lertxundi,
Anjel
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-171-0

Ez
da
autobiografia
bat,
baina
badu
autobiografiatik. Ez da oroitzapen liburu bat,
baina asko zor dio oroimenari. Dietario batetik
hurbil dago, baina ez dago egunerokotasunaren
mende. Bere buruaz ari da autorea, baina ez da
bere burua liburuaren xedea. Xedea da berrogei
urtean jarraitu dion irakurlearekin elkarrizketan
sartzea.

Espainolak eta euskaldunak

EGILEA: Azurmendi
Otaegi, Joxe
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-846-7

Liburu hau ez da beste bat, beste asko bezalakoa.
Joxe Azurmendiren saiakera guztiek pizten dute
interesa eta jakin-mina irakurleen artean, baina
Espainolak eta euskaldunak bereziki garrantzitsua
delakoan gaude, apartekoa. Ez bere neurriagatik
soilik, hori ere azpimarratzekoa izan arren. Edukia
du mamitsua, berebizikoa. Espainolen eta
euskaldunen mitologia eta ideologia linguistikoen
historiak
osatzen
du
obraren
muina,
ernazimentuan oinarrituz batez ere, nazio
askotako eta garai guztietako materialak biltzen
baditu ere. Kanpotik batek pentsa lezake hori
historiazale eta filologoentzako lan berezitua dela;
ez horregatik. Azurmendiren erudizio erraldoiak
eta iturrien zabalak obrari zientifikotasun osoa
ematen badiote ere, bere meriturik berezkoena,
originaltasunik behinena, Euskal Herriaren izateaz
egiten duen gogoetan dago, euskaldunen bizi nahi
eta ezinaz jarduteko moduan. Luma zorrotz eta
dantzariz.
Dialektikaz
eta
polemikaz.
Pentsamendu eta sentimenduak uztartuz. Esan
beharrekoa da liburuaren proiektua eta lehen
idazketa 1976an burutu zela, beroaldi batean, eta
hala ere gaurkotasun izugarria duela, gure arazo
eta zauriak zahar-berriak diren seinale; orduan
argitaratu ezinda, ekarpen eta hausnarketa
gehiagoz horniturik eskaintzen digu gaur. Gure
lehenari, orainari eta horiekin batera geroari begi
berriekin begiratzeko gonbidapena egiten digu
Azurmendik, topiko oker franko uxatzen ditu, eta
hutsik egiteko beldurrik gabe esan dezakegu
Espainolak eta euskaldunak irakurtzen duena ez
dela axolagabe geldituko, ezinbesteko erreferentzia
bihurtuko
baita
gai
hauetaz
kezkatutako
edonorentzat.

Etorkizuna
Heldu orainari dio zuhur-hitzak, 'etorkizuna gure
esku dago' errepikatzen dute nekagaitz medioetan.
Eta bien bitartean, iraganari begira, mirarik gabe
bada ere, ari da Zaldua ipuin-sorta berri honetan.
Zer ote du iraganak halako setaz aldatu nahi
izateko. Beharbada ez gaude iraganaz oso harro
eta
horregatik
aldatu
nahi
genuke.

EGILEA: Zaldua, Iban
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-134-5

Autoreak bere aurreko ipuinetan erabili ohi dituen
osagaiak erabili ditu liburu honetan ere: ironia
erregosi apur bat, zientzia fikzio ukitu sinesgarriez
lurrindua,
absurdotik
atximur
bat,
egunerokotasunetik koilara bete, akaso giza
harremanen gatzak gazituago dator oraingo
honetan; beti bezain iradokizunez betea, hala ere.
Ez da erraza esaten horietako zein osagaik
behartzen duen irakurlea ipuin bakoitza hasi eta
bukatu arte ez eskuetatik uztera, beharbada
denen nahasteak. Segurua dena da ipuin bilduma
irakurri eta nekez ahaztuko dituela bertan
kontatzen direnak eta aktoreak.

Etxe hutsean
Gertakari latz batetik abiatuta —autoreari ia
batera hil zaizkio aita eta ama—, haien etxe
hutsaren barruan kutxa huts hits bat balitz bezala
sentitzen du, eta modu naif batean egiten du
bertako bisita, oroitzapenak aletuz, sentimenduei
askapen baimena emanez, heriotzaren berri eta
giza
kondizioarena
ematen
du.

EGILEA: Linazasoro,
Karlos
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-175-8

Linazasorok haur eta gazteei zuzendutako liburua
dela esaten du, baina helduen sailean sartu dugu,
ez dugulako haurrentzako poesia sailik, baina
baita
helduentzako
literatura
ere
izan
daitekeelako.

Etxearen negarra
Ez da beti erraza izaten etxe bat eskuratzea
bizitzeko. Etxez aldatzea bizitzaren proiektu berri
bat hastea izaten da. Edelmirok, mutil gazte
gehienek bezala, kezka bat du buruan; kezka
batek, ordea, ilusio bat gordetzen du bere baitan
sarri askotan. Elisa izena du Edelmiroren kezkak,
eta ilusioak. Elisa emakumea da, argia, burutsua,
eta fundamentu handia dauka; alegia, kezka asko
sortzeko
abilidadea.
Kandida da Elisaren ama, eta Edelmiroren
buruhaustea.
EGILEA: Juaristi
Galdos, Felipe
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-546-6

Euskal Hiria sutan
Orain. Hemen. Gure inguruan gertaturiko
istorioak, gertatzen ari direnak apika. Drogasalerosketa zein bikote arazoak, politikoen
ustelkeriak nahiz guraso eta seme-alaben
konponduezinak.

EGILEA: Montoia,
Xabier
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-410-0

Gai guztiak dira posible, giro guztiek dute tokia,
jende-mota orok du bere txokoa euskal hiri
honetan. Ipuingintzarako bere maisutasuna behin
baino gehiagotan frogatu ondoren, anbiziorik
handieneko proiektuari ekin dio Xabier Montoiak
bilduma berri honetan: idazkera doi eta estilo
zehatzez, gizarte baten luze-zabala erakutsi, bere
xehetasun txikienetan ez bada, bai bere ezaugarri
eta
zertzelada
nagusietan.
Asmamen izugarria, girotze bikaina, erritmo
lortua, teknikaren menperatzea aipa litezke
lanaren dohainen artean. Horien gainetik edo
azpitik, baina, pertsonaien eraikuntza biribila eta
haien
gorabeheren
sinesgarritasun
osoa
nabarmentzen dira; euskal hiri honetan ere sutan
baitira gizakien bihotz beti zaurituak.

Euskaldun guztion aberria

EGILEA: Zaldua, Iban
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-220-5

"Zer garen eta zer izan nahi genukeen. Hara hor
buruhausteak eragiten dizkigun arazo bat, bai alor
pertsonalean bai alor politikoan ere, herri bat (edo
bi, edo hiru edo batere ez) garenez gero. Eleberri
honetako
protagonista,
Joseba
Anabitarte,
eskizofrenia batean bizi da. Unibertsitateko
irakaslea da, aspertuta dago gure hemengo giro
politikoarekin. Baina aspertze horien arrazoiak oso
ezberdinak izan daitezke andrearekin baldin
badago edo koadrilako bere lagun minarekin, edo
Zuriñe bere ikaslearekin. Alaskako unibertsitate
batetik etorri zaio eskaintza bat, Euskal Herriari
buruzko ikastaro bat emateko. Aukera ederra
iruditzen zaio Euskal Herritik ihes egiteko. Edo
beste zer edo zeretik doa ihesi? Kontua da ihesi
doala, behintzat. Alaskan, bakar-bakarrik, eta
gure herriari buruz deus ez dakitenen aurrean,
Euskal Herriaren historia fantastiko bat asmatzen
du.
Gazia da, sarkasmoz betea, lehen hitzetik
harrapatzen zaituena, pindartsua. Hitz batean,
umoretsua da, bai, eleberri labur hau, baina
irakurri ostean min eragiten duena."

Euskararen etxea

EGILEA: Salaburu, Pello
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-126-0

Ez da dudarik euskarak aurrera egin duela
azkeneko hamarkada hauetan. Eta aurrera egin
du, batez ere, belaunaldi oso batek bere indar
guztiak isuri dituelako ahalegin horretan. Baina
aurrera egite horrek kostu handiak izan ditu
hizkuntzarentzat: gero eta euskara kaxkarragoa
entzuten da. Garai hartan pentsatzen ez ziren
ondorioak izan ditu etxe barnean ere: gure
harremanetan,
administrazioko
langileetan,
ikasleen artean, gizartean, sinboloek orakatzen
dute anitzetan lortu nahi dena. Gainera, garai
hartako militantismoa galdu da, gaurko gazteek
beste modu batera ikusten dute hizkuntzaren
kontua, eta horrek eragin handia izan dezake
euskararen garapenean hurrengo urteetan. Ez
dakigu honen eragina norainokoa izan daitekeen.
Bestetik,
euskaldun
euskaltzaleak
aparteko
mundu bat osatzen dugu, atzerritarrak gara gure
gizarte ofizialean. Hobeki honetaz guztiaz etxe
barruan mintzatzen hastea. Eta honetaz guztiaz
dihardu Pello Salaburuk gutun moduko liburu
honetan. Gazte bati egiten dio gutuna, baina
gutun irekia da: gazteek ez ezik autorearen adin
direnek ere inoren posta sekretua urratzeko
lotsarik gabe irakurtzeko egina da, ekialdeko
euskalkietatik euskara batura hurbiltzeko hitz lau
eredugarria dakarrelarik, ez teorian praktikan
baizik.

Ezer baino lehen

EGILEA: Iturbe Maiz,
Arantxa
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-845-0

Estilo berri bat dakar Arantxa Iturbek: freskoa,
bixia, lotsagabea. Bere ipuinak azkarrak dira,
arinak,
ironikoak;
gizon-emakumeen
arteko
harremanen ikuspegi berezia eskaintzen dute,
umoretsua eta aldi berean sakona, eta ahaztu
ezina da bertan agertzen diren emakumezkoen
antologia: gazte eta zaharrak, alai edo tristeak,
kaskarin ala samurrak, baina beti maitagarriak.
Ipuinak
asmatzeko
izugarrizko
irudimena
erakusten du Iturbek bere lehenengo liburu
honetan, eta horrekin batera ahozko euskara
bizia; ez ordea Joanesen baserriko iturritik hartua,
baizik eta gaurkoa eta kalekoa. Izango du
zerikusirik horretan egilearen irratilari-ofizioak,
kontakizun hauek irakurtzean sarritan irudituko
baitzaizu belarrira hizketan ari zaizula norbait,
istorio txiki eta gaxiak kontu-kontari.

Ezjakintasunak
Jakinaren gainean, ezjakina na-hiago askojakina
baino. Bizi bakarra gutxiegi baita buruz bizitzen
ikasteko.
Dakiguntxoak
ez,
ez
dakigunak
adierazten
gaitu
ondoen.
Nabigazioak, jakina, barne kostaldeetan barrena
jarraitzen du. Lur umeleko paisaiak dira: gizakiok,
berbak eta atxikimenduak endredatuz, ehundu
ohi
ditugun
tratu-molde
zaharberrituak.

EGILEA: Markuleta,
Gerardo
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-132-1

Gero, labur-laburraren esparrua: ekialdera gura
gabe, haiku baino areago “kaiku” modukoak. Eta
epigrama tankerako zenbait ziri-marra, ondoren.
Azkenik –baina ez atzenik–, beste hainbat irrigai:
zirrikituez,
hauskortasunaz
eta
artefaktu
berbazkoak egiteko grina lagagaitz honetaz.

Fatum
Lisboako bazter ilunenak garbitzen ari da norbait:
kalean dabiltzan prostituta zaharrak, jonkiak,
eskale eta arloteak hilik agertzen hasi dira;
horietako bat zen Mariza, eta hiltzailearen bila
ekingo dio haren adiskide Mario Barbosak.

EGILEA: Arretxe Perez,
Jon
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-653-1

Polizia ohi eta fado-kantaria, cachaça-edale eta
bihozbera, Mario Barbosa da istorio honetako
pertsonaia berezi eta ahaztezinetako bat. Bestea,
berriz, Lisboako hiria bera, bertako aldapa eta
tranbiak,
kale
estu
eta
begiratokiak,
maitemintzeko nahiz hiltzeko aproposak izan
litezkeen txoko ezkutuak.

Galerna

EGILEA: Esnaola, Iratxe
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-860-3

Abuztuko azken eguna da itsasertzeko hiri
turistiko batean; beroa jasanezina da, eta galerna
datorrela antzematen da. Giro sargori horretan lau
pertsonaia: Nora eta Sebasian Bechener, batetik,
adin ertaineko turista bikotea, bata besteaz
aspertuak eta sentsazio berrien bila, zer nahi
duten argi ez badakite ere; hoteleko zuzendaria eta
bere alaba nerabea, bestetik, nora ezeko uharte
banatan sartuak, ametsaren eta errealitatearen
arteko arrakalan eroriak. Lauren arteko harreman
sare bat hedatuz doa, gero eta nahasiagoa, guztiak
ere korapilatuko dituena. Erritmoaren erabilera
zehatzez
eta
tentsioari
une
oro
eutsiz,
sentimenduen biluzte-ariketa bikaina egin du
egileak Augustin Zubikarai nobela labur saria
irabazi duen lan honetan. Erromantizismoaren
antipodetan, pertsonaiekiko distantzia nabarmen
uzten duen idazkera hotz eta zorrotz baten bidez,
opera prima batean harrigarria den trebezia
erakusten digu Iratxe Esnaolak, eta bihotzaren
barrunbeen ezagutza sakona.

Gasolindegian

EGILEA: Ugarte, Yurre
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-199-4

"Gertatuko zitzaizun noizbait: entzuten duzu
esaldi bat eta hitzek, laser isil nahiz indartsu
baten antzera, zainak ireki, zainen barruan sartu,
atzera zainak itxi eta odolean txertatuta geratzen
zaizkizu,
burutik
behatzetarainoko
buelta
etengabean. Agian esaldia izan beharrean,
pertsona bat da: ezagutu duzu, eta zure bihotzean
hartzen du aparkalekua. Edo egokitu zaizu
ezusteko egoera bat, adibidez, Arte Ederretan
lizentziatua izanik gasolindegi batean lanean
aritzea, eta jasangarria egiteko errealitateak
asmatzen
dituzu.
Horrelakoa da Gasolindegian hau: leku bat, bai;
zazpi kontakizun, bai; eta aldi berean gure
barruan
burutik
behatzetaraino
buelta
amaigabean dabilen guztia."

Gerezi denbora
Benetan gertatua da: anarkista batek eta apaiz
batek
antolatu
zuten
CNTk
atxilotutako
artzapezpiku bat askatzeko ekintza. Gerra
denborako beste hainbat gertaera bitxi -benetako
nahiz alegiazko- kateatu ditu egileak, film
baterako ari balitz bezala, irakurlea ezusteko
bihurgunetan
barrena
ekartzeko:
Bilbotik
Donostiara,
atzeguardiatik
lubakietara,
komediatik dramara... Gerezi denbora nobela bizibizia da, Inazio Mujikaren irakurleak aurrenik
harritu eta berehala txunditu egingo dituena.
Ezpainetan irria uzten du; eta eztarrian, errea.
EGILEA: Mujika Iraola,
Inazio
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-142-0

Gloria Mundi

EGILEA: Morillo Grande,
Fernando
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-145-1

Ondarroako Udalak eta Elkar argitaletxeak
antolatzen duten Augustin Zubikarai Nobela
Laburrentzako Sariaren irabazle izan da aurten
obra hau (Iñaki Irasizabalek idatzitako Burua
txoriz beterik lanarekin erdibana). Munduaren
geroa alda dezakeen deskubrimendua potentzia
handien isilpean gorde dute nazioarteko fisikari
ospetsuenek, II. Mundu Gerraz geroztik. Mende
erdi geroago, Donostiako International Physics
Center-eko fisikari gazte bat, Mireia Elosegi,
ikerketa bat egiten ari da, bakarka baina ez berak
uste bezain sekretuan. Zientzia eta espioitza
uztartzen dituen thriller indartsu honek beregan
biltzen ditu irakurlea harrapatzeko dohain
guztiak: jakin-mina pizten duen planteamendua,
arriskua, armak, amodioa, ekintza aurrera
eramateko trebezia, hari guztiak egoki josteko
abilezia, erritmo arina… Orain arte nerabezaroko
kezkak eta gazi-gozoak kontagai bihurtzen bikain
moldatu
den
Fernando
Morillok
egiazko
maisutasuna
erakusten
digu
misterioaren
generoan ere, gaia ongi ezagutzen duenaren
segurtasuna, ofizioa menderatzen duenaren
sinesgarritasuna
eta
hizkuntza
biziaren
gozotasuna elkartuz.

Goizuetan bada gizon bat…

EGILEA: Perurena,
Patziku
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-173-4

"Goizuetan bada gizon bat... Hunkigarriak,
bertsoak. Eta zenbat aldiz ez ote ditugu kantatu
hainbat afalondotan. Izanez ere, horren ederki
paratu zizkigun Mikel Laboak, hautspetik atera
eta [...]. Goizuetako kanta xahar horren sustrai
bila, hasi banintzen hasi, jainko ttikiak bestek ez
daki, zenbat buruhauste ibili izanen dudan
geroztik, beste hogeiren bat urtez edo, hara eta
hona, maitale liluratua bere guzizko maitearen
atzetik bezalatsu...". Halatsu deskribatzen du
autoreak ikerketa lan erraldoi honen abiapuntua
eta garapena. Aitortu beharra dago liburu honen
orrialde bakoitzean antzematen dela autorearen
pasioa, grina eta jakin-mina eta asmatu egin duela
ageri diren leku eta gertakari ilunez irakurlea
liluratzen.
Ez da hau, hala ere, Trabukoren historia
tristearen kontaketa hutsa, hori bada ere
abiapuntua. Atari eder bat da bestela inongo
historia-liburu marduletan ateratzen ez diren
herritar
xume
aspaldi
hildakoen
grinak,
maitasunak eta bizimodua ikasteko, burdinolen
inguruko elezahar ilunak ezagutzeko: olajaun eta
meatzarien arteko istiluak, noble eta bilau arteko
espak, arrazakeriak, amodio eta gorroto kontuak,
heriotzak...
Goizueta eta inguruko herri eta auzo, leku eta
jendeak dira liburu honetako pertsonaia nagusi,
baina aise ikus daiteke Euskal Herri berdeko beste
hainbat eta hainbat herri, auzo eta jende Goizueta
eta
inguruko
horien
baitan.
Liburu hau irakurtzen duenak ez du modu berean
entzungo Mikel Laboa kantari: Goizuetan bada
gizon bat...

Habitat
Bigarren ipuin-liburua kaleratu du Katixa
Agirrek, Igartza bekaren laguntzari esker: Habitat,
sei istorioz osaturiko bilduma, kokalekua duena
ardatz eta lokarritzat: Etxea: aterpe naturala,
gotorleku
sekretua,
maitasunerako
habia,
independentziaren eremua, bakardade goxorako
abagunea. Etxea: gure habitat ideala. Hori
bakarrik al da etxea? Gaur egun, luxuzko
produktua ere bada. Hipotekak. Alokairuaren
komeriak. Auzokoekin gatazkak. Feng Shuiaren
esperantza.
EGILEA: Agirre
Miguélez, Katixa
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-671-5

Sei ipuinetan zehar, pertsonaiek hain goxoa ez den
bakardadea pairatuko dute, hain zintzoak ez diren
maitasun istorioak biziko dituzte, mudantza
etsigarriak eta bisita deserosoak agoantatu
beharko dituzte, eta batzuek, dena galduko dute
etxeak ordezkatzen duen ustezko independentzia
horren peskizan.

Haiek zergatik deitzen dute
Euskal Herria eta guk Ithaka

EGILEA: Biosca i Llahí,
Marc
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-169-7

Liburu honek, tituluko galderatik abiatuta, Euskal
Herrian eta Katalan Herrialdeetan XX. mendearen
bigarren
erdialdetik
aurrera
garatutako
kantagintza, herri eta masa kultura fenomenoa,
sakon aztertzeko bidea ematen du. Eta horrela,
fenomeno honen ezaugarri eta oinarri linguistiko,
historiko, estetiko eta oroimenekoak azalduta,
hauek
bi
herrietako
nortasun
nazionalen
eraikuntzan izan duten eragina argitzen digu.
Salvador Cardusek hitzaurrean dion moduan, "
nahiz kantagintzari buruzko hausnarketa izan,
irakurleak, bi herrien argazki garbia aurkituko
du".

Haragiaren gauak eta egunak
Orain dela urte batzuk ekin zion Joan Mari
Irigoienek proiektu luze eta mamitsu bati:
"Orbetarrak" trilogiari. Horren lehen emaitza iaz
kaleratu zen, 2008an: Bestea da mundua, Nazario
Orbe
eta
Regina
Aldasoro
protagonistak
ezagutarazi zizkigun eleberri mardula, hain zuzen
ere. Haren jarraipena ezagutu nahi, edo zuzenean
familia honen bizikizunetan murgildu nahi
duenarentzat, hona orain Haragiaren gauak eta
egunak.

EGILEA: Irigoien
Aranberri, Joan Mari
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-730-9

Teofilo Maria, Damaso, Domingo, Maria Bibiana,
Gabino eta Ada, horra Orbetarren etxeko
semealabak, Nazario eta Reginaren askazia
jarraitzera datozenak: sinesmen zindo eta oinarri
sendoenetan
finkatutako
sendia…
baina
eraikuntzarik gotorrena ere kordoka daiteke,
halako
batean.
Orbetarren
sagako
bigarren
liburukian,
protagonisten
nortasun
eta
berezitasunak
ezagutuko ditugu, bakoitzaren ametsak eta
ekintzak, nahiak eta ezinak, eta, etxekoen
gorabeheren bitartez, XX. mende hasieratik 36ko
gerrara bitarteko mugimendu eta gertakarien
lekuko
bihurtuko
gara.
Joan Mari Irigoienek gonbidapen berezia egiten
digu irakurleoi, bidaia narratibo luze honetan
partaide izan gaitezen, bertako pertsonaien
abenturetan barneratuta haien bizipen eta
sentipenen kide sentituko garelakoan.

Ihes Ederra

EGILEA: Etxarte, Hedoi;
Urrutia, Alain M.
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-163-5

Argazkilari baten eta irakasle baten egunerokoa da
irudi-eleberri hau. Istorioa egungo Euskal Herrian
dago kokatua, azken berrehun urteak Frantses
Errepublika Federalean daramatzan errealitate
batean. Komikiaren gai nagusiak monogamia,
maitasuna, sexua, geopolitika, eta historiaren
aldakortasuna
dira,
Joanes
Apaolaza
protagonistak kontatuta. Ironia da nagusi
politikari dagokionean. Joanesek Ebroko Gune
Neutralera egingo du bisita, Baionan Euskal
Irauna eskuin-muturreko alderdiko buruarekin
bat izanen da, altermundialisten mitin erraldoian
ere argazkiak aterako ditu.

Izan bainintzen Nafarroako
errege

EGILEA: Epaltza Ruiz de
Alda, Aingeru
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-733-0

Horra Paris, mundu unibertsoko hiriburua, horra
Frantziako erregeren gortea, handikeria, mirari eta
desmasia guztien gertalekua: diplomaziaren
borrokaldi finak eta kaleko ezpata-ukaldiak,
arerioen pozoiketak eta ohe-lagunen trukaketak.
Parisera abiatu da Henrike Nafarroako printzea
eta
higanoten
burua,
Frantziako
errege
katolikoaren arreba Margaritarekin esposatzera,
eta berarekin darama Joanes Mailu, sinesmenez
erresumaren
zerbitzari
leialena
eta
eitez
printzearen
berdin-berdina,
Albret
eta
Borboitarren sasiko odola baitabil haren zainetan.
Batere uste ez duela, gorteko intrigetan
katigaturik ikusiko du Joanesek bere burua, eta
ezpatari gogor zenak jauregiko solas eta jolasetan
trebatu beharko du, hango azpikeriei eta hemengo
zeladei ihes egingo badie. Eta hurbil da Parisko
San Bartolome bezpera: katolikoek higanot guztiei
lepoa
egitea
erabaki
zuten
gaua…
Mailuaren odola bikainari jarraipena eman dio
Epaltzak Erresuma eta Fedea trilogiaren bigarren
alean, lehen partearen maisutasunari koxka bat
eransten baitio, gure herriaren historian giltzarri
bezain ezezaguna zaigun garai liluraz beteriko bat
abilezia apartaz nobelatuz.

Jantzi beltz bi

EGILEA: Penades, Josu
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-150-5

Hilabete gutxiko bizia gelditzen zaio Teresari.
Arantza bat eraman izan du barru-barruan
sartuta bere bizitza osoan, Almike alabak
hemezortzi urte betetzeaz batera etxetik alde egin
izana, droga-arazoak tarteko. Hitz egin nahiko
luke alabarekin, patxadaz; baina badakienez hori
ezinezkoa duela, erabakitzen du zerbait utziko
diola idatzita, hura noiz edo noiz etxera itzuliko
balitz amak bere azken hilabeteetan egunero idatzi
zizkionak irakurriko lituzkeen itxaropenaz. Alabari
idazten dizkion paperetan beren bien bizitzez hitz
egiten dio Teresak, eta, horiez gain, hil arte bete
nahi
dituen
asmoez
ere
bai.
1930-40ko hamarkadetariko batean jaiotako ama
baten ahotsa da de profundis honetan entzun
daitekeena. Drogak irentsi dion alabarenganako
enpatiaz heltzen dio itxaropenik ezaren aurkako
borrokari bere bizitzako azken hilabeteetan.
Euskal Herrian drogak harrapaturiko lehenengo
belaunaldikoen ama baten kontakizun jariotsu
honetan, bizitzea egokitu zaion mundura —dena
dela garaia zein lekua— moldatzen jakin ez
duenaren bizikizunak aurki daitezke.

Jendeen jende

EGILEA: Irigoien, Mattin
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-234-2

Jendeen jende antzerkia komedia bat da. Familia
batean gertatzen da. Erretreta hartu ondoan bere
sorterrira itzulia den izebak familiako zuhaitz
genealogikoa egina du, eta 400 askaziz goiti
aurkitu ditu bere ikerketan. Egun, denak gomit
dira besta egitera. Haatik, ustekabeak gertatuko
dira, batetik familiako hiru belaunaldiak krisi
egoera batean baitira, eta beren harremanak biziki
minbera. Bestetik, horko nagusiak nahiz eta
ogibidea bestalde izan, ardi zenbait hazten ditu
bere etxalde ttipian, eta eritasun mehatxu handiak
dira inguruko artaldeen kotsuz. Azkenik, eta
azken minutuan, nehork badenik ere ez dakien
familiako bat agertuko da diaspora urrunetik
jinik... Gure eskualdean zuhaitz genealogikoen
egiteko ohidura azkartu da azken urteetan.
Nolazpait, autoreak uste du euskaltasuna
egunerokoan bizitzeko diren nekeziak, ordainezko
bideak bilatzera bultzatzen duela jendea. Ondorioz
odola, izena, etxaldea eta arbasoak bilakatzen dira
euskaltasun permanente baten sentimendu.
Horren inguruan irri egiteko antzerkia da hau, eta
agian ikusten da printzipalena bestelakoa dela,
badirela jendeak, beren neke eta pozekin, ahal
bezala
dabiltzanak
elkarren
artean
(in)komunikatzen.

Katu jendea

EGILEA: Rodríguez
Martín, Eider
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-861-0

Ondoz ondoko lursailetan bizi diren andre-gizon
bakarti bi, euren katuen harremanek elkartuak;
eroritako hagin baten ondorioz eskolako lagun
ahaztuarekin topo egitera beharturiko erizaina;
oporrak
gurean
pasatzera
datorren
haur
sahararrak
etxekoen
artean
eragindako
aztoramena; bi lagun errepidean, berriketa
axolagabean; Parisen aberats izatera jolasten diren
neska gazte parea... Hemen eta gaur giroturiko
zazpi istorioetan barrena, gizon-emakumeen
sentimendu
esan
gabeko
eta
ahultasun
ezkutuetan arakatzen du Eider Rodriguezek:
desiraren zirrikituak, edertasunaren on-gaitzak,
diruaren morrontzak, sexualitatearen ernetzea,
ilusioen
itzaltzea...
Lurralde
lanbro-tsuetan
mugitzen dira ipuin hauek, luma bisturitzat
harturik, kontaturikoa bezain inportatea dutelarik
isildurikoa.

Korapiloak

EGILEA: Osoro, Jasone
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-8331-728-0

Zer da guk nahi gabe ere bizimodua korapilatzen
digun sentimendua? Zein da pertsonen arteko
katramila gehien sortzen dituen arrazoia? Zer da
gorputzak lotzera bultzatzen gaituen zirrara
goxoa? Deituiozu maitasuna nahi baduzu,
deituiozu sexua bestela: izenak izen, horixe duzu,
nonahi eta noiznahi, gure poz urrien eta
buruhauste ugarien iturri nagusia. Hamazazpi
ipuin eta beste horrenbeste poemaz osatutako
liburua da Korapiloak; bertako pertsonaiak ere
istorio batetik bestera igarotzen dira, haien arteko
korapiloak sortuz eta kontakizuna aberastuz, eta
irakurlearen
esku
geratuko
da,
azkenik,
protagonisten
arteko
loturak
argitzea
eta
maitasunaren puzzlea piezaz pieza osatzea.
Egunerokotasun eta absurduaren artean mugitzen
da Jasone Osoro liburu berri honetan, izenik ez
duen hiri bateko jende anonimoaren geletan
sartuz eta haien sekretuak argituz, irakurlearen
begi harrituen aurrean. Ispiluaren bestaldean gu
geu gaude ordea, norberaren bizitza ere korapiloz
betetako soka luzea baita: askatzen den korapilo
bakoitzeko
biluziago
geratzen
gara,
baina
hurbilago dugu, era berean, desira ezkutuen
ametsa.

Lagun izoztua

EGILEA: Sarrionandia,
Joseba
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-8331-794-5

Oroimena eta hitza galdu ditu Goiok, "izoztuta"
geratu da Bluefieldsgo bere erbestean, eta hari
laguntzera doa Maribel, errefuxiatuen postaria;
Ekuadorrera eraman nahiko du sendatzera, han
bizi baita paper faltsuekin Andoni, Goioren
ikaskide izandakoa, baina bidaia ez da inondik ere
erraza. Abiapuntu horrekin, hiru narrazio-hari
josten dira kontrapuntuan: Maribelek Goioren
gaixotasunaren eta laguntzen dien Urioste
familiaren kronika egiten du, orainaldian;
Andonik, berriz, 14 urte zituela Goiorekin batera
Kalaportuko jesuitenean igarotako ikasturtea
oroituko du; eta narratzaile orojakile batek
geroaldian kontatu edo iragarriko digu nola Goio,
sendatu ostean, Antarktikara doan espedizio
zientifiko batean. Managuan, etxetik irten ezinik
bizi da Armando "benetako izenez Josu",
Maribelen senarra. Ogia egiten ari ez bada
idazmakinaren aurrean ematen du eguna, tip tip
tap tip top, itxuraz sekula amaitzen ez den nobela
zirriborratzen. Bera dugu egiazki istorio hauen
guztien asmatzailea: bera bezalako jendemodu
deserrotua barrendik ezagutu nahi du, ez leku
batean ez bestean bizi ezinaren esperientzian
arakatu, denborak denoi egiten dizkigun zauri eta
tolesdurak erakutsi, Maribelekiko maitasunaren
itzaltzea esplikatu edo besterik ezean imajinatu.
Gai, garai eta gertaleku ugariko eleberria dugu
Lagun izoztua, baina, iceberg baten antzera, askoz
gehiago da sujeritzen zaiguna, irakurlearen gogoan
izotz blokeen moduan noraezean geratuko den
sentipen, ideia eta irudien mundu irudimenezko
eta hala ere erreala.

Londres kartoizkoa da
Arratsaldero igotzen da Phineas, bere lagunekin,
hamazazpigarren teilatura, handik bakarrik
ikusten baitira herriko bi sarrerak batera:
errepidea eta tren-geltokia. Itxaroten daude, izan
ere, uda honetan iritsi beharko lukeen norbaiten
zain.
Erabat amaitu ez den diktaduraren ondorengo
garai lanbrotsuan, krudelkeriaren oroitzapena jaso
eta gorde nahi dute pertsonaiek, beren zauriak
behingoz ixteko, tiraniaren zerbitzariek zirrikitu
guztiak
itxirik
dituzten
arren.
EGILEA: Elorriaga, Unai
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-731-6

Berrikuntza osoa eman dio Elorriagak bere obrari,
bai gaiaren, bai idazkeraren aldetik, baina bere
erroei eutsiz: itxurazko soiltasun guztiz landua,
literatur
lana
erlojuaren
doitasuna
duen
artefaktua ere izatea, gizon-emakumeen beldur eta
sentimendu sakonetara heltzeko gaitasuna.

Mailu isila

EGILEA: Igerabide, Juan
Kruz
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-144-4

Mailu Isila hiru zatitan banaturiko ibilbide bat da;
lehen zatia, maldan behera doa, errealitate
gordinera; bigarrena, maldan gora, goi-arnasaren
bila; bi alde horietan, euskal poeten eta munduko
poeten oihartzunez beterik daude poemak. Baina
ibilbide hori, behera zein gora doalarik, ez da
lineala;
gora-nahiak
eta
behera-beharrak
txirikordaturik
daude,
antzinako
arkanoan
bezalaxe (bi suge txirikordaturik; edo, gauza bera,
estilizatuagoa:
Taoren
irudi
biribila,
hain
modakoa). Txirikorda horren baitan jaiotzen da
hirugarren zatia, egunerokotasun gordinari lotua
eta, aldi berean, goi-kiriken egarri, etengabe
kontzientzia mailukatuz, mailu isil, ironia eta
errukia elkartzen diren euripean.

Mendaroko txokolatea

EGILEA: Irasizabal
Izagirre, Iñaki
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-852-8

Bere jatetxea eta neskarekiko gorabeherak beste
kezkarik gabe bizi da Aitor. Halako batean, baina,
hildakoak hasiko dira irteten armairutik, eta bera
ere zipriztinduko du odolak; kontua nondik nora
doan ez badaki ere, erreakzionatu egin beharko du
Aitorrek eta egia bilatzen hasi, ikertzailetan
jolasteko gogoz ez baizik eta bizirik irauteko sen
hutsez. Egiazko euskal izaera eman dio Iñaki
Irasizabalek nobela beltz honi, ez bakarrik
gertalekuak gure inguruko paisaiak direlako:
pertsonaiek ere halako sinesgarritasun bat dute,
beren arazo, beldur eta erdipurdikeriekin;
horrenbestez, idazkera azkar eta zinematografikoz
ondutako kontagai sendo bat lortu du egileak,
amaitzean, irakurketaren atseginarekin batera,
nolabaiteko gustu gazi-gozoa uzten duena,
bizitzarena bezalakoxea.

Mendiko behatokia
Naturak bere hizkuntza propioa du, bere poetika.
Pello Zabalaren asmoa da izadiaren gramatikan
sartzea, behatzearen poderioz, harekin bat
egitearen amorez, ulertzen saiatzea. Oharpen
horiek egunen gurpilean idatziz osatua da liburua.
Liburuak egunerokoaren forma hartu du. Izadian
gertatzen ari dena apuntatuz doa eta horrek
barruan sortzen diona hausnartuz idatzi ditu
eguneroko piezak.
EGILEA: Zabala, Pello
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-165-9

Musika airean
Leiho ondoan ematen du eguna Elenak, kalera
begira, munduan egin beharrekoak eginda
dituelakoan. Seme-alabek Ekuadorreko neska bat
ekarri diote, etxeko lanetan laguntzeko eta etxetik
ateratzera animatzeko. Elenak, baina, bertan
geratu nahi du, bere oroitzapenei atxikia.

EGILEA: Jaio Eiguren,
Karmele
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-732-3

Maitasuna eta gorrotoa, adiskidetasuna eta
zeloak, bizinahia eta etsipena… Sentimenduen
nobela da Karmele Jaioren bigarren eleberri hau,
pertsonaien nortasuna fintasunez deskribatzen
duena eta, oroz gain, bizitza den sinfonia
erraldoiaren handitasuna azpimarratzen duena,
bere gazi-gozo eta kontraesan guztiekin.

New York, New York
Haren heriotzatik urtea betetzera doanean, gure
gogoan dagoela erakusteko, omenaldi xume bat
egin nahi izan diogu Gotzon Garateri, argitaletxe
batek dezakeen modurik sinple eta, aldi berean,
egokienean: egilearen liburu bat argitaratuz.
New York, New York 1988an kaleratu zen
lehenengoz. Liburu honek zenbait berrikuntza
ekarri zituen Garateren obran: batetik, kronikaren
generoa landu zuen estreinako aldia zen; bestetik,
euskalki guztietako ekarriak bereganatzeko asmo
ageria
erakusten
du
Gotzonen
idazkerak.
EGILEA: Garate
Goihartzun, Gotzon
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-670-8

Orain, 21 urte iragan eta gero, edizio berritu
batean eskaintzen dugu liburu hura, irakurle
berrien eskuetan jartzea delakoan gorazarrerik
onena. Garateren ikasle izandako Juanra
Madariaga poetak egin du hitzaurrea, eta Ainhoa
Lendinez Garate idazlearen ilobak egin du
hizkuntzazko
gaurkotzea.
New York, New York: gure zibilizazioaren hiriburu
globala, inperioaren gunea, ametsen hiria,
munduan den herririk harrigarrienetakoa. Egileak
esaten digun bezala, beste edonon aurkitzen diren
alderdi on eta txarrak eriden litezke bertan, neurri
handi, ikaragarri, miresgarritan. Munduko bost
hegaletatik
heldu
diren
kulturak,
askazi
guztietako jendea, hamaika bizimodu bitxi
elkartzen dira New Yorkeko karriketan; hilketak,
droga, gangsterismoa, bortxakeria, baita jende
bihotz-zabal
eta
jatorra
ere.
Liburu hau idatzi aurretik 18 udaldi eman zituen
Gotzon Garatek New Yorken: Bronxeko Fort
Apachen lehenik, eta Manhattanen gero, Harlem
eta Washington Bridge ondoan, munduan drogarik
gehien saltzen omen den auzoan. Berak zuzenean
ezagutu dituen gertakariak edo auzo horietan
agitu izan direnak eskaintzen dizkigu kontakizun
hauetan.

Nora ez dakizun hori
Idazle gazteentzako Igartza bekan akzesita lortu
eta haren laguntzaz plazaratu du Irati Jimenezek
bere lehen eleberri luzea, idazkera eder eta sendoz
fikzioaren
magia
berreskuratzen
diguna,
maiteminduen
ipuinak
eta
ipuinekin
maitemintzea.

EGILEA: Jimenez
Uriarte, Irati
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-672-2

Batetik Martin dugu, urtetan munduan barrena
ibili ondoren Bilbora itzuli dena, argazkierakusketa bat egiteko asmoz, eta hor non ikusten
duen, hainbat hiritan egindako erretratuetan,
emakume bera agertzen dela beti, erdi ostenduta.
Bestetik Nora, irratian gaua bere ahots eztiaz
janzten duena, baina hainbat sekretu gordetzen
dira haren etxean, gaziak eta gozoak. Maitasun
ezinezkoak eta kasualitate gertagaitzak topatuko
dituzu
eleberri
honetan,
likantropoak
eta
banpiroak, arima erosten duten aingeruak, ama
hil ostean jaiotako haurrak, magoak, bidaiak,
ipuinak… Pasioz eta liluraz beteriko liburua, jario
hordigarri batez idatzia, amodio debekatuek bezala
utzi ezinezko sorginkeriaz lotuko zaituena.

Ortzadarra sutan
Bizitzaren eskolari eta esanahiari buruzko
eleberria da, nolabait, Ortzadarra sutan. Izan ere,
bizitzen ikastea ez da samurra inorentzat: ez dago
inon argibiderik, ez erreklamazio-orririk. Eleberri
honetako protagonistak -18 urteko lau neska eta
beste lau mutil- gogor eta tematsu ahaleginduko
dira, lagunarteko solasean nahiz parrandan,
bizitzaren
eskola
horretako
ikasgaiak
bereganatzen: jakin-minaren irrika, sexu-jolasen
saltsak, poz neurgaitzak eta desilusiorik latzenak.

EGILEA: Morillo Grande,
Fernando
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-850-4

Ostegunak
Euskal literatura serioa iruditzen zaizula? Ez
zarela inoiz dibertitzen liburu bat irakurtzen?
Orduan ez duzu Ostegunak ezagutzen. Jon
Arretxeren lan hau umorearen, desmadrearen,
ondo pasatze axolagabearen apologia hutsa duzu,
alde guztietatik.

EGILEA: Arretxe Perez,
Jon
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-847-4

Postkronikak
Kazetaritzaidazkeraz
kontatua,
aspaldian
argitaratutako bost erreportajeren berridazketa da
liburu hau. Abiapuntua, galderaz betetako karpeta
batzuk izan ziren, eta kazetariaren gogoratu
beharra eta ahaztu ezina. Bilaketa amaitu eta
gero, esan daiteke erantzun batzuk topatu dituela,
eta beste batzuk oraindik ere airean geratu direla.
Alberto Barandiaranek berak dio liburu hau egin
ezin izanaren kronika bat dela.
EGILEA: Barandiaran,
Alberto
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-675-3

Sinesmenak eta usteak

EGILEA: Arrieta
Urtizberea, Agustin
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-207-6

Norberaren sinesmen, uste eta iritziek mapa
antzeko bat osatzen dute. Mapa hori garrantzitsua
da eguneroko bizitzan, orientatu egiten gaitu-eta.
Areago, nolako sinesmenak halako ekintzak.
Baina nola eskuratzen ditugu sinesmen eta uste
horiek? Nola iltzatzen dira guregan? Kezkatzen al
gara usteen eta sinesmenen zehaztasunaz?
Edozein gauza sinets al daiteke? Sinesmenak eta
usteak finkatzeko zenbait bide aztertzen ditu
autoreak lan atsegin honetan, eta zentzu
komunaren alde argudiatzen du. Ildo horretatik,
filosofiaz, zientziaz eta erlijioaz ere mintzatzen da
ezinbestez. Azkenik, erlijio sinesmenen inguruko
zenbait onarpenen ahulezia agerian uzten saiatu
da. Adibidez, uste zabaldua da baliorik gabeko
basamortu bihurtuko zaigula erlijiorik gabeko
mundua. Uste hori gezurtatzeko saio bat ere bada
liburua.

SPrako tranbia

EGILEA: Elorriaga, Unai
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-8331-732-7

Benetako harribitxi bat da SPrako tranbia, lehen
obra batean harrigarria den maisutasunaz idatzia.
Harrigarria da gai nagusia ere, egilea gaztea izaki:
agure baten eromen prozesua, izugarria izanda ere
espanturik gabe kontatua; eta hunkigarria,
dudarik gabe. Gaiaren gainetik, azpimarratzekoa
da sentipenak transmititzeko egileak daukan
modu berezia, sentimenduez aritzeko estilo fin eta
dotore hori. Protagonisten artean solasaldi
txinpartatsuak
topatuko
ditugu,
pasadizo
xelebreak,
erromantizismo
samurrez
edo
sentsualtasun lotsati batez beteriko pasarteak,
edo lente distortsionatu batekin ikusiagatik guztiz
erreala zaigun egunerokotasun bat. Ohartzekoa
da, halaber, obraren umorea: Elorriagak ez du
algara bilatzen, baina ironia mehe bat sumatzen
da orriz orri, bai istorioari eta pertsonaiei
dagokienez, baita hizkuntzari eta idazketari buruz
ere, bere langintza ongi ezagutzen duen egilea
denez jolasak, paradoxak eta bestelako keinuak
tartekatzen
baititu
Elorriagak,
idazle
maiteentzako omenaldiekin batera.

Sua falta zaigu
Lehenengo zigarrotik lehenbiziko ezkontzara,
aurreneko desilusiotik zaputzaldian instalatzera,
intentsitate bereziz jantzitako zazpi istorio ehundu
ditu Katixa Agirrek bere estreinako narraziobilduma honetan, gaztaro mitifikatuaren muga
lanbrotsuak heldutasun harrigarriz marraztuz.
Gizakion larrialdiak, interes-talkak, komunikazioarazoak, harremanen arrakalak azaltzen zaizkigu
ipuinotan, kontatzailearen trebezia erakusten
duen soiltasun dotorearekin, noiz umore gaiztoa
noiz ironia mehea erabiliz, begirada zorrotzaren
eta gupidaren arteko orekarekin jokatuz uneoro.
EGILEA: Agirre
Miguélez, Katixa
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-857-3

Sustrai beltzak
Terrorearen generoa landu du oraingoan Arretxek,
hamaika istorio beldurgarri biltzen dituen ipuin
liburu honekin. Hilketa odoltsuak aurkituko
ditugu batean, zomorroak ilunpean bestean,
ulertu ezinezko gaiztakeria eta krudelkeria
hurrengoan... Izugarrikeria horien gertalekuak,
berriz, munduko hainbat txoko izan litezke:
Marrakex, Siberia, Amazonia, Lahore, Varanasi...
baina baita aireportu aseptiko bat, edo norberaren
atariko etxe arrunt bat ere, ikarak nonahi eta
noiznahi
harrapa
gaitzake-eta,
ustekabean
gehienetan.
EGILEA: Arretxe Perez,
Jon
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-862-7

Talatik tiroka
Politika, sexua, filosofia, irakaskuntza, literatura,
bere familia, erlijioa, futbola, psikoanalisia…
edozer gai jo dezake Markos Zapiainen begirada
aztiak eta esku jolastiak. Bere marka, baina,
ikuspegian dago, aldi berean umoretsua eta
zorrotza, ezusteko perspektiba batetik abiatu eta
ekarpen originalak egiten dituena, goiak eta
beheak uneoro nahastuz: bere ikasleen pasadizo
bat erabil dezake auzi antropologiko bat argitzeko,
edo teologia zerutiarrean hasita komuneko
eskatologian
amaitu.
EGILEA: Zapiain Agirre,
Markos
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-682-1

Azkeneko zortzi urteetan idatzitako saiakera
laburren bilduma hau XXI. mendearen hasierako
kronika atipikotzat ere har liteke, zuzentasun
politikotik urruti baina gizarteko bidegabekeriak
salatzeko gertu. Idazkera beti malgu, esanguratsu,
aldi
berean
jantzi
eta
popular
batez,
entretenimendu nahiz gogoetaren bila doazenak
esne-mamitan edukiko ditu, eta irakurri berri
dutena zer den zalantzarekin utziko: sakon, oso
sakon pentsatzen duen umoregilea, ala alai, oso
alai ari den pentsalaria.

Tentazioak

EGILEA: Osoro, Jasone
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-848-1

Ipuin bilduma bat da Tentazioak, 25 istorio labur
biltzen dituena. Gaia, mundua bera bezain
antzinakoa: maitasuna, sexua, gizon-emakumeen
artean sortzen diren sentimendu, korapilo eta ezin
ulertuak; betidanikoa, eta aldi berean guztiz
berria, egunero deskubritzen duguna, ustekabean
bere sareetan harrapatzen gaituena. Patxi
Ezkiagak hitzaurrean dioen legez, idazle gazte
honen istorioak bizitzaren arriskuez, zirraraz,
misterioz eta ahalbidez gainezka daude (...)
konfesaezinak zaizkigun gure ezkutuko irudien
aurrean, unetxo batez bederen, jar gaitezen.
Idazkera, berriz, arina eta jostalaria du; hizkuntza
erraz eta gozoa darabil, baina aldi berean landua,
esan nahi duena zehatz esateko balio diona;
sujerentzia erabiltzen du uneoro Jasone Osorok,
erdi-esanak eta esan gabe ulertu behar direnak;
badu malezi punttu bat, badu erotismo ukitu bat
ere pasarte askotan, irakurlea aztoratu edo
erakarriko duena. Oharkabean pasatzen dira
sarritan idazle berrien lehen obrak. Zinez uste eta
espero dugu kasu honetan ez dela halakorik
gertatuko, liburuaren kalitateak eta gaiaren
interesak jendearen arreta erakarriko dutela.
Esaera zahar batek dioen moduan, bertan
erortzeko omen dira tentazioak. On egin diezazuela
erorketak.

Tigreak hondartzan
Animaliek txiki-txikitatik txunditu zuten Ander,
hezur-haragizkoek nahiz irudimenezkoek: herriko
hondartzan bisitari arrotz batek eginiko hareazko
tigrefamiliak edota aitonak kontatutako Arnoko
tigrearen istorioak. Ezbeharrak edota patuak
zirkuko bizimodura eraman zuten umetan,
jaiotetxetik eta etxekoengandik urrun. Amak, hil
aurretik, bere bizitzaren benetako historia gutun
batean idatzita utziko dio Ninori.

EGILEA: Aiertza, Maribel
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-863-4

Urperatze handia
Hiru egun jitoan igaro ondoren, naufrago jubilatu
batzuk uharte apartatu eta jendegabetu batera
heldu dira. Hogeita bi gizonemakume dira,
jubilatuak guztiak, oporretara joan direnak.

EGILEA: Linazasoro,
Karlos
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-736-1

–Eta orain zer egingo dugu? –galdetu zuen agure
batek,
hodeiertz
neurtezinari
begira.
Hitz haiek entzutean, bi emakume zahar negarrez
hasi
ziren.
–Non gaude? Zer gara? Nondik gatoz? Nork jasoko
gaitu? Zer gertatuko da gure semealabekin?
Elkarteko lehendakariak, hemendik aurrera Bat
izango den horrexek, emakume negartiei kalpar
luzea
ferekatu,
eta
ondoren
esan
zuen:
–Bukatu dira pitokeriak! Antolatu beharra
daukagu. Zenbat gara, ea, ikus dezagun: hogeita
bi.
Guztiak gaude eta! Ongi ba: hemendik aurrera,
antolakuntza militarra. Utikan izenak. Gutako
bakoitzak zenbaki bat izango du. Ni, adibidez, Bat
izango
naiz.
Noski,
ederederra
zarelako
zu...
–Ez! Lehendakaria naizelako! Eta konforme ez
dagoenak
ospa
egitea
du.
–Esango
didazu
nola...
–Ongi, zu, Bi; zu, Hiru... Eta horrela, gauden
ordenari
jarraituz,
Hogeita
bi
arte.
–Eta norbait hiltzen bada, zenbakiak bere hartan
mantendu edo egokitu egiten dira?

Vikingoen sorterrira

EGILEA: Mendiguren
Elizegi, Xabier
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-859-7

Aita ezezagun eta urrundik miretsiaren bila doan
neska; ebakuntza larri baten atarian, bere
bizitzako amodio sekretua kontatzera doan
emakume heldua; familia-giro itogarri batean bere
arrebarekiko obsesiotik nola askatu ez dakien
mutila; parkin batean nahi gabe ume bat zapaldu
ondoren, erruaren zamari aurre egin behar dion
gizon gaztea... Samurrak eta gordinak dira liburu
honetako istorioak; pertsona baten une bateko
zalantzan bizialdi oso baten kontraesanak biltzen
dituztenak; arintasun jostalari batez idatziak,
batzuetan, eta gizatasunaren muinera jotzen duen
dramatismo puntu batez jantziak, besteetan;
bizitza oro bezala bakanak eta bitxiak, baina
nortasun berezi horren azpilduretan enpatiaren
ispilua ere eskaintzen dutenak; adin, ezaugarri eta
bizimodu
askotako
gizon-emakumeak,
ez
abstraktuak baizik eta, onerako zein txarrerako,
leku eta garai zehatz batean suertatu direnak:
euskal herriren batean, oraintxe bertan edo atzo
goizean. Maisutasunez idatzitako ipuin-bilduma,
egilearen
ibilbidean
heldutasun
eta
sakontasunezko marka bat ezarriko duena, eta
irakurlearen gogoan hunkidurazko oroitzapen bat
utziko duena.

Zoaz infernura, laztana

EGILEA: Lertxundi,
Anjel
ARGITALETXEA:
Alberdania
ISBN: 978-84-9868-130-7

Bikote harremanak aztertzen ditu Lertxundik
eleberri honetan. Gehienetan, botere harreman
bihurtzen dira harreman horiek, eta gaur egungo
edozein egunkari hartzea nahikoa da ikusteko ez
dela gutxitan gertatzen boteretsuenak bere boterea
baliatzea ahulena umiliatzeko eta tratu txarren
bidez otzantzeko."Galdetzen dut: hitzekin -nire
hitzekin, alegia- jaso dezaket emakumearen
izaeraren isla bat, ez dakit zehatza, baina
zehaztasunera
hurbilduko
dena?".
Honela
aipatzen du eleberri honetako narratzaileak bere
kezka, Rosaren barruan sartzeko gai izango den
edo ez azaltzeko unean. Eta esan behar da
maisutasun handiz lortzen duela eleberri honetako
pertsonaia nagusiaren barne azpilduretan sartzea.
Izan ere, generoko elementuak erabiltzeaz gainera
-nobela beltzaren elementuak, intrigarenak...-,
gaur gaurko kontakizun bat eraiki du Lertxundik,
hizkera bizkor batean, eta gardentasun hotz bizi
batez.

Zu bezain ahul

EGILEA: Jaio Eiguren,
Karmele
ARGITALETXEA: Elkar
ISBN: 978-84-9783-858-0

Berekoiak izatea bezain berezkoa dute gizonemakumeek bata besteaz arduratzea, nolabaiteko
enpatia sentitzea; eta bi sentimendu horien arteko
konbinazio eta joko amaiezinek taxutzen dute giza
harremanen mapa zabal bezain konplexua.
Guraso zaharrekiko erlazio mingotsak, seme-alaba
txikienganako maitasun-loturak, senar-emazteen
ohikotasunetik
asperdurara
bitarteko
muga
lausoa,
maitaleen
arteko
xantaiak
eta
menpekotasunak, aspaldi ikusi gabeko horren
itzulerak
sortzen
digun
durduzamendua...
Ipuingintzara itzuli da Karmele Jaio, eleberrietan
ere bere trebezia erakutsi ondoren. Hamabost
istorio dakarzkigu orain, kontakizun zuzen eta
iradokorren bitartez, amodioaren ahulguneak
nabarmenduz; arlo horretan nor ez da ahula
baina?

