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Pilar Iparragirre

Argitalpenak

Zomorro gaizto
maitagarria

Dirk Nielandt, An Candaele

IBAIZABAL

28 orrialde

8,40 euro

Familia aberats bi
Trantsizio garaian
Sabino Álava Garcíak Un desen-
cuentro anunciado nobelan deskriba-
tzen dituen bi familiak baserri
giroa atzean utziz makina-erre-
minta industria garrantzitsua erai-
ki duen familia gipuzkoar bat eta
Jaso-Azpilikueta leinuko sendi lur-
duna dira, eraikuntza-enpresen
jabeak dira. Gipuzkoarren seme
zaharrena eta nafarren alaba baka-
rra ezkonduta, Trantsizio garai
nahaspilatsuan, familia batasuna
mantenduz beren interes ekono-
mikoak zaintzea izango dute hel-
buru bi sendiek. Baina giro politi-
koak ordain latza eskatzen die:
familia bietako gehientsuenak zer
gertatuko zain badaude ere, nes-

karen aitona eta anaietako bat eskuin muturrekoak dira,
amona nafar-euskalduna, eta beste adarrean bada ETAre-
kin zerikusia duenik ere. y

Erein-Euskadiko
Kutxa saria
Poesia eta ironia darien zuhur
hitzez eta mikroipuinez osatutako
Diotenez bildumarekin lortu zuen
Karlos Linazasorok Erein-Euska-
diko Kutxak bi urtero antolatu ohi
duten narratiba leihaketako
2007ko sari nagusia. Diotenez libu-
rua bi zati nagusitan banaturik
dago. Ars poetika bat zazpi ipuinetan
titulu orokorra du aurrenekoak,
eta aforismoz osatutako zazpi
ipuin biltzen ditu: Putzuarena,
Txorimaloarena, Eldarnioena,
Itsasargiarena, Itzalarena, Oihar-
tzunarena eta Hegalena. Baina
bigarren atala da liburuan gailen-
tzen dena, hau da Holaxe kontuk
(1:43 eskalan) titulu nagusi duena. Ipuin guztietan nabar-
mentzen da Karlos Linazasororen luma jostaria eta tolosar
hau idazle berezitzat joa izatearen arrazoi nagusi den bere
umore beltz gogoangarria. y

Un desencuen-
tro anunciado

Sabino Álava
García

EDICIONES EUNATE

238 orrialde

16 euro

Uztaroren 60.
zenbakia kalean
Udako Euskal Unibertsitateak
plazaratutako Uztaro giza eta
gizarte-zientzien aldizkariaren
azken zenbakian, besteak beste,
honako lanak azaltzen dira: Jende
xehearentzat etxebizitzaren eska-
sia aspaldiko arazoa dela; Ianire
Castrillok erakusten du hori Bilbo-
ko txabolismoa. XX. mende erdialde-
ko auzo autogestionatuak lanean.
Jarraian, Izarne Lizaso Elgarresta
eta Manuel Norbert Sanchez de
Miguelen artean egindako Erreti-
ratuen soslai berria konstruktu teoriko
gisa eskaintzen zaigu. Artikulu
gehiago ere biltzen ditu zenbaki
honek: Alexander Muelak umeei
emandako tratu txarren ondorio-
ak ditu hizpide; globalizazioaren
bost aurpegiz dihardu Jon Mure-
lagaren saioak; eta Miguel Gon-
zález Simón eta Galder Guenagaren artean idatzitako Lider-
goa eta enpresa: lidergorako potentziala, jatorria eta enpresako rol
nagusiak lana ere badakar Uztaro berriak. y

Diotenez
Karlos  Linazasoro

EREIN

140 orrialde

16 euro 

Uztaro
Batzuen artean

UDAKO EUSKAL
UNIBERTSITATEA

150 orrialde
7 euro

L ibu ru t e g i a

Armiarma maitatzen ikasi zuen
neskatoaren istorioa
Dirk Nielandt, Zomorro gaizto maitagarria kontakizunaren sor-
tzailea, haurrentzako liburu asko idatzitakoa da eta telebista-
ko gidoigile gisa, Herbeheretako telebistak emandako haur
saio arrakastatsu baten 200 atal inguru sortu zituen. An
Candaelek egindako marrazkiekin hornitutako liburu honen
istorioa, bost bat urte inguruko neska-mutikoei zuzendua
dago. Armiarmak zomorro gaiztoak direla uste duen neska-
tila bat, eta haren armairuan bizitzera erabaki duen Armi
armiarma ditu protagonista. Oihu eta dar-dar egiten du nes-
katilak bere gelako armairua ireki eta Armi barruan ikusten
duen bakoitzean. Eta jakina, neskatoa lasaitzeko, haren
amak leihotik botatzen du armiarma. Baina Armik armairu
horretan bizi nahi du, eta beti itzultzen da hara. y
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Fidel hiltzen denean
Kuban gerta daitekeenaz

Zer aurkituko du irakurleak liburu honetan?
Iritzi ugari, pasioak pizten dituen gai bati

buruzkoak; alegia, Kubako Iraultzari buruzkoak.
Izan ere, tenperatura hartu nahi nion Kubako Iraul-
tzari berari. Uste dut liburuak klabeak ematen ditue-
la aztertu eta baloratu ahal izateko une honetan nola
aurkitzen den, zein diren bere kezka eta behar nagu-
siak; zeintzuk izan daitezkeen etorkizuneko erron-
kak, eta horien aurreko proposamen ezberdinak.
Nor den elkarrizketatua, halako erantzuna, ez da hala?

Herrialdeko sentsibilitate guztietako jendeak
lekua izan dezan saiatu naiz. Ez da erraza izaten hori
Kuban, lurraldea minaz beterik dagoelako. Elkarriz-
ketatuetako batek, Ambrosio Fornet editoreak esan
zizkidan hitzetan adieraziko dut: �Lubakietan zaila
da demokraziak funtzionatzea. Etsaia zaintzen
duzu, baina baita ondokoa ere, badaezpada ere�. Eta
Kuban lubakietan daude, denok ezagutzen ditugun
arrazoien ondorioz.
Zure ustez, zer gertatuko da Kuban Fidel Castrohil
ostean?

Begirada bat Kubari elkarrizketa eta testigantza
liburua da, berez, kazetari lan peto-petoa. Bere
asmoa ez da hori agertzea, eta seguraski ez da unea
hori azaltzen hasteko ere. Bakarrik esango nuke
kubatar guztiek dakitela Fidelen agintaldia amaitzen
ari dela, eta Fidel hiltzen denean, fase berri bat hasi-
ko dela. Une horretarako prestatzen ari dira denak
ere. Aldaketak gertatuko dira egun horretatik aurre-
ra, hori ere denek onartzen dute. Zer nolako aldake-
tak izango diren, trantsizioa edo jarraipena izango
den... Hori kubatarrei esatea, eta egitea, dagokie.

«Tenperatura hartu
nahi nion Kubako
Iraultzari berari» Era batera edo

bestera Kubaz
interesatzen den
edonoren burutik
pasa daitekeen gal-

dera bat izan da Iñaki
Petxarromanen Begirada
bat Kubari liburuaren
oinarria: Zer gertatuko
da han Fidel Castro
komandantea hiltzen
denean? Erantzunak,
jakina, galdetzen zaiona-
ren usteen eta nahien
araberakoak izango dira.
Eta etorkizuna inoiz ez
denez oso ziurra izaten,
galdera zehatzagoetara
ere lotu zuen Iñaki
Petxarromanek bere
jakin-nahia, 2006ko urri-
tik abendura, bi hilabetez
Kuban egin zituen doze-
naka elkarrizketetan.
Kazetariak ez zuen aldez
aurretik itxitako tesi bat,
eta horregatik ahalegindu
zen Europako herrialde
sozialistak erori eta gero,
ia bakarrik geratu den
uharte harrigarrian dau-
den sentsibilitate guztie-
tako jendeari bere galde-
rak egiten. Begirada bat
Kubari liburuan elkarriz-

keta horietatik hogeita
hamar  baino ez dira azal-
tzen. Erantzuleen artean,
Fernando Vecino Alegret
Hezkuntza ministro ohia;
Ana Fidelia Quirot, bi
aldiz munduko atletismo
txapelduna izandakoa;
Annabelle Rodriguez,
Encuentro de la Cultura
Cubana erbesteko kuba-
tarren aldizkari eta elkar-
teko lehendakaria; eta
Josemi Arrugaeta,
1984tik Habanan bizi den
euskal deportatua. n

Begirada bat
Kubari

Iñaki
Petxarroman

ELKAR

192 orrialde

16 euro
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LAB sindikatuaren
azken urteetako historia
2000. urtean kaleratu zen, Txalaparta argitale-
txearen bidez, Emilio Majuelo historialari
nafarrak osatutako LAB sindikatuaren historia.
Langile Abertzaleen Batzordeak. 1975-2000 izen-
buruko liburua. Sindikatu abertzaleak sortuz
geroztik bizi behar izan dituen egoeren eta
emandako urrats guztien berri zuzenena eskai-
ni nahi izan zieten belaunaldi berriei han. Eta
haren jarraipena izateko asmo osoarekin dator
Ipar Hegoa �Ikasketa Sindikaletarako Funda-
zioak� eta Txalaparta argitaletxeak plazaratu-
tako Joxerra Bustillo Kastrexanaren LAB sin-
dikatuaren historia II. Hator gorrira! (2000-2005)

liburua. Zahar edo gazte izan, irakurleak gaur egun LAB zer
den, eta etorkizunean zer izan nahi duen jakin dezan. y

Kroko lagun jatorrak orduz
ordu zer egiten duen ikasteko
Koko-moko-koko... Zer ordu da, Kroko? Eguneko orduak
dira etxeko txikienen gozagarri izan nahi duen liburuxka
honen gai nagusia. Baina, adi, ez da edonolakoa-eta Krokok
goizetan egin ohi duena! Zortziretan, nagiak atera; bedera-
tzietan, begiak zabaldu; hamarretan, hortzak garbitu;
hamaiketan, krokodilo tripontzientzat idatzitako sukaldari-
tza liburua irakurri; eta hamabietan... bazkal-
du! Liburuarekin,
bilduman agertu
ohi diren ezuste-
koak eta eskuar-
tean hartu, ohera
eraman eta musu-
katu daitekeen
panpina. y

LAB sindikatua-
ren historia II 
Joxerra Bustillo

Kastrexana

IPAR HEGOA,TXALAPARTA

96 orrialde / 12 euro
Zer ordu da, Kroko?

Jo Lodge

IBAIZABAL

22 orrialde / 11,90 euro

Iñaki petxarroman


