
ARGIA 

34

20
07

ko
 ir

ai
la

re
n 

30
a

er
di

k
o 

k
ai

er
a

Pilar Iparragirre

Argitalpenak

Erroibarko eta Esteribarko
Hiztegia

Orreaga Ibarra Murillo

EUSKALTZAINDIA / NAFARROAKO
GOBERNUA

280 orrialde / 15 euro

K hherrialdea, 2006ko
Baporea saria
Bederatzi ur te baino gehiago
dituzten neska-mutikoentzat ida-
tzitako K herrialdea kontakizuna-
rekin irabazi zuen Juan Kruz Ige-
rabidek iazko Baporea saria. Bata
bestearen alboan dauden bi erre-
sumetako erregek eta haietako
baten arrebak egindako tratuaren
berri eskaintzen da narrazioan.
Txikitan elkar rekin jolasten
zuten hirurek, eta ordutik dator-
kie elkarrekiko haserrea. Baina
aspaldiko kontu haren arrazoia
ahazturik du Alexandro erregeak
eta bere herriaren onuraren bila,
Raimundo erregearekin negozio-
tan jardutea ona litzatekeela pen-
tsatu du. Bere arreba Paulova

ordea, beldur da nebak tratuan gal dezakeenaz, jendeaz
gehiegi fidatzen denetakoa baita eta Raimundo, aldiz,
amarruzale samarra. y

Ihes bbetearen
hirugarren edizioa
Hirugarren argitaraldia du Anjel
Lertxundik 2006ko abenduan
Alberdania argitaletxearen esku-
tik kaleratu zuen Ihes betea nobe-
lak. Egileak hamazazpi urteko
gazte alemaniar batek izango
duen ezustekoa kontatu du ele-
berri honetan. Hitlerren alderdi
nazionalsozialista Alemanian
geroz eta indar handiagoa esku-
ratzen ari den garaian gaude.
Nazien aurka deus esatera ausar-
tzen denik ez dago, eta nazien jo
puntuan dauden guztiak izuak
jota bizi dira. Bat dator Ihes betea-
ko protagonista nazionalsozialis-
moaren uste guztiekin, etxean istiluren bat edo beste
izaten badu ere. Alemaniak aurrera egiteko behar den
guztia egiteko prest dago. Jakina, ideia horren etsaiak
gorroto ditu, juduak bereziki. Baina bat-batean bera ere
judua dela jakingo du. y

K herrialdea
Juan Kruz
Igerabide

SM

126 orrialde

6,70 euro

Nahigabe askoko
gazte umoretsua
Txertoa argitaletxeak plazaratuta-
ko Cástor Olcozen bigarren
nobela da Tumulto de fonemas
�aurretik Horario del fantasma kale-
ratu zuen�. Hitzen arima ezagu-
tzeko ahaleginetan dabilen
Osvaldo gaztearen nahigabeak
eta egoera hobe bat lortzearren
emandako urratsak agertzen ditu,
umore handiz. Hogeita sei urte
dauzka, langabezian dago eta
hainbatetan porrot egin du opo-
siziogile gisa. Haatik, hiru karrera
amaituak ditu eta tesi bat, aurkez-
tu gabe. Ama galdu zuenean,
lanean hasi behar zuela esan eta
esan hasi zitzaion aita. Zer aurki-
tuko eta, oilasko hiltegi batean
gauero 35.000 hegazti garbitzeko
zeregin gaizki ordaindua. Erabat
nazkaturik, tren bat hartu eta
norabait alde egitea erabakiko du. Diru gutxi, motxila eta
trenean beste bidaiari batek ahaztutako telefono mugikorra
baino ez dituenez, Cáritasekoen jatetxera doa. y

Ihes betea
Anjel Lertxundi

ALBERDANIA

357 orrialde

19,50 euro

Tumulto de
fonemas

Cástor Olcoz

TXERTOA

222 orrialde
15 euro

L ibu ru t e g i a

Lehen eta orain eskualdean
erabilitako lexiko esanguratsua
Erroibarren eta Esteribarren erabiltzen den euskal lexi-
ko esanguratsu guztia biltzen ahalegindu da Orreaga
Ibarra Murillo, Euskaltzaindia eta Nafarroako Gober-
nuaren bidez plazaratu duen Erroibarko eta Esteribarko
Hiztegia-n. Gaiari zegokion bibliografian sakonki araka-
tzeaz gainera, Euskal Herriko alde horretako euskaldu-
nengana jo du. Egileak hasieratik aitortzen duenez, libu-
ruko hitz altxor gehiena elkarrizketen bidez atera du.
Bertako euskara orain gutxi arte gorde duten herrietan
izan da: Mezkiritzen, Zilbetin, Lintzoainen, Iragin,
Eugin eta Usetxin. Elkarrizketatutako hiztunek darabil-
ten euskara agertzeaz batera, haien bizitzako pasadizo-
rik esanguratsuenak ere azaldu ditu horrela. y
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Asier Serranoren bigarren
poema liburua

Surrealismora jo duzu poemotan. Arrazoia?
Paisaia surrealista bat osatu gura nuen

lehenik, iraganeko sentimendu nahasiak azaltzeko.
Amodioa eta borroka nahasten dituzu haietan. 

Bi gai horiek desmitifikatu egiten dira liburuan.
Protagonistak ez daki zergatik maite izan duen
iraultza, kontraesankorra da. Antiheroiak interesa-
tzen zaizkit, eta hemen bada desertorearen eta
traidorearen irudia. Poemotan bere gogoetak egi-
ten agertzen den pertsonaia hori ez naiz ni, bere
lekua zein den ez dakien gizaki hauskor bati hitza
ematea izan da nire lana.
Liburu probokatzailea dela esan duenik ere bada...

Probokatzen dutenak gauza batetaz ideiarik izan
ez eta kritikatzen dutenak dira. Nik liburuan azal-
tzen den mundua oso ondo ezagutzen dut, baina
beste ikuspegi bat eman gura nion horrenbeste
gurtu den gaiari, bere gordinean erakutsi
Gaizki ulertua izatearen beldurrik ez al duzu?

Inondik ere ez. Ez dut inor mintzeko idatzi.
Hitza eman diot bere iritzia emateko eskubide osoa
duen norbaiti, eta zorionez edo zoritxarrez geurean
mutututako milaka ahots daude. Hemen maiz esaten
da ahotsik gabeko jendea babestu behar dela. Baina
bada Euskal Herrian beste milaka lagun, beldurraga-
tik ahotsa mututua duena. Horiei ere bidea eman
behar zaie, nahiz eta haienaren kontrako iritzia izan.
Etsipen puntu bat daukazu gure errealitatearekin?

Ez dut uste irtenbide azkarrik duenik. Beti izan
naiz eszeptikoa, geurean betiko formulak erabili
direlako eta hor estankatu garelako, ahots berriei
bidea ez zaielako ematen utzi akaso.

«Antiheroiak interesa-
tzen zaizkit eta hala-
koei eman diet hitza» 1997an kaleratu

zuen Asier Serra-
nok Bada hiri gorri
bat, bere aurrene-
ko poema liburua.

Eta handik gutxira hasi
ei zen Picassoren zaldia
osatzen, gero urte asko-
an bazterrera utzita
eduki bazuen ere, iaz
idatzitakoa birpasatzeari
ekin zion arte. Tarte luze
horretan bi su-eten eza-
gutu genituenez, kezka
horrek bultzatuta idatzi
zituen Serranok liburu-
ko olerkiak. Amodioa-
ren eta borrokaren hiz-
tegiak nahasten dituzten
ukitu surrealista nabar-
meneko poemotan,
aspaldiko maite batenga-
na itzultzen da pertso-
naia, lehengo sinesmen
eta ekintzen autokritika
egiteko. Asier Serranok
badaki ezkerraldean ko-
katurik daukan bihotzak
gorria izaten jarraitzen
duela halabeharrez;
baina irmotasunez es-
kaintzen dizkie iraultza
galduaren sinesmen eta
ekintzei desertorea eta
traidorea denaren gogo-

etak . Traidorea, baina
inondik er e ez koldar ra .
Ahots hori ez da berea,
baina Serrano pertsona
kontraesankor eta anbi-
guoa ere bada. Zalantzei
aurre egiteko idazten du,
eta baztertuak izan diren
pertsonak interesatzen
zaizkio. Gainera uste du
horrelako pertsonak pla-
zaratzeko garaia dela.
Elkar ulertzeko gai ez
den herrian bizitzea gero
eta gehiago gorrotatzen
duelako. n

Picassoren
zaldia

Asier Serrano

ELKAR

80 orrialde

10,65 euro
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Isaac Puente sendagile
anarkistaren bizitza
Fusilatu zuten faxistek besterik nahi bazuten
ere, ahaztezina da Isaac Puente (1896-1936)
Maeztuko sendagile anarkista. Bera izan zen
komunismo askatzailea nolakoa behar zuen
argien islatu zuena. Haren bizitzaz, idazlanez
eta fusilatzeaz dihardu Isaac Puente. El médico
anarquista lanak. Berau osatzerakoan, jende
askoren laguntza izan du Francisco Fernández
de Mendiolak, baina bereziki bi azpimarratu
ditu: 1924-1936 urteen artean anarkismo
matxinatuak izandako teoria eta ekintzen gai-
nean mintzo den Antonio Rivera eta José
Vicente Martí Boscà, Isaac Puentek mediku

bezala egindako lanez diharduena, baita higienea, psikoana-
lisia eta sexualitatea bezalako alorretan egindakoez. y

Une bakoitzak eskatzen duen
muxu mota gozoa 
Nanda Roep eta Marijke ten Cate dira Muxuak liburu samu-
rraren egileak. Etxeko txikienentzat aproposa da marrazki
koloretsu handiak eta idatzi gutxi dituen liburu hau. Ireki
ahala Lisa txikia aurkituko dugu, tapakien azpian bere pan-
pinarekin gozo ohean. Aita aldamenean du, eta muxu bat
emateko eskatuko dio Lisak. Baietz aitak, baina nolako
muxua nahi duen jakin gura du. Eta muxu
ezberdinak aipa-
tzen hasten zaio.
Sorgin muxu bat
nahi? Tximeleta
muxu bat? Ama-
txo muxu bat? Ea
zer erantzuten
dion Lisak! y

Isaac Puente.
El médico
anarquista

F. Fernández de
Mendiola

TXALAPARTA

300 orrialde / 17 euro

Muxuak
Batzuen artean

TTARTTALO

30 orrialde / 12,50 euro

asier serrano


