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Pilar Iparragirre

Argitalpenak

Pio Baroja, 50 urte
Batzuen artean

IRUÑEKO UDALA

190 orrialde

10 euro

Erkiagaren 
neurtitzak
Labayru Ikastegiak bere Idatz eta
Mintz sailean aurkeztu du Eusebio
Erkiagaren Neurtitzak liburua.
1912an Lekeition jaio eta 1993an
Bilbon zendu zen idazleak bere
garaian idatzitako poemetako zen-
bait daude bilduta; aurretik argitara-
tutako Goizean eta arratsean. Eskubete
neurtitz Eusebio Erkiagaren poesia
bilduma osotik aukeratutakoak dira
liburu honetan azaltzen direnak.
Olerkariaren pentsaera agerian
geratzen da: herria, familia, fedea,
ohiturak eta bizimodu tradizionala,
baita 1936ko Gerra zela-eta, herio-
tzak edo erbesteak eraman zizkion
lagunak ere. Aurreko urteetan eus-
kal giroan egondako susperraldia

guztiz isildu zuen gerrak, idazleetako batzuk hil, beste asko
erbesteratu eta gainerakoak zentsuraren zigorpean utziz.
Eusebio Erkiagak berriz, txiri-txiri jarraitu zuen idazten. y

Xabier Silveiraren
aurreneko nobela
Gaztelaniaz idatzi du Xabier Sil-
veira bertsolariak bere aurreneko
nobela. 1990eko hamarkadan
Euskal Herrian izandako kale
borrokaren fenomenoaren gai-
nean osatutako 140 orrialdeko
eleberria da A las ocho en el Bule.
Liburua gertakari horietan oina-
rrituta dagoen arren, protagonis-
tak lagunekin, drogarekin eta
sexuarekin dituen gorabeherak
ere azaltzen dira nar razioan.
Liburuan agertzen denarekin
erabat ados egon ala guztiz kon-
tra, irakurketa etengabe aurrera
eramatera bultzatzen duen liburu
horietakoa dela esan daiteke. Nolanahi ere, agertzen
duena fikzioa dela azpimarratzen ahalegindu da Xabier
Silveira, aipatzen dituen lekuak, kaleak eta nola ez pro-
tagonisten izenak errealitatearekin zerikusik batere ez
dutela, alegia. y

Neurtitzak
Eusebio Erkiaga

LABAYRU IKASTEGIA

72 orrialde

Nazionalismoa
eztabaidagai
Jakin aldizkariaren azkeneko
zenbakian nazionalismoaren
teoria politikoaren gaineko ezta-
baida akademikoa plazaratu
dute. Eztabaidaren oinarrian
2001eko udaberrian Ulises
Moulines zientziaren filosofoak
argitaratu zuen Manifestu nazio-
nalista liburu iskanbilatsua dago.
Nazioen eta etnien izaeran jarri
zuen arreta Moulinesek liburu
horretan, nazionalismoaren
aldeko argudioak agertzeko.
Aurelio Arteta filosofoaren
erantzuna jaso zuen testuak.
Bien arteko eztabaida gogorra
hasi zen ondoren. Jakin-en162.
zenbakian, Iñaki Sotok Ulises
Moulinesi egindako elkarrizketa
argitaratu dute, nazio kontzep-
tua eta nazionalismoaren teoria
politikoa oinarri hartuta; eta jarraian, bere garaian Mouli-
nesek eta Artetak izandako eztabaida latzaren mamiaz
Josu Txapartegik egindako laburpena eskaini dute. y

Jakin
Batzuen artean

JAKIN

112 orrialde
9,50 euro

L ibu ru t e g i a

Euskal idazleak, Pio Barojaren
literatur lana gogoratzen
Pio Barojaren heriotza gertatu zenetik 50 urte bete zire-
nean, Nafar Ateneoak eta Iruñeko Udalak elkar hartuta
jardunaldi batzuk antolatu zituzten idazlearen omenez.
Horietan hainbat idazlek eskainitako hitzaldiak agertzen
dira Pio Baroja, 50 urte izeneko liburuan. Alde nabarme-
nak daude jardunaldi haietan parte hartu zutenen ekar-
pen eta ikuspegien artean, eta horrexek egiten du Iruñe-
ko Udalak agertu berri duen liburua interesgarri .
Bixente Serrano Izko, Jesus Maria Lasagabaster, Joxe-
miel Bidador, Jon Alonso, Inazio Mujika Iraola, Mikel
Taberna, Felipe Juaristi, Iñaki Aldekoa, Patxi Apalategi
eta Pello Otxoteko dira, besteak beste, liburuan azaltzen
diren iruzkinen egileak. y

A las ocho
en el Bule

Xabier Silveira

TXALAPARTA

140 orrialde

14 euro
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Argitalpenak

Haurrentzako poemaz
betetako urtebetea

Zer du azpimarragarri lan honek?
Estruktura aldetik esan dezakedana hauxe

da: bertan jasotzen direla urteak dituen hamabi hila-
beteak. Hilabete bakoitzeko hiru poesia agertzen
dira. Aurrenekoa zuhaitzen bati eskainia da; bigarre-
na, animaliaren bati, eta hirugarrena, natur fenome-
noren bati. Luze joko luke den-denak agertzea,
baina zuhaitzetan bada ezkia, gorostia, pinua, bon-
saia eta bestelakorik; animalietan berriz, ardia, zikoi-
na edo balea besteak beste; eta natur fenomenoetan,
kazkabarra, tximista edo eklipsea azaltzen dira.
Nola osatu zenuen lana?

Hasieran, modu inkontzientean. Ohartu gabe
hasi nintzen hitzekin jolasten. Akaso inguruak-edo
bultzatua ekin nion proiektuari. Baztan aldean
nengoen, Elizondon, hango eskola batean maisu
nintzen hau idazten hasi nintzenean. Eta kontura-
tu gabe poema guztiek naturaren norabidea hartu
zuten. Gero pentsatu nuen hilabete bakoitzean
halakoren bat egokitzea, eta horrela osatu nuen
bilduma.
Nola kokatu dituzu poemak?

Saiatu naiz naturari kasu egiten. Esate baterako
kukuak, noiz egingo du kuku? Apirila aldean. Bada,
kukuaren poema hantxe dago kokatua. Izokina noiz
bueltatuko da sortu zen lekura? Abenduan. Bada
hantxe kokatu dut berari eskainitako poema. Horre-
la denak. Nolanahi ere, poemon oinarria errima da,
eta uste dut haurrek irakurtzerakoan jolas bat aurki-
tuko dutela poemotan, errimek lagunduta. Bestalde,
metrikan oso laburrera jo dut, trinkotasuna eta eder-
tasuna bilatu nahian.

«Uste dut haurrek
jolas bat aurkituko
dutela poemotan» Lanbidez maisua

dugu Ruben Ruiz
gasteiztarra eta
esan daiteke ikasle
dauzkan edo izan

dituen haurren adineko-
ei zuzendu ohi dizkiela
idazten dituen liburu
guztiak. Aizkorri argita-
letxearen eskutik plaza-
ratu duen azkena ere
etxeko txikienen artean
poesia zaletasuna pizte-
ko asmotan burutu du.
Sei urtetik aurrerako
neska-mutikoak izan
ditu gogoan Sekretuak
belarrira poema bilduma
osatzerakoan. Urteko
hilabete guztiak agertzen
dira, hilabete bakoitzean
hiru poema. Urtarrilean,
ardiari, kazkabarrari eta
gorostiari eskainitako
lerroak aurkituko ditu
irakurleak. Otsailean
berriz, zikoinari, behe-
lainoari eta ezkiari jarriak.
Martxoan ostruka, ortza-
darra eta bonsaia izan
ditu gai Ruben Ruizek.
Apirilean kukua, tximista
eta gereziondoa. Maia-
tzean loroa, galarra eta
haize jostuna. Ekainean

maskorra, eklipsea eta
palmondoa. Uztailean
tximinoa, ipurtargia eta
zumarra. Abuztuan ba-
lea, oskorria eta sahatsa.
Irailean otsoa, lurrikara
eta makala. Urrian antza-
ra, musua eta haritza.
Azaroan usoa, artista eta
nekosta. Eta abenduan
izokina, txinparta eta
pinua. Sekretuak belarrira
liburuko poema guztiak
Elena Odriozolaren
marrazki adierazgarriz
apainduta daude. n

Sekretuak
belarrira

Ruben Ruiz

AIZKORRI

48 orrialde

6,50 euro
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Irabaziaren legea eta
justiziaren legea
Onak dira ondasunak eta ona da gozatzea.
Baina denok gozatzekotan, ez bestela. Horre-
laxe ekin dio Joxe Arregik Hemen erlijio pen-
tsamenduko aldizkariko azken zenbakian egin
duten Irabaziaren legea eta justiziaren legea izene-
ko gogoetari. Ekarpenen artean honakoak,
besteak beste: José Ignacio Calleja Sáez de
Navarreteren Etika eta negozioak; Xabier Etxe-
berriaren Jesus eta dirua; Jesús Martínez Gordo-
ren Dogmatika neoliberala eta Jainkoaren misterioa;
Sebastian Gartzia Trujilloren Prometeo, Diskobo-
loa ala Sumariarra?; Peru Sasiaren Herriaren
Etika: ekonomia Zuzentasunaren zerbitzura jartzen;

eta Joseba Azkarraga Etxegibelen Zentzuz lan egin, zentzuz
bizi. Arrasateko kooperatibiston esperientziaz. y

Aingeruak ikus zitzakeen
neskatoaren abenturak
Zortzi urtetik aurrerakoentzat Aitor Aranak idatzitako
kontakizuna da Aingeru. Itsasoa guztiz haserre zen egun
batean hondartzan egotea egokitu zitzaion neskato
batek ikusitako gertakari bereziaz mintzo zaigu. Ia inork
ikusterik ez dituen zeruko aingeru batekin egin zuen
topo. Hondartzatik hogei metro eskasera erori zen itsa-
so haserrera aingerua, eta neska txikiak,
gainean zeraman
arropa kendu,
uretan sartu eta
�salbatu� egin
zuen. Eta aben-
tura asko bizi
izan zituzten
elkarrekin. y

Hemen
Batzuen artean

EUSKAL HERRIKO
ERLIJIOSO BIZITZAREN
TEOLOGI INSTITUTUA

128 orrialde
27 euro

(urteko harpidetza) 

Ruben Ruiz

Aingeru
Aitor Arana

IBAIZABAL

88 orrialde / 8,90 euro


