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EZAGUTU ELEBERRIA!
33 ezkil Pasartea

Berbertan tximista bat lehertzeaz bat, argiak salto egin zuen Garizmendin. Minutu eskaseko argietena izan zen 
ekonomikako garrek sukaldea argitu zutena. Eta argizta gorrixka haren ilunantzean bistaratu zuen lehenengoz 
Ferminek hatz lohituen artean agertzen hasia zen zuritasuna. Bi eskuez oratu, eta gainaldean ageri ziren bi zulo 
borobiletan hondoratu zituen erpuruak. Hala ikusi zuen Karmenek senarra argia etorri zenean. Garrasi izu baten 
ondoren, aitaren egin zuen, eta oihu egin zion Fermini:
—Baina, non demontre aurkitu duzu buruezur hori?

Izenburua:  33 EZKIL
Argitaletxea: ELKAR 
ELEBERRI BELTZA
Deskribapen laburra: 
Buruezur baten agerpenak 
familiako sekretuak 
aireratuko ditu eleberri 
beltz honetan.

IDAZLEA: MIREN GORROTXATEGI

Saio hauen bitartez, ikasleak hain urruneko zaien literaturaren mundura gerturatu nahi izaten ditut, eta idazle 
izatera nola iritsi nintzen azaltzen diet lehenik. Idazle ibilbidea azalduta, landu duten liburura pasatzen naiz: 
idazte prozesua nolakoa izan den eta nola bizi izan dudan haiekin partekatzen dut, eta eleberria bera xeheago 
aztertzen dugu elkarrekin ondoren. Izan ere, ikasleen iritziak eta inpresioak jasotzea pribilegio bat da niretzat. 
Dena den, aurrez irakasleen proposamenak entzun eta ikastetxearen beharrak eta nireak bateratzea eta adostea 
deritzot egokiena, esperientzia ahalik eta aberasgarriena izan dadin guztiontzat.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
2022ko HATSAREN POESIA Pasartea

“AMETSETAKO AMA
Nire ametsetako
ama kuttuna
zu
barebarea
Itsasoa bezala batzuetan...
Oso baliotsua zara
itsas azpia bezala,
ni arraina naiz
eta zu itsasoa zarenez
Ni zaintzen nauzu.
Eskerrik asko
ni sortzeagatik.
Oso aberatsa naiz.

Unax Ndong Etxezarreta, 10 urteko haurra
2011ko urtarrilaren 26an sortua
EuskalSerer”. 

Izenburua:  2022ko 
Hatsaren poesia
Argitaletxea: Hatsa
Deskribapen laburra: 
Liburuan ikastetxeetako 
ikasleek parte hartu dute 
urtetan, zenbait ikastetxe 
eta ikastolatan poesia
tailerrak egin baitira, eta 
gustatuko litzaiguke 
poesia eta 
sentiberatasuna 
ikastetxeetan txertatzea 
poesiatailerren bidez.

IDAZLEA dinamizatzailea: AINARA MAYA

Haur eta gazte literaturako irakurleak aurrez aurre ezagutzeko aukera eman digu, eta luxua deritzogu. Izan ere, 
liburuan ikastetxeetako ikasleek parte hartu dute urtetan, zenbait ikastetxe eta ikastolatan poesiatailerrak egin 
baitira, eta gustatuko litzaiguke poesia eta sentiberatasuna ikastetxeetan txertatzea. Eskolara joan aurretik 
irakaslearekin hitz egitea gustatzen zaigu, saioaren nondik norakoak azaldu eta xehetasunak adosteko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Atzerri Pasartea

Bestetan baino kontu handiagoz prestatu dugu EdgarQuinet metroko hitzordua. 
Azken atxiloketen ondoren inguruan dabilzkigula sumatzen dugu, orain artean ezer arrarorik ikusi ez arren. 
Agian kontrolpean gaituzte gordelekuetan. Horrela balitz bezala irteten gara azpiegituretatik hitzorduetara, gure 
ustezko zelatariak bidean galtzeko beharrezko urratsak aurrez prestatuta. Ibilbideak, garraio aldaketak, jantzi 
aldaketak.
Hitzordura garbi iristen garela ziurtatzen dugu horrela. Hitzordura datorrenak ez dituela bizkarroiak gainean 
baiestea da hurrengo zeregina. Gutako bat agertzen da hitzordulekura orduorduan, hitzartutako zeinu
eta kontrazeinuen jabe. Besteek aurrez erabakitako kokalekuetatik zelatatuko dute jaso behar dugun burkidea 
garbi datorrela bermatzeko. Gaurkoan niri egokitu zait Mexikora bidean jarri behar dugun kidea Edgar Quinet 
metroaho aurrean dagoen “La Liberté” tabernan jasotzea. 

Izenburua:  ATZERRI
Argitaletxea: SUSA
Deskribapen laburra: 
Narratzailea kartzelan 
dago. Zigorziegara 
eramaten duenean 
iraganean 
izan zen idazleari buruz 
hausnartzen hasten da, 
berriro ere idazteko grina 
pizten zaiolarik

IDAZLEA: MIKEL ANTZA
Nire idazletzak bi aldi oso desberdin izan ditu. Gaztarokoak eta gero, helduaroan berriro hasi nintzen idazten. 

Atzerri eleberrian nire biziesperientzian oinarritutako bidaia literario bat proposatzen dut, literaturak bizitzan 
duen garrantzia azaleratuz. 
Arroz urrez liburuan aldiz Burgosko Auzia aitzakia hartuta Euskal Herriaren azken 60 urteotako ikuspegia 
eskaintzen dut nire biografiaren talaiatik begiratuta. 

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Balio Erantzia Pasartea

* Bat egiteko bi behar dira.

* Besteen lekuan jartzeko mugitu egin behar.

* Denborarekin denborarik gabe geratuko gara.

* Guztiok dugu gabeziaren bat soberan.

* Hitza, pentsamenduaren oihartzuna ezpainetan.

Izenburua:  BALIO ERANTZIA
Argitaletxea: BALEA ZURIA
Deskribapen laburra: 
Balio erantzia  hitz egoki eta 
neurtuekin egia esateko ahalegina 
da, ezer ez eta festa. Zeharkatzen 
ditugun eta gaituzten oinarrizko 
gaiak ditu hausnargai Ekaitz 
Goikoetxearen aforismo liburuak:  
Bizitza, heriotza, denbora, isiltasuna, 
hitza, hizkuntza, identitatea…
Sakon nahiz umorez, hausnartzeko, 
pentsamendua garatzeko, 
argudiaketa eta arrazoiketa lantzeko, 
eztabaidatzeko, hizkuntzaren 
baliabideez eta ederraz jabetzeko 
gozagaiak dira Balio erantzia 
liburuko aforismoak, hitz gutxitan 
asko esaten dutenak, arrasto luze 
eta sakona utziko dizutenak.

IDAZLEA: EKAITZ GOIKOETXEA

Liburua irakurri eta landu duten nerabe eta gazteekin solastu eta bizipenak partekatu ahal izatea 
ederra da oso. Ikastetxera joan aurretik, garrantzitsu irizten diot irakaslearekin saioa nola bideratuko 
dugun aztertu eta adosteari, berak ere izan eta egin  baititzake aberasgarri eta eraginkor izan 
daitezkeen proposamen eta ekarpenak. Gainerakoan, saioaren egunean aforismoen inguruko sarrera 
labur bat egin eta aforismoek gure gizartean, jakinaren gainean baina oharkabean askotan, duten 
presentziaz eta indarraz ohartarazten ditut, atsotitzekin, esaera zaharrekin izan dezaketen 
antzekotasun eta aldeez… Liburuaz eta sormen prozesuaz hitz egiten diet, pentsamenduaren lanketaz, 
esanindarraz, euskarak eskaintzen dizkigun baliabideez, liburua zeharkatzen duten gaiez. Tartean
tartean aforismoak eta aforismoekin ondutako testutxoak irakurri eta tarketakuz, ze aforismok zer 
eragin dien galdetuz, eztabaida eta arrazoiketa filosofikoak bideratzen ditut. Eta bukatzeko, nire 
hainbat aforismok liburutik herriko hormetara, kamiseta eta jertseetara, kantuetara egin duten bidea 
erakutsi eta aforismoak sortzen ere jartzen ditut.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Erradikalak Pasartea

Ane (serio): Niretzat biolentzia da… (Besoak gurutzatuta) Ez etorri etxera bakarrik, entzun? Arriskutsua izan 
daiteke.
Bea (atzealdetik): Etxera? Eta etxe barruan?

Ane (poltsikoetatik bi tirita ateraz eta banaka erakutsiz): Eta biolentzia da tirita normala eta neskentzako 
tirita. Eta biolentzia da hezkuntzan hezkidetza planak hautazkoak izatea. Eta biolentzia da (kantuan)“Burua 
galtzen ari naiz, inor ez bezala maite zaitudalako, benetan…”

(bea kantuan hurreratuko zaio aneri, denak emanda ariko da anek begiratu eta kantatzeari utziko dion arte.)

Bea: Joe, eske batzuetan biolentzia sartzen dute doinu hain dantzagarrietan eta… (Pausa baten ondoren) 
Nik ere badaukat zer esana. Testuliburuetan historia emakumeak aipatu gabe kontatzea biolentzia da. Eta 
emakumeak zaintzaile hobeak dira naturaz, esentzian. Hori entzun behar izatea ere biolentzia da.

Izenburua:  Erradikalak
Argitaletxea: Susa, Ganbila 
bilduma
Deskribapen laburra: Ane 
Labaka eta Beatriz Egizabal 
“Erradikalak gara” eta 
“Erradikalak ginen” 
ikuskizunekin jardun ziren 
Euskal Herri osoko plazetan, 
bost urteko ibilian. 
Ikuskizunean klowna eta 
bertsolaritza uztartzen 
zituzten, nork bere alorretik, 
beti ere ikuspegi feministan 
ardaztuta. Gerora, bi 
ikuskizunetako gidoiak bildu 
eta eskuragarri jarri dituzte 
idatziz, bost urte horietan 
zehar (des)ikasi dutena 
azaltzearekin batera.

IDAZLEA: ANE LABAKA / Beatriz Egizabal Ollokiegi

Ikasle helduenekin lantzeko bide ugari eskaintzen ditu liburu honek. Hasteko, aukera ezin hobea izan 
daiteke adin tarte horretan landu ohi diren ohiko generoetatik pixka bat aldentzeko eta antzerkiari –eta, nahi 
izanez gero, bertsolaritzari– ere bere tokia egiteko; baita gidoigintzan trebatzeko ere. Gainera, liburu 
bihurtutako jendaurreko bi gidoi hauen oinarrian ikuspegi feminista dagoenez gero, eta ikuspegi horretatik 
abiatuta egunerokotasuneko gaiak –kontraesanak, zapalkuntzak, boterebanaketa... – jorratzen direnez 
gero, tresna egokia izan daiteke ikasleen arteko eztabaidarako eta gogoeta bultzatzeko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Esan gabe doa  Pasartea

Egun hartan fabrikatik lau etxadira dagoen supermerkatura jaitsi ginen gutako bost, kristauek euren eguneroko 
ogia eskatzen duten bezala eskatzen genuelako guk gure eguneroko garagardoa. Egun astuna zen, grisa, 
pertsiana jaitsi balute bezala hor goian, zeruko jairen batengatik. Sargoria kaleetan, Cayo Blancon hain ondo 
ezagutzen dugun aire itsaskor hori, larruaren gaineko azal amorragarri bihurtzen dena. Oihuka eskatzen zituen, 
beraz, arratsalde hark errubia hotz batzuk, beste edozein eguraldirekin ere berdinberdin erosiko bagenituen ere. 
Dena dela, Costa Alegren, edo gure hiriburu maitagarri honetan, behintzat, klimak ez du aukera sorta handirik 
eskaintzen urte osoan: egun hezeak eta egun lehorrak, eta bietan sartzen da ondo birra. Beroa beti

Izenburua:  Esan gabe 
doa
Argitaletxea: 
Txalaparta
Deskribapen laburra: 
Karibe inguruko herrialde 
txiki batean iraultza 
gertatu da duela hamar 
urte. Zer errealitate berriari 
egin behar diote 
herrialdean geratu 
direnek? Eraiki daiteke 
jendeak utopikotzat jo ohi 
duen gizarte bat? Zer 
arriskuri egin beharko dio 
aurre gizarte berriak? 
Geratu direnen eta ihes 
egin dutenen eguneroko 
arazoak ez baitira 
desagertuko

IDAZLEA: ASEL LUZARRAGA

Holako saioak egiten hasi nintzenetik literaturak eman dizkidan esperientziarik emankorrenak bizitzeko aukera 
izan dut, batez ere, esan gabe doa, ikasleek liburua irakurrita izan dutenean eta saioa hartuemana izan denean. 
Halakoetan, liburuen gaineko alde ezkutu batzuk ez ezik, nire esperientziak partekatzea ere dut gustuko, eta 
ikasleek kontatzeko dituztenak entzutea are gustukoagoa. Saiorik sai zer hobetu ere badago, zalantza barik, eta 
horretarako ezinbestekoa da irakasleen eta ikasleen iritziak jasotzea. Gozatzeko ez bada, zertarako da 
literatura?

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!

Izenburua:  IRULEAK
Argitaletxea: TXALAPARTA

Deskribapen laburra: 
Hiru dira iruleak: Kloto, Lakesis eta Atropos. 
Beldurgarriak, boteretsuak eta independenteak. 
Gizakien patuaren jabe eta gidari... baina, hargatik, 
Lurrean aspaldi ahaztuak. Asperasper eginda, 
Klotok jolas tentagarri bat proposatu die ahizpei: 
ehuntzeko hariak hartu, eta lurtar baten bizitzan 
eragingo dute. Lurrean, Dickensen Eguberri kanta 
ezagunean bezala, Mar gazteak hiru fantasmaren 
bisita izango du. Ez da Gabon gaua, ordea, eta 
bisitariek ez diote alegiazko irakaspenik eman nahi; 
behinola bizi izan ziren emakume esanguratsuak 
dira: Margaret Fuller,Margarita 
Nafarroakoa eta Inés Joyes y Blake. Emakume 
beldurgarriak, boteretsuak eta independenteak, 
inondik inora ahaztu behar ez genituzkeenak.

IDAZLEA: GARAZI ALBIZUA

Santurtziarra naiz, idazlea eta feminista. 
Irakurleak aurrez aurre ezagutzea plazerra da. 
Nire lanaren aurkezpena egin ostean, ikasleek dituzten galderak 
erantzutea gustoko dut, gainera, irakurketa lantzeko zenbait proposamen 
bidaltzen dizkiot irakasleari, saioaren nondik norakoak aldez aurretik prestatzeko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
L.A.A. Pasartea

Handik gutxira entzun nuen txirrin lasaia. Errezela artetik erraz begizta nezakeen haren 
irudi ilun ezaguna. Bigarren atea zeharkatu zuenean, ordea, ez nintzen ohi bezala 
mailadiaren gailurrean agertu.

Izenburua:  L.A.A.
Argitaletxea:  Algaida 

Deskribapen laburra: 
Gaia: indarkeria matxista. 

Donostian kokaturiko thriller psikologiko honek 
egileari jazotako gertaera batzuk ditu 
abiapuntu. Duela urte batzuk, emakume batek 
laguntza eskatu zion senarraren jipoia jaso 
ondoren. Ubelduz beteta agertu zen, heriotza 
mehatxuaren pean, erabat izututa… 
Liburu honetan maitasun istorioa dirudienaren 
inguruan, gezurra, izua, mendekua… 
aurkituko ditugu, guztia gainditzeko bide 
bakarra bakoitzaren bakardadea haustea 
Izango delarik. 
Informazio gehiago: https://
www.maixazugasti.eus/bibliografia/laa/

IDAZLEA: MAIXA ZUGASTI

Haur eta gazte literaturako irakurleekin partekatutako uneak oso aberatsak dira niretzat. 
Saioetan, lehenbizi, liburuaren gaia jorratzen dut, eta ondoren, galderak erantzuten ditut. 
Ikastetxera joan aurretik irakasleekin hitz egiten dut eta saioaren nondik norakoak azaltzen 
dizkiet

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Epizentroa Pasartea

“Langa batzuk oharkabean igarotzen dira. Beste aldean aurkitzen duzu zeure burua, baina ez zenuke jakingo 
esaten noiztik. Atzera egiterik ez dagoela dakizu, besterik ez. Hesiaren gainean besoak bermatu eta beste 
alderdian geratu denari erreparatuko diozu; iraganari buruz eraiki duzun fantasiari behatuko diozu bertatik, eta 
agian, usaindu. Batbatean, irudituko zaizu bertan geratu dela askatasuna, arnasa. Preso sentituko zara igaro 
berri duzun langa horren itxituran, eta ez duzu oroituko hala sentitu zinela iraganean ere, langa horren aurretik 
beste bat zeharkatu zenuenean. Bizirik irauteko modu bakarra aurrera egitea izango da, zerrailuaren beste 
muturrerantz, etorkizun esaten diozun fikzio likidorantz. Ahaztu egingo zaizulako, berriro, igarotzen dituzun langa 
guztiek, izan oharkabean izan apropos, itxituraz itxitura eramaten zaituztela. Nolanahi ere, beste muturrera 
iristerako eroso sentituko zara bertan, aske. Beste langa bat igaro duzun arte.”

Izenburua: EPIZENTROA
Argitaletxea: Erein 

Deskribapen laburra: 
2022KO EUSKADI SARIETAKO 
FINALISTA
Zazpi ipuinez osatua da narrazio bilduma 
hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, 
desioa, sexua, gurasotasuna, 
zoriontasunaren eraikuntza, nahiak
ardurakezinak…
Gure buruan errotzen doazen erabakien 
eta erabaki horiek benetan gauzatzearen 
artean dagoen amildegian kokatzen dira 
sarri ipuin hauetako pertsonaiak. 
Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere 
burua aldatzearen borondatearen eta 
borondate hori gauzatzeak dakarren 
bertigoaren ataka zailean.

IDAZLEA: NEREA LOIOLA

Maite dut literatura eta maite dut idaztea. Izugarrizko plazera da nire pasioa ikasle eta 
irakasleekin konpartitu ahal izatea.
Irakaslea naiz lanbidez eta hiru umeren ama ere bai, horrek asko laguntzen dit egindako 
literatur saioetan ikasleengana gerturatzen eta hauekin konektatzen.
Eskolara joan aurretik irakaslearekin hitz egitea gustatzen zait, saioaren nondik norakoak 
azaldu eta xehetasunak adosteko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Herriak ez du barkatuko Pasartea

“Zergatik?” galdetu zion, hantxe, denen aurrean. Zergatik? Amak aita hil zela, aita hil zutela, aita hil ziotela esan 
zionean. Zergatik? Amak ez zion erantzun. Esan zion etxera joan behar zuela, lasai egon behar zuela, bere 
burua babestu behar zuela eta ez pentsatzeko ezertan. Bihurtzeko burua zulo. Eta amak hori guztia esan 
bitartean Oihanak pixa egin zuen galtzetan. Gainean. Isilik. Infinituki isilik. Inork ez zion ezer esan. 

IDAZLEA: IRATI GOIKOETXEA

Kaixo, lagun. Elkarbizitzaz, besteen mina ezagutzeaz, besteen minera hurbiltzeko moduez, gure minez, azken 
hamarkadetan gure herri eta auzoetan bizi izan dugun indarkeriaz, orainaldiaz eta etorkizunaz solasean 
aritzeko aukera oparitu diezaiekezu zure ikasleei “Herriak ez du barkatuko” liburua ikasleei irakurtzeko 
proposatu eta ondoren elkarrekin parteka dezakegun solasaldi irekia antolatuz gero. 

Aurkibidea

Izenburua: Herriak ez du 
barkatuko 

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
ETAK aita hil zion Oihanari 
duela hogeita bi urte, berak 
hemeretzi zeuzkala. Zauria 
bizirik du oraindik, baina ez du 
horretaz inorekin hitz egiten; 
bere semealabei ere ez die 
ezer argirik kontatu, nahiz eta 
barruan sumatu on egingo 
liekeela denei. Ezustean, 
biktima ezberdinen 
lekukotasunak jasotzen 
dabilen antropologo baten 
deia jasoko du, eaberarekin 
bildunahi duen.



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Festa Pasartea

Une batetik bestera zorabiatuko zela uste zuen. Kalea dantzan zegoen bere inguruan. Korrika hasi zen. 
Ezkutatzeko beharra zeukan. Galtzeko, desagertzeko beharra. Azoka txikirantz abiatu zen korrika. Jende artean 
nahastu zen. Arropa koloretsuen azpitik pasa zen. Alfonbra, aterki eta sostenen artetik. Eta orduan ohartu zen 
etxeko zapatilak saltzen zituen dendaria haurdun zegoela. Eta baita zapatila haiek erosten ari zen emakumea 
ere. Haurdun zegoen poltsak saltzen zituen gizona. Eta bakeroak probatzen ari zen umea. Jende guztia zegoen 
haurdun. Beldur jasanezina sartu zitzaion, erotzen hasi zela pentsatu zuen eta jendearen kontra hasi zen, haien 
ondotik pasatzean sabelarekin talka egiten, gizon, emakume zein haurren ondotik pasatzean haien kontra joaz, 
sabelarekin. Bere tripa barruan dena delako zapabururen bat hazten ari bazen, akabatu egin nahi zuen. Puxika 
bat balitz bezala, eztanda egin nahi zuen, inguruan zituen pertsona guztiak jostorratz bihurtuta.

IDAZLEA: JASONE OSORO

Nerabeek festa maite dute. Egia esan, nork ez du festa maite? Baina festak espero ez ditugun ondorioak ere 
izan ditzake, esate baterako, haurdun geratzea. Liburu honetan bi gai horiek lantzen ditut, dibertsioa eta ardura. 
Nerabe baten zoro haizea eta nerabe izanda haurdun geratzearen arriskua.
Saioetan, lehenik, liburua idazteko prozesuaz hitz egingo dut, irudimenaren garrantziaz, nondik sortzen diren 
ideiak eta nola garatzen diren. Ariketa txiki eta erraz bat ere egingo dugu, ikusteko eskura dugula istorio bat 
sortzeko lehengaia. Ondoren, ikasleek aldez aurretik prestatu dituzten galderak erantzungo ditut.

Izenburua: FESTA

Argitaletxea: Elkar

Deskribapen laburra: 
Sofia eta Andrea bizitza berri 
baten atariko ilusioarekin joan 
ziren inguruetako udako 
festarik sonatuenera. Gogoa 
eta gorputza aske utzita, 
Sofiak eta Ivanek ezin izan 
zioten ezetzik esan 
elkarrenganako erakarmenari. 
Sexua izan zuten.
Badago hamasei urterekin 
haurdun geratzen den 
neskarik.
Gazteei zirrara eragingo dien 
istorio honi ez zaio egiantzik 
falta.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Zerak Pasartea

Nik lagun ezkutuak erabiltzen ditut. Ez Gabonetakoak.
Gabonetako lagun ezkutuetan jasotzaileak ez daki nork egin
dion oparia, baina opariegileak bai nori egin behar dion.
Nire lagun ezkutuak bestelakoak dira. Agerian ez dabiltzalako
deitzen diet ezkutuko, baina haien bulkada benetakoa
da. Fantasiaz izendatu ditut, baina muin organikoa
daukate. Egiazkoak dira. Biziak dira.
Nire lagun ezkutukoak nire barruko indarrak dira.
Susmoak, ikarak, galerak, nahiak…

IDAZLEA: YOLANDA ARRIETA

Irakasle ikasketak egin zituen, eta baita Antzerkia eta Kultur eta Gizarte Antropologia ere. Idazketa sortzailearen 
inguruko tailerrak gidatzeaz gain, Literaturara hurbiltzeko saioak egiten ditu haur txikien guraso eta 
irakasleekin. Hainbat liburu argitaratu ditu Haur eta Gazte literaturan zein helduenean.Literatura ardatz duten 
zenbait produktu ere sortu ditu: testu liburuetako Literatura atala, egutegi olgetariak, postalak, margotzeko 
liburuak, album familiarra... Prentsan ere aritu izan da azken urteotan. 

Izenburua:  ZERAK

Argitaletxea:  denonartean

Deskribapen laburra: 

Fantasiari beldurra diogula 
zioen Bruno Bettelheimek; 
esanahi esplizituetara jotzeko 
arriskuaz ohartarazten zigun: 
«Literaturak ez dio begiratzen 
gertaerari berari, baizik eta 
gertatzearen desioari».

Literaturak eskaintzen 
dizkigun fantasia eta 
pentsamendu magikoa erabili 
ditut, bada, barruko zerak 
azalerazteko. 

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Hnuy illa nyha majah yahoo / Hilda dago poesía? Pasartea

Larre berdeak, etxe zuri teila gorriak
Jendarme auto bat bidean bildots artean pasatzen
Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak 
neguko keearen antzera lehun igotzen
Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina, 
itzuli balitz (arantzak barrurantza itzuliak lituzkeen 
sagarroia bezala), itzuli izan balitz, zer? 
Gaur igandea da. Larre berdeak…

IDAZLEA: JOSEBA SARRIONANDIA

Literatura bazterrean geratzen ari da kultura mediatiko eta kontsumistaren kontestuan, alferrikakoa eta 
anakronikoa balitz bezala. Autoreek ahalegin apur bat egin beharko dugu irakurleengana hurbiltzeko, 
pentsamendu kritikoa eta lengoaiaren posibilitate estetikoen balio erakusteko.
Eskolako irakasleekin kolabora dezakegula uste dut ikasleentzat literatura irakurtzea zeregin onuragarria eta 
atsegina izan dadin.

Izenburua: Hnuy illa nyha 
majah yahoo / Hilda dago 
poesía?

Argitaletxea: Elkar / 
Pamiela  

Deskribapen laburra: 
Poema liburuak dira biak. 
Poema konkretu batzuk 
esplika daitezke klasean, 
batzuk abesti bihurtu direnak.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Krakovia  Pasartea

Lasai egoteko, minik ez duela ematen eta ni emakume indartsua naizela munduari aurre egiteko. Super 
indartsua, aizu, baina hemen nago burdinazko helduleku bati lotuta eta zulo sakon batekin izterrean. Baina ondo, 
e! Eta animotsu, gaur ez bainaiz hilko. Renteriari esan diot odola ez nahasteko, eta superbotereren bat duen 
norbaiten odola pasatzeko. Spider Woman edo Bat Woman izateko aukera eman diezadatela. Barre egin du, 
Superni izatearekin konformatu beharko dudala, eta ez arduratzeko, odolbankutik freskofresko ekarriko didatela 
odola

IDAZLEA: GOIZALDE LANDABASO

Goizalde Landabaso Etcheverry idazle eta kazetaria da. Idzle gisa 2000.urtean kaleratu zuen 
bere lehenengo lana Alberdania argitaletxearen eskutik (Korte bat, mesedez). Bere kazetaritza 
lanean inspiratuta, umore biziz, kontatzen zuen euskal kazetari batek erdal hiri batean 
euskarazko adierazpenak lortzeko zenbat buruhauste izan ohi dituen. EITBko irratietan egin du 
lan azken 25 urteotan, Berria egunkarian eta beste zenbaitetan kolaborazioak kaleratu ohi ditu, 
eta mahainguru eta literatur epaile lanak ere egin izan ditu. 

Izenburua: KRAKOVIA

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Ironia eta sarkasmotik edaten duen umorea 
da eleberri honek hasieratik amaierara 
eskaintzen duena. Gaixo heldu da 
emakume bat ospitale bateko larrialdietara. 
Bertan emango ditu hamaika egun, eta 
egun horietan denetarik pasatzen zaio zer 
gaixotasun duen asmatu arte. Galderak 
jositako eleberria da idazleak proposatu 
duena: galerak, tribuaren zentzua, aliantzak, 
bizitzaren une latzenetan aurrera ateratzeko 
kemena. Une eta kokagune ilunetan argia 
aurkitzea ez dela zaila erakutsi du bere 
lehenengo nobelan egileak.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 AMUA Pasartea

Poema ez da buruketa bat,
ez eta ebatzi beharreko
ekuazio bat. Ez saia bilatzen
esanahi ezkuturik, ez sasi
misteriorik. Utzi poemari
musika bezala irristatzen,
utzi hitzen korapiloari
gugan oihartzuna bilatzen,
radar baten antzera, arrainak

Izenburua: AMUA

Argitaletxea:  elkar

Deskribapen laburra: 
Poesiari beldurra galtzeko 
liburu aproposa. Poemak ez 
dira buruketak, partitura baten 
modukoak baizik, irekiak eta 
malguak, eta irakurleak 
interpretatu behar du bere 
erara.   
Gai nagusiak: maitasuna, 
itsasoa, heriotza, gai 
sozialak. 

IDAZLEA: ARITZ GORROTXATEGI

Gidoigile, zutabegile, irakasle eta itzultzaile dihardu. Prosa eta poesia landu ditu. Harenak dira, besteak beste, 
Zaldi hustuak, Hariaz beste, Amua eta Uda betea poemaliburuak, Egurra Pinotxori, Zer egingo dugu orain 
opariekin? eta Ahazten diren gauzak ipuinbildumak eta Kafkaren labankada, Kearen truke, Axola ez duenean 
eta Koldar hutsa zara eleberriak. Horrez gain, Balea Zuria argitaletxearen sortzaileetakoa da, eta sormenari 
buruzko ikastaroak ematen ditu. 

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Galdu arte Pasartea

Ilun, isil, uzkur, izu. Hala diote Interviú aldizkarikoek. Neuregandik jaso dute gainera Xeperen deskripzio hori, 
neuk bananbanan horrelaxe esandakoak baitira hitzok, gutxi gorabehera: «Oscuro, callado, tímido, un poco 
arisco. Eso es: un poco arisco.» Haren zaletasunik handienak punk musika eta era guztietako mamorro eta 
narraztiak zirela diote geroxeago, eta egia da hori ere. Ez dago gezurrik. Oso arraroa iruditu zait dena ordea. 
Ahoz esandako egia xumea xede maltzurreko gezur bihurtu balitz bezala inprimaturik agertzean.

Izenburua: GALDU ARTE

Argitaletxea:  

Deskribapen laburra: 
1980eko hamarkadaren 
erdialdean Azkoitiko 
gaztetxean girotutako nobela: 
gazte mugimendu politikoak, 
okupazioa, punk musika, 
drogak... protagonista gisa 
amorruaren amorruz bere 
burua suntsitzeari beldurrik ez 
dion gazte bat duela.

IDAZLEA: JUAN LUIS ZABALA

Eskoletan egiten ditudan saioetan gustura aritu ohi naiz. Maite dut ikasleen galderei erantzutea, batzuetan 
ezustekoak izaten badira ere. Egia da liburuari buruzko azalpenik onenak liburuak berak ematen dituela, edo 
eman behar dituela, baina liburuak gai askori buruzko jakinmina piztu dezake, eta hori pozgarria izaten da 
idazlearentzat.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Ipuinentzulea 

Izenburua: IPUINENTZULEA

Argitaletxea:  Ibaizabal 

Deskribapen laburra: 
Gizon ero batek Itziar idazlea bahituko du, munduko ipuinik onena konta diezaion. Halakorik egin ezinik zigor 
latzak jasota, Itziar bere irudimenaz baliatuko da bahitzailea menderatzeko.

IDAZLEA: AITOR ARANA

Aitor Arana dut izena. Nire laneko zereginik garrantzitsuenetako bat ikastetxeetan neskamutilekin saioak egitea 
da. Hori gabe, nire liburuetako asko ez ziren sortuko. Haiei idazleon bizimoduaz hitz egiteaz gain, liburuen 
nondiknorakoen berri ere ematea gustatzen zait. Eta, batez ere, haien galderak erantzutea.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Zerria Pasartea

Hotz egiten zuen, baina zerua izarizar zegoen, ilgorak apaindua. Gatzezko paisaia lokartuan, gorpuen 
kokalekua ordurako poliziak hesitua topatu nuen, baina erraz utzi ahal izan nuen liburua. Glaziologoen jeep
arekin batera, luze gabe poliziaren autoa etorri zen, eta beste batean forentsea eta arkeologoak.

Izenburua: ZERRIA

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Zerri batek behin sehaskako 
umea hil zuen; gero epaitu eta 
exekutatu egin zuten. 
Pasadizo hori gaur egungo 
emakume batek ikertuko du 
eta Alpeetatik Euskal Herrira 
etorriko da horretarako.

IDAZLEA: PATXI ZUBIZARRETA

Patxi Zubizarreta Dorronsoro euskal idazle oparoa da. Euskal Filologiako ikasketak egin zituen Gasteizen, 
egun, bertan bizi da. Helduen Literaturan eta itzulpengintzan lan asko egindakoa den arren, Haur eta Gazte 
Literaturan argitaratutako lanengatik da bereziki ezaguna.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Sara Pasartea

Esnatu ondoko igande hartako lehenengo segundo haietan, aspiragailuaren soinu jasanezinari egotzi zion Sarak 
buruko min izugarri hura. Berehala ohartu zen, ordea, aspiragailuak ez zuela bere ondoezaren errurik, eta are 
okerrago sentitu zen oroitzen zituen gaueko argazki bakanak gogora etortzen hasi zitzaizkionean, diapositiben 
aurkezpen modura. Ezin zitekeen izan! Jokinekin egon zen. Jokin, bere umetako laguna. Ikastexeko frikien 
taldekoa.
Asko edan zuten gau hartan eta, makina bat plastikozko edalontzi hustu ondoren, Alaitz bere lagunik onenarekin 
izandako elkarrizketa etorri zitzaion gogora.
−Hori da ipurdi polita gure Jokintxurena!
−Benetan ari zara?
−Ez du inork jakingo. Gauza labur bat. Beroalditxo bat baino ez da.
Alaitzek baino ez bazekien, ez zuen uste arazorik izango zuenik. Azken batean, bere lagunik onena zen. Ez zion 
inori kontatuko. Ala bai?
Bere hurrengo diapositiba gogorragoa izan zen: Jokinekin izandako enkontrua. Bere gainean muxuka, gerria 
aurrera eta atzera, mutilaren aurpegia...
Otsaileko igande hartako lehenengo hitza atera zen Sararen eztarri lehorretik:
−Jodeeeeeer!

Izenburua: SARA

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
Sara, Jokin, Alaitz, 
Joseba, Maitane…15 urte 
inguruko gazteak dira, 
ikastetxe berean dabiltza 
eta hortik kanpo ere 
hainbat kontutan 
nahastuko dira. Batzuk 
barregarriak vaina beste 
asko beldurgarriak. 
Irakurtzen hasi eta 
jarraitzeko irrika pizten 
duen istorioa, zer 
gertatuko den jakin 
nahirik.

IDAZLEA: JABI ELORTZA

Euskal filologian lizentziaduna. Zamudioko Bizkaia ikastetxean D.B.H.ko euskara irakasle da egun. Bi nobela 
argitaratu ditu orain arte Elkar argitaletxeko gazte literatura Taupadak bilduman: Sara (2017) eta Kinito egunak 
(2018)

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Zazpi kolore Pasartea

Argitasuna zerion neskaren irudi lirainari: apaingarri distiratsuak, bekokiko puntu gorria, sari koloretsua… Haren 
aurpegiak, ordea, iluntasuna erakusten zuen, etsipena, frustrazioa. Txokoan jesarrita zegoen, bakarrik, 
burumakur.
“Indiako emakumeok ez dugu ez ahotsik ez iritzirik, suertatzen zaigun senarraren aginduetara ibiltzen behartuta 
gaude bizitza osoan, ezer egiteko ekimenik gabe, ezer aldatu edo hobetzeko esperantzarik gabe”
Argiak zituen apaingarriak. Iluna, ostera, begitartea.

Izenburua: ZAZPI KOLORE

Argitaletxea: Erein 

Deskribapen laburra: 
Egilearen bidaietako 
esperientziarik berezienak 
biltzen dira liburu honetan, 
sentimenduka sailkatuta, atal 
bakoitza kolore baten 
esanahiari loturik dagoela. 
Istorio batzuk tristeak dira, 
beste batzuk alaiak, edo 
beldurgarriak, edo 
esperantzatsuak, baina den
denak dira benetakoak. 
Osagarri gisa, hainbat 
marrazki eta zazpi kantuz 
osatutako CDa daude.

IDAZLEA: JON ARRETXE

Jon Arretxe Perez euskal idazlea da. Bere herrian egin zituen lehen ikasketak, eta unibertsitatean matrikulatu 
zen Deustuko Filologia Fakultatean. Lizentzia lortu zuen, bai eta doktore gradua ere, Basauriko euskara tesiari 
esker, non Basauriko azken belaunaldi euskaldun zaharraren hizkera idatzia batu baitzuen

Aurkibidea



SAIO MUSIKALA
 
"Literaturatik musikara" saio musikatua eskaintzen dut. Saioa hiru zatitan banatuta dago.

Nire idazle eta musikari ibilbidea zein izan den argitzen diet (20 min.)
Bisitaren aurretik ikasleek nire inguruan landutakoaren inguruko galderak erantzuten ditut, horretarako, eta 
irakasleak lagunduta, nire inguruko informazioa aurkitu behar dute interneten, hemerotekan, liburutegian... (20 
min.)
45 abesti kantatzen ditut gitarraren laguntzaz, nire konposatzeko modua zein den erakusteko (20 min.)

ASIER SERRANO

1997an Bada hiri gorri bat argitaratu zuenetik, hainbat poema liburu argitaratu ditu: Picassoren zaldia, Hiri gorritik 
eta Desterratuen piztiarioa. 2001ean Hoteleko kontuak narrazio bilduma eta Mari Basajaunaren eremuan 
haurrentzako liburua argitaratu zituen. Horrez gain, bi eleberri argitaratu ditu: Eskuetan mapak eta Erlojugilea. 
Literaturaz gain, musika munduan ere hainbat lan egindakoa da: Lorelei taldeko abeslaria eta letragilea da eta 
bakarka hainbat disko atera ditu, hala nola, Ez esan inori, Hoteleko kantuak eta Gerrari bai.   

Aurkibidea



ANTZERKI GIDA!

ANTZEZTEN Antzezterakoan, aktoreek beren mundua sortu behar dute, bere antzezlana "bizitzeko". Aktoreak 
taula gainean daudenean, nahiz eta ikusleak aurrean dituela jakin, publikoa ez balego bezala jokatu behar dute. 
Horretarako aktoreek ikusleekiko horma ikustezin bat eraiki behar dute: LAUGARREN HORMA deitzen zaiona.

Izenburua: 

Gora teloia! Antzerki gida

Argitaletxea: GFA 

Deskribapen laburra: 
Literatura dramatikoa, genero gisa 
ikasleengandik gertuen egon daitekeen 
genero literarioa da. Antzerki gida honek 
ikasleak irakurtzera bultzatzen ditu: bai 
azalpenak irakurriz, bai adituen aholkuak 
irakurriz baina batez ere antzerki testuen 
aukeraketa bat proposatuz. TEstu klasikoak 
berrezkuratu, gaur egungoak edota hainbat 
giltza eskaintzen ditu ikasleek idazketan 
murgildu daitezen. Gainera ikastetxeentzat 
tresna baliagarria izango da, eskolan 
antzerkia nola landu erakutsiko bait die 
ikasleei eta baita irakasleei ere. 

IDAZLEA: AIZPEA GOENAGA

Aktore, zinemazuzendari eta idazlea da. Antzerki, zinema eta telebistamunduan ibilbide luzea 
egin du, antzezpenean ez ezik, baita gidoigile eta antzerkiidazle gisa ere. 

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Joana Pasartea

Heldu zen larunbat arratsaldea eta, antolatu bezala, ahalik eta lasterren alde egin zuen etxetik Joanak, bide 
batez familia giroko bazkalondo gozakaitzetik itzurtzen zela.
Bilbora zihoan lau eta erdietarako trenera oztaozta heldu zen, nasatik irteten zegoela. Zurezko oholdun 
jarlekuan eseri, burua bankuaren bizkarraldean bermatu eta hausnarrean jarri zen. Joan zen larunbatean, musu 
luze haren ostean, Alexi besarkaturik zegoenean atseginez hartu zuen mutilaren proposamena; onartu ez ezik, 
irrikaz ere bazegoen sexu osoaren esperientzia hura dastatzeko. 
Baina orain, mutilarekin bat egiteko bidean doala, hotzean, urduritasun amiñi bat sumatzen du sabel aldean. 
Nola irtengo ote da? Ez du espero betebeteko atsegin hartzerik, bai baitaki une mingarri bat ere izango duena; 
zerenbestekoa, baina? Horrek eragotziko ote du plazerra hartzea?

Izenburua: JOANA

Argitaletxea:  A fortiori

Deskribapen laburra: 
Istorio honetan bi gai edo 
oinarri dira: historikoa (1970 
urtean indarrean zegoen 
diktaduran kokatua baita) eta 
amodiozkoa. Biak batera 
doaz, Joana neskato nerabe 
tolesgabe baten ikuspuntu 
egiazale batez emanak

IDAZLEA: JOKIN DE PEDRO

Bilbon jaioa, 1955ean. Euskal Filologia Lizentziaturako ikasketak egin eta harrezkero beti irakaskuntzan 
jarduna, lehenik Bilbon eta gero Getxoko Aixerrota Bigarren Hezkuntzako Ikastetxean. Euskal Hizkuntza eta 
Literaturako testuliburugintzan zenbait urtez jardun du; baita material didaktiko askotarikoa atontzen ere: 
Gramatika Praktikoa, Testuak aztertzen, Ahozko poesia...

Fikzioaren munduan Lau animalia ipuin kontari ipuin sortatxoarekin abiaturik, hurrengo emaitzak polizi 
eleberriaren (Irurac bat, Etsai gordea, Elurpean) eta izuzko istorioen bidetik (Izuizua) joan dira. Geroago, Joana 
eleberri laburra (Ramiro Pinilla saria 2019an) eta Gazteluondo eleberri historikoa eman ditu. Antzerki arloan, 
berriz, hauek ditu taularatuak eta argitara emanak: Plasentzia 1577, Anton Garaiko kortsarioaren historia eta 
Butroe zelangoa dan orok dakie.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Freepot Pasartea

Bulegoetan, aluminiozko pareta faltsuak, moketa zikinak eta melaninazko altzariak. Uztaila da. Bero handia 
Bilbon. 
Joanesek, oinak mahai gainean ditu. Eta bizkarra, bere eserlekuan atzera botata. Kontzentratuta dago izerditan 
ez hasteko berriz ere. 
Eskerrak VollDamma behintzat hotza dagoen, pentsatzen du; eta, eskuan sumatzen duen pisuagatik, erdia 
baino gehiago geratzen zaio. 
Mahai gaineko telefonoa zarataka hasten da; eta Joanes, inongo gogorik gabe, mugiarazten du. 
–Bai? –galdetzen du, nagituta. 
–Joanes, zergatik ez didazu telefonorik hartzen? –esaten dio telefonoaren bestaldeko neska baten ahotsak. 
Sakon hartzen du arnasa Joanesek. 
–Kanpotik ibili naiz. 
–Joan popatik hartzera –erantzuten dio haserre ahotsak–. Hilabetea aurrera doa. 
–Badakit.
–Eta?
–Eta, zer.
–Nola zer? Ondo dakizu zer.
Joanesek, gogorik gabeko keinu batekin, garagardolata mahai gainean uzten du.
–Bai –esaten du azkenean etsipenez–. Uste dut baietz. Uste dut badakidala zertaz ari zaren –eta izerdi tanta 
bat sumatu du bizkarretik behera. Alkandorari pa parretik tiratu, eta gelditzea lortzen duena.

Izenburua: FREEPOT

Argitaletxea:  elkar

Deskribapen laburra: 
Detektibe koxkor bat da 
Joanes, adar eta gona kontu 
ziztrinekin nola hala 
moldatzen dena bizirik 
irauteko. Halako batean, 
ordea, Ondarroako portura 
argazki konprometigarri 
batzuk saltzera joan, eta tiro 
batez hilik topatzen du bere 
bezeroa.

IDAZLEA: ANDER ODRIOZOLA

Ander Odriozola Argoitia Bilbon bizi den irakasle, zinegile eta idazlea da. Ingeniaritza ikasketak egin zituen 
arren, ikusentzunezkoetan, zuzendari eta gidoilari bezala aritu izan da urtetan. 2014an Bingen film 
independentea aurkeztu zuen eta 2016an Freeport nobela argitaratu zuen

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Luaren itzalaPasartea

Herriko gazteak suminduta daude izurrite zikinaren ondorioz ezarritako debekuen erruz. Ez dago eskubiderik, 
urterik ederrenak lapurtu nahi dizkiete. Kokoteraino daudenez, gaupasa klandestinoa antolatu dute herriko 
eraikin abandonatuan. Damutuko dira, dedio! Adiskide baten hilketa oso kolpe latza da. Eta salaketa anonimoek 
eta mendeku goseak egundoko triskantza eragin dezakete.

Izenburua: LUAREN ITZALA

Argitaletxea:  elkar

Deskribapen laburra: 
Herriko gazteak suminduta daude 
izurrite zikinaren ondorioz ezarritako 
debekuen erruz. Ez dago 
eskubiderik, urterik ederrenak lapurtu 
nahi dizkiete. Kokoteraino daudenez, 
gaupasa klandestinoa antolatu dute 
herriko eraikin abandonatuan. 
Damutuko dira, dedio! Adiskide 
baten hilketa oso kolpe latza da. Eta 
salaketa anonimoek eta mendeku 
goseak egundoko triskantza eragin 
dezakete.

IDAZLEA: JOHN ANDUEZA

John Andueza naiz. Kazetaria. Telebistako aurkezle, gidoilari eta zuzendaria. Zinegilea. Eta azken 
urteetan idazle gisa ari naiz. Zortzi nobela publikatu ditut, horietako gehienak bereziki irakurle gazteei 
eskainitakoak. Gustu handiz konpartituko dut nire jarduera literarioa eurekin, ea euskal kulturaren 
harra pizteko balio duen.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Hauts bihurtu zineten Pasartea

Goitik behera nentorren, airearen xaflek soina marruskatzen zidatela, zurrunbilo baten begizulora erortzen ariko 
banintz bezala, inguruko burrunbaren ahotik marmar etengabea entzunez –gorputza suntsituko zidala mehatxu 
egiten zidan behin eta berriz–, saihestu ezineko talkaren zain, nahiz eta lurrak hain zirudien sakona non 
amaigabeko amildegian galtzen baitzen zorua. Ez nuen segundo bat baino gehiago egingo goitik behera 
erortzen, baina denbora luzean hala jarraituko nuela ematen zuen

Izenburua: HAUTS 
BIHURTU ZINETEN

Argitaletxea:  Alberdaina

Deskribapen laburra: 
Euskal Herriko auzo txiki 
batean, frankismoaren azken 
urteetan eta trantsizio garaian 
kokatuta dago Igerabideren 
lehen eleberri hau. Autoreak 
ongi ezagutzen duen garai eta 
leku gatazkatsu nahasia, 
beraz. Garai hartan nerabe 
eta gazte sasoiko izandako 
bat da narratzailea

IDAZLEA: JUAN KRUZ IGERABIDE

Juan Kruz Igerabide Sarasola euskal idazlea da, literaturaren alor ugari jorratu dituena eta haur eta gazte 
literaturan lan ugari argitaratu dituena. Sari garrantzitsuak jaso ditu, besteak beste, Haur eta Gazte Literaturako 
Euskadi Saria 1999an, eta Espainiako Kritika Saria birritan, 1994an eta 2003an

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Zureak egin du Pasartea

Kafe beroa eskuan, akordura etorri zitzaidan hilabete lehenago idatzi nuen artikulua. Gertaeren narrazio 
hutsetik aldendu eta biktimaren inguruko bizipenak nabarmendu nituen; kasu polizial bati heldu beharrean, giza 
tragedia bat kontatu nuen.
        — Lan ona egin duzu —zoriondu ninduen zuzendariak—. Kazetaritzan ezer gustukoa badut, ikerketa da. 
Gero eta gutxiago ikertzen dugu. Albiste agentziek etengabe igortzen dizkigutenak hartu eta gure ikuspuntura  
moldatu gabe argitaratzen ditugu. Agentzien aldarrikariak baino ez gara. Galdu da benetako kazetaritzarako 
grina.
        Mugimenduez beztitzen zituen jardunak: mahaia ukabilez jo, kopeta zimurtu, ezer begien bistakoa 
iruditzen zitzaionean besoak eta eskuak luze zabaldu. Indarrez ahoskatzen zituen esaldi bakoitzaren lehen eta 
azken silabak, hitzok bibotearen ileetan kemenik gabe trabatzearen beldur balitz bezala.
        — Hauxe da artikulu bat idaztea. Ez zara mugatu herrixkara hurbiltzera, gajo hari buruzko datuak bildu, 
libretan zirriborratu eta gatzik gabeko artikulua egitera. Harago joan zara, albistearen atzean ostentzen diren 
gertaeren bila, sentimenduen bila, bizipenen bila.
        Deseroso sentitzen hasi nintzen, eskuetako izerdia atzamarren artean likatsu egiten zitzaidala.
        — Hara, gazte, zure saileko buruarekin hitz egin dut. Ikerketa arlo bat zabalduko dugu. Hiru hilean behin 
azterketa zorrotz bat argitaratuko dugu, datuekin, argazkiekin, elkarrizketekin... baina, batez ere, 
sinesgarritasunarekin. Emakumeen aurkako tratu txarrei buruzko ikerketa bat egin dezazun nahi dugu.

Izenburua: ZUREAK EGIN 
DU

Argitaletxea:  Susa
Deskribapen laburra: 
Kazetariari gutun anonimoa 
heldu zaio erredakziora, 
emakumeen aurkako 
indarkeriari buruzko 
erreportajea idazteko 
enkargua hartu eta segituan, 
bideoirudi hauekin: 
gizonezko batek kotxe baten 
atea zabaldu, barruko andrea 
bortizki atera, ileetatik tiratuz 
lurrera bota du eta ostikoka 
hasi zaio.

IDAZLEA: IÑAKI FRIERA

Iñaki Friera naiz. Barakaldon jaio nintzen eta Getxon bizi naiz. Idazlea naiz, bai, baina irakurlea naizela esatea 
gustatzen zait, irakurtzeak ekarri ninduen eta idazleen mundu honetara: irakurtzea, lehendabizi; lagun idazle 
bati "laguntzea", gero, eta, azkenik, ni neu ere idazle izatea. Bueno, eta orain aukera ederra izaten dut urtero 
nire bidaia horren nondiknorakoak zuekin, irakurleekin, konpartitzeko: zergatik naizen idazle, zergatik irakurri 
duzun liburua, nondik ideia, zer kostatu zitzaidan gehiago… Tira, hamaika konturen berri emateko baliatzen 
ditut saioak betiere irakurleek, haurrek, aldez aurretik prestatu dituzten galderen eskutik.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Kamisoi zuri zetazkoaPasartea

Gominola pila bat ekarri zigun. Ez genuela ezer esango agindu genion. Azukrez bustitako gozo bat sartu nuen 
ahoan eta hotzikara eragin zidan: hain zen dultzea. Nire ohean eseri zen. Izkinan. Beste monitore guztiak festa 
egiten ari zirela esan zigun. Zehatzak izateko, edaten ari dira, esan zigun. Umeak dira, ondoren. Eta irribarre 
zabala erakutsi zidan. Gominolaren azukrea okerreko eztarritik joan zitzaidan. Eztul egin nuen. Gorritu egin 
nintzen. Handiegi neukan kamisoiaren tirantea erori zitzaidan. Polita zaude, esan zidan. Kamisoi horrekin

Izenburua: KAMISOI ZURI 
ZETAZKOA

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Hamaika urte zituen uda 
hartan, gurasoek ingelesa 
ikasteko kanpamentura bidali 
zutenean. Nagusia izan nahi 
zuelako erosi zion amak 
lehenengo sujetadorea, baina 
haurra zen oraindik, ez zuen 
ezagutzen helduen mundua, 
eta are gutxiago gizon hark 
jokarazi nahi zion jokoaren 
arauak

IDAZLEA: ALAINE AGIRRE

Alaine Agirre 1990ean jaio zen Bermeon, baina Gipuzkoan bizi da egun. Gazte hasi zen idazten, eta egungo 
euskal literaturako ahots pertsonal eta interesgarrienetako bat bihurtu da urte gutxitan, kritikaren nahiz 
irakurleen onespena lortu dituena, bere prosaren erritmo, indar eta pasioari esker.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  110 Streeteko geltokia Pasartea

Nekaturik zihoan, 42. Streetean zehar, lanbropean, gabardina handi bat soinean eta ingeles estiloko kapela 
buruan. Haize bustiak jo ez zezan, zerbait makurturik zeramatzan bizkarrak, eskuak poltsikoetan eta lepokoa 
sudurzuloetaraino. Hotza zen urtarrileko ilunabartze hartan Manhattanen

Izenburua: 110 STREET
EKO GELTOKIA

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
Euskal iheslari/errefuxiatu bat 
New York bizi da, dokumentu 
legalik gabe. Abentura, 
amodioa, hiri erraldoietako 
bakardadea, sexu jazarpena, 
laguntasuna eta 
solidaritatea...bertan daude.

IDAZLEA: IÑAKI ZABALETA

Hitzaldian, ikasleen partehartzea lortzen eta arreta erakartzen ahalegin berezia jartzen dut. Horretarako, 
galderak (edozein galdera) egitera animatzen ditut. Halaber, New Yorki buruzko bideoak jartzen dizkiet, 
nobelaren ekintza eta giroa irudika dezaten

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Baina ez lukete han egon beharPasartea

NI ZU NINTZEN
Korridorea emergentziazko argiek soilik argiztatzen dute.
Goizeko laurak dira, baina Klausek ez daki, edo baldin badaki,
berdin zaio. Ihes egin nahi du, zahar etxe madarikatu
horretatik alde egin. Oinutsik jaitsi ditu bigarren solairutik
lehenengora daramaten eskailerak, zelatan. Ezkerreko eskuan,
arropaz beteriko maleta astun bat darama, eta soinean,
pijama bat besterik ez.

Izenburua: BAINA EZ LUKETE HAN EGON BEHAR

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra:Bakarrik jaio eta bakarrik 
hiltzen gara. Bitartean, hari ikusezin baten gainean 
orekari eusten saiatzen gara eta argazkiak ateratzen 
dizkigute. Gu argazkitakoak izaten saiatzen gara, 
baina ez gara. Gu argazkiaren atzean dagoena gara, 
irudiaren ertzetatik kanpo dagoena, eta bizitza ez da 
lerro zuzen bat, ibili ahala etengabe josten eta 
askatzen ari garen armiarmasarea baizik. Ipuin
bilduma honetako pertsonaiak amaraun horretan 
bertan daude harrapatuta, beren beldur eta 
frustrazioekin, beren amets eta esperantzekin. Patua 
izan da aurreikusi ezin zuten egoera horretara eraman 
dituena, une ahulenean erabakitzera behartu dituena, 
kameraren objektiboaren aurrean irribarre egitera 
behartu dituena. Baina ez lukete han egon behar. 

IDAZLEA: ASIER OSINALDE

Asier Osinalde Vidal naiz eta 1975. urtean jaion nintzen Donostian. Orain dela gutxi 
argitaratu dut lehen ipuinliburua. Santo Tomas Lizeoan ikasi nuen lehenengo, eta, 
ondoren, EHUn, ingeniaritza teknikoa. Hala ere, beti aritu izan naiz irakasle lanean: 
hamabi urtez Lanbide Heziketan, eta, azken hamaikak, Donostiako IRALEn. Film 
laburretan aritu izan naiz modu amateurrean, eta, musikan ere bai, Ekilibristak 
taldearen eskutik. Oso gustuko dut bidaiatzea eta bizikletan ibiltzea, eta baita bien 
arteko edozein konbinazio ere.
Saiorako materiala prest dut eta, diapositiben laguntzaz, ipuinetan azaltzen diren 
hainbat gai eta galdera planteatzen dizkiet ikasleei; horrela, ordubete inguruko saio 
dinamikoa osatzen saiatzen naiz.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Ostadar 7310Pasartea

Beltza. Isiltasunaren kolore berekoa. Ezereza. Leizezulo sakonenean arnasten denaren modukoa. Erabateko 
belztasuna. Huraxe da ikusten ez dudana; edo ikusten dudana. Itsutu ez banaiz, hori baita sumatzen eta 
sentitzen dudan biziharia. Ez izatea bera dirudien beltzak irentsi nauelako. Bere isiltasun beldurgarriak 
harrapatuta nauka. Latza da hau.
Hormarik bada inon? Espazio zabal bat da hau? Zelai amaigabea? Zer da hau, baina? Banaizela badakit, hilik 
bezala egon aren, burua ardaila bizian dinbuluka dabilkidalako. Eroturik.
Eta halako batean lasterka hasi naiz. Zer bestela? Alferrik da, ordea. Ezerezak mugarik ez baitauka. Ez da 
amaitzen. Orduak eman ditzaket lasterka. Egunak. Hilabeteak. Urteak. Norantz? Noraino? Zertarako? Ez naiz 
inora iritsiko eta! Nora joan nahi dut, dagoeneko nonbait baldin banago! Hemen nago. Inon ez egotea deitzen 
zaion ez izatearen espazio honetan. Beltzaren beltzenean espetxeratua! Izatearen gabetze gordinena 
pairatzeko sortu zuten toki beldurgarrian. K77 deitze duten kartzelan.Izenburua: OSTADAR 7310

Argitaletxea:  denonartean

Deskribapen laburra: 
Ostadar 7310 izeneko 
planetan bizi dira gizakiak. 
Androideak gizakien 
laguntzaileak dira. Dena da 
ederra eta zoragarria, H57 
izeneko androide batek 
protagonistaren bizitza 
hankaz gora jarriko duen arte. 
Ezusteen kateak ez du 
atsedenik, jakinminak 
bezalaxe

IDAZLEA: IÑIGO IBARRA

1974 Iruñea (Nafarroa, Euskal Herria)
nafar bertsolari eta idazlea da.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Han goitik itsasoa ikusten daPasartea
Esne usaina zabaldu da herritik. Koloreak zabaldu dira. Ume bat uztaiarekin jolasean zebilen. Betiko geratu 
zaizkio iltzatuta usaina eta koloreak, halako gauzak elkartzen umeek baino ez dakiten moduan. Gero agure bi 
pasatu dira umearen albotik, umea han zegoenik ohartu barik ere, eta batek esan du: “Iraultza dator, antza”. Eta 
umeari iraultza hitza elkartu zaio usainarekin eta koloreekin, edo esnearen usaina Liviaren arropen kolore 
biziekin eta iraultza hitzarekin, edo koloreak iraultzarekin eta esnearen usainarekin, edo beste edozein modutan, 
baina buruan sartu zaizkio, eta kalean behera joan da uztaia bueltaka eramanez, esnearen usaina sudurrean, 
arropen koloreak begietan eta iraultza hitza buruan, eta uztaia bueltakabueltaka eraman du, eta Atorra Beltzen 
furgoneta baten ondotik ere pasatu da, iraultza hitza buruan zuela, gauzak elkartzeko umeek duten abilidade 
horrekin.
Diotenez, aliatuak hurbil daude, oso hurbil, baina inork ez daki ze distantzia den hori. Batzuek diote Siziliatik 
sartuko direla. Hegoaldetik edozelan ere: Crotonetik edo Otrantotik igual; eta ondoren gora egingo dutela, eta 
faxistek ere gero eta gorago egin beharko dutela hanka, harik eta Ipar Polora heltzen diren arte. Baina noiz inork 
ez daki. Faxistak baino inor hoberik etorriko den ere ez daki inork.

Izenburua: HAN GOITIK ITSASOA IKUSTEN DA

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
Han goitik itsasoa ikusten da, Euskal Herrian gerra aurreko 
urteetan hasi baina, batik bat, II. Mundu Gerra bitarteko Italian 
gertatzen da, eta bizikleta da bi mutur geografiko horiek lotzen 
dituen aitzakia: Roman Alberdi mutikoak Euskal Herriko itzulian 
ikusiko du lehenengoz Gino Bartali karrerista handia; erbestera 
bidalitako umea dela Frantziako Tourrean topatuko du hurrena, 
Alpeetako mendi bat igotzen biak, eta haren bila joango da 
geroago, Toskanako Ponte a Ema herrira. Txirrindularikontuez 
gainera beste gai eta pertsonaia asko aterako zaizkigu bidera 
ordea

IDAZLEA: JULEN GABIRIA

Julen Gabiria Lara bizkaitar idazle eta itzultzailea da. Itzultzaile eta idazle, 
nobela eta itzulpena jorratu du orain arte. Eusko Jaurlaritzan, IVAPen egiten 
du lan

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Tripoli KabulPasartea

Urteetako txangoa izan da Tripoli eta Kabul artekoa. Bidean, gerrak, goseteak eta injustiziak etxetik 
kanporatutakoekin egin dut topo. Mugak zeharkatu ohi dituzte, mendebalderantz beti, nire kontrako norabidean. 
Erraza da Donostiatik Kabulera joatea, Tripolitik igarota bada ere, baina ez alderantziz. Funtsean, gerrak familien 
etxeetako atea jo eta bota egiten du. Etxe horietako barrukoenak dituzue istorio hauek guztiak

Izenburua: TRIPOLI KABUL

Argitaletxea: Gaumin 

Deskribapen laburra: 
Hainbat mediotan kolaboratu 
izan du kazetari donostiarrak 
eta liburuko pasarte batzuk 
korrespontsal lan horietan 
bildutako materialekin osatu 
ditu

IDAZLEA: KARLOS ZURUTUZA

Karlos Zurutuza euskal kazetari independentea da eta freelance modura egiten du lan. Euskal Herriko 
zein atzerriko zenbait hedabiderentzat egiten du lan, eta bereziki, gatazkan dauden herrialdeetan barrena 
mugitzen da.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
  Hitzen AhaireaPasartea

 Liburu honetan, idazleen eta musikarien arteko elkarreraginetik sortutako kantagintzari buruzko gogoetak 
irakurriko dituzu. Halandaze, aipatuko diren kantu ia guztietako testuak idazleek sortuak izanen dira. Gure 
kantagintza hori baino askoz zabalagoa da baina ni literatura eta musika uztartzen dituenera mugatu naiz. 
Azalduko dut zergatik

Izenburua: HITZEN 
AHAIREA 

Argitaletxea:  Susa

Deskribapen laburra: 
Idazle eta musikarien 
elkarreraginetik sortutako 
kantagintza, Euskal Herriaren 
historia kantagintzaren 
bitartez, euskarazko 
kantagintzaren eragin 
soziologiko eta 
soziolinguistikoa, euskarazko 
kantagintzak euskaldunon 
identitatearen eraikuntzan 
izan duen eragina eta 
garapena

IDAZLEA: GOTZON BARANDIARAN

Gotzon Barandiaran euskal idazle eta kulturgilea da. Literaturan egindako lanaz gain, besteak beste musikaren 
arloan Bihotz Bakartien Klubaren eta Katamalo taldearen partaidea izan da.

OHARRA: Saioetan Rafa Rueda musikariak zuzenean jotzen ditu gotzonek iruzkindutako kantak 

Aurkibidea



IDAZLEA: CASTILLO SUÁREZ

Castillo Suárez naiz, Altsasukoa, lanbidez euskara teknikaria. Txiripaz hasi nintzen liburuak 
idazten eta dagoeneko baditut hogei bat argitaratuta. Gustatzen zait saioak egitea Euskal 
Herriko hainbat tokitako haurrak eta gazteak ezagutzeko aukera ematen didatelako, haiek 
entzuteko eta elkarrekin idazteko, saioak ez baitira idazlea entzuteko bakarrik.  

EZAGUTU ELEBERRIA!
 Elurra elurraren gainean Pasartea

Hitzak behar ditugu 
maitasunaz hitz egiteko,
edo heriotzaz.
Hitzak behar ditugu 
izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna.

Hitzak behar ditugu 
herabe gaudenean nagiak ateratzeko,
haserre gaudenean adiskidetzeko,
herriminez gaudenean urrutikoak gerturatzeko.

Izenburua: ELURRA ELURRAREN 
GAINEAN

Argitaletxea:  Egilea editore

Deskribapen laburra: 
14 poemez osatutako liburua ilustratua 
da. Bereziak dira poemak pertsona 
esanguratsuei eskainiak diren aldetik, 
edo Euskal Herrian sinbologia handiko 
ekitaldietan plazaratuak izan direlako. 
Edizioa luxuzkoa da, azal gogorrekoa; 
eta gainera, poema guztiak ilustratu 
dituzte Txakur Gorria kolektibokoek. 
Euskarazko testua nagusi bada ere, 
edizioa elebiduna da, poema guztien 
itzulpena Fernando Reyk egin baitu. 
Testu xumeak baina, aldi berean, 
iradokitzaile bezain sakonak.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Egun gorrietan sigi saga gogoetak

Izenburua: EGUN GORRIETAN SIGI SAGA GOGOETAK
Argitaletxea:  Alberdaina

Deskribapen laburra: 
Gogoetagileak ibilian bezala hitz egiten digu orrialdeotan. Saiakeraren urrezko arauak 
onetsita, pentsamendu kritikoa lemazain, zorroztasunez eta gertutasunez. Ibilian bezala beti, 
baina sekula ez flâneur axolagabearen moduan. Gizartean mugitzen diren indar ageriko zein 
isilpekoagoen arteko dialektikari etengabe erreparatuz, etengabeko solasaldi horren zergatiak 
eta eraginak ulertu, azaldu eta barneratzea helburu.
Eta –zergatik ez?– aldatu beharrekoak aldatzen laguntzeko, gure garaietan –eta historian 
zehar– noiznahi eta nonahi nagusi dabiltzan zentzugabekeria, bidegabekeria, sasiargudiatzea 
agerian jarriz.

Aurkibidea

IDAZLEA: ELENA MARTINEZ RUBIO ELENA GALZUSTA
Elena Martinez Rubio —Elena Galzusta— (Bilbao, 1957) filosofoa eta filologoa da; idazlea eta 
editorea.

Filosofia politikoan Doktorea, 1992an Madrilgo Unibertsitate Autonomoan Hannah Arendti 
buruzko aurkeztutako tesi batekin, Javier Sadaba Etika katedradunaren zuzendaritzapean: 
Hannah Arendt. La  historia, relato de infinitos comienzos y ningún final (Hannah Arendt. 
Historia, hastapen mugagabe baina amaierarik ez duen istoriotzat hartuta), Hannah Arendti 
buruz estatu espaniarrean lehena.

Euskal Herriko Unibertsitatean Filosofiairakasle aritu zen euskaraz (19831987), baita 
Frankfurteko Goethe Unibertsitatean Wissenschaftliche Mitarbeiterin gisa euskara eta euskal 
kultura irakasten (20112012).



OHARRA
Gida honetan, idazle bakoitzak liburu bat aurkeztu du, baina haren liburu gehiago ere badituzu aukeratzeko “Saioak 
eskatu” atalean.

Zalantzarik izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan: programak@idazleak.eus


