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Bilatu...

Azala / Albisteak / Asun Casasola ipuin lehiaketaren lehenengo deialdia aurkeztu
dute

bilatu liburua

Caldersen eta Villonen lanak euskaraz
Literatura Unibertsala bilduman
2016/10/17 - 08:40

LIBURU BILATZAILEA

Idazlea Erredakzioa

Pere Caldersek 1967an argitaratu zuen 'Hemen du atseden Nevaresek' kontakizun bilduma. (Argazkia: Erein).

AZKEN IRITZIAK
Santurtzi 53.1
Michel de Montaigne (1533-1592)
idazle frantziarrak Essais, “Saioak”…
Txistu eta biok
(Juan Luis Zabala)

Zalla 63.1

Urriaren 19an aurkeztuko dituzte Donostian
Pere Caldersen Hemen du atseden Nevaresek eta François Villonen Testamentua
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"Gorria", mina izendatzeko erabilitako
izenak liburuaren ildoa markatzen…

euskaraz kaleratu dituzte Literatura Unibertsala bilduman. Antton Olanok ekarri du

Odol mamituak
(Alaine Agirre)

Zalla 63.1
Ohi duenez, trebe, aratz, aberats, ari
zaigu. Hiru…
Zu
(Anjel Lertxundi)

Azkoitia 76.1
Oharra: egileari kritika hau ez
irakutzeko gomendioa egiten…
Alsina
(Xabier Mendiguren Elizegi)

Inprimatu
Helbide elektronikoa

euskarara Caldersen lana eta Matias Mugicak, Villonena. Erein eta Igela argitaletxeek eta
EIZIE elkarteak urriaren 19rako iragarri dute bi lanen aurkezpena, eguerdiko 12:00etan
Donostiako Udal Liburutegiko sotoan. Bertan izango dira Jokin Azkue (Eusko Jaurlaritza),
Bego Montorio (EIZIE), Inazio Mujika (Erein) eta Xabier Olarra (Igela).
Hemen du atseden Nevaresek (Pere Calders)

Etiketak
Pere Calders, Hemen du
atseden Nevaresek,

Hilerria okupatzeko deia egiten duen txabola auzoko buruzagi zapuztua, ihesi doakion
biziari esku eskuinaz ozta heltzen dion bulegari koitadua, bere lorategian agertu den esku
ebakiaren jabearen bila dabilen etxejabe aberatsa, bere marrazkiekin herritarren

Antton Olano, François

debozioa pizten duen orratzain gutxietsia, familiaren borondatearen kontra ilargirako

Villon, Testamentua,

bidaia prestatzen diharduen senar goranahia… Horiek eta horrelakoak dira, besteak

Matias Mugica, Erein,
Igela, Literatura

beste, ipuinotako protagonistak: onberak, fidakorrak, etsi onekoak, erdipurdikoak

Unibertsala Saila, EIZIE,

gehienak; bizimodu arrunteko jende arrunta, halako batean egunerokotasunaren

Eusko Jaurlaritza,

arruntasuna urratzen duen gertaera ezohiko edo ustekabekoren bati aurre egin
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beharrean suertatzen dena. Eta horiek eta horrelakoak ipuin antologia honetako istorioak,
errealitateari ertz berriak ateratzen dizkioten kontakizunak, umore eta ironiaz albainduak,
muturrekoak, muturreko egoeran ezagutzen baita ondoen giza izatearen muina.
Erredakzioa

Testamentua (François Villon)
Italo Sicilianok 1934an Villoni buruzko obra garrantzitsu batean dio Villon “Frantziako
poeta lirikorik handiena” dela. Hori esatean, segur aski, gaurko adieran hartzen du “liriko”
hitza, poeta lirikoa, gaur, bere sentimendu pertsonalak kantatzen dituena baita, poemetan
bere burua, bere pena-pozak, bere pasio oldarraldiak edo bizitzak ematen dizkion
etsipenak agertzen dituena. Villonek halako bizi salbuespenekoa izan ez balu, estropezuz
eta erori-jaikiz betea, ez zen ezagutzen dugun poeta bihurtuko eta ez zuen gizonen
oroimenean halako aztarna sakona utziko. Obra osoa du Villonek bere bizitzako
abenturez eta desbenturez betea, noiz ageri-agerian aipatzen dituela, noiz hitz erdiz eta
alusio belatuen bidez. Villonen obran lirismoa eta arrunkeria, Ama Birjinarekiko eraspena
eta amodioa, fede sakona eta ezmoraltasun gordina nahasten dira; ahaltsuei oldartzen
zaie, miseria-lagunekiko samurtasuna adierazten du eta, aldian aldian, malenkoniatsu eta
isekari, gozo eta mendekari ere agertzen da.

ERLAZIONATUTAKO ALBISTEAK
Midasen eraztuna
Amaia Iturbidek poema-bilduma berria kaleratu du
Gazte literaturako hiru ale berri aurkeztuko ditu Ereinek hilaren 24an
Kontxako haur galduak
Dorrearen eta penduluaren arteko ituna
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2017/02/02

2017/01/26

Gartxot Unsainek ekarriko du Bob Dylan euskarara

Amaia Iturbide

Itzultzaile donostiarrak irabazi du Jokin Zaitegi saria eta 2017aren amaieran emango du

Bere poesian ura elem

lan saritua argitara Elkar etxeak Gartxot Unsain Letonak irabazi du Literaturako Nobel

Erein argitaletxearen

saridunak euskaratzeko AEDk eta Elkarrek Arrasateko Udalaren laguntzarekin

liburu berria: Dorreare

antolaturiko Jokin Zaitegi itzulpen-lehiaketa; halaxe erabaki du Maialen Berasategik,

dute. Iturbidek azaldu

Iñigo Roquek eta Jon Basagurenek...

(igoeraren) eta...

2017/02/02

2017/01/18

Literatura beltza sustatzeko (H)Ilbeltza Beka sortu dute
Ekainaren 23an amaituko da lanak aurkezteko epea Baztango Udalak, (H)Ilbeltza

Gazte literatur
hilaren 24an

elkartearen eta Txalaparta argitaletxearen laguntzarekin, (H)Ilbeltza Beka abian jarri du,

Iñaki Zubeldiaren, Se

euskal literatura beltza hedatu eta munduko literatura beltza ere euskaratzeko asmoz.

Donostiako argitaletxe

6.000 euro erabiliko dira beka honetarako, eta lanak ekainaren 23a baino lehen

iragarri du urtarrilaren

aurkeztu beharko dira....

Kontxako haur galdua

ekarritako Nahiago nu

2017/01/27

2017/01/17

Ismael Manterolak saiakera berria aurkeztuko du Bilbon
otsailaren lehenarekin

Album ilustrat
deialdia aurke

Euskal Herriko artea: transmisioaren arrakalak mahai-ingurua antolatu dute

Maiatzaren 19ra arte

aurkezpenerako EDO! argitaletxeak otsailaren 1erako iragarri du Ismael Manterolaren

Haurrentzako albuma

Maite ditut maite. Transmisioa XX. mendeko Euskal Herriko artean saiakeraren

Nafarroako hainbat ud

aurkezpena, 19:30ean Bilboko ANTI liburu-dendan. Liburua aurkezteko Euskal Herriko

Haurrei zuzenduriko e

artea: transmisioaren arrakalak izeneko mahai-ingurua antolatu dute: Haizea Barcenilla,

hartzaileek, jatorrizko

Xabier Gantzarain eta...
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