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Istorio zaharrenetatik, bide berriak

(Aritz Mutiozabal)

Bi ipuin ilustratu eman ditu argitara Anjel Lertxundik: Donostian elefanteak ikusi zirenekoa eta Zakarruko, Antton Olariagaren marrazkiek
apainduta. Pikotxean saila jarri berri du martxan Erein argitaletxeak, eta bilduma horretako aurreneko lau lanak dira Lertxundiren bi narrazioak eta
Inazio Mujikaren Hans eta igela eta Ez apuratu. Lertxundiren ikasle ohia izandakoa da Mujika, eta hark bultzatuta ekin zion oriotarrak orain esku
artean dituen bi lan berriak sortzeari, duela 30 urte inguru idatzitako bi ipuin labur abiapuntutzat hartuta.

Kontakizun horiek “garatzea eta beste formatu batean lantzea” egingarria zela begietsita, bi narrazioak ontzeko lanei heldu zien Lertxundik,
aspaldiko istorio horietatik bidea hartuta. “Beti ematen du nagikeria pixka bat testu zaharrak lantzeak, baina testu maitatuak badira, akuilu ere
badira”, adierazi du.

Orain dela hiru hamarkada inguru, beste ipuin batzuekin batera kaleratu zituen Donostian elefanteak ikusi zirenekoa eta Zakarruko; “orain, ordea,
ibilbidea bakarka egiteko moduan dira”, dio idazleak. Azaldu duenez, “istorio edo flash batek” hiru galga izan ditzake: “Ipuina izan daiteke lehenik eta
behin, narrazio bilaka daiteke garapen zabalagoa izanez gero, eta eleberria izan daiteke azkenik”. Lertxundiren esanetan, argitaratu berri dituen bi
lanak hasiera batean ipuinak baziren ere, harago laboratu eta narrazio modura plazaratu ditu oraingoan. “Oinarriko ideia ona bada, zer nolako
egitura izango duen ikusi eta erabaki beharra dago”, iritzi dio.

Ume eta helduak

Haurrentzako idatzita egon arren, Lertxundik uste du “helduentzako ere balio behar dutela” narrazioek: “Oinarrian dagoena literaturaren gozamena
bada, haur nahiz helduek disfrutatu beharko lituzkete. Helduentzako gozamenik ez duten ipuinekin… Kontuz!”.

   

 Orio, Zarautz Kultura

Duela 30 urte munduratutako bi istorio dira Anjel Lertxundik kaleratutako azkeneko bi narrazioen euskarriak. Oriotarrak dio
haurren nahiz helduen gozamenerako behar luketela izan narrazio horiek, eta desira horrekin sortu ditu bi lanak, 'Zakarruko' eta
'Donostian elefanteak ikusi zirenekoa'.
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Urola Kostako albisteak euskaraz, libre eta kalitatez jaso nahi dituzu? Horretarako zure babesa ezinbestekoa dugu. Egin zaitez

HITZAkide! Zure ekarpenari esker, euskaratik eginda dagoen tokiko informazio profesionala garatzen eta indartzen lagunduko duzu.
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1,1 kiloko onddoa aurkitu du
Ricardo Elorza azkoitiarrak
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HARA! Kalean da Malen
Amenabarren ilustrazioekin
osatutako 'Bi txantxangorri
haritz adarrean' liburua

 2020/10/27 Urola Kostako Hitza

 Urola kosta

ETB1eko 'Artefaktua' saioan
Maite Lopez Las Heras idazle
azkoitiarra elkarrizketatu dute

 2020/10/25 Andoni Elduaien



 

https://urolakosta.hitza.eus/
https://twitter.com/ukHitza
https://twitter.com/ukHitza
https://www.youtube.com/user/urolakostakohitza
https://urolakosta.hitza.eus/feed
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide
https://urolakosta.hitza.eus/
https://urolakosta.hitza.eus/iritzia/
https://urolakosta.hitza.eus/agenda/egutegia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Furolakosta.hitza.eus%2F2020%2F12%2F22%2Fistorio-zaharrenetatik-bide-berriak%2F
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Furolakosta.hitza.eus%2F2020%2F12%2F22%2Fistorio-zaharrenetatik-bide-berriak%2F
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Furolakosta.hitza.eus%2F2020%2F12%2F22%2Fistorio-zaharrenetatik-bide-berriak%2F
https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Furolakosta.hitza.eus%2F2020%2F12%2F22%2Fistorio-zaharrenetatik-bide-berriak%2F
https://urolakosta.hitza.eus/herriak/orio/
https://urolakosta.hitza.eus/herriak/zarautz/
https://urolakosta.hitza.eus/gaiak/kultura/
https://urolakosta.hitza.eus/2020
https://urolakosta.hitza.eus/2020/12
https://urolakosta.hitza.eus/2020/12/22
https://urolakosta.hitza.eus/sinadurak/dorleta-agiriano-lai/
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/izan/
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/eskaintzak/?eskaintza=533
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/gure-berri/urola-kostako-hitza-aurrera-egiteko-prest/
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/aleak/
https://urolakosta.hitza.eus/hara/
tel:943890017/943813841
mailto:urolakosta@hitza.eus
https://www.google.es/maps/search/Araba+kalea+25%2C+20800+-+ZARAUTZ
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/nor-gara/
https://twitter.com/ukHitza
https://twitter.com/ukHitza
https://www.youtube.com/user/urolakostakohitza
https://urolakosta.hitza.eus/feed
https://urolakosta.hitza.eus/cookieak/
https://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/pribatutasun-politika/
https://urolakosta.hitza.eus/babesleak
https://www.gipuzkoa.eus/eu/
https://urolakosta.hitza.eus/bitxikeriak/11-kiloko-onddoa-aurkitu-du-ricardo-elorza-azkoitiarrak/
https://urolakosta.hitza.eus/bitxikeriak/11-kiloko-onddoa-aurkitu-du-ricardo-elorza-azkoitiarrak/
https://urolakosta.hitza.eus/2020
https://urolakosta.hitza.eus/2020/11
https://urolakosta.hitza.eus/2020/11/05
https://urolakosta.hitza.eus/sinadurak/andoni-elduaien-2/
https://urolakosta.hitza.eus/bitxikeriak/kalean-da-malen-amenabarren-ilustrazioekin-osatutako-bi-txantxangorri-haritz-adarrean-liburua/
https://urolakosta.hitza.eus/bitxikeriak/kalean-da-malen-amenabarren-ilustrazioekin-osatutako-bi-txantxangorri-haritz-adarrean-liburua/
https://urolakosta.hitza.eus/2020
https://urolakosta.hitza.eus/2020/10
https://urolakosta.hitza.eus/2020/10/27
https://urolakosta.hitza.eus/sinadurak/urola-kostako-hitza/
https://www.eitb.tv/eu/embed/artefaktua-4-denboraldia/7187/181282/maite-lopez-las-heras/?_ga=2.75459282.1140927349.1603570585-684716518.1603291196&__utma=144586529.684716518.1603291196.1603570595.1603570595.1&__utmb=144586529.0.10.1603570595&__utmc=144586529&__utmx=-&__utmz=144586529.1603570595.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=104484096
https://urolakosta.hitza.eus/bitxikeriak/etb1eko-artefaktua-saioan-maite-lopez-las-heras-idazle-azkoitiarra-elkarrizketatu-dute/
https://urolakosta.hitza.eus/2020
https://urolakosta.hitza.eus/2020/10
https://urolakosta.hitza.eus/2020/10/25
https://urolakosta.hitza.eus/sinadurak/andoni-elduaien-2/
http://urolakosta.hitza.eus/hitzakide/

