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Arrate Egañaren ‘Itzalen distira’, argilunezArrate Egañaren ‘Itzalen distira’, argilunez
betetako ipuinen bildumabetetako ipuinen bilduma

Egunerokotasuneko egoerak deskribatzen ditu Egañak bere liburu berrian. EginEgunerokotasuneko egoerak deskribatzen ditu Egañak bere liburu berrian. Egin
ohi ditugun sakrifizioak eta batentzat egoera txarra denetik beste batek zerbaitohi ditugun sakrifizioak eta batentzat egoera txarra denetik beste batek zerbait
ona ateratzeko duen gaitasuna dira guztiak elkar-lotzen dituzten gaiak. Hitzezona ateratzeko duen gaitasuna dira guztiak elkar-lotzen dituzten gaiak. Hitzez
gain, azaleko irudia ere berea da.gain, azaleko irudia ere berea da.

Arrate Egaña ‘Itzalen distira’ liburuaren aurkezpenean. (Andoni CANELLADA | FOKU)Arrate Egaña ‘Itzalen distira’ liburuaren aurkezpenean. (Andoni CANELLADA | FOKU)

Argien eta itzalen arteko dikonomia klasikoa da Arrate EgañakArgien eta itzalen arteko dikonomia klasikoa da Arrate Egañak
idatzi berri duen liburua osatzen duten ipuinen gai nagusietakoidatzi berri duen liburua osatzen duten ipuinen gai nagusietako
bat. ‘Itzalen distira’ (Erein) argitaratu arte igaro den urtebetean,bat. ‘Itzalen distira’ (Erein) argitaratu arte igaro den urtebetean,
argitaletxera eraman zuen zirriborroa izugarri eraldatu da. «Inoiz ezargitaletxera eraman zuen zirriborroa izugarri eraldatu da. «Inoiz ez
dut ikusi hain azkar eta hain barruraino ulertu duenik adierazi nahidut ikusi hain azkar eta hain barruraino ulertu duenik adierazi nahi
nuena», esan du idazleak Uxue Razquin editoreari buruz, zeineknuena», esan du idazleak Uxue Razquin editoreari buruz, zeinek
prozesuan lagundu dion. Izan ere, Egañak ez du sinistenprozesuan lagundu dion. Izan ere, Egañak ez du sinisten
«autorearen sakralizazioan», askotan liburu baten atzean lan handia«autorearen sakralizazioan», askotan liburu baten atzean lan handia
dagoelako.dagoelako.

Razquinek azaldu du narrazio bilduma bat dela, eta istorio guztiekRazquinek azaldu du narrazio bilduma bat dela, eta istorio guztiek
amankomunean dutela egunerokotasuna bihurritzen dela.amankomunean dutela egunerokotasuna bihurritzen dela.
«Askotan ez dakizu zein izango den irtenbidea, eta hobe jakingo«Askotan ez dakizu zein izango den irtenbidea, eta hobe jakingo
ez bagenu», aipatu du istorioen izaera ilunari erreferentzia eginez.ez bagenu», aipatu du istorioen izaera ilunari erreferentzia eginez.
Irati Jimenezek behin aipatu omen zuen euskal literaturan gris askoIrati Jimenezek behin aipatu omen zuen euskal literaturan gris asko
dagoela, eta Egaña hortik ateratzen saiatu da. «Badago momentudagoela, eta Egaña hortik ateratzen saiatu da. «Badago momentu
bat non logika irauli egiten den», aipatu du editoreakbat non logika irauli egiten den», aipatu du editoreak
egunerokotasunean topatzen ditugun egoerak direla argituz.egunerokotasunean topatzen ditugun egoerak direla argituz.

Gelaz osatutako etxe metaforikoaGelaz osatutako etxe metaforikoa

Bilduman sartuko zituen ipuinak aukeratzeko garaian sailkatu beharBilduman sartuko zituen ipuinak aukeratzeko garaian sailkatu behar
izan zituzten. «Atxagak esan izan du bere obrak pixutan sailkatzenizan zituzten. «Atxagak esan izan du bere obrak pixutan sailkatzen
dituela. Nik etxe bat bezala irudikatzen dut, gela desberdinekin.dituela. Nik etxe bat bezala irudikatzen dut, gela desberdinekin.
Ipuin bakoitza gela bat da. Batzuk ez dira familiakoak, eta gelaIpuin bakoitza gela bat da. Batzuk ez dira familiakoak, eta gela
horiek giltzaz itxi nituen, baztertu egin nituen. Beste batzukhoriek giltzaz itxi nituen, baztertu egin nituen. Beste batzuk
jantziago zeuden, mueble dotoreekin, eta beste batzuk biluzikjantziago zeuden, mueble dotoreekin, eta beste batzuk biluzik
zeuden, apaintzea behar zuten», kontatu du metafora batekin. zeuden, apaintzea behar zuten», kontatu du metafora batekin. 

Pixkanaka aukeratutako ‘gelak’ apaindu egin zituen, presarik gabe,Pixkanaka aukeratutako ‘gelak’ apaindu egin zituen, presarik gabe,
eta hori da lortu duen emaiza. «Oso desberdinak dira bainaeta hori da lortu duen emaiza. «Oso desberdinak dira baina
badaude gai edo estilo batzuk denak lotzen dituztenak», esan du.badaude gai edo estilo batzuk denak lotzen dituztenak», esan du.
Tartean, zahartzaroa eta heriotza, sakrifizioa eta itzalak eta argiak.Tartean, zahartzaroa eta heriotza, sakrifizioa eta itzalak eta argiak.
«Tristea da baina normala da baten itzaletik beste batetik argia«Tristea da baina normala da baten itzaletik beste batetik argia
ateratzea», adierazi du idazleak. ateratzea», adierazi du idazleak. 

Adibide betzala, ‘Itzalak’ deituriko ipuina laburtu du. Familiako hiruAdibide betzala, ‘Itzalak’ deituriko ipuina laburtu du. Familiako hiru
emakumeek zerbait kontatu nahi dute, baina ez dakite nola, zailaemakumeek zerbait kontatu nahi dute, baina ez dakite nola, zaila
egiten zaie. Orduan, zerbait gertatzen da, egoera ilun bat, denaegiten zaie. Orduan, zerbait gertatzen da, egoera ilun bat, dena
eklipsatuko duena, eta emakumeek aukera hori baliatzen dute nahieklipsatuko duena, eta emakumeek aukera hori baliatzen dute nahi
dutena egiteko. «Nik uste dut emakume askori gertatzen zaiguladutena egiteko. «Nik uste dut emakume askori gertatzen zaigula
hori, egoeraz baliatzea, umeak bezala: ea lurrikara bat dagoen etahori, egoeraz baliatzea, umeak bezala: ea lurrikara bat dagoen eta
horrela ez noa eskolara», azaldu du.horrela ez noa eskolara», azaldu du.

Egañak berak esan duenez, hizkera zuzena eta zehatza erabiltzenEgañak berak esan duenez, hizkera zuzena eta zehatza erabiltzen
saiatu da hori irakurtzea gustatzen baitzaio. Era berean, fikzioasaiatu da hori irakurtzea gustatzen baitzaio. Era berean, fikzioa
hautatu du, genero hori gustatzen zaiolako, nahiz eta interesatzenhautatu du, genero hori gustatzen zaiolako, nahiz eta interesatzen
zaizkion gaiak jorratu dituen.zaizkion gaiak jorratu dituen.

Emakumeak nagusiEmakumeak nagusi

Pertsonaiei dagokionez, gehienak emakumeak dira, baina ezPertsonaiei dagokionez, gehienak emakumeak dira, baina ez
heroiak, baizik eta pertsona normalak, adin, nortasun eta egoeraheroiak, baizik eta pertsona normalak, adin, nortasun eta egoera
desberdinekin. Gizon batzuk ere ageri dira, baina «ezohikoak»desberdinekin. Gizon batzuk ere ageri dira, baina «ezohikoak»
dira: «bortxatua izan den gizona, maitasunagatik negar egitendira: «bortxatua izan den gizona, maitasunagatik negar egiten
duena…». Egañak dio bera ez dela «oso intimista», bainaduena…». Egañak dio bera ez dela «oso intimista», baina
pertsonaien pentsamenduetan sakontzen saiatu da, emoziozpertsonaien pentsamenduetan sakontzen saiatu da, emozioz
kargatu gabe. kargatu gabe. 

Bere kasuan, ‘Final destination’ izena darama ipuinekoBere kasuan, ‘Final destination’ izena darama ipuineko
emakumearekin sentitzen da identifikatua, pantailako fikzioekinemakumearekin sentitzen da identifikatua, pantailako fikzioekin
obsesionatuta dagoena, bahitua, eta «keinu heroiko» bat egitenobsesionatuta dagoena, bahitua, eta «keinu heroiko» bat egiten
duena hortik ateratzeko. duena hortik ateratzeko. 

Izenburuari dagokionez, Razquinek aitortu du bereziki zaila delaIzenburuari dagokionez, Razquinek aitortu du bereziki zaila dela
ipuin bildumei izena jartzea. Normalean guztien ezaugarriak biltzenipuin bildumei izena jartzea. Normalean guztien ezaugarriak biltzen
dituen ipuinaren izena jarri ohi da eta hori egin dute oraingoan.dituen ipuinaren izena jarri ohi da eta hori egin dute oraingoan.

Azalak ere gai nagusiekin badu harremana. Egañak berakAzalak ere gai nagusiekin badu harremana. Egañak berak
margotutako koadro baten zatitxo bat da, non txori bat sakrifikatuamargotutako koadro baten zatitxo bat da, non txori bat sakrifikatua
den, eta kolore argi eta ilunak dituen. «Sakrifizioaren ideiaden, eta kolore argi eta ilunak dituen. «Sakrifizioaren ideia
aspalditik daukat buruan eta koadroa oso zaharra da», aipatu du.aspalditik daukat buruan eta koadroa oso zaharra da», aipatu du.

Vecinos de Eibar expresan suVecinos de Eibar expresan su
malestar por la compra de unmalestar por la compra de un
edificio a los dueños de Verteredificio a los dueños de Verter



Frantxoa Larraburu se tue enFrantxoa Larraburu se tue en
parapenteparapente

Messi descubre la pelota vascaMessi descubre la pelota vasca
en Lezama y se sorprende conen Lezama y se sorprende con
la pala la pala 

Marathon de Biarritz : laMarathon de Biarritz : la
circulation sera fortementcirculation sera fortement
perturbéeperturbée

Un juez español proponeUn juez español propone
investigar una denuncia contrainvestigar una denuncia contra
Petro por un secuestro en 1981Petro por un secuestro en 1981
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«A todas nos han metido«A todas nos han metido
mano en sanfermines,mano en sanfermines,
todas hemos tenidotodas hemos tenido
miedo»miedo»
Aritz IntxustaAritz Intxusta
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Renacer en Europa: dosRenacer en Europa: dos
años después de seraños después de ser
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todostodos
Javi RiveroJavi Rivero

 

PUBLIZITATEAPUBLIZITATEA

PUBLIZITATEAPUBLIZITATEA

PUBLIZITATEAPUBLIZITATEA

KlikatuenakKlikatuenak

Interesgarria izan daiteke zuretzatInteresgarria izan daiteke zuretzat

InfoInfo

Euskal HerriaEuskal Herria

EkonomiaEkonomia

MunduaMundua

Naiz+Naiz+

BilbotarraBilbotarra

DonostiarraDonostiarra

GasteiztarraGasteiztarra

IruindarraIruindarra

KirolakKirolak

FutbolaFutbola

SaskibaloiaSaskibaloia

EskubaloiaEskubaloia

PilotaPilota

TxirrindularitzaTxirrindularitza

ArraunaArrauna

MotoakMotoak

Herri KirolakHerri Kirolak

ErrugbiaErrugbia

IritziaIritzia

EditorialaEditoriala

ZugazartZugazart

ArtikuluakArtikuluak

Zuzendariari eskutitzakZuzendariari eskutitzak

Iritzi BlogakIritzi Blogak

KulturaKultura
  

BideoakBideoak

Argazki galeriakArgazki galeriak

AudioakAudioak
  

EskelakEskelak

DendaDenda

EguraldiaEguraldia

ZUZENEANZUZENEAN

Nor garaNor gara   HarremanetarakoHarremanetarako   Lege oharraLege oharra   PublizitateaPublizitatea   RSSRSS

IRRATIAIRRATIA   BIDAIARIBIDAIARI   GARAGARA   7K7K   GAUR8GAUR8   MEDIABASKMEDIABASK   KAZETAKAZETA   11 TB11 TB

Jaso gure newsletterraJaso gure newsletterra
Jakin beharreko albisteak besterik ezJakin beharreko albisteak besterik ez
dizugu bidaliko. Spamik gabe.dizugu bidaliko. Spamik gabe. Emaila BIDALI

 

         

EU 2022ko ekainaren 2a2022ko ekainaren 2a HARPIDETUHARPIDETU SARTUSARTU

 2525ºº IruñeaIruñea 

javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20220531/vecinos-de-eibar-expresan-su-malestar-por-la-compra-de-un-edificio-de-los-duenos-de-verter
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220531/frantxoa-larraburu-se-tue-en-parapente
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20220530/messi-descubre-la-pelota-vasca-y-le-parece-extrana-la-pala
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220530/marathon-de-biarritz-la-circulation-sera-fortement-perturbee
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20220530/un-juez-espanol-propone-investigar-una-denuncia-contra-petro-por-un-secuestro-en-1981
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20220529/a-todas-nos-han-metido-mano-en-sanfermines-todas-hemos-tenido-miedo
https://www.naiz.eus/eu/info/especial/20220529/renacer-en-europa
https://www.naiz.eus/eu/gaiak/noticia/20220527/badiatik-abiatu-eta-hatortxurako-bidea-egingo-du-puerto-santa-marian-sortutako-gitarra-batek
https://www.naiz.eus/eu/gaiak/noticia/20220529/tecnicas-de-cocina-para-todos
https://pub2.naiz.eus/www/delivery/cl.php?bannerid=1885&zoneid=6&sig=92e7e9da8b5702933a0c6c04f23565f858c91c4c466a29c20338997c28ffd517&dest=https%3A%2F%2Fwww.uik.eus%2Feu
https://pub2.naiz.eus/www/delivery/cl.php?bannerid=1778&zoneid=7&sig=d28de89284f5dd8d0791b2b1ff8d72c09b636a5e90b0fffdfd324cc81f593490&dest=https%3A%2F%2Fcasa-cambra.negocio.site%2F
https://www.naiz.eus/eu/info
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/euskal-herria
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/ekonomia
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/mundua
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/naizplus
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/bilbotarra
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/donostiarra
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/gasteiztarra
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/iruindarra
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/futbola
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/saskibaloia
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/eskubaloia
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/pelota
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/txirrindularitza
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/arrauna
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/motorra
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/herri-kirolak
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kirolak/errugbia
https://www.naiz.eus/eu/iritzia
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/editorial
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/zugazart
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/cartas
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/blogs
https://www.naiz.eus/eu/info_sek/kultura
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/bideak-naiz-eta-mediabasken-elkarlana-migrazioaz
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/image_gallery/ibilaldia-abusun
https://www.naiz.eus/eu/mediateca/audio/arkaitz-alkain-mecanizados-alkaineko-gerentea
https://www.naiz.eus/eu/esquelas
https://denda.naiz.eus/eu
https://www.naiz.eus/eu/eguraldia
https://www.naiz.eus/zuzenean.html
https://www.naiz.eus/eu/nor-gara
https://www.naiz.eus/eu/contacto
https://www.naiz.eus/eu/lege-oharra
https://www.naiz.eus/eu/publizitatea
https://www.naiz.eus/eu/rss/sections/info.rss
https://irratia.naiz.eus/eu
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/bidaiari
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8
https://www.mediabask.eus/eu
https://www.kazeta.eus/eu
https://hamaika.naiz.eus/eu
https://www.facebook.com/naiz.eus/
https://twitter.com/naiz_info
https://www.instagram.com/naiz.eus/?hl=en
http://telegram.me/naiz_info
https://www.naiz.eus/eu/harpidetzak
https://www.naiz.eus/eu/suscripcion/entrar?return_path=https%3A%2F%2Fwww.naiz.eus%2Feu%2Finfo%2Fnoticia%2F20220531%2Fitzalen-distira-arrate-eganaren-ipuin-argilunen-bilduma
https://www.naiz.eus/eu/info
https://www.naiz.eus/eu/eguraldia

