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HAUR ETA GAZTE LITERATURA. 'PINOTXOREN ABENTURAK'

Hau da ezusteko atsegina!
IMANOL MERCERO
Idazlea: Carlo Collodi.

Ilustratzailea: Jokin Mitxelena.

Itzultzailea: K. Biguri, G.K. Goikoetxea eta A. Pontesta.

Argitaratzaileak: Alberdania, Erein eta Igela.

Hau da ezustekoa hartuko duzuna liburu hau irakurtzen baduzu! Niri, bederen, halaxe gertatu zait.
Denok bezala Pinotxoren abenturen berri banuen, txikitako istorio laburtu haietan, telebistan,
pintatzeko koadernotxo haietan guztietan ezagutu bainuen sudurra hazten zitzaion txotxongiloa.

Ba ez. Benetako istoriotik oso urrun nengoen. Eta ez dut esan nahi orain ezagutu dudan Pinotxo
erabat gustatu zaidanik. Kontua da Pinotxo berri bat ezagutu dudala —benetako Pinotxo— eta orain
arteko hura baino askozaz interesgarriagoa iruditu zaidala. Noan harira.

Pinotxoren abenturak Collodi abizeneko kazetari batek idatzi zituen, eta atalka argitaratu italiar
egunkari batean XIX. mendean. Denera 36 atal. Testuak garai hartako haurren bizimoldea du
inspirazio iturri, eta, esan beharrik ez dago, garai hartako haurrak kale gorrian bizi ohi ziren. Eta
ezaugarri horrek obraren zer-nolako guztiak baldintzatzen ditu.

Obra arina da, umorea eta arriskua dosifikatuz eraikia, amaierarako suspensea gordetzen duena,
eta moralizantea, haurrei txintxo izatearen onurak eta bihurri izatearen kalteak azpimarratzen
nekatzen ez diren horietakoa. Horregatik, nik uste, istorioa kolpe bakarrean baino, atalka hobeto
irakurtzen da, zortzi-hamar urtetik aurrera.

Azkenik, goraipatu itzulpen lan bikaina dela, euskara arin eta aberatsean egina, eta halako
altxorraren jabe Galtzagorri elkartearen Klis-klasikoak ekimenari esker egin garela. •

1 Egigurenek uste du independentzia lortzeko
aukera jarri behar dela legedian

2 Urkulluk eta Raxoik ekin diote bilerari
3 Barcinak "Nafarroako hezkuntza politikan sartzea"

leporatu dio Gipuzkoako Foru Aldundiari
4 Euskal presoen "banakako bergizarteratzea"

sustatuko du Espainiako Gobernuak
5 Iñigo Lamarca: "ETAko presoentzat espetxe legedi

orokorra aplikatu behar da"

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak

Albisterik...

 
 
 
 
 

© Berria.info - Euskal Editorea S.L.
Martin Ugalde Kultur Parkea, Andoain 20140 

Telefonoa: 943 304 030 / Faxa: 943 590 172
berria@berria.info - www.berria.info
Lege Informazioa   

Laguntzaileak:

Plaza

Harian  | Iritzia  | Kirola  | Agenda  | Plaza

Hasiera  Euskal Herria  Ekonomia  Mundua  Kirola  Kultura  BerriaTB  Parte Hartu  Blogak  Bereziak  Paperekoa   

Asteartea, 2012ko urtarrilak 31 - 15:05
bilatu...  Bilatu

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.berria.info
http://paperekoa.berria.info/plaza/
http://www.berria.info
http://www.berria.info/berriatb/
http://www.berria.info/partehartu/
http://www.berria.info/blogak/
http://www.berria.info/bereziak/
http://kanalak.berria.info
http://www.berria.info/zuzenekoak/
http://www.berria.info/rss/
http://twitter.com/berria
http://paperekoa.berria.info
http://www.berria.info/pdf_harpidetza/
http://www.iragarkilaburrak.com
http://www.hitza.info
http://paperekoa.berria.info/harian/2012-01-15/
http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-01-15/
http://paperekoa.berria.info/kirola/2012-01-15/
http://paperekoa.berria.info/agenda/2012-01-15/
http://paperekoa.berria.info/plaza/2012-01-15/
http://www.berria.info
http://paperekoa.berria.info
http://paperekoa.berria.info/plaza/
http://paperekoa.berria.info/papera_inprimatu.php?htmla=BERRIA&urtea=y2012&hilabetea=m01&eguna=d20120115&orria=p00032006
http://www.berria.info/bidali.php?saila=plaza&data=2012-01-15&orria=032&kont=006&nondik=papera
http://www.berria.info/blogak/
http://www.berria.info
http://www.berria.info
http://www.berria.info/albisteak/60205/egigurenek_uste_du_independentzia_lortzeko_aukera_jarri_behar_dela_legedian.htm
http://www.berria.info/albisteak/60193/urkulluk_eta_raxoik_ekin_diote_bilerari.htm
http://www.berria.info/albisteak/60202/barcinak_nafarroako_hezkuntza_politikan_sartzea_leporatu_dio_gipuzkoako_foru_aldundiari.htm
http://www.berria.info/albisteak/60208/euskal_presoen_banakako_bergizarteratzea_sustatuko_du_espainiako_gobernuak.htm
http://www.berria.info/albisteak/60197/iigo_lamarca_etako_presoentzat_espetxe_legedi_orokorra_aplikatu_behar_da.htm
http://www.berria.info/
http://www.berria.info/euskalherria/
http://www.berria.info/ekonomia/
http://www.berria.info/mundua/
http://www.berria.info/kirola/
http://www.berria.info/kultura/
http://www.berria.info/berriatb/
http://www.berria.info/partehartu/
http://www.berria.info/blogak/
http://www.berria.info/bereziak/
http://paperekoa.berria.info/
http://www.berria.info/rss/
http://twitter.com/berria
mailto:berria@berria.info
http://www.berria.info
http://paperekoa.berria.info/plaza/2012-01-15/032/006/lege_info.htm
http://www.gipuzkoa.net
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

