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‘Piztutako etxea’ poesia liburua
kaleratu du Felipe Juaristik
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Aiete Altza Amara
Amara Berri Amara

Osinaga Amara Zaharra
Anoeta Añorga Añorga

Txiki Antigua Antiguo
Ategorrieta Bidebieta
Egia Erdialdea
Errotaburu Gros

Bilatu

Bilatu zure inguruko ostatuaBilatu zure inguruko ostatua
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LABURRAKLABURRAK

Aldeta taldearekin bere poesiak musikatu ditu Felipe Juaristik, gaurko
aurkezpenean. (Argazkia: E. Zabala)

Kazetaritzan jardun izan du, baina, bereziki, poeta moduan ezaguna da Felipe
Juaristi (Azkoitia, 1957). Argitaratuak ditu hainbat liburu; narrazioa, nobela,
haur eta gazte literatura zein poesia. Bere azken poesia liburua 2004an
kaleratu zuen, Begi-ikarak; eta gaurkoan, bere poesia lanik berriena
aurkeztu du, Piztutako etxea (Erein, 2014). Madrilen idatzi ditu liburua, La casa
encendida kultur gunean, hortik izenburua. “Distantzia behar nuen ideiak
antolatzeko eta hitzak ongi aukeratzeko. Madrilen libreagoa zara, ez zaitu
inork ezagutzen. Hemen geratu izan banintz, ez nuke liburu bera idatziko”,
azaldu du idazleak.

Hasiera batean, saiakera bat idaztea zen Juaristiren helburua, baina ezin
izan du: “Azaldu nahi nuen zergatik dagoen mundua pozik edo triste, zergatik
bultzatzen gaituen desirak suntsitzeraino… “. Poesia idatzi izanagatik, ordea,
poztasuna zabaldu nahi izan duela aitortu du. “Poesiaren testuak, hitz

150,00 €deskontua

%25

IXI BOARDS

Eskaintza ikusi

Bilatu…

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://irutxulo.hitza.info/files/2014/04/156074.jpg
http://p.berria.info/5c/irutxulo.hitza.info/2014/04/03/piztutako-etxea-poesia-liburua-kaleratu-du-felipe-juaristik/L19/1205524140/Right1/Iragarri/IH_DONOSTIKO_UDALA_JOKO_GARBIA_AB_140310/IH_DONOSTIKO_UDALA_JOKO_GARBIA_AB_140310.html/4d6e5176746c4d2b583967414154574f
http://p.berria.info/5c/irutxulo.hitza.info/2014/04/03/piztutako-etxea-poesia-liburua-kaleratu-du-felipe-juaristik/1823947580/Right2/default/empty.gif/4d6e5176746c4d2b583967414154574f?x
http://gipuzkoa.ostalaritzagida.com/
http://mauka.eu/eu/426-eskuz-egindako-long-board-taulak-aukeran.html
http://irutxulo.hitza.info/download/Urtekaria 2013.pdf
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/aiete/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/altza/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/amara/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/amara-berri/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/amara-osinaga-3/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/amara-zaharra/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/anoeta-3/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/anorga/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/anorga-txiki/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/antigua/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/antiguo/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/ategorrieta/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/bidebieta/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/egia/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/erdialdea/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/errotaburu-2/
http://irutxulo.hitza.info/auzoa/gros/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Errotaburu Gros
Herrera Ibaeta Igara
Igeldo Intxaurrondo Kaia
Larratxo Loiola Loiolako

Erribera Loiolako
Erriberak Martutene
Miramon Morlans Parte

Zaharra Puio Sagues
Txomin Txomin Enea Ulia
Urgull Zorroaga Zuatzu
Zubieta

Udalbatzak Loiolako
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Ibiltariaren XX. Astea,
Intxaurrondon

Tentsio handiko lineen aurkako
borrokaren inguruko hitzaldia,
Kortxoenean

Willis Drummond eta Total Heels, Le
Bukowskin

Zinemaldiko kartel lehiaketako
finalistak aukeratu dituzte

poetikoak, alaitasuna behar du izan”, aipatu du idazleak. Hala, poetak
tristeziarekin eta arimaz askoz aritzeaz lotzen diren arren, topikoak baino ez
direla argitu nahi izan du. “Pozaren aldeko apustua egin dut, pozik dagoenak
gehiago trasmititzen du. Arimari buruz aritzen garela ere beste topiko bat
da. Gorputza agertzen dut; pozik edo triste bagaude gorputzean, eta batez
ere, aurpegian antzematen zaigu”.

Guztira, 20 poemek osatzen dute liburua. “Poema bakoitza koadro bat da, eta
koadro bakoitza ikuspegi bat baino gehiagotik begiratua dago”. Hala, ikusten
duen errealitatearen sentsazioak eta ikuspegiak islatzen dituela azaldu du
Juaristik. “Zenbat eta sentimentalagoa izan, poeta ez da poeta hobea”.

Aldetak musikatuaAldetak musikatua

Txitxo Lopez, Monika Refojos eta Juanra Unamunorekin batera Aldeta taldea
osatzen du Felipe Juaristik. Intxaurrondoko bizilagunak dira lauak eta duela
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Udalbatzak Loiolako
lanak bukatzeko eskatu
dio Jaurlaritzari, aho
batez
2014/03/27

Donostiarra
hirugarrena izan da
Gipuzkoako Batel Ligan
2014/03/31

Musika, artea eta
sukaldaritzaren inguruko
jarduerak programatuko
ditu A Fuego Negrok
2014/03/31
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SoundCloud:

nire musika

interneten: Kaixo
informatikalari! Gaurkoan
SoundCloud-i buruz hitz
egingo dut. Zer da? Gure
musika internetera...

Bertso-afaria:
Ez da inoiz
berandu, eta
bagatoz
maiatzaren 27an
egin genuen

bertso afariko balorazio
labur batekin.
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ERAKUSKETAERAKUSKETA

Pilar Soberon donostiarraren argazki
erakusketa bat ireki dute Kutxa Boulevard
aretoan.

BIDEOAKBIDEOAK

Profile

Itziar Nogeras: “Nire dimisioak erakundeek erreakzionatzeko eta akordio politikoa lortzeko

balio badu, pozik noa”

100 urtez udalean ordezkaritza izan duela ospatuko du EAJk, zinegotzi jeltzaleak omenduz

or

CAPTCHA Code * 

osatzen du Felipe Juaristik. Intxaurrondoko bizilagunak dira lauak eta duela
gutxi taldea osatzea erabaki zuten. Bi gitarren doinuek eta ahotsek osatzen
dute Aldeta. Lopez eta Unamuno dira gitarra-jotzaileak, Refojosek ahotsa
jartzen die abestiei, eta Juaristik poemak sortu eta irakurtzen ditu.
Juaristiren liburu berriko poesia batzuk musikatu dituzte dagoeneko, eta
gaurko aurkezpenean interpretatu dituzte, lauen artean.

, Fel i peFel i pe , Juar i st iJuar i st i , l i burual i burua, Pi zt ut ako et xeaPi zt ut ako et xea, poesi apoesi a
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Aitor

Manterola

posted an
update in the

group
Futbolsofatzen

22 hours, 8 minutes ago

Europako Ligan, final
1/4en joaneko partidak
dira gaur:
http://futbolmamia.com/final-

laurdenen-joanekoak-

gaur/

Unai Oiartzun

posted an
update

23 hours, 39

minutes ago

ERRUGBIA:
Garaipenarekin bukatu du
denboraldia Zaisa-Irunek
http://kiroletikblog.blogspot.com.es/

Unai Oiartzun

posted an
update
1 day, 23 hours

Berdebidea, lasterketa
iraunkorra
2:002:00

Katapulta
2:242:24

'Zirkulatu, Europa irekia',
Usandizagako ikasleen
performancea
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SASKIBALOIA: Aurkari
handiegia izan da
Tabirako Erroibiderentzat
http://kiroletikblog.blogspot.com.es/

Unai Oiartzun

posted an
update

2 days, 18

hours ago

ESKUBALOIA: Zarautzekin
bigarren postuan
berdinduta dago
Hondarribia
http://kiroletikblog.blogspot.com.es/

Aitor

Manterola

posted an
update in the

group
Futbolsofatzen

2 days, 22 hours ago

Txapeldunen Ligan, gaur
final 1/4ak, joanekoak, bi
partida:
http://futbolmamia.com/manchester-

united-bayern-atletico-

madril-bartzelona/

performancea
1:211:21

LORETOPETIKLORETOPETIK

Unai Elizasu: 'Gaiso'

Aurreko zutabean bezala, gaur ere hitz
berri…

Markel Ormazabal: 'Gu
ez gara kosmopolitak,
kosmonautak gara'

Duela ez asko, hiru lau aste akaso,
Twitterren…

Irakurri guztiak
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IRUTXULOKO HITZA (2014-03-28)

Oposizioak terrazen ordenantza
berria onartu du; Bilduk aurka
bozkatu du

Donosti Berri taldeko txirrindularien
ibilbidea

Egiako hizkuntza proiektua eredu
bihurtuko da

Katapulta, hiriko sortzaileak elkartu
dituen plataformak bere lanak
erakutsiko ditu

Mikel Azpiroz pianista zuzeneko
emanaldietara itzuli da

 
ALBISTE GUZTIAK IRAKURRI

BILDUMA: IGELDOREN DESANEXIO PROZESUA

KIROLA KULTURA AISIA GIZARTEA EKONOMIA POLITIKA
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Mikel Egiguren
aietearrak Hiruko
Koroa irabazi du

Realak eta kirol
egokituen federazioak
hitzarmen bat sinatu
dute

Hipodromoa
motokrosaren
eszenatoki bihurtuko
da igandean

Atano III.ean jokatuko
dute eskuz binakako
finalerdietako
partidetako bat

XIII. Lugaritz-Ikertze
Ipuin Lehiaketarako
oinarriak jarri dituzte

Robert Guediguian
zinemagileak
eskubideak
defendatzen
jarraitzeko deia egin
du

Zinemaldiak atzera
begirako bat eskaniko
dio Dorothy Arzner
zinemagileari

'Piztutako etxea' poesia
liburua kaleratu du
Felipe Juaristik

Hegaztiak izango dira
Altzako II. Natur Asteko
protagonistak

Lauroba eta Howdy
talde donostiarrek
Aieteko parkea
girotuko dute

Parkeetan eta kalean
ere, euskaraz

Asteburua Dokan: Indie
Party, Maika
Makovskiren
kontzertua eta klown
ikuskizun bat

Munto plazak egunero
ekarriko du gogora
baserri historikoa

Barraskiloak margotu
dituzte AHTaren aurka

Txomineko hirigintza
proiektuak baldintzatu
ditu auzotarrek
egindako lehen
ekarpenak

Aitor Mokoroa eta Pello
Aranzabal
amaratarrak ere
etxean dira

2014ko aurrekontua
berretsi eta behin
betiko onartu dute

ELA eta Gasco
«gezurretan» ari
direla nabarmendu du
LABek

Bilduk eta EAJk
«aurrekontu
alternatibo bat»
adostu dute 2014rako

Zazpi milioi euro
bideratuko dituzte
lanpostu berriak
sortzeko

100 urtez udalean
ordezkaritza izan
duela ospatuko du
EAJk, zinegotzi
jeltzaleak omenduz

Dinamika
antikapitalista bat
sortu nahi dute

Udal gobernuak
baliabideak
kudeatzeko duen
"ahalmen eskasa"
kritikatu du EAJk

Udalbatzak Loiolako
lanak bukatzeko eskatu
dio Jaurlaritzari, aho
batez
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