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Pilar Iparragirre

Argitalpenak

Debako Arte Eskolak
25 urte

Batzuen artean

DEBAKO ARTE ESKOLA,
KUTXA FUNDAZIOA

116 orrialde / 30 euro

Gaztelaniazko
ipuin-saria 
Madrilen bizi den Marcelo Luján
argentinarra izan zen iaz Donos-
tia Hiria ipuin sariaren irabazlea
gaztelaniaz. El desvío lanari esker
lortu zuen saria; saltzaile bat du
protagonista kontakizunak:
putzik balio ez duten galdara
zahar batzuk saltzen ahalegindu
behar du mendi artean galduta
dagoen herrixka batean. Eskar-
mentu txarra izan du gizonak
hara aurrez egindako bisitetan
eta oraingoan ere ez doa oso
pozik. Horregatik-edo, errepi-
dean aurrera doala burura datoz-
kio diktadura garaian Ustariz
kapitainak hantxe egindako txiki-
zioak: langile grebalariak, anar-

kistak eta enparauak akabatu baitzituzten bide hartan.
Bidean doala, laino artetik emakume bat azalduko zaio,
odol arrastoekin, laguntza eske. y

Txillardegiren
aurreneko nobelaz
1957an Jose Luis Alvarez Enparan-
tza Txillardegik plazaratu zuen Letu-
riaren egunkari ezkutua nobelak eus-
kal literaturari egin zion ekarpena
izan zuten hizpide Euskal Herriko
Unibertsitatearen 2007ko Udako
Ikastaroetan. Euskaltzaindiaren
Literatura Ikerketa Batzordeak bul-
tzatu zituen jardunaldi horiek eta
orduan azaldutako ikerketak jaso
ditu orain akademiaren Euskera
aldizkariak. Duela 50 urte Leturiaren
egunkari ezkutuak euskal literatura-
ren baitan ekarri zuen berrikuntza-
ren maila argitzeko, 1936ko gerra
aurreko eleberrigintza eta batik bat
haren ondoren sortutakoa berraztertu zituzten: 1946an Jean
Pierre Iratxetek argitaratutako Antton nobela eta Hegoal-
dean gerraondoan sortutako Katakunbetako belaunaldiak, Jon
Etxaide eta Jose Antonio Loidi buru, plazaratutako idazla-
nak izan ziren aztergai. y

El desvío
Marcelo Luján

KUTXA FUNDAZIOA

62 Orrialde

7 euro

Mutiko baten
hautaketak
Irakurle gazteenentzat Antton
Kazabonek sortu eta Enrique
Morentek marraztutako Elorri-
ren irribarrean aspaldiko garaieta-
ko eta lurralde urrunetako herri
txiki baten ohiturak agertzen
dira. Lurralde hartan jaiotakoek
sei urte bete bezain laster mun-
dua ezagutzeko agindua zuten.
Horretarako zeukaten tren
gorria, Ortzigain izeneko
mundu txikiari buelta osoa ema-
ten ziona. Eta haraxe igo zen
Elorri mutikoa ere. Bidaiak
zazpi geltoki zituen: Kolorezelai
zen aurrenekoa, eta Elorrik
arrosa gorri bat hartu zuen han-
dik; Musikalanda etorri zen
gero, eta Elorriren bihotz tristea
kantari jarri zen; Maitasunlur
ezagutu zuen hurrena, bihotza
muxuz bete zion lurra; baina ondoren Gorrotosoro, Abe-
rasleku eta Zorigaitzenea etorri ziren. Azkenik Zorion-
mendira iritsi zen, eta handik, etxera. y

Elorriren
irribarrea

Antton Kazabon,
Enrique Morente

IBAIZABAL

24 orrialde
7,30 euro

L ibu ru t e g i a

Debako Arte Eskolak 25 urte
daramatza bizirik
1970ean jarri zen abian Jorge Oteizak hainbeste aldarrika-
tutako Debako Arte Eskola. Han, espiritu berritzailez,
euskal kultura berreskuratzeari ekin zioten. Jorge Oteizaz
gainera, Koldo Azpiazu, Agustin Ibarrola, Remigio Men-
diburu, Jose Antonio Sistiaga eta Jose Luis Zumeta aritu
ziren lan horretan, besteak beste. Lorpenak handi sama-
rrak izan baziren ere, iraupen laburra izan zuen, Carmelo
Urdangarinek Debako Arte Eskolak 25 urte liburuan azal-
tzen dituen arrazoiengatik. Dena dela, eskola ez zen desa-
gertu. 1981. urtean eskulangintzarako zentro bihurtu zen,
eta arte eskolako irakaspenak eskaintzen jarraitu zuen
mende laurdenez, gaur arte. Handik sortutako emaitzak
jaso ditu Kutxak argitaratutako liburuak. y

Euskera
Batzuen artean

EUSKALTZAINDIA

286 orrialde

10 euro


