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Kapitain Frakasa
Anjel Lertxundi (Erein)

‘Kapitain Frakasa’-ren ‘remakea’ egin du Anjel
Lertxundik, argitaratu eta 30 urtera.
Idazlearen hitzetan, «orduko liburua da, baina
liburu berri bat. Orduko peripeziak hemen daude, baina liburu berri bat dago, idazkuntza berri
bat dagoelako eta puzzlean pieza berdinak egonagatik horien antolamendua berria delako».

Haize-lekuak
Amaia Telleria (Alberdania)

Mikelak supituki utzi beharko du atzean
baserriko haurtzaroa, ama alargunak Altsasun
entregatzen duen unean. Han, gerra zibilaren itzal eta ilinti bizi-bizien artean, neskame arituko
da hamahiru urte apenas dituen neskatoa. Hala
egin dute bere aurretik ahizpa zaharrek, hala
egingo du berak ere, txandan-txandan etxeko
mahaia arintzea tokatzen zaionean...

Bihotza negar eta irri
Maryse Condé (Erein)

Maryse Condék haurtzaroan eta nerabezaroan
izan zuen kanbiamenduaren kronika ernagarria da Bihotza negar eta irri (Ene haurtzaroko
istorio egiazkoak): 17 kontakizun labur, bakoitza
gertakari baten inguruan apailatua, baina
guziak hari mehe ia ikusezin batez josiak, zeinak
betiere zalu eramanen baitu irakurlea kontakizunak ikimiliklik irenstera...

Totelak
Fermin Etxegoien (Erein)

Bikote bat St. Moritz aldean bidaiatzen ari da
Maserati gorri batean, emakumeak bularreko
minbizia itxuraz gainditu duela ospatzeko.
Thomas Mann-ek Mendi Magikoa eleberrian
ezagutzera eman zuen ospitalea ere bisitatu
nahi dute. Burutazio bikaina etorriko zaie
bidaian, euskalgintzari onura ekonomiko handia
ekar liezaiokeena...

Nikole bijotzekua
Edorta Jimenez (Elkar)

Nikolasa Atxikallende, Sabino Arana Goiriren
alarguna, pertsonaia ahaztua, baztertua eta laidoztatua izan da, etsaiek ez ezik, baita hurbilekoek eta ahaideek ere. 2020ko itxialdian haren
figura berreskuratu, laudatu, eta haren historia
kontatzen jarri da egilea, poesiarik onenaren
edertasun lirikoaz eta thriller bizkorrenaren
intriga guztiaz.

Teresaren mendekua
Xan Idiart (Elkar)

Argi zirrinta agertzen da Santa Klara uhartearen
gibelean. Eguzki izpiek ezpatak dirudite. Hodei
arrastorik ez zeruan. Inor pasalekuan. Inor
hondartzan. Donostiarrak lo daude oraindik.
Itsasgora. Sudur aitzinera heldu zait ura, probokatzaile. Zipriztinek masailak bustitzen dizkidate. Anttonenak ere bai, eta horrek alaitzen du
haurtxoa...

Bihurguneko nasa
Uxue Apaolaza (Susa)

Hamar urte geroago Madrilgo eguzkipean Juan,
Josetxo, Fer eta Estebanekin elkartuko da Lur.
Elkar barkatzen duen lagunarte bat, elkarbanatutakoaz nork bere kontakizuna gordeko duen
arren. Zeru horrexek egiten die aterpe liburu
hau osatzen duten bederatzi narrazioei, non
azalduko diren trenbide ondoko prozesionariak...

Infinitua ihi batean
Irene Vallejo; itz. Fernando Rey (Pamiela)

Liburuen historiari buruzko liburua da hau. Hitzek
espazioan eta denboran zehar bidaiatu zezaten
asmatu genuen tresna liluragarriaren bizitzan barnako ibilbidea. Haien fabrikazioaren historia, ia hogeita hamar mendean egin diren proba eta diseinu
guztiena. Mota askotako liburuak sortu baitira: kez,
harriz, buztinez, ihi edo lezkaz, zetaz, larruz, zuhaitzez eginak, eta azkenak, plastikoz eta argiz eginak.

Mamu eratortzeko moduak
Juanjo Olasagarre (Elkar)

Itziar Ametzaga Guggenheim museoaren parean esnatzen da bat-batean, hesteak sabeletik
erortzen zaizkiola. Bera ez da jabetzen, ez daki,
baina ETAren bonba baten biktima izan zen
duela urte asko. Hilik egon da geroztik, eta
orain, erakundea desagertzean, berpiztu egin
da ezustean, baina ez da bizidun osoa, mamu
bat baizik...

Egunkaria: gizarte zibilaren arrakasta
Joan Mari Torrealdai (Berria)

1990ean sortu zen Euskaldunon Egunkaria
herri ekimenari esker, eta 2003an itxi zuten
Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz.
Euskal Herrian askotan gertatu izan den bezala,
Egunkaria-ren sorrera ere oso gatazkatsua izan
zen, gizartetik eratutako Egunkaria Sortzen taldearen eta garaiko Eusko Jaurlaritzaren artean.
Amaiera, berriz, guztiz bortitza...

Sortaldekoak (Poesia)
Hedoi Etxarte (Susa)

Orain badakizu
zuriak minik ematen ez dizunean
orbainak ematen dizula,
plazer orok bilatzen du eternitatea.
Gu gauetik gatoz.

Kantu bat gara (Poesia)
Jon Maia (Elkar)

Jon Maia bertsolari, kantari eta idazleak 200
kantu inguru idatzi ditu 1991tik hainbat artistarentzat, horietako batzuk Ken Zazpi, Gari,
Anari edota Negu Gorriak bezain adierazgarriak.
Honakoliburu-disko hau Maiak alor honetan
egin duen bidearen isla da. Haren kantu askoren hitzak jasotzen dira...

Begiak zabalduko zaizkizue
Irati Jimenez (Elkar)

Saiakerak behar omen lukeen hoztasunaren
kontra, bero bezain sutsu ekin dio autoreak euskal letren ajeak identifikatzeari eta haientzako
soluzioak proposatzeari, eta berotasun horri
esker orriak irentsiz darama irakurlea. Debatea
piztu nahi duen liburua eta zalantzarik gabe
zeresana emango duena.

Etxepare jalgi hadi batura (Poesia)
Xabier Amuriza (Erroteta)

Bernart Etxepareren Linguae vasconum primitiae inprimatutako euskarazko lehenengo
liburuaren bertsio-itzulpena egin du Xabier
Amurizak euskara batuan, betiere Etxepareren
airea eta edukia errespetatzen saiatuz. 1545ean
argitaratutako liburua hamabost poemek osatzen duten bilduma da, hitzaurre labur bat ere
baduena.

Fereka (Poesia)
Maria oses & Libe Argoitia (Autoedizioa)

Hauek dira nire oreztak, nire argi-ilunak.
Eguzkiaren argitan gehiago nabaritzen diren
orbanak; nire aurpegiaren beuneak, eta, batez
ere, horiek uzten dituzten hutsuneak. Nahi
gabe irteten zaizkidanak, edonon eta askotan
edonola. Zurian beltz (edo marroi) jarritakoak:
mihise lisoan zirriborratutako letrak...

Gu gabe ere (Poesia)
Itziar Ugarte Irizar (Susa)

Momentu bat jasotzen du Itziar Ugarte Irizarren
lehenengo poema liburuak, dena irabazteko izan eta dena galtzeko beldurra sentitzen
hasten garen momentu hori. Erabaki, deskubrimendu eta oroitzapen berrien garaia. Poemotako ahotsa bere mundua sortzen ari den garai
horretan, lurrikara isila izango da hurbileko hiru
pertsonaren heriotza.

Bihotza kate
Xabier Paya & Iker Orueta (Erein)

Markina-Xemeingo Udalak antolatzen duen
Peru Abarka lehiaketa irabazi dute bi sortzaileek, eta elkarrekin liburua argitaratu dute. Xabi
Payak bere amaren eta aitonaren istorioa kontatzen du labur, fikzionatuta, eta Iker Oruetak
orrietako antzokian marraztu ditu pertsonaiak.

Bilboko etxola batean
Iñigo López Simón (Elkar)

Etengabe handitzen eta aberasten ari zen hiria
zen Bilbo 1950eko hamarkadan, urte horietako
hazkunde ekonomikoari eta industrialari esker,
baina hazkunde horrek bazituen bere argiilunak; besteak beste, Bilbora lan bila etorri
eta, etxebizitza duinik eskuratu ezinik, etxola
bat eraiki eta bertan bizitzea erabakitzen zuten
familiak...

Sendabelarrek dakitena
Garbiñe Larrea (Argia)

Liburu honetan 45 sendabelarren propietateak
ezagutzeko eta osasunaren mesedetan erabiltzeko
informazio zehatza aurkituko duzu. Ukenduak, tinturak, infusioak eta abar autonomiaz egiteko azalpenak ematen ditu. Sendabelarren inguruko ezagutzan
sakontzea, ikasitakoa eta jasotakoa elkarbanatzea,
ekarpen berriak egitea, euren toxizitatea eta albo
kalteak ezagutzea da liburu honen egitekoa.

Izan ala ez izen?
E. Bidegain, A. Larrañaga & Z. Maguregi (Berria)

Hiru ardatz izango ditu lanak. Batetik, Euskal
Herriaren irudikapenaren eta tratamenduaren
argazkia osatuko dute mapak, terminoak, grafikoak nahiz datuak aztertuz. Bestetik, erabilera
horren atzean dauden arrazoiak aletzen ahaleginduko dira kazetariekin izandako elkarrizketen
bidez. Eta, azkenik, egoera horren aurrean
aterabideak proposatuko dituzte...

Askatu edo moztu
Nora Salbotx (Txalaparta)

Bidasoaren bi aldeetara, hezkuntza, gurea,
egundaino ez zaigu emana etorri. Bi estaturen
interesen zerbitzura eraikitako sistemen gainetik, herri honen behar eta nahiei erantzunez
egin dugun eta egiten gabiltzan prozesua da
euskal hezkuntza. Hori dela eta, euskal hezkuntzagintzaz hitz egiten da liburu honetan...

PEN International
Carles Torner & Jan Martens ed. (Txalaparta)

Zer zeregin izan zuen PEN erakundeak giza
eskubideen kontzeptuari esanahia emateko
garaian, Nazio Batuek 1948an lehen aldiz
erabili aurretik ere? Nola garatu zituen PEN
erakundeak adierazpen-askatasunaren inguruko
oinarrizko ideiak? Eta hizkuntza eta literatura
guztien arteko berdintasunaren ingurukoak?...

