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Gabeziak hor daude,
baita itxikeria eta aire kirastua ere,
baina leihoak zabaltzeko aukerak ere bai.
Eta leihoak zabaltzen direlako frogak
asko eta askotarikoak dira.
Euskal idazleok horretaz jabetzen gara
titiriteroen pare eskolaz eskola gabiltzan sasoi honetan
—aspaldiko partez, Nafarroan barne!—,
eta hainbat maistra, zenbait maisu saiatzen ari direla...
Patxi Zubizarreta
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GELARAKO PROPOSAMENA
Erakusketara etorri aurretik, komenigarria
da haurrek heroi, gai edo gertalekuren batzuk
ezagutzea eta halakoak ageri diren liburuetako
zatiren bat edo beste irakurtzea.
Horretarako, gida honetan bertan hainbat
testu dituzue, eta horiek baliatzen ahal dituzue
dagozkien irudiak identifikatzeko (piztiak, lekuak,
pertsonaiak...).
Liburuak aukeratzerakoan, kontuan hartu
beharko duzue gelarako zeintzuk izan daitezkeen
egokienak (gidan ematen dira aztarna batzuk
orientatzeko balio dezaketenak, baina liburuen
egokitasuna gelaren beraren egoerak baltzintzatzen
du, noski).
Bila ezazue gelan eta ikastetxeko liburutegian
ba ote dituzuen hemen aipatzen diren libururen
batzuk. Ikasleek ere eduki dezakete bat edo
beste etxean. Horrela, osorik edo atalka irakurriz,
identifikatu ahal izango dituzte zenbait leku, gai eta
heroi erakusketan. Jolas interesgarria gerta liteke,
irakurketarako pizgarri.
Liburuak eskuratu ezinean bazaudete, bila
izatzue Interneten komeni zaizkiezuen liburuei
buruzko erreferentziak. Horretarako, aukera ona
da Galtzagorri Elkarteko webgunean izenburuka
bilatzea
http://www.galtzagorri.eus/euskara/argitalpenak.
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HAUR ETA GAZTE LITERATURAZ
Stevensonek ez zuen idatzi Altxorraren uhartea gaztetxoentzat, baina
gaztetxoak jabetu ziren berehala helduen literatura omen zen liburu hartaz.
Geroztik, gaztetxoen bildumetan argitaratu izan da mundu osoan. Titulu mitikoa
iruntzira hartuta izendatu dugu Haur eta Gazte Literaturaz egindako erakusketa
hau: literaturaren uhartean dagoen altxorra erakusten du.

UHARTEA

Urruna, isolatua, ahaztua, halakoxea da haur eta gazteen literatura
helduontzat, oro har. Gutxi edo asko irakurri genuen umetan, orain helduen
literatura irakurtzen dugu, eta geuk irakurritakoen antzeko batzuk erosten dizkiegu
seme-alabei, ilobei edo bilobei: haur eta gazte literatura “epe bateko” literatura
zaigu eta, beraz, “gainditu” beharrekoa. Uharte bat da, urruna, isolatua, ahaztua.
Alabaina, literaturaren uhartea Umeen Errepublika da, askatasun osoaren ametsa.
Zibilizazioaren loturarik gabekoa. Autonomoa, gurasokeriarik gabe. Oihana eta
itsasoa irakasle. Idazleen fikzioak eta artisten asmamen libreak, ordea, gai eta
bizikizun guztien mundua bihurtzen dute uhartea.

ALTXORRA

Helduen literaturan, poesian zein narratiban, berebiziko garrantzia dauka
haurtzaroak. Lehen pausoak bizitzan. Betirako hunkitu gintuzten entzunak, ikusiak.
Haurra bera, hainbat ipuin eta nobelaren protagonista, edo hainbat istorioren
probokatzaile, inspirazio iturri. Halako edo bestelako moldez, haur eta gazte
literatura helduen literaturaren ifrentzua da: helduak hartzen ditu protagonista
maiz, gurasoak izan edo ez, eta ispilu kritiko batean erakusten gaituzte. Eta artisten
lanak irudi distortsionatu bat. Baina distortsionatua ote? Ederra, nolanahi ere. Hori
ere, marrazkia artelan gisa, “gainditua” daukagu. Haatik, testu-marrazki uztarketak
gure gizartearen komiki handia osatzen du. Erakusketa hauxe da froga.

KOBAZULOAK

Zenbat zigilu ote ditu haur eta gazte literaturak, zenbat bilduma? Lau, zazpi,
hogei? Abarka, Alboka, Ameslari, Apirila, Aratz, Ateko Banda, Auskalo, Auskalo
Bumeran, Axuri beltza, Axut, Batela, Bizigai, Bizi taupadak, Branka, Ekin, Ekilore,
Gailurrean, Gaztetxo, Goazen, Herensugea, Igela, Kalamatxin, Kimu, Kuku, Lamia,
Mandolina, Matxinsalto, Miku, Mila hau, Ostiral Saila, Perkax, Perzebal, Siberiako
treneko ipin eta kantak, Sorgin, Sorginetxe, Tamaina ttikia, Tibiribi, Titare, Txalupa,
Txanpa, Txinparta, Txintxinbela, Xaguxar… Kobazulo horietan guztietan dauzkagu
gure uhartearen altxorra osatzen dituzten urre-pitxiak: haur eta gazte literatura
anitza eta dinamikoa da, eta gure editorialen fikziozko alor emankorrena.
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ERAKUSKETAREN DATU BATZUK
ETA ZENBAIT ARIKETA
Uste dut guneak falta direla, toki fisikoak,
ikastetxeetan eta haietatik kanpo
haurrekin hau lantzeko, tailerrak, pedagogia...
Hor dago ikaragarrizko lana egiteko,
eta beharra, eta faltan hori sumatzen dut,
baita alfabetatze bisualari begira ere,
gure lana baloratzeko.
Mattin

• Aniztasuna tituluetan eta aniztasuna estiloetan: Haur eta Gazte Literaturako
sail modernoak sortu zirenetik egundaino: 1982-2016.
• Kopuru handi bat eredugarritasuna eta Euskal Herriko editorial desberdinen
presentzia bematzeko: 102 liburu.
• Denetariko generoak: ipuina, nobela, poesia.
• Idazleak: 42
• Ilustratzaileak: 35
• Zati literarioen hautaketa eta multzo antolaketa: Koldo Izagirre
• Zati artistikoen hautaketa eta panelen antolamendua: Juanba Berasategi
• Ekoizpena: Dijitalidadea SL
• Erakusketak 100 eta gehiago metro lineal hartzen ditu,
luzera desberdinetako 19 paneletan.
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PANELEN MULTZOAK
6-11 metro luze bitarteko paneletan daude emanak gure protagonisten
abenturak, multzoka antolatuak: Gazte handien heroiak, Gazte txikien heroiek,
Detektibe ausartak gara, Pirata garratzak gara, Gure abenturen lekuak, Gure
herioen fauna, Bizitza bera gai eta Poesiaren misterio liluragarria.

IKUSLE AKTIBOA
Multzo guztiek dute panel bat baino gehiago, hiru ere hartzeraino. Testuirudia izen, leku edo gai batekin lotzea da multzo guztietan proposatzen duguna.
Horretarako, multzo bakoitzak ertz beltz batean edo bitan daukazue zerrendatua
ikusten eta irakurtzen dugunaren gakoa, eta hartan aukeratu behar da. Irakurle
handienak ere nekez edukiko lituzkeenez ageri diren testu-irudi guztiak gogoan,
dedukzio lan apur bat egitea da proposatzen dena.

Bestetik, erakusketarako baliatu ditugun hainbat liburu edukiko dituzue eskura.
Tetsuaren luzera dela eta, nobeletan zaila da, baina ipuinetan eta haurrentzako
liburuetan erraz samar atzeman liteke panelean aipatutakoa. Testuinguru zabalago
bat eskaintzen ahal zaie horrela ikusleei, komentariorako edo eztabaidarako
(bertan, bidaian, edo gelan).
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ARTEA LANTZEN
Erakusketak hogeitamar eta gehiago urte hartzen ditu. Oso era desberdinetako
marrazkiak ikusiko dituzue, rotring-arekin egidakoetatik hasi eta teknika digitaletan
egindakoetaraino, zuri-beltz nahiz kolore, aurpegi, gorputz, jarrera, irudi bakan
edo multzo... Puntu asko ikusi eta aipa litezke marrazkiak ikusiz, baita egileen
eboluzioa ere karrera luzea egin duten marrazkilarien kasuan, Antton Olariaga eta
Jon Zabaleta nabarmenenak. Horrela, ikustaldi “pertsonalizatuak” ere egiten ahal
dira, aderdi grafikoa landuz.
Estiloari dagokionez ere, denetarik dago gure ilustratzaileetan: marra meheak
eta marra lodiak, margo masa handiak eta masa txikiak, kolore biziak eta kolore
leunak, soslaia eta sakondura, xinpletasuna eta xehetasuna, errealismoa eta
fantasia...
Bisitaldia izan liteke “ikusten ikasteko” ikastaro labur bat, baita jolas bitartez
ere: baietz artistaren eskua identifikatu panelera hurbildu behar izan gabe sinadura
ikusteko. Zabaleta, Olariaga, Asun Balzola, Elena Odriozola, Jokin Mitxelena,
Mattin, Eider Eibar... marrazki kopurutxo bana daukaten artistekin erraz samar
egin litekeen jokoa da.

TESTUAK LANTZEN
Irudiei dagozkien testu literarioak hodeitxotan sartuak daude (fumetti,
bokadillo...). Testu hauek, bereziki BIZITZA BERA GAI atalekoak, gogoeta eta
eztabaidabide egokiak izan litezke.
“Zure bigarren amari hemengo ama esaten diozu. Eta maite duzu, eta ez da
ipuinetako amaorde horiek bezalakoa, gaiztoa eta bihozgabea. Baina zure lehenengo
ama ere, hangoa, oso ona da eta oso maite duzu. Eta ez da kukua bezalakoa. Edo
beharbada bai. Baina bere arrazoiak izango zituen egin zuena egiteko”.
Adopzioa gaiari dagokion testua da. Hainbat galdera interesgarri eragiten du:
Bigarren ama, bigarren jaiotza?
Hemengo ama, hango ama...
Nongoa? Nolako herrialdeak dira, herrialde urrun horiek?
Nolakoa da emakumearen egoera herrialde horietan?
Kukuak, zer egiten du? Zer egin zuen hango amak?
Zein izan litezke egin zuena egiteko izan zituen arrazoiak?
Hodeitxo denek ez dute hainbesterako ematen, baina panel gehienetan atera
ahal izango duzue gairen bat edo beste. Gelan landu litekeenaz gain, interesgarria
izan liteke bisitan bertan ikusaraztea horrelako batzuk, alderdi ludikoari
hausnarketa erantsiz: irudia eta hitza konbinatuz irakurketan sakontzen asmatuko
dute pixkanaka ikasleek.
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GURE HEROIEN FAUNA

EuskalHerriko gazteri ederra:
ez det uste dedala egin lan alferra
ipuinak ipintzean gure zortzikoan
kantatzeko, nahi bada, harturik gogoan.
Badira latinez, badira erdaraz,
ez al ditugu behar guk ere euskaraz?
Bai, on da jakitea lehengo denboretan
txit omen zekitela ederki hizketan
txakur eta katuak, ahuntzak, azeriak,
hitz batean, orduko abere guztiak.
Agustin Pascual Iturriaga. Ipuyac. Baroja, 1842
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IZEN ZERRENDAK
Lanketa errazteko, paneletako zerrenda beltzetan ageri diren “asmatu
beharreko” izenak ipini dizkizuegu hemen, testuaren titulu gisa. Ertz
beltz horretan azalduko da, besteak beste, ERRUSIKA ARKAKUSOBA
izena, ez irudiari dagokion fumetti, bokadillo edo hodeitxoan. Horrela,
eskura eduki dezakezue “soluzioen txuleta” erakusketaren bisitan.
Ikusleek asmatu egin behar dute irudietan zein den izen hori duena.
Panel honetan jokoa oso erraza da, hodeitxoan emana baitago
liburuaren titulua, eta animaliak protagonista duten istorioek askotan
dutelako haren izena tituluan bertan. Errazegia gertatzen bada, egin
liteke joko zailago bat: artista berdinaren eskua identifikatzea marrazki
desberdinetan. Jon Zabaleta, Antton Olariaga, Elena Odriozola, Mattin…
aski identifikagarriak dira, atentzio apur batekin.
Aberearen eta hitzaren arteko loturaz Agustin Pascual Iturriaga
pedagogoak egindako testu errimatu bat dauka panel honek erantsia.
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BAMBULO

Horixe egin zuen Bambulok: hartu aurrena Grezia zaharreko Marathongo kondaira
eta alderdi bat aurkitu zion; hartu hurrena Troiako gerraren bi une nagusi eta berdin,
eraberritu egin zituen une nagusi horiei buruzko teoriak. Horregatik da kontinenteko
zakurrik handiena.
Bernardo Atxaga / Mikel Valverde
Bambulo. Krisia. Erein, 1998

GUTI

Gu hurreratzean begiak zabaldu zituen une batez, eta berriro itxi. Ez zuen besterik
egin. Horixe izan zen bere agurra. Normala da hoztasun hori —esan zidan lagunak—.
Txakur arrantzalea da Guti, eta ez zaio nabarmenkeria gustatzen. Planta gutxi,
arrantzale guztiei bezala.
Kirmen Uribe / Antton Olariaga
Guti. Elkar, 2005

ERRUSIKA ARKAKUSOBA

Erakusleiho baten ondotik pasa ziren eta han zegoen ispilu bati begira geratu zen
Karuso aho zabalik: Errusika dantzan zebilen Karusoren betondoan. Hain mugimendu
fin, trebe eta lirainak zituen, Karusori begiak lausotu batzizkion: O, maitea! Zein ondo
egiten duzun dantza! Artista bat zara, benetan!
Mariasun Landa / Jesus Lucas
Errusika. Elkar, 1992

TTOLO

Orain maitealdian nago. Eta Ttolo maite dut, jan egingo nuke, musuka jango nuke.
Baina bera ez da ohartu ere egiten. Ezin naiz Ttolorik gabe bizi. Nire Ttolo bihotzekoa!
Juan Kruz Igerabide / Belen Lucas
Ttolo maitea. Erein, 2001

-13-

XOLA

Dudaren haize ttikia urrundu zen, eta ametsaren irudiak jabetu ziren bere buruaz.
Basardiak edo basurdeak ihes egiten zuten bere zaunkekin izututa, eta ondorenean
Grogo jaunak mirespenez begiratzen zion, heroi handi bat bezala.
Bernardo Atxaga / Mikel Valverde
Xola eta basurdeak. Erein, 1996

MITXINO (katua)

Badakizue zertara bildu garen hona —hasi da esaten Mitxino—, eta ez badakizue
neronek gogoraraziko dizuet. Martxeli Eneako ganbara zaharrean gaude,
hainbestetan gure jolastoki izan den etxe maite honetan, beti babes goxoa eskaini
diguten pareten artean. Eta laster, konponbidea bilatzen ez badugu, txikitu eta
porrokatu egingo digute etxe hau...
Xabier Mendiguren / Jokin Mitxelena
Katuen matxinada. Elkar, 1990

GORRITXO ETA BELTXITXO (inurriak)

Nola etorri zara, ba? Ni turista baten zapata muturrean igo naiz —erantzun zion
inurri gorriak.
Jose Antonio Ormazabal / Elena Odriozola
Gorritxo eta Beltxitxo. Elkar, 2000

JAGUARRA

Ez dakit zer gertatu zaion, baina malkoak begi ertzetara etorri zaizkio eta, ustekabean,
oihaneko piztia baten begirada piztu zaio. Eta ni beldurtu egin naiz, Horazio jaguar
bihurtzen ari zela iruditu zaidalako.
Txiliku / Elena Odriozola
Horazio eta jaguarra. Elkar, 2002

KIKI

Epaitegian, nire aitona triste zegoen eta Kiki ere bai, kaiola txiki-txiki batean
atxilotuta. Epaileak galdetu zion treneko gidariari: Zertatik jarri zenuen trena
martxan? Txilibituaren hotsa entzun nuelako, erantzun zion.
Txiliku / Jokin Mitxelena
Kikik koko nahi du. Elkar, 2000

KROKO

Nola edo hala harrapatu behar nuen Kroko, baina ez nekien nola. Zuek ba al dakizue
nola harrapatzen den krokodilo bat?
Txiliku / Jon Zabaleta
Katixa eta Kroko. Elkar, 1998
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LINKON (ahuntza)

Eskuei txistua bota, eta eskua eskuarekin igurtziz, pieza ezagun bat jotzeari eman
zion eskusoinuaren hauspoa eskuin aldera kolpe batean eramanda, erortzera egingo
balio bezala. Ahuntza ondoan zeukan zain-zain, buztana apal, belarriak erne, pieza
noiz hasiko.
Inazio Mujika Iraola / Antton Olariaga
Linkon. Erein, 1991

MARGOLIN

Margolin ez zegoen lo. Mutikoa ohera joan orduko hasi zen tximeleta batera eta
bestera hegan, txoko guztiak miatuz. Ihes egin nahi zuen kartzela hartatik.

MOKO (loroa)

Joxantonio Ormazabal / Jon Zabaleta
Margolin. Elkar, 1984

Bere jabeak izango ditu, bai, eta itzul dadila etorri den bidetik —esan zuen aitak,
terraza seinalaturik. Ez, mesedez —erregutu zuen Nikok. Eta Mokok ere esaten zuen:
Ez, mesedez! Graak!
Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Graak! Elkar 2003

PATXITO (oilarra)

Patxito pasilloan zehar korrika abiatu zen, zuturik, azafata polit batek besoetan hartu
zuen arte. Hegazkina airean zihoan, eta ez zegoen beste aukerarik: Patxito Mexikora
eramango zuten.
Juan Kruz Igerabide / Mikel Valverde
Durango, Durango. Elkar, 2000

PITXI HERENSUGEA

Amona Blasik aspirina eman zion, baina Pitxi ez zen sendatu, eta doministiku egiten
zuen bakoitzean zerbait erretzen zion: sukaldeko eskuzapia, mantalaren ertza,
aulkiaren hanka...
Txiliku / Teresa Gonzalez
Amona Blasi eta herensuge-kumea. Elkar, 2002

SATURNA

Orduan, lehenengo solairuko emakumea jaitsi zen portalera zer gertatzen zen
ikustera. “Katuren bat dago hemen preso. Gajoa! Nolako sufrimendua daukan”,
pentsatu zuen bere artean. Emakumeak poltsa ireki zuen eta Saturna tximistaren
abiadan atera zen.
Joxantonio Ormazabal / Jose Belmonte
Saturna. Elkar, 1998
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TXIRRISPIN

Agur ama, ikusi arte. Agur Txirrispin, kontuz ibili. Eta, hala, burua jiratu gabe, mundua
ezagutzera abiatu nintzen.
Juan Martin Elexpuru / Jon Zabaleta
Txepetxa eta sugea. Elkar, 2000

TXITOAK

Afariarekin zetorren izebaren deia entzun zuten orduan: Ilobatxoak! Etorri denok!
Txitxare goxo-goxoak dauzkazue afaltzeko! Oraintxe goaz, izeba —egin zuten oihu
hamar txitoek batera, hamar txitoek txioka. Baina, agindua bete ordez, leihotik
saltatu eta zinera joan ziren korrika batean.
Bernardo Atxaga / Asun Balzola
Txitoen istorioa. Erein, 1998

SULTAN

Baina amorrazioa handitu egin zitzaidan haurrek katua gurera ekarri zutenean, eta
katua, lotsagabe-lotsagabe, berogailuaren gainean etzan zenean.
Patxi Zubizarreta / Jokin Mitxelena
Zazpigarrena eta azkena. Euskal Editorea SL, 2003
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GAZTE HANDIEN
HERIOAK

Umea irakurlea da testuaren aurrean,
umea baina irakurlea,
eta errespetu osoa behar du:
gertakizun literarioa seriotasun osoarekin
eskaini behar zaio, helduari bezalaxe.
Anjel Lertxundi
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MAXE

Amari abisatu behar diot, ez dago beste erremediorik. Pena da aitona eroetxera
eramatea, baina... Inon kentzekotan, eroetxean kenduko diote oiloei kuleroak
janzteko mania hori.
Anjel Lertxundi / Antton Orrolaria
Nire kuleroak. Elkar, 1999

TRIPOLI DOKTOREA

Zu ez zara delinkuente bat, zu txotxolo konpletoa zara! Gaixo nagoelako! Oi, nire
auto berri gorri gaixoa! Gaixo nagoelako! Oi, auto gaixo gorri berri nirea! Erantziko
naiz? Oi, zelako disgustua! Kenduko ditut zapatak? Tripoli doktorea negarrez hasi
zen bat-batean. Olga Tokarczukowak ezki-ur goxo-goxoa prestatu zion, aspirina
batekin.
Karlos Linazasoro / Bruno Hidalgo
Tripoli doktorea. Elkar, 2013

BIXENTE MANUEL
Comment tu t’appelles?
Bixente Manuel.
¿Y el apellido?
Aresti Bellido.
Votre travail?
Urte osoan jai!

Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Artillero dale fuego. Erein, 1986

MUTILAK

Jolastorduan, txolarrekumea lurperatzera joan gara neska guztiak. San Jose loreak
eta bitxiloreak bildu eta hilobia apaindu dugu. Gelako mutilak hori egitea txorakeria
zela eta futbolean jolastera joan dira.
Mariasun Landa / Asun Balzola
Iholdi. Erein, 1988

ESTHER

Aita, lapurra. Aita, kartzelan. Bi lagunen arnasa oso gertu sumatzen zuen Estherrek,
haiek ere harri eta zur bezain larri baitzeuden. Ez sinetsi ezer dena argitu arte, Esther
—amaitu zuen Paulotxok.
Juan Kruz Igerabide / Morkots
Misterioa argitu arte. Elkar, 2010
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TARIK

Ea, Tarik —hasi da orduan irakaslea ozenki galdetzen—, badakigu zu Marokotik etorri
zarela guregana; esango al diguzu hemen zerk harritzen zaituen gehien? Tarikek ez
du bi segundo ere pentsatu behar izan. Zenbat ur daukazuen. Ur asko al daukagu
hemen? Bai, izugarri. Eta zer gehiagok uzten zaitu harrituta? Ba, zein erraz alferrik
galtzen duzuen ura.
Joxemari Iturralde / Mattin
Olibia, Risky, Txop Suey eta Mohamed. Elkar, 2011

HARKAITZ

Harkaitz ehiztari! Horixe zen, hain zuzen, mutikoak aditu nahi zuena. Ikusten?
Amona behintzat ohartu zen, egiaz, ehiztari zela. Aurrerantzean aitak ezingo zion
esan ttikiegia zenik ehizarako.
Jesus Mari Arrieta / Iñigo Andonegi
Harkaitz, elurretako haurra. Erein, 1986
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GAZTE TXIKIEN
HERIOAK

Ez daukat teoriarik zer den HGL,
zer izan behar lukeen, nola idatzi, haurrak zelan jaso…
Hala ere, idatzi izan dut hainbat liburu, halakotzat sailkatuak.
Haurrek irakur ditzaten? Haurrek ere irakur ditzaten?
(hori omen HGLren ezaugarria, batzuentzat).
Nire barruko haurrari idatziak?
Nire barruko haurrak idatz ditzan utziak?
Gero eta gutxiago dakit. Eta hala ere,
nahiko nuke idazten segi, ideia onak bururatu
eta haiek idazteko aski talentu edukiz gero.
Xabier Mendiguren
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KATTALIN XORGIN

Sorginaren zina egin genuenetik, hiketan segitzen genuen bion artean: Aizan! Errieta
eman badigu ere, ez erabil formularik gure aitaren kontra, eh?
Aingeru Epaltza / Absurde
Sorginkerien liburua. Pamiela, 1995

BABARRUNTXO

Eta igerian hasi zen abiada biziz, azkar, oso azkar. Salto elektriko bat eman eta da!,
moto deportiboa hartu eta lehen mailako mendia igo zuen.
Pello Añorga / Jokin Mitxelena
O Babarruntxo elektriko. Elkar, 1988

TXAN FANTASMA

Ni Txan fantasma naiz. Farol honen gainean ikusten banauzue ez zaitezte harritu, ez
zaitezte beldurtu! Fantasma bakarti eta triste bat bihurtu naiz, badakit, baina nire
istorioa entzuten baduzue, agian ulertuko duzue nire egoera tamalgarri hau...
Mariasun Landa / Jon Zabaleta
Txan fantasma. Elkar, 1984

EZEKIEL TXIMELETA

Ihes egin nuen gauean ezer gordetzeko betarik gabe, ez dirurik, ez karnetik, ezta
zapatilarik ere. Geroztik zubi azpi honetan nago, tarteka jendeari dirua eskatuz. Lau
egun daramatzat lo gutxi eginda eta gutxiago janda. Balmasedako karrera irabaziko
banu!
Pako Aristi / Jon Zabaleta
Keniako tximeleta. Erein, 1991

JOXEME EZKIROL

Zer esan behar zuen? Bost axola zitzaiola herria? Sartzeko beren olinpiadak
ipurtzulo barrura? Gogorra da beti ezetz eta ezetz esaten bizi beharra, eta Joxemek,
azkenik, bakeagatik badarik ere, baietz esan zuen, prestatuko zuela ohelikopteroa
olinpiadetan parte hartzeko.
Xabier Mendiguren / Jon zabaleta
Joxeme Ezkirol. Elkar, 1997
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KATTI

Amak nire karteletako bat atera du
poltsikotik. Orain konturatzen naiz:
mihiluze horrek dena kontatu die.
Horregatik ez da eskolara etorri.
Oilobusti hori.
Endredatzaile bat zara. Aspaldi
honetan ez duzu asmo on bakat
bat ere.
Etxean laguntzeagatik egin dut, ama.
Kosta egin zait negarrari eusten. Eta
amari ere bai.
Antxiñe Mendizabal / Patxi Gallego
Katti beti endredatzen. Elkar, 2011

KLOTILDE

Ez dakit nola deskribatu emakume alderrai hark eragin zizkidan sentsazioak.
Gorputzaren gozotasun guztia eskuetan izan behar zuen; izan ere, ez ninduen estutu,
ezta inolako minik egin ere. Printze bat bezala tratatu ninduen, edota printze baten
galtzerdi bat bezala behinik behin.
Mariasun Landa / Antton Olariaga
Galtzerdi suizida. Elkar, 2001

PETRE ROMANESCU

Nor da Kraioviako Beltza hori? Taillerretan dexente ezagutzen diagu, eta txatarrerietan gehiago. Koadrila bat kontrolatzen dik, edozer gauza erosi eta saltzeko.
Legezkoa nahiz legez kanpokoa. Kobrea eta? Kobrea ziur, eta hortik aurrera auskalo zer. Ez da egia izango? Nahiago nikek egia ez balitz. Batez ere hiregatik. Ez dut
besterik entzun, Nadia bezain isil urrundu bainaiz arbola batzuen atzetik, aita eta
Roman ohartu gabe.
Xabier Mendiguren / Manu Ortega
Egun bat Petre Romanescuren bizitzan. Erein, 2009

POTTOKO

Herrira jaisten den bakoitzean, berre egiten dio jendeak: Pottoko, lurra tragatu!
Pottokok, triste, leihoetara begiratzen du, baina leihoetatik ere mandarina ustelak
botatzen dizkiote.
Pello Añorga / Jokin Mitxelena
Pottoko. Elkar, 1984
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TTIKITTIN

Beste marinelen aldean, ttipia zen Ttikittin. Baina ernea, zintzoa eta langilea, beste
bat ez bezala. Ikusten zituenak oro, gogoan atxikitzen zituen, gero bere kapitainari
aipatzeko. A, bai! Hori bai! Lasai ibil zitekeela kapitain Pilotu, Ttikittin bezalako mutil
batekin!
Gexan Lantziri / J. B. Iribarne
Kapitain pilotu, Ttikittin eta Gorritto. Elkar, 1982

BITTO

Maria Victoria, jo ezazu Euskal Herrian euskaraz. Eta nik, partitura alde batera utzita,
Smoke on the water jo nuen. Andereño Itziarrek berehala esan zidan isiltzeko, ea zer
zen hura, baina nik jo eta fuego jarraitu nuen, gero eta indartsuago putz eginez.
Iban Zaldua / Asisko Urmeneta
Kea ur gainean. Elkar, 2002

AMONA FATIMETU

Amonak ez du ikusten STOP ipintzen
duen botoi gorria; ez daki hori sakatu
behar dela hurrengo geltokian
gelditzeko. Hala ere, gogoan du
zazpigarren geltokian jaitsi behar duela,
kolpe bortitz bat eta zabaltzen diren
ateak: amonak gorputz osoaren bidez
ikusten du. Orduan, arroz ale bat atera
du poltsikotik.
Patxi Zubizarreta / Alfonso Abad
Arroza eta tinta. Erein, 2016
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PATXIKI

Egunak joan eta egunak etorri, Patxiki ez zen batere hazten eta etxe barruan
igarotzen zituen orduak. Egun batean, ordea, ikaragarrizkoa gertatu zitzaion Patxikiri.
Imajinaezineko abentura izan zen.
Xabier Etxaniz / Luis Astrain
Patxiki. Elkar, 1990

ANTONINO APRETA

Hiru egun pasa zituen zapatariak lanean, tailerrean zeuzkan larru, iltze eta betun
guztiak ahituz. Bukatu zuen azkenean, eta bi zapata pare erraldoi haiek kalera
atereaz, Bombolinoren zain geratu zen.
Bernardo Atxaga / Jon Zabaleta
Antonino Apreta. Erein, 1995

ANTTONI BILL

Danborrak hartuz lau haizeetara zabaldu dute berria: Anttoni Bill gure jefe indio
bandidoa izango da! Indioak pozik daude eta Anttoni Bill segituan jantzi dute indioz,
honez gain bandidoz, eta bukatzeko zapataz, oraindik bandido bat zer den ere ez
dakien Anttoni Bill.
Pello Añorga / Jokin Mitxelena
Anttoni Bill oesteko bandidoa. Elkar, 1987

-25-

-26-

DETEKTIBE
AUSARTAK GARA

Halako gogora ekartze bat
espero dut marrazkitik;
ez informazio berririk, ez testuari ekarpenik.
Niretzat, ilustrazioak ez du
zertan erabat ulergarria eta koherentea izan.
Nahikoa du testuari dagokion perfumea uztea.
Jokin Mitxelena
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BIXENTIKO

Esku artean zeukan hezur luze bat erakutsi zion Bixentikok amari: Honako hezur hau
pithecantropus baten besondo-hezurra da zalantzarik gabe. Lupatik begiradarik
jaso gabe jarraitzen zuen Bixentikok, amak, ate zabaldu berritik, gela guztiaz jabetua
zegoen galtzerdi zikinen eta kamiseta izerdituen kiratsa sudurreratzen zuen bitartean.
Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Estalaktita rockeroaren kasua. Elkar, 1989

MARTIN GARAIDI

Bereganantz norbait zetorren ilunpe osoan. Txomin ote zen, bidea ondo jakin eta
argirik behar ez zuena? Pirmin ote zen, inork ikusi nahi ezean? Gutxik ikaratzen
zuen Garaidi bikaina, baina hura estuasuna! Erne-erne, azaltzeko gertu, zirt edo zart
egiteko eran, sasizulo hartan makur...
Jose Antonio Loidi / Jose Luis Nabaskues
Hamabost egun Urgainen. Itxaropena, 1955

ANDER

Aurrean aparkatuta zeukan bere kotxera abiatu zen, tiro baten hotsa entzun zuenean.
Balak Opel gorriaren burdin-xafla zulatu zuen, Anderren eskuin mahuka irristadan
ukituz.
Imanol Zaldua / Joxemari Telletxea
Hauts madarikatua. Elkar, 1996

BEÑAT SOROIZ

Hura bai sorgin-txori tentatzailea! Benetako banpiresa odol edalea! Nongoa zara,
nire mutil galant maitea? Joan eta bertakoa... Aizu, panpoxa, lagun batekin hitz
egitera etorri naiz. Lagun bat? Eta nik neuk ez dut axolarik zuretzat? Ez al naiz nahiko
polita zuretzat, edo?
Imanol Zaldua
Herrimina. Gero, 1985

JIMMY POTXOLO

Egun ederra. Lau pertsona kontsolatu ditut, eta gozoak lapurtzen dabilena ia-ia
harrapatu dut. Detektibe ona izango nintzateke.
Bernardo Atxaga / Antton Olariaga
Jimmy Potxolo. Erein, 1984
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NAIA eta NABIL

Detektibe kaskarra zara, Nabil, hementxe dago! Zopa-ontziaren tapa altxatu zuenean
ordea Naia zur eta lur geratu zen, barruan ez baitzegoen ezer. Lepokoaren arrastorik
ez. Detektibe kaskarra zara, Naia! —esan zion Nabilek.
Yurre Ugarte / Eneko Ugarte
Naia eta Nabil detektibeak. Denonartean, 2014

RAMUNTXO

Ramuntxok ez zuen segidan lo hartu. Pentsamendukote bat eduki zuen aurrean
zeukan panoramari buruz: hau etorkizun lazztimozua! —erabaki zuen azkenean,
burua maindire azpian sartuz.
Bernardo Atxaga / Juan Carlos Eguillor
Ramuntxo detektibea. Elkar, 2001

RISKYREN AGENTZIA

Lorenzo Josek jakin nahi du ea Olibia de Sandobal neska mexikarra prest legokeen
berarekin ibiltzen hasteko...
Joxemari Iturralde / Jon Zabaleta
Risky, zaude geldirik! Erein, 2001

MADAME KONTXEXI URIBE

Madame Kontxexik firme zeukan Lüger pistola eskuan, Von Salchichengana
zuzenduta. Begietan nabarmentzen zitzaion irmotasuna eskuaz ere jabetu zenean,
behatza sakatu eta pistolak pum! egin zuen...
Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Sardina ezpain gorriaren kasua. Elkar, 1989

MIREIA

Atea jotzea izango zen onena. Norbait irteten bazen, nahastu egin ginela esango
genuen. Eta hilotzik ez zegoela jakingo genuen.
Idoia Etxeberria / Eider Eibar
Ez dago argi. Elkar, 2012
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PIRATA
GARRATZAK GARA

Irakaslearen funtzioa da interesa piztea
eta irakurketa zorrotzagoa izatea, kritikoa izatea:
umeak irakurle literario bihurraraztea, alegia.
Hori lortzeko lanketa bat egin beharra dago.
Mariasun Landa
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MARTINELLO

Oso ondo, laster abiatuko gara gure bidaia luzean, baina sekretuan gorde behar
dugu asmo hau, inori esan gabe, eta etxean gutxiago, bestela, gurasoak kapaz dira
guardakostas bati deitzeko gure balsari Belandiatik alde egiten ez uzteko.
Pako Aristi / Antton Olariaga
Zazpi pirata balsa batean. Erein, 1994

PALMIRA

Palmira naiz —bota zuen neskak—. Palmira Pirata, eta zu? Kutxiri asko gustatu zitzaion
beste pirata bat ezagutzea. Eta neska gainera! Hura bai erronka! Non daukazue
zuen itsasontzia? —galdetu zion Palmirak Kutxiri—. Bilboko portu handian lotu al
duzue? Kutxi hitzik gabe geratu zen. Itsasontzidun pirak ziren aurrean zituztenak.
Karibekoak bezalakoak!
Ana Urkiza / Jokin Mitxelena
Ondarroako piraten abentura berriak. Ibaizabal, 2007

PATAKON

Patakon, euskaldun harroputza —almiranteak haserre—, kanoi-bala batek kentzen
ez badizu bihotza, Londresko dorrean urkaturik izango duzu heriotza! Ingelesaren
mehatxu-bertso horren ondoren etsaien ontzietatik ezer entzuten ez zenez,
aginduak ematen hasi zen Patakon: kanoiak pronto, oihalak zabal, ezpatak gertu,
denak borrokarako prest!
Xabier Mendiguren
Patakon. Elkar, 1992

MADDI

Zorionez, Pelloten barrea entzun zen: Geldi ba, Michel! Ez al duzu ikusten pirata
arima duela horrek? Ezin digute kalterik egin. Kontrakoa. Gutxi gara eta egiteko
asko dugu. Esku batzuk gehiago ondo etorriko zaizkigu. —Bi mukizu eta zahar baten
eskuak?, ihardetsi zion Michelek. —Zaharragoa zara zu!, aurpegiratu nion nik garrasi
batean.
Fernando Morillo / Mikel Mendibil
Maddi eta euskal piratak. Gaumin, 2014
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ESTITXU

Itsasoak mila misterio ditu, eta inoiz ez dizkizu denak esaten. Beti ari zara pentsatzen,
baina inoiz ez duzu deskubritzen zer ezkutatzen duen. Itsasoan bizi nahi nuke!
Xabier Mendiguren / Jaizkibel
Estitxuk pirata izan nahi du. Elkar, 1987

MALANJEL

Ezkerreko begia estalita, Malanjel pirata naizela esaten diot aittitteri. Zenbaitetan ez
dit kasurik egiten, beste batzuetan esaten dit: Uste dut gure familian lehen ere izan
zela pirata bat! Baina noizbehinka honela egiten du oihu: Ei, txotxo! Malanjel pirata
ni nauk, pikaro halakoa!
Txiliku / Eider Eibar
Malanjel pirata. Elkar, 2009

FAROLZAIN BEGIBAKARRA

Itsasoa zeharkatu behar duzu munduaren atzekaldera ailegatzeko. Hemendik!
Zuzen-zuzen joan beharra daukazu nire farolaren argia begi bistatik galdu arte. Eta
ez ahaztu: beti zuzen, beti aurrera joan, alderatu gabe, desbideratu gabe, ezertarako eta ezergatik saihestu gabe! Eta... —galdetu zion Martinek— ...urruti al dago?
Urruti guztiak baino urrutiago! —erantzun zion farolzainak.
Joxerra Garzia / Jon Zabaleta
Gau bat gauekoen artean. Erein, 1988

NERBIOIKO PIRATAK

Ontzia ziztu bizian zetorren itsasadarretik gora. Laster suntsituko gintuen. Nola
jokatuko ote zuen Blood kapitainak halako egoera batean? Soluzio bat aurkitu behar
nuen. Horixe zen onik ateratzeko modu bakarra. Goazen lemara!, agindu nien.
Gaizka Arostegi / Bruno Hidalgo
Nerbioiko piratak. Elkar, 2012
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GURE
ABENTUREN
LEKUAK

Zirriborro batzuk eginez hasten zara.
Jarraian, eskuarki, elkarrizketak zure alde jartzen dira,
zure eskua gidatzen dute marrazkia egiterakoan, oharkabean.
Bidenabar esandako gauzak harrapatzen dituzu,
eta idazleak kontatu duen hori hobeto ulertzen duzu.
Antton Olariaga

-35-

PALESTINA

Egia krudela bihotzean sartu zitzaidan. Eta negar egin nuen, eta ez nekien zergatik
ziren nire anpuluak eta zotinak: palestinarren egoeragatik ala Nathan gezurretan
zebilelako.
Begoña Bilbao
Palestina, zure mina. Elkar, 2004

KOBAZULOA

Eta kanpoan, Bittor ere dardaraka ari zen, baina ez beldurrez. Besoak zabaldu zituen
eta oihu ikaragarria egin zuen. Josune ez zen kikildu. Borrokarako prest zegoen.
Orduan, Bittorren gorputzetik gaueko deabru gorria atera zen. Bittor bera lurrera
ziplo erori zen konorterik gabe.
Aitor Arana / Aitziber Alonso
Mutiko deabrua. Ibaizabal, 2009

ARMAIRUA

Aliziaren abenturak amaitzen ari naizela, batbatean mugitzen hasi da armairua. Egin indar.
Igo gorago. Gosaldu gabe etorri zara lanera,
ala? esan du gizonezko ahots lakar batek. Eta
eskaileretan behera sentitu dut armairua.
Orain ezkerretara, orain eskumatara. Pertxa
bat balitz bezala lotu natzaio goiko barrari.
Leire Bilbao / Estibalitz Jalon
Armairu barruan ipuinak irakurtzen zituen neska. Erein, 2010

MATTEOMIGLIA

Matteomigliatarrek hemen arrainak ikusten badituzte, bada... Bada, pentsatuko
dutela gure herrian ez dagoela ezer ezinezkorik, eta ezinezkoak diren gauzak
eskatzen hasiko direla... Eta geuk, Franti, ezingo diegula esan hau edo hura edo
bestea ezinezko denik, jada ez baita ezer Matteomiglian ezinezko izango!
Karlos Linazasoro / Jokin Mitxelena
Lau ipuin matteomigliar. Elkar, 2005
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BASOA

Errekatxoa bera kez eta orban ilunez lohituta ikusten zen, ura mendian behera malko
beltzetan amilduko balitz bezala. Gure bizilekua mamu beltzez eta eskeletoz beteriko
basamortu bihurtu zen.
Iñaki Zubeldia / Mari Mar Agirre
Basoa sutan. Erein, 2008
Kanpora begiratu zuen azeriak. Etxaurrean bi ezki lerden zeuden, loretan biak, eta
pixka bat haratago fruitu arbolak: sagarrondoak, madariondoak, gereziondoak. Eta
are haratago, sahats bat, basoko sahatsik zaharrena, oker-oker eginda arren, motetu
berria. Pozik eman zion begia sahatsari azeri zaharrak, iruditzen baitzitzaion naturak
ondo betetzen zuela bere lana.
Felipe Juaristi / Antton Olariaga
Animalien inauteria. Erein, 1999

GLOBOA

Puztu zutenean, bi gazteak globoak azpian zeukan saski batean sartu ziren eta
zoruari lotuta zeuden sokak askatu zituzten. Orduan, gorantz eta beherantz abiatu
ziren, jendeari egur eginez; eta goi-goian egon zirenean, hiri osoaren gainetik ibili
ziren batera eta bestera.
Juan Kruz Igerabide / Jon Zabaleta
Tilin-talan. Elkar, 1992

AMAREN SABELA

Aitatxok amatxoren tripa gainean jarri zuen belarria, hau da, nire gainean, eta halaxe
egon zen lipar batez. Gero, esan zuen: Uste dut umetxo hau gose dela. Horixe esan
dit behintzat, “Gose naaaaiz!”. Barre nekatua egin zuen amatxok, eta erantzun zion:
Orduan afaria prestatu beharko dugu, ala, Karlos? Aitatxo sukaldera joan zen zuzenzuzen.
Karlos Linazasoro / Mattin
Hogeita sei urte geroago. Erein, 2006

FUTBOL ZELAIA

Haien seme-alabak nardagarriak baldin baziren, zer erran partiduetara ezkontza
batera bezain dotore joaten ziren gizon-emakume horiez? Eta partiduak haien
zelaian jokatzen zirenean, zer erran hango giro beldurgarriaz, dena burla, oihu eta
harrokeria? Zer erran haien irabazteko maneraz?
Aingeru Epaltza / Absurde - Asisko Urmeneta
Baloika. Pamiela, 2000
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KARABANA

Eskolan geldirik eta isilik egon behar duzu egun osoan, eta irakasleak bitartean
egundoko kalamatikak botatzen ditu, inork ulertzen ez dituenak. Gauza on bakarra,
lagun berriak egiten dituzula... Eta joan behar dugunean, haiek izaten dute nik baino
pena handiagoa...
Xabier Mendiguren / Patxi Gallego
Karabana batean bizi naiz. Elkar, 2006

BORDA

Barruan, garoz egindako bi ohantze daude eta etxetik ekarritako latak, zigarroak,
labainak, pilatutako egurra, linterna, eta beste gauza batzuk mendian “autosufiziente” izateko. Autosufizientziaren ideia obsesiboa da Anttonengan. Robinson
osoa da bera, inoiz inor izan bada.
Mariasun Landa
Nire eskua zurean. Erein, 1995
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BIZITZA
BERA GAI

Ideiak edukitzen ere ikasi egiten da,
ikasten duzu zure burua lantzen
eta sortzeko jarreran jartzen.
Askotan ideiak bat-batean datoz,
autobusean zoazela, eta beste batzuetan
zure burua ariketa horretara jarri behar duzu.
Lan honetan hau, hau eta hau kontatu behar dut.
Eta horiek lantzen hasten zara,
ideiei bueltak eta bueltak ematen,
eta azkenean hurbiltzen zara nahi duzunera.
Eider Eibar
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AHALEGINA

Benetakoa izan nahi duen behi horrek, eta ez behi ustel edo makal, ez dio etsipenari
amore emango, aurrera jarraituko du desertua zeharkatu eta mendi hezeak, baso
itzaltsuak, begietan har ditzan arte.
Bernardo Atxaga / Pedro Oses
Behi euskaldun baten memoriak. Pamiela, 1991

GEZURRA

Ez al dakizue gezurrak esatea oso gauza itsusia dela? Ez al dakizue ezin dela gezurrik
esan? —jarraitu zuen Kristina irakasleak, oharturik guk ez genuela ezer erantzuten.
Denok isilik segitzen genuen, batik bat gezurra esaten harrapatutako ikasle haiek.
Joxemari Iturralde / Estibalitz Jalon
Nire lagunen gezurrak. Erein, 2014

LEHIAKORTASUNA

Ahoa zabal-zabal egin zuen arnasa hobeto hartzeko. Elastikoan zeuzkan gailetak
eta txokolateak bide-ertzera jaurti zituen, ez zuen-eta alferrikako zamarik behar.
Helmugatik pasatu zen atzera. Txarteltxoa erakutsi zioten: bost itzuli. Ez etsi,
Sismoley! Walter, Walter, Walter!
Karlos Linazasoro / Mikel Valverde
Walter Sismoley Eliseoko Zelaietan. Elkar, 2000

ADOPZIOA

Zure bigarren amari hemengo ama esaten diozu. Eta maite duzu, eta ez da ipuinetako
amaorde horiek bezalakoa, gaiztoa eta bihozgabea. Baina zure lehenengo ama ere,
hangoa, oso ona da eta oso maite duzu. Eta ez da kukua bezalakoa. Edo beharbada
bai. Baina bere arrazoiak izango zituen egin zuena egiteko.
Patxi Zubizarreta / Asun Balzola
Usoa, hegan etorritako neskatoa. Erein, 2008
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HELDUEN ULERTU EZINA / IRUDIMENA

Badirudi kasu reinzidente baten aurrean gaudela —erantzun zion sendagileak—.
Zenbait kasutan lagun imaginario bat dutela iruditzen zaie eta benetan ikusi eta
sentitu egiten dute bere presentzia. Okerrena da guzti hau ez dela lehendabiziko
aldiz, lehenago ere horrelakorik gertatu zaiola, nahiz eta fantasmaren berria izan...
Hori da okerrena!
Mariasun Landa / Jon Zabaleta
Txan fantasma. Elkar, 1984

BUROKRAZIA / MIGRAZIOA

Nik ez nuen ezer ulertzen. Ez zen hain larria ere. Omar paperik gabe geratu zen,
nonbait. Aitona ere askotan geratzen zen komunean paperik gabe... Baina oihu
egin eta ziztu bizian ekartzen nion nik: Tori, Kutz jauna! zure papera... Broma egin
eta barre egiten zuen... Baina ez ziren paper horri buruz ari. Beste paper mota bat
zen, nonbait, Omarrek behar zuena.
Harkaitz Cano / Antton Olariaga
Omar dendaria. Elkar, 2005

ASKATASUNA

Amari esan diot txantxangorria libre utzi behar genukeela, eta berak esan dit gurea
dela eta oso ondo zaintzen dugula eta berari konpainia handia egiten diola.
Xabier Mendiguren / Elena Odriozola
Zergatik ez du kantatzen txantxangorriak? Elkar, 1997

-41-

ZAHARDADEA

Amona, Maddi naiz. Urte askotarako, baina joan beharra daukat! Lasaitu, amona,
eseri, ea... Ez, ezin dut, eta ezezagunekin hitz egin ere ez! Amak debekatu egin dit!
Arantxa Iturbe / Elena Odriozola
Amona Basoan galdu zenekoa. Elkar, 2005

HAZTEA / NERABEZAROA

Gainera —esan zidan telepatikoki— zu handituz zoaz eta hemendik gutxira alde
batera utziko nauzu jostailu berriekin jolasteko. Nik ezetz eta ezetz ziurtatu nion,
baina berak baietz eta baietz, horrela zirela gauzak...
Arrate Egaña / Marimar Agirre
Gabe gabe. Erein, 2010

MAITEMINA

Kaixo, Maider. Zer moduz? Arazo txiki bat daukat —azaldu zidan, bere bizikletaren
aurreko gurpilari begira—. Uste dut aurreko gurpila zulatu zaidala. A! Ba nik... nik ez
dakit gurpilak konpontzen. Bion artean saiatuko gara. Lagunduko didazu?
Juan Luis Zabala / Maite Gurrutxaga
Zabaleko txorimaloa. Ekar, 2011

BIDAIA

Nora goaz? —galdetu nion. Zu inora ere ez —erantzun zidan, eta, begiratu ere egin
gabe, arropak sartzen jarraitu zuen.
Imanol Azkue / Eider Eibar
Kea airean bezala. Elkar, 2006

XENOFOBIA

Orain badakit nor den Norak maite duena. Nor? Ibaiaz bestaldeko etxean bizi den
familiako mutil bat. Kubatar horren semea. Atzerritar bat! Bai, eta beltza!
Begoña Bilbao / Manu Ortega
Ibaia maitasunaren oztopo. Erein, 2001

BAKARDADEA / ZAHARDADEA

Zer egiten dut hemen, Madrilera doan autobus batean, gaueko hamaikak laurden
gutxitan, mende bat inguruko amona zoro ezezagun baten ondoan eserita,
asmakizunetan?
Yolanda Arrieta / Eider Eibar
Nitaz ahaztu dira. Erein, 2010
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BERDINTASUNA / SEXISMOA

Zergatik ezin da hor egon, nahi baldin badu? —galdetzen du Mirene ikaskideak
haserre. Josebak berriro hartzen du hitza: Hara bestea! Eta zergatik ez da arkupetan
egoten, beste neskekin batera? Orduan Irune Malenen defentsan irten da, nahiz eta
oso lotsatuta egon, gogoz kontra hitz egiten baitu jendaurrean: Zergatik egin behar
du hori? Zuk esaten duzulako?
Arrate Egaña / Amaia Arrazola
Patioan. Elkar, 2015

BOKAZIOA

Nora, ez dut gehiago hitz egin nahi honetaz —esan dio aitak, serio, afalorduan—.
Garaia iristen denean, erabakiko duzu zer egin. Baina ez inoiz ahaztu amets egitea
oso gauza polita izan arren, bizitza beste zerbait dela...
Arantxa Iturbe / Elena Odriozola
Norak suhiltzaile izan nahi du. Elkar, 2003
Inork ez nau konprenitzen, ez emazteak eta ezta seme-alabek ere. Inork ez daki nire
lana zein garrantzizkoa den! Eguraldia neurtzea eta ezagutzea behar-beharrezkoa
da!
Hasier Etxeberria / Joxean Muñoz
Estatua baten historia. Elkar, 1988

IRUDIMENA / HELDUEN ULERTU EZINA

Baina, Jorge! Egin duzu berriro ere zurea! Zenbat aldiz esan behar dizut sukaldeko
hormetan ez dela margotu behar! Ez da sukaldea, ama. Itsasoa da.
Harkaitz Cano / Mikel Valverde
Itsasoa etxe barruan. Elkar, 2003

NORTASUNA / HELDUEN ULERTU EZINA

Niri gustatu egiten zaizkit karramarroak. Hobe beraiek bezala ibiltzen ikasiko bagenu! Gainera, alferrik litzateke gurasoei zergatik nabilen atzeraka esplikatzea.
Hamaika aldiz azalduta ere ez lukete ulertuko.
Lutxo Egia / Eider Eibar
Atzeraka nabil. Elkar, 2010
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SEXISMOA / BERDINTASUNA

Orain dela hilabete, zuzendaria danborradarako zerrenda irakurtzen hasi zen, eta
denek pentsatua zuten beren aukera: Eñaut Arana? Danborjole. Omar Chukri?
Sukaldari. Miren Garzia? Barrilari. Zuzendariak jarraitzen zuen bitartean, Joanesek,
nire albokoak, galdegin zidan: Markos, aurten ere barrilari irtengo zara? Baina nik
plazako estatua baino isilago jarraitu nuen...
Patxi Zubizarreta / Mikel Valverde
Markos kantinera. Elkar, 2008

AMATASUNA

Bost hilabete igaro dira selektibitatea egitera joan nintzen egun hartatik. Bost
hilabete lo hondartzan egin nuenetik. Bost hilabete Mahmud ezagutu nuenetik. Eta
haren istorio ikaragarria entzun nuenetik. Haurdun zaude, esan nion neure buruari
goiz hartan; zer egin behar duzu? Orain badakit zer egin behar dudan. Hartu dut
erabakia. Ez dakit ondo egin dudan, ala gaizki. Baina erabakia nik hartu dut, erabakia
nirea da, eta erabaki horrekin bat eginda biziko naiz hemendik aurrera.
Pako Aristi / Concetta Probanza
Deborah hondartza bakarti batean. Erein, 2002

IHESALDIA

Harro sentitzen da etxetik alde egiteko gauza izan delako. Berriro martxan jarri
denean, agindu dio Txanpik bere buruari ez diola sekula santan inori bere bizitza
moldatzen utziko. Ez da konturatu, baina esaldi hori ahoskatu egin du.
Arantxa Urretabizkaia / Jose Belmonte
Aurten aldatuko da nire bizitza. Erein, 1992
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POESIAREN MISTERIO
LILURAGARRIA

Bi eta bi?
Eta ikastolako haur guztiek batera:
Lau, lau, laaaau!
Nik, haserre:
Ez, mesedez, ez dudala holakorik nahi!
Eta berriro:
Bi eta bi?
Ez zidan inork erantzun.
Beren aurpegiak ikusten nituen,
“Irakaslea erotu zaiguk” esango balute bezala.
Bi eta bi, zuhaitza!
erantzun nien lasai.
Anjel Lertxundi, 1973
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Heriotza laino bat da
Heriotza laino bat da:
putzuak uzten ditu
kalean.
Ana Urkiza
Nire hiriko poemak. Pamiela, 2006
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Bat, maite nau
Bat, maite nau
bi, ez nau maite
hiru, maite nau
lau, ez nau maite,
bost, maite nau
sei, ez nau maite
zazpi, maite nau
zortzi, ez nau maite.
Ez nau maite.
Armiarmak ez nau maite.
Gainera orain ez dauka hankarik.
(Oharra: poema hau idazteko
ez da armiarmarik kaltetu).
Jon Suarez
Ilbetea dilindan. Pamiela, 2002
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Gorostiaren pinportak
Gorostiaren pinportak, zein gorriak!
Are gorriagoak, elurretan eroriak.
Juan Kruz Igerabide
Begi-niniaren poemak. Erein, 1999
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Haserrea
Lokatzetan eseri eta
sagarra txirtxilatu paretaren kontra:
orain, lurrikara izango da.
Juan Kruz Igerabide / Luis Emaldi
Begi-niniaren poemak. Erein, 1992
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Badakit ez didazula sinetsiko
Badakit ez didazula sinetsiko
baina gauero
lotan zaudelarik
zure leihoan itsasten dut
nire sudurra.
Jabi Santa Cruz
Hiriko baratzean. Pamiela, 2008
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Atzokoa
Atzokoa
gaur ez
Gaurkoa
atzo ez
Biharkoa
etzi ez
Etzikoa
bihar ez
Noiz
orduan?
Joxantonio Ormazabal
Amaren titi-xorroak. Elkar, 2006
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Sorginorratz hegal urdinak
Sorginorratz hegal urdinak
haizearen jostailuak,
errekaren kristal garbian
sorgindurik ezkailuak:
harriak biribiltzen ditu
ur lasterraren mailuak.
Joan Mari Irigoien
Metak eta kometak. Elkar, 1994
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Kale gorrira
Kale gorrira
bidali duten katuak
zakurrarenak esan ditu.
Gautu egin du errepidean
katua auto azpira makurtu da
gurpila aldatzeko asmotan.
Lutxo Egia
Kalezuloko animalien itzalak. Pamiela, 1999
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Zein ederra den
Zein ederra den
isilik egotea,
zein ederra
hitz egitea.
Zein ederra
ahazteko ahalmena
eta gogoratzekoa.
Ederra da
maite zaitut esatea
eta maite al nauzu galdetzea.
Ederra euri zaparrada
ederra ilargi betea.
Joxantonio Ormazabal
Ilunorduak eta argilaurdenak. Elkar, 2007
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Muxuka ikusi nituen
Muxuka ikusi nituen
Donostiako Amarako parketxo batean
Tamara eta Ainara.
Eta magnolia bat.
Eta magnoliaren suzko dardara.
Joan Mari Irigoien
Sasiak mendia jan. Elkar, 2012
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Ari du, ari du
Ari du, ari du
labetik atera berria
elur txuri-txuria.
Behia trenari begira dago
mozolo-mozolo.
Nora ote doa hain azkar
beti leku berera itzultzeko?
Kamisetak dio:
«Lorean mendiak».
Hori bai poesia!
Karlos Linazasoro
Bat-batean krispetak. Alberdania, 2011
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AURKIBIDEA
3 GELARAKO PROPOSAMENA
5 HAUR ETA GAZTE LITERATURAZ
7 ERAKUSKETAREN DATU BATZUK ETA ZENBAIT ARIKETA
8
Ikusle aktiboa
9
Artea lantzen
9
Testua lantzen
12
Izen zerrendak
GURE HEROIEN FAUNA
13
Banbulo, Guti, Errusika Arkakusoba, Ttolo
14
Xola, Mitxino, Gorritxo eta Beltxitxo, Jaguarra, Kiki, Kroko
15
Linkon, Margolin, Moko, Patxito, Pitxi Herensugea, Saturna
16
Txirrispin, Txitoak, Sultan
GAZTE HANDIEN HEROIAK
18
Maxe, Tripoli doktorea, Bixente Manuel, Mutilak, Esther
19
Tarik, Harkaitz
GAZTE TXIKIEN HEROIAK
22
Kattalin Xorgin, Babarruntxo, Txan fantasma, Ezekiel tximeleta, Joxeme Ezkirol
23
Katti, Klotilde, Petre Romanescu, Pottoko
24
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28
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37
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38
Karabana, Borda
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40
Ahalegina, Gezurra, Lehiakortasuna, Adopzioa
41
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42
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Euskerazko liburuak aurrera ateratzen
benetan gauza nekeza da
eta liburu loditxoak berehala hogei pezetatik gora egiten...
Eta noski, jenderik gehienek, salneurriaz jabetu orduko,
hanka egiten dute dendatik.
Liburuxka zirtzil hori hogei pezeta? Alde! Alde!
Hori baino gauza beharragorik bazaukaagu zer erosi!
Tamalgarria da esaten, baino,
harrika botatzeko dirua iristen zaio doi-doi euskal liburuari.
Inor gutxi topatuko duzu
baxoerdi batzuk edateari utziko diona
euskal liburu bat erosteko!
Jon Etxaide, 1953

-58-

