EdiToRialA

Hogeita hamargarrena
Joan zen maiatzaren 4an izan zen Beterriko
Liburua aipamenaren hamargarren edizioa.
Dagoeneko jakingo duzuenez, Juan Kruz
Igerabideren Hauts bihurtu zineten eleberriak
eskuratu zuen irakurleek eskainitako izendapena. Aldizkariaren bidez, Adunan izan zen ekitaldiaren oihartzunak entzun ahal izango dituzue.
Sari-emate ekitaldiaren kronika zabala dakargu
oraingoan.
Adunako kontuez gain, ordea, idazle sarituaren
lanaren berri ere badakargu. Luze eta zabal hitz
egin dugu Juan Kruzekin eta kontu asko eta
asko kontatu digu. Kontu interesgarri asko; ikusiko duzue…

Bigarren elkarrizketa egitera, Gasteizera gerturatu gara;
Karmele Jaiorengana. Amaren eskuak lan ederra abiapuntu
hartuta, gasteiztarraren literaturgintzan murgildu gara.
Irakurtzea merezi duen liburua, zalantzarik gabe.
Ohi denez eta elkarrizketez gain, atal gehiago ere jasotzen ditu
zenbaki honek. Zenbaki borobila oraingoa. Hogeita hamargarrena, alajaina! Bai, bai; aurrera goaz pixkanaka…
Pablo Sastrek, kolore laranja oinarrian hartuta osatu du Hitz
koloredunak atala,. Juan Luis Zabalak luzatu digu Idazlearen
proposamena. Pello Elzaburu editoreak, Pamiela argitaletxearen izenean, euskal literaturgintzaz jardun du Editorearen begia
sailean. Nork bere hitza ataleko idatzia, berriz, Esti
Amenabarrorena da.
Eta zer gehiago? Jakina, oraingoan ere ez dira azken liburuen
gomendioak faltako. Hainbat epaimahaikidek irakurri dituzten
lanen gaineko iritziak ere hementxe dituzue…
Osagai horiekin guztiekin, ea zuen gustuko aldizkaria egitea lortzen dugun. Hurrengora arte, irakurle. Segi ondo!

HeMeroTEka
Berria 06-V, Juan Luis Zabala
“Idazle gehiagori ere entzun diet pereza ematen diela buruan
dituzten kezkak pertsonaia baten ahotan jartzeak, eta hori egin
beharrean zuzenean idatzi dutela. Orain blogean izango du jarraipena. Inon izatekotan liburua kaleratzean, nik oso seguru jakin
gabe, idazteko modu bati amaiera eman diodala dirudi”.
Deia 06-V, Jose Angel Irigaray
“Irakurtzeko kultura ohitura oraindik maila ez-nahikoan daukagu.
Literatura maila eta idazle kopurua, nik uste, gure kultura ohituren gainetik daude, merkatuari dagozkionak barne. Zenbait
belaunaldi jada euskaran hezi dira, baina kultura ohitura eta jarduerak ez dira proportzioan hazi. Adore eta atxikimendua bai,
baina inkoherentzia gero eta nabarmenagoa ere bai; kultura eta
hizkuntza politika horren isla baizik ez dateke”.
Administrazioa euskaraz 2006-V, Itxaro Borda
“Urtean zehar iparraldeko euskaraz kometitu bizpahiru liburu
berriren eskuratzea ez da baitezpada indar erraldoiaren ezaugarria, jarraipen baten ikurra baizik (...) Anitzez gehiago behar liteke noski, hargatik idaztea ekintza gogorra eta luzea da, batzuetan egiazki aspergarria, denbora eskasaren aitzakia aitzinatzen
duen jendarte batean”.
Aldaketa hamasei 06-V, Alberto Ladron Arana
“Euskal literatura orain ari da armairutik ateratzen. Egile ugari
dago, eta, seguru aski, kopuruak berak ekarriko du aniztasuna eta
kalitatea. Hala ere, garai bateko idazle asko hor daude, eskubide
osoz, gainera, eta kalitate handikoak batzuk, haien estiloari eusten
diotenak. Baina beste literatura batzuetan, estilo intelektual edo
intimista hori da gutxiengo dena, ez entretenimenduzko literatura”.
Diario Vasco 06-IV, Bernardo Atxaga
“Literaturaren helburua ez da ezer salbatzea, bizitzeko modu bat
era konkretuan azaltzea baizik. Kontua ez da hizkuntza bat salbatzea, hizkuntza konkretu batean bizitzea baizik (...) Euskaldun
askok euren hizkuntzak aurrera egitea nahi du, daukaten zerbait
ez dutelako galdu nahi. Baina zapatei buruzko poema bat idazten
duenak, zapatak gustuko dituelako egiten du, ez ‘zapata’ hitzari
buruz hitz egin nahi duelako”.
Gara 06-IV, Hasier Etxeberria
“Euskal hedabideetan publikatzen den kritika oro har oso luzea
da. Eta oso epela. Kritikoaren luzimendurako egina, eta zein jator
eta zein artaldeko den erakusteko. Benetako pasiorik ez dut ikusten. Ez liburu bat goratzeko, ez ukatzeko, ezta horren arrazoia
emateko ere. Kritiko erreferentzialak falta zaizkigu”.
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