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E Andraizea izenburua du Irati Goikoetxearen bakarkako

lehen lanak. Hamalau ipuinez osatutako liburua, hain zuzen.

Horietatik lau lehenago ipuin-lehiaketetan sarituak izan dira.

Halako bildumek izan ohi duten aniztasuna gorabehera,

kontakizunek literaturaren kontzepzio jakin bati jarraitzen diote:

literatura irakurleon barruak astindu eta alderdi emozionalean

eragiten digun diziplina delako uste sendoari, alegia. Hala

ondoriozta daiteke, behintzat, irakurketatik.

Bai obraren izenburuak berak eta bai testuenek ideia okerra eragin

dezakete, ipuinok protagonisten sexua baino lotura

transzendenteagoa, egiazkoagoa baitute hizpide. Ezagun denez,

fikzio-idazlea egia azaleratu nahi duen gezurti bat baita.

Pertsonaiak gazteak, adin ertainekoak, adinduak dira. Bakarka,

bikoteka nahiz familian, herri txikietan zein giro hiritarrean

kokatuak. Baina horrek ez du axola, liburuan ez baita haietako

bakar bat ere aurkezten, ezta testuinguruaren deskribapenik

egiten ere. Horren ordez, Goikoetxeak eszena solteak irudikatu

ditu, pintzelkada arinez margotutako koadro baten zatiak balira

bezala, gure esku utziz puzzlea osatzeko zeregina. Istorioak

kontatu bainoago, egoerak planteatzen dira. Horiek gehienetan

pertsonaien barne-mundu bitxien isla dira, tarteka agerikoa dena

baino askoz gehiago ezkutatzen duten elkarrizketen bidez emanak.

Ipuinetako protagonistek, beren artean ezberdinak izan arren, bat

egiten baitute munduaren aurreko begirada ezohikoan eta

atsekabean.
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Autoreak oso estilo poetikoa darabil, eta inteligentzia handikoa.

Metaforekin jolastea gogoko duela nabari da. Lehen begiratuan

hitz arrunta dirudiena aukeratu eta, diskurtsoaren testuinguruan

konnotazio aberatsak bereganatzen dituela ziurtaturik, hari

istorioa bideratzen lagunduko dion esanahi berri bat eranstea

lortzen du. Ipuinok, hortaz, idazleak asmatutako kode berezi

horren argipean baino ez dute funtzionatuko; Goikoetxeak,

idazlearen eta irakurlearen arteko ituna berrituz, berak sortutako

munduan barneratu eta berak finkatutako hizkuntza eta

baldintzetan irakurtzeko gonbita egiten baitigu irakurleoi. Egileak

hitzen eta irudien arteko lotura konplexuen amarauna

sinpletasunez mozorrotzen du, eta guk hala dela sinetsi egiten

dugu. Deriba kontrolatu batean egiten dute istorioek aurrera,

absurdoaren eta errealismo magikoaren oihartzunen artean,

pentsamendu logikoaren mugak gaindituz maiz.

Gomendio gisa, liburuaren irakurketa luzatu eta ipuinak bata

bestearen atzetik, hots, denak jarraian irakurri beharrean, banan-

banan gozatzea merezi duelakoan nago. Izan ere, ipuinon egitura

biribil itxiaren egokitasunaz zalantzarik ez badut ere —are gutxiago

irakurketa amaitu orduko asebetetasun sentsazioaz—, liburua bere

osotasunean hartuz gero, egitura-mailako errepikapenerako

joerak inpresioa bidegabeki lausotzen du.

Irati Goikoetxearen ahots pertsonal eta indartsua berri pozgarria

da euskal literaturarentzat. Izan ere, Andraizea liburuko ipuinek

afektuak —hau da, sentsazio, sentimendu eta emozioak—

literatura sortzeko lehengai gisa baliatu eta irakurleari oilo-ipurdia
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eragiteko dohaina duen idazle bat ezagutarazten digute.

0 Iruzkin Berria

Berrienetik hasita

Hasi eztabaida...

Harpidetu✉ Gehitu Disqus zure webgunerad Pribatutasuna

Kualitatiboki balantze
ona egin dute Arcon
egondako Euskal
Herriko bi galeriek

Donostia 2016ko
edukiak azaltzeko
saioak egingo dira
herritarrentzat

Zuretzat egina

K u l t u r aK u l t u r a  saileko albiste gehiago

1

Mendialdeko boz eremu berria
hizpide bihar

2

Langabezia jaitsi egin da Hego
Euskal Herrian

3

Mendialdeko boz eremu berria
hizpide bihar

Gehien irakurriak

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

http://www.berria.eus/paperekoa/1787/030/001/2015-03-03/kualitatiboki_balantze_ona_egin_dute_arcon_egondako_euskal_herriko_bi_galeriek.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1787/030/001/2015-03-03/kualitatiboki_balantze_ona_egin_dute_arcon_egondako_euskal_herriko_bi_galeriek.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/2448/031/001/2015-03-03/donostia_2016ko_edukiak_azaltzeko_saioak_egingo_dira_herritarrentzat.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/2448/031/001/2015-03-03/donostia_2016ko_edukiak_azaltzeko_saioak_egingo_dira_herritarrentzat.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1977/032/001/2015-03-03/zuretzat_egina.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1977/032/001/2015-03-03/zuretzat_egina.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108540/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108566/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108540/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Langabezia jaitsi egin
da Hego Euskal Herrian Mendialdeko boz

eremu berria hizpide
bihar

CANi buruzko liburua
aurkeztuko du bihar
Joxerra Senarrek

Albiste nagusiak

4

CANi buruzko liburua aurkeztuko
du bihar Joxerra Senarrek

5

Artigas zabortegiaren inguruak garbi daudela
dio Bilboko Udalak

   

Berria.eus - Euskal Editorea S.L. 
Telefonoa: 943 304 030 • Faxa: 943 590 17 2 
Helbide elektronikoak: Webgunea: webgunea@berria.eus | Publizitatea:
publi@bidera.eu 
Harpidetza: harpidetza@berria.eus

Lege Informazioa  Pribatutasun politika  Cookieak  Publizitatea

  Creativ e Commons lizentzia

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

http://www.berria.eus/albisteak/108566/langabezia_jaitsi_egin_da_hego_euskal_herrian.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108566/langabezia_jaitsi_egin_da_hego_euskal_herrian.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108540/mendialdeko_boz_eremu_berria_hizpide_bihar.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108540/mendialdeko_boz_eremu_berria_hizpide_bihar.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108567/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108567/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108567/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.berria.eus/albisteak/108568/cani_buruzko_liburua_aurkeztuko_du_bihar_joxerra_senarrek.htm
http://www.gipuzkoa.net
http://www.berria.eus/legeinformazioa
http://www.berria.eus/legeinformazioa#pribatutasuna
http://www.berria.eus/legeinformazioa#cookieak
http://www.berria.eus/publizitatea/
http://www.berria.eus/lizentzia
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf

