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DESCRIPCION DEL LIBRO FRANCO HIL ZUTEN EGUNAK
Narrativa
SUSA LITERATURA - FRANCO HIL ZUTEN EGUNAK
Kaskagorrik hondartzara iritsi behar du futbolean aritzeko. Baina Franco
komunismoaren mailua zen. Garai berrietara egokitu nahi du Martin de
Muñagorri kazetariak. Franco hil zuten egunak. Koldo Izagirre. Susa, 2016.
Franko hil zuten egunak gisara endelegatu daiteke Franco hil zuten
egunak.Franco hil zuten egunetan naski, pentsa dezakezun baino jende
gutxixeago hil zuten. Franco hil zuten egunak, Koldo Izagirre: Kaskagorrik
hondartzara iritsi behar du futbolean aritzeko.Baina Franco komunismoaren
mailua zen. Garai berrietara egokitu nahi du Martin de Muñagorri kazetariak.
Franco hil zuten egunak kontu bilduma eleberritsuan, hots,
Generalisimoa-ren azken urtean, genero franko zebilen karriketan, nasai eta
nahasia, frankismopeko pertsonak nahiz haren aldekoak. Garaiko espirituari
zor, gizonezkoak dira nagusi, baina emakumezkoek badute tokia, tokia eta
berezko jitea ukan ere. Franco hil zuten egunak. Bederatzi ipuin hauetako
gehienek Franco diktadorea hiltzeko gutxi geratzen zen garaira, 1975era,
eramaten dute irakurlea. Franco hil da entzun genuen eguna . Bertan
daukagu aperturismoa, orain ez duzu muga pasatu beharrik Malizia
ikusteko, Laura Antonelliren boom berria: Angelak zoraturik dauzka alarguna
eta alargunaren semeak gainez egiten duen bere limurtasun sexualarekin.
TxarakIE ko irakurle txokoa Urtarrilak 27, 19:30ean Eskolondon Francok
behin eta berriz hil behar izan zuen egun zoragarria Koldo Izagirreri
elkarrizketa, 'Franco hil zuten egunak' lanari buruz 2017/02/03 1975
inguruan kokatutako bederatzi ipuin bildu ditu lana honetan, bakoitza bere
taxuera eta idazkera ezberdinarekin. Franco hil zuten egunak liburuaren
aurkezpenik ez eta, aldiz, elkarrizketa sorta egin duzu lan berria argitaratu
zenetik. Isilean iragan nahi zenuena, bateko eta besteko hedabideetan izan
zaitugu, prentsa bete orrialde. Harrigarria egin zait, alde batetik, eta bestetik,
berriz, kezkagarria. Alegia. Franco hil zuten egunak, A. Gurrutxaga, Berria,
2017-01-22 Franco hil zuten egunak , I. Egaña, Deia , 2017-01-21 Franco hil
zuten egunak , J. Rojo, El Diario Vasco , 2017-01-14 Libros, cafés y algo
más. Debates y pensamiento. Un espacio para el común. C/Mayor 54 K

Franco Hil Zuten Egunak.pdf /// None /// 9788492468911

Nagusia Pamplona-Iruñea 31001; 948225520; info@katakrak.net Maitatu
zure egunak Pako Aristi Javier Rojo. Zuloa Xabier Gantzarain Iratxe
Retolaza. Mari-mutil handi baten bluesa Leslie Feinberg Ibon Egaña.
Maitalea Marguerite Duras Koldo Izagirre is the author of Agirre zaharraren
kartzelaldi berriak (4.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews), Franco hil zuten
egunak (4.00 avg rating, 1... Franco hil zuten egunak 2016, Susa.
Hiztegigintza. Euskal Lokuzioak, 1981. Hordago. 21. mendean, Susa
argitaletxearen eskutik, eta Joxan Elosegi eta Josu Landaren. Poker de
victorias para nuestro Juvenil"A". 4 de 4. Los de Lander Torrealdai se ponen
primeros en la clasificacion tras vencer en la cuarta jornada.
FRANKO HIL ZUTEN EGUNAK | KATEBEGIA - ARGIA.EUS
da tenean Franco hil zuten egunak airkur tzen ari nintzen. Bigarren aldiz.
Gozatzen. Oso litekeena da, luze gabe, osorik edo ipuin solteren bat
irakurtzea, be rriz ere. Bartzelonan, hil zuten 21 urte zituen Juan Paredes
Manot, Txiki eta Burgosen, berriz, 33 urteko Angel Otaegi, biak ETA
politiko-militarreko militanteak. Hoyo de Manzanaresen ( Madril ), berriz, 22
urteko José Luis Sánchez Bravo, 27ko Ramón García Sanz eta 24ko José
Humberto Baena Alonso hil zituzten, FRAP -ekoak denak. Arramendin
aurkeztu zuten atzo arratsaldean Sagardo Egunaren 30. aldia. Larunbatean
egingo dute egun osoko sagardoaren festa handia, eta 39 sagardotegik
hartuko dute parte. Marielle Franco hil zutela bost hilabete beteko dira
datorren asteartean. Rio de Janeiroko Joan Paulo I.a etorbidetik zihoan,
autoan, eta beste auto bat parean jarri zitzaion, eta tirokatu egin zuten. lurra
hautsi zuten egunak Duela laurogei urte hasi zen dena, uztailaren 17an.
Militar talde batek armak hartu zituen, hautetsontzietan aukeratutako
gobernua kargutik kentzeko. Koldo Izagirrek 'Franco hil zuten egunak' ipuin
liburua aurkeztu du Koldo Izagirreri elkarrizketa, 'Franco hil zuten egunak'
lanari buruz '33 ezkil' opera primari buruz mintzatu da Miren Gorrotxategi
www.berria.eus | Deklaratzen lehena Ertzaintzaren ofiziala zen Cabacas hil
zuten operatiboan, baina gaur egun Ertzaintza utzia duela azaldu du.
Deklarazio mamitsua izan da berea eta agerian utzi. Teoria batzuek esaten
zuten euskaldunek hiru eguneko astea zutela: astelehen, astearte eta
asteazken. Baina teoria horiek ez zituzten gainerako egunak interpretatzen.
Ikertzen hasi nintzen orduan. 'Azaroak 20, zorigaitzeko eguna' erreportajean
Herri Batasunako Mahai Nazionaleko kidea zen medikua nola hil zuten
azaldu digute. Bere kontsultan sartu eta tirokatu egin zuten. Egia esan,
zerikusi gutxi zuen, Franco hil ostean, Iruñean, 1976ko Aberri Egunean,
karlistek izandako aldeko jarrera sutsuak, euren arbasoek II. Errepublikaren
garaiko Iruñeko Aberri Egunean izandako jokaera probokatzaile eta
boikoteatzailearekin. Lanak bost urte luzetan burutu ziren eta, paradoxa
badirudi ere, Gernika birrintzearen errudun nagusia, Francisco Franco,
herriko seme kutun izendatu behar izan zuten. Eraikinak jaso zituzten baina
horien eta kale eta lorategi berrien diseinuak ezin izan zuen suntsiketa
hartan galdutako guztia berreskuratu. Franco hil ondoren, 1978an, Euskal
Kontseilu Orokarraren garaian, ikastolen norabidea planteatu zen. Bide
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horretatik abiatuz Borrador del proyecto de convenio de cooperación entre el
M.E.y C., el C.G.V. y la confederación de Ikastolas aurkeztu zen ikastolan. ONUn sartzen ez zuten utzi. - Faxista imajinarengatik denez, Franco imajina
garbitzen saiatzen da, baina, Potsdamgo konferentzian hareagotzen da.
-Behin betiko faxista imajina kentzeko neurri batzuk jartzen ditu: Hirugarren,
laugarren eta bostgarren funtsezko legeak jartzen ditu.
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