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IÑIGO ASTIZ

manifestu presen<sta

2019ko Literaturia jaialdiari hasiera emateko
Zarauzko Modelo aretoan irakurri zen testu hau.
"Maskara" zen fes<balaren gaia.

“Norbait eszenan sartzen da eta publikoa deskubritzen du”.

Mamu bat dabil euskal literaturan –
etorkizunaren mamua.
Fernand Léger margolariari buruz ari dela,
etorkizun hobe baten esperantza aipatzen du
John Berger idazle eta arte pentsalariak.
Dioenez, etorkizun gose hori da ar>staren
lanaren motorra.
Bergerren hitzetan, etorkizunak bultzatzen du
Légerren pintzela beste ezerk baino gehiago.
John Bergerrek dio:
“XX. mende erdialde>k aurrera balekoak izan
diren ar>sta guz>ak egon dira behartuta
etorkizuna kontuan hartzera, orainaldian
jendeak ez dituelako beren lanak ongi ulertu”.
Eta mugarri bat ere aipatzen du Bergerrek: Karl
Marx eta Friedrich Engelsen Manifestu
komunista ezaguna.
Inon hastekotan hor hasten da egun ezagutzen
dugun etorkizunaren erreinua.
Eta berriz ere John Berger, esaldi borobil
batekin:
“1848az geroz>k, ar>sta garrantzitsu guz>ak
sostengatu dira etorkizunean zeukaten fedean”.
Arte bisualaz ari da Berger.
Manifestu komunista-ren inpaktuaz.
Abangoardiez.
Eta, halere berehala piztu zitzaidan gogoeta
esaldi hori irakurri bezain pronto:
etorkizunarenganako fedea izan da hasierahasiera>k euskal literaturaren motorra.
Manifestu Komunista heldu baino askoz ere
lehenago>k.
Idatzi ziren momentuan oraindik exis>tzen ez
zen euskal irakurle batentzat idatzita daude
euskarazko idazlanik behinenak.

Munduko maskararik txikiena deitzen dio clown-aren sudurrari
Jacques Lecoq antzerki pedagogoak.
Soinketa heziketa>k heldu zen bera antzerkiaren mundura, eta
ezinbestekoa da haren izena antzerkiaren pedagogiaren historian,
Parisen ireki zuen eskola esperimentalaga>k.
Maskarak izaten ziren bere lan material nagusietako bat, eta
zirkuaren arteei >raka heldu ziren clownaren pertsonaiaren muinera.
Zirkuluan jarri zituen ikasleak behin, eta eskatu zien gainontzekoak
barrez jartzen saiatzeko.
Egin zituzten ikasleek jauziak, erorketak, txisteak, zaratak, imintzioak
eta okurritu zitzaizkien trikimailu guz>ak eta ezer ez, irribarre erdirik
ere ez inork. Nekatuta, eta porrotaga>k triste, eseri ziren lurrean
ikasleak, eta egoera horretaz jabetzean, beren ezgaitasunaren argazki
garden hori ikustean, orduan bai, barrez hasi ziren guz>ak. Hala heldu
ziren clown garaikidearen funtsa formulatzera.
Porrotaren ar>sta da clowna.
Urteekin teknika zorroztuz joan ziren eskolan, eta Lecoqek dioenez,
aktore bakoitzaren indibidualtasunik muturrekoena ateratzeko balio
duelako da esanguratsua clownaren teknika. Maskara neutroak gizaki
esentziala, guz>ok oinarrian dugun gizatasun unibertsala azaleratzen
duen bezala, clown sudurrak bakoitzak bere baitan daraman
indibiduoa ateratzen du. Eta interesgarria da clown ariketak abiatzeko
ikasleei jartzen zien lehen ariketa:
“Norbait eszenan sartzen da eta publikoa deskubritzen du”.
Nago, euskal literatura ere lehen ariketa horretan katramilatu ote
den.
******
Eten historikoz beteta dago euskal literaturaren historia. Ez da
harritzekoa, beraz, euskal idazleek, historikoki, etorkizunarekiko
kezkaz idaztea.
1936ko gerrak eragindako etena da argien kontabilizatu daitekeen
horietako bat, esaterako. 1992an kaleratutako La literatura vasca en
el exilio ar>kuluan egin zuen zenbaketa Mar>n Ugalde kazetariak.
1943an, Xabiertxo liburuaren berrargitalpena. 1945ean, erbestean
argitaratutako lehen sorkuntza lana: Telesforo Monzonen Urrundik.
1946an, hiru literatur liburu argitaratu ziren. 1947an, Pedro
Ormaetxearen ipuin liburu bat Txileko argitaletxe batean, eta
Monzonen Gudarien egiñak Miarritzen. 1948an, bost liburu. 1949an,
Arantzazu. Euskal poema. 1950ean, sei liburu. Eta hor>k aurrera, bai,
hor>k aurrera ugarituz joan ziren publikazioak.
******
Testu bat sortu ekitaldian ahoz gora irakurriko duzun manifestura
heltzeko bidean sortu zaizkizun gogoetak bilduz, eta manifestuaren
testuarekin batera inprimatuta banatu ekitaldian. Orrien aurrealdean
joango da inprimatuta jendaurrean irakurriko duzun manifestua, eta
atzealdean joango dira irakurriko ez dituzun gogoetak. Modu
horretara bi testuek izango dute oinarri bera, baina hala inprimaturik,
eta publikoari soilik alde bat deklamaturik, gogoeta-testuaren
maskara bilakatuko da testu-proklama.

******

Berriz diot: Hasiera-hasiera0k, etorkizunerantz
inklinatuta dago euskal literatura osoa.
Etorkizuneko irakurlearentzat dago idatzita
Bernat Etxepareren Linguae Vasconum
Primi0ae.
1545.
Etorkizunerako idatzita Axularren Gero.
1643.
Etorkizunarentzako dira Lizardiren Biotzbegietan.
1932.
Eta etorkizunerako idatzitako manifestu xume
hau ere.
2019.
Axular, adibidez.
Apaiza.
Kontraerreformaren gerizpean.
Abangoardista izateko susmoak pizte0k aski
urrun.
Eta, halere, Axular, adibidez.
Agerikoa da etorkizunarenganako fedea Geroren hitzaurrean. Axular, 1643:
“Orai badirudi euskara ahalke dela, arrotz dela,
eztela iendartean ausart, entregu, bithore eta
ez trebe. Zeren are bere herrikoen artean ere,
ezpaitakite batzuek, nola eskiriba, eta ez nola
irakur. / Baldin egin baliz euskaraz hanbat
liburu, nola egin baita la0nez, franzeses, edo
bertze erdaraz eta hitzkuntzaz, hek bezain
aberats eta konplitu izanen zen euskara ere, eta
baldin hala ezpada, euskaldunek berèk dute
falta eta ez euskarak”.
Adituek diotenez, bai Axularren lanak eta baita
sasoi hartako Esteve Materreren dotrinek
erakusten dute Lapurdin bazela nolabaiteko
euskal irakurle komunitate bat.

“Maskara neutro bat, eta berdin gainontzeko maskara guz0en kasuen
ere, ezin da aurpegira erabat moldatu. Beharrezkoa da distantzia bat
aurpegiaren eta objektuaren artean, hain zuzen ere distantzia
horrekin soilik antzeztu ahalko baitu benetan aktoreak. Era berean,
beharrezkoa da maskara aurpegia baino pixka bat handiagoa izatea.
Aurpegiaren dimentsio errealak, hil-maskaren kasuan gertatzen den
bezala, ez dira lagungarri suertatzen antzerki jokoetarako eta haien
irradiaziorako”
Jacques Lecoq, El cuerpo poé0co liburuan.
******
Gutxi gorabehera da maskara bat aurpegi. Horrek abiatzen du jokoa.
Artea, sorkuntza, da be0 tresna desegoki bat, labana kamustu baten
gisakoa, bere buruak sortutako arazo ba0 soilik gutxi gorabeherako
erantzun bat ematen diona, baina sekula ez erabat. Baina, hain justu,
gutxi gorabeheratasun horrek ematen dio indarra, zeren eta bere
buruari unean unean emandako funtzio horri ezin erabat zehatz
erantzun ahal izateak espazio bat zabaltzen bai0o, besteak beste,
hartzaileari. Hartzailea saiatzen da desegokitasun hori bere
barnetasunaz osatzen, eta horrega0k da desegokitasun hori artearen,
sorkuntzaren, edo nahi bada poesiaren indarguneetako bat. Hatzekin
zerbait laztantzera heltze horrek sargunea eskaintzen dio hartzaileari
lan horretan murgildu eta bere izaeraz osatzeko. Gutxi gorabehera
horretan dago poesia.
Yannis Ritsosen poema hau dakar hari eskainitako Munduko Poesia
Kaierak bildumak, Joannes Jauregiren itzulpenean.
Gutxi gorabehera

Gauza solteak daramatza eskuetan –harri bat,
teila hautsi bat, bi pospolo erre,
bestaldeko hormako iltze herdoildua,
leiho0k sartu den hostoa, tantak
loreontzi ureztatu0k ihesi, lasto hura
haizeak zure adatseraino ekarria–. Hartu ditu,
eta han, pa0oan, zuhaitz bat osatu du, gutxi gorabehera.
“Gutxi gorabehera” horretan datza poesia. Ikusten?
Margolariaren desira ez erabat egoki erresolbitzeak ematen dio
sarbidea gure desirari koadroan. Erresistentzia moduko bat du be0
formak. Horrek uzten dio zirrikitua etorkizun den irakurleari. Lagunari
idatzitako eresiak dolua ezin agortzeak uzten dio zirrikitua gure
doluari poemara sartu ahal izateko. Eta ate ireki hori da sorkuntzaren
iraupenaren klabea, baina, paradoxikoki, ezin da aurreikusi nola sortu
desegokitasun hori era egoki batean. Horrega0k jarraitzen dugu
idazten, margotzen, dantzatzen, kantatzen... Misterio hori da
motorra: marrazkia kasik gai izatea bisontea konbokatzeko, eta halere
bisonteak agertu gabe jarraitzea.
Poesia ez da mailua, beraz, edo ez da mailua erabat, mila aldiz
errepikatutako aipura bueltatuz; poesia da mailu bat gutxi
gorabehera, baina gutxi gora beheratasun horri esker soilik da gai
iltzeaz aparteko zerbait kolpatzeko.

******
OTEIZA, J., Interpretación esté8ca de la estatuaria megalí8ca a los
ar8stas de América, 1952.

Ez dago argi zenbateko komunitatea, baina
komunitate bat.
Eta adituek esaten dutenez, komunitate
horretako kideek irakurtzeko edota inor
irakurtzen entzuteko idatzi ziren lan haiek.

“Desgraciados los arIstas que, por inercia, se dan en épocas en que
ya no se les necesita”. (Jatorrizko bertsioan)
“Zoritxarrekoak, inertziaz, ORAINDIK behar ez dituen garaietan
sortzen diren arIstak”. (Itzulpen ez soilik linguisIkoan)
******

Eta, halere, hitzaurrea argi lerratzen da
etorkizunerantz.

Violeta Gil poetaren Antes de que 8réis mis cosas poema liburuko
hitzaurrean maskarak ditu mintzagai Rodrigo Garcia antzerkigileak:

Etorriko ziren irakurleen fantasmak ere
konbokatzen ditu Axularrek bere testuan.
Eta ez naiz ni bakarrik.

“Daraman maskarak oinetaraino estaltzen du [Emily] Dickinson,
apenas erakusten dituen oin hezurtsu zuri delikatu batzuk eta sutan
jartzen du horrek gure jakinmina. [Anne] Sextonek nahiago du anIfaz
ñimiño bat, zeina lazgarri suertatzen baita ezkutatzen duen
urriagaIk”.

Nire hipotesiarekin bat zetorrela esan zidan
Izaro Arroita literatura ikertzaile
eta halere lagunak.

Sylvia Plathen poeIka osoa antzezpen jolas baten modura irakurtzen
du Paul Mitchell ikerlariak ere Sylvia Plath. The Poetry of Nega8vity
liburuan, eszenaratze baten modura.

Hitzez hitz esan zidan:
“Etxepareren hitzaurrea ere bada manifestu
bat”.

Lazaro anderea poema luzea da horren adibiderik argiena. “Ken
iezadazu zapia,/ o, nire etsia horrek./ Ematen al dut beldurrik?”.
Emakume bat, Lazaro anderea, publiko aurrean hiltzen eta berpizten
da, ariketa horren truke jendearen izu zein miresmena jasoz, dosi
paretsuetan. “Hau harizpi milioia./ Jendetza kakahuete-karraskaria/
bultzaka dabil esku eta oinak/ nola biluzten dizkidaten ikusteko”.
Jendea prest dago haren azala, odola eta bihotza ukitzearen truke
ordaintzeko.

Egin dezagun froga.
Etxepare, 1545, meets Marx & Engels, 1848.
Etxepare, 1545, meets Marx & Engels, 1848,
barkatuko didazue, Sound System.
“Miraz nago iauna nola -komunismoaren
mamua- batere ezten asaiatu bere lengoaje
propriaren faboretan heuskaraz zerbait obra
egitera. -Europa zaharreko botere guzIak
aliantza santu batean elkartu dira- skributan
imeitera zeren ladin publika mundu guzietara
berze lengoajiak bezala hain skribatzeko hon
dela. -Aitasantua eta Tsarra, MeKernich eta
Guizot, erradikal frantsesak eta alemaniar
polizigizonak- uste dute ezin deusere skriba
daiteiela lengoaje hartan. -Helburu horrekin
bildu dira Londresen herrialde desberdinetako
komunistak eta honako manifestu hau idatzi
dute, -dadin aitzinerat augmenta kon8nua eta
publika mundu guzietara eta baskoek berzek
bezala duten bere lengoajian skribuz zerbait”.
Tamalez, historikoki ez da uztartze honetan
iradokitzen den euskarazko literaturaren aldeko
konspirazio komunista internazional masoi beltz
feminista handirik izan, eta nahiko bakarrik egin
dute bidea idazleek beI.

Baina anbibalentea da poemak uzten duen sentsazioa, irakurleak
ezinezko baitu argi zehaztea Lazaro bikImaren papera jokatzen duen
ahaldundutako emakume bat ote den, edota ahaldunduaren papera
jokatzen duen bikIma bat. Eta bi aurpegi horiei aldi berean bizirik
eustea da poemaren lorpen nagusia. Poema ixten duen mendeku
deia berdin irakurri daiteke botere gabeko norbaiten maldizio etsitzat
edo mehatxua betetzeko bezain indartsu den norbaiten benetako
mehatxutzat.
Herr Jainkoa, Herr Luzifer,
erne,
erne.
Hauts arteIk
nire ile gorriaz erne,
eta airea bezala irensten ditut gizonak.
Mitchellen irakurketa: “Plathen ahotsa aldi berean da Bestea
(psikoIkoa) eta falikoa (normalizatua); eta hain justu ere, (eraikitze
bidean den subjektuaren) posizio bikoitz horrek bilakatzen ditu
Plathen poemak benetan erradikal; emakumezkoek (idazleek) gizarte
falikoan dituzten arazo parIkularrak nabarmentzen dituelako”.
Bost aldiz aipatzen da “maskara” hitza Eider Rodriguez idazlearen 100
orriko Idazleen gorputzak elkarrizketa liburuan. Gutxi gorabehera,
hogei orrian behin. Ez dut uste kasualitatea denik.
Arantxa Urretabizkaia, Itxaro Borda, Laura Mintegi, Miren Agur
Meabe, Karmele Jaio eta Uxue Alberdi idazleen bizipenak biltzen ditu
Rodriguezek haien hitzetan, eta emakume gisa irakurriak izateak
literaturaren esparruan zertan eta nola eragin dien aipatzen dute
solasaldietan.

Abertzaletasunak ere ez du be/ espero zitekeen
bezainbeste lagundu.
Baina denbora luzez, etorkizuna probokatzea
izan da gure idazleen sakoneko asmoa.
Bestela, zer da bada Nikolas Ormaetxe Orixeren Euskaldunak euskal poema nazionala, ez
bada Euskal Herri bat konbokatzeko konjuro
moduko bat?
Orixe, beraz,
Euskaldunak poemaren hitzaurrean:
“Zatozkida, goi-arnas.
Eizu nerekin lan,
Erri baten arnasa
Mamitu dezadan.
Geroak esan beza:
Erri bat izan zan,
Edo-ta ats emaiogun
Ontan iraun dezan.”
Idealismo hutsa da idazle abertzale honen
asmoa.
Poesiak konjuratutako herri bat du amets.
Poesiak sortutako herri bat.
Ederra litzateke ideia.
Baina, alor horretan ere, armadek eta
trantsakzio ekonomikoek pisu handiagoa dute
poesiak baino.
Eta, bistan denez, Orixeren literatura ez da
gauza izan, bere buruari ezarritako asmo
handinahi hori betetzeko.
Apenas heldu zen liburu izatera ere.
Euskaltzaleak elkartearen babespean idatzi
zuen euskal poema nazionala izango zena
Orixek, eta 1935erako bukatuta bazuen ere,
gerra tarteko, ezin izan zuen publikatu 1950.
urtera arte.

Idazleek behin baino gehiagotan esaten dutenez, babes moduko bat
da maskara edo persona literarioa plazara jauzi egiterakoan, baina,
onartzen dutenez, muga ere bilakatzen zaie. Rodriguez: “Egilea,
beraz, produktu bat ere bada, produktu historikoa eta testuala, eta
beronen eszenaratzeen azterketa ezinbestekoa da gertakari literarioa
ulertu nahi bada. Nahita edo nahi gabe, egileak bere buruaren irudi
bat eraikiko du orotariko jokabideen bitartez, eta hauen bidez
erakusten du zer den beretzat idazlea izatea. [...] Meizozen aburuz,
“nozio honen [postura literarioa] baliokide egokiena la/ne/k
datorren persona terminoa litzateke, antzerkiko maskara izendatzen
duen terminoa [...]. Literaturaren enuntziazio eszenari dagokionez,
persona-k eratzen duen bitartekaritzaz jantzita agertzen eta
adierazten da idazlea, hots, posturaz edo ‘autoritate maskaraz’””.
Maskara eta generoa.
Generoa eta plaza.
Plaza eta maskara.
Eta buklean utzi daiteke hiruki hori bere burua inﬁnituraino
erreproduzitzen.
******
Manifestu bat idaztea manifestuen sasoia –eta zer ez?!– digeritu
duen mundu batean.
Etorkizuna da manifestuen gaia, baina bada benetan etorkizunaz hitz
egiterik iraganeko keinuak imitatzen dituen es/lo baten bidez?
Sonetoak Berpizkundearekin lotu daitezkeen modura da manifestua
abangoardia historikoen produktu historikoa. Eta, beraz, hori al da
benetan egungo etorkizunari buruzko kezka espeziﬁkoak
formulatzeko forma egokia? Fartsa modura soilik bueltatzen gara
manifestuetara? Ez al da izango aurrerakoi itxura duen ariketa
kontserbadore bat?
Baina akaso hori da literaturaren egungo posizioa: jadanik
beharrezkotzat ez duen garai batean sortzen da egungo literatura,
Txomin Badiolak egungo arteari aitortzen dion paper berean: nobela
go/koetako ez-hilen papera, zehazki. “Eternoki irautera kondenaturik,
nola bizi jakin gabe”.
La amistad de los ar3stas ar/kulu ezin ederragoan dakar ideia hori
Badiolak. Artea sortzen duen pertsonarengan jartzen du berak pisua
testu horretan. “Ar/stak daudelako dago artea”. Azaltzen duenez,
arte sorkuntza ez baita sasoi historikoen emaitza ezinbestekoa; obrak
gainean darama sortu duen zoriaren eskandalua. “Cervantesen
singulartasunaren eta bizi izan zuen sasoiaren paradoxen
uztarketaren emaitza da Kixote. Ar/starik gabe, sasoi horiek ezin
izango zuten lan hori beren kabuz sortu, ezta beste ar/sta baten
bitartez ere. Artea sortzen da, beraz, bere garaiko arazo partekatuen
aurrean modu konkretu batean erantzuten duen norbait zehatza
dagoelako”.
Be/ gabiltza zerbaiten gainean. Sorkuntzaren egitekoari buruz
gogoeta egitera garamatza derrigor formari buruzko kezkak.
Jakinmina pizten zion gorputzaren eta arkitekturaren arteko
bidegurutzeak Jacques Lecoq antzerkigintza pedagogoari. Izan ere,
inguruan duen espazioaren arabera mugitzen ikasten du gorputzak.
“Ez gara berdin paseatzen eliza go/koetan eta eliza erromanikoetan”.
Horrega/k, akaso behin izan zenaren zonbi gisa soilik paseatu daiteke
egungo literaturaren gorputza inguratzen duen arkitektura sozial,
poli/ko, kultural eta batez ere ekonomikoan.

Berandu heldu zen Orixe berak sortu nahi izan
zuen etorkizunera.
Baina fedea hor dago.
Hala idatzi baitu euskal idazleak historikoki,
fedez: idazteko ekintza horrek berak
etorkizuneko irakurlea sortuko duen esperantza
alkimiko moduko batekin.
Ez da harritzekoa ere.
Mendez-mende igarri daiteke biraka planeatzen
heriotza mehatxuaren itzala euskal letren
gainean.
Miguel Unamuno, 1901:
“Hizkuntza hori, jende euskalduna, euskara
hori, zurekin batera galtzen ari da: ez du ardura,
zure antzera, hark ere galdu beharra duelako;
beraz, hil ezazu lehenbailehen eta ehortz ezazu
ohorez; mintza zaitez espaineraz!”.
Pio Baroja, 1955:
“Iskilu eskasak ditu euskerak borrokarako”.
Dominique Burukoa, Baionako antzokiko
zuzendaria, 2017:
“Ez dago aski kalitaterik euskaraz egindako
ikuskizunetan”.

John Berger arte kriRkariaren hitzetan, olio pintura sortu zuen klase
sozialaren aurka margotu zituen Jean François Millet margolariak
bere nekazarien koadroak, eta horregaRk egin zuen huts bere
asmoak. Edukiaren eta formaren arteko etsaitzean, forma suertatu
zelako garaile, eta, beraz, Milleten koadroak ezin direlako irakurri
sortu zituen logika burges horretaRk baizik. Nola idatzi, beraz, gure
sasoiari dagozkion kezkak beste kezka batzuen seme-alaba den forma
literario batean?
Gertuagoko adibide bat aipatuko dut. Uxue Alberdi idazle eta
kazetariaren Kontrako Eztarri+k liburuan aski dotore planteatutakoa:
“Zuzentzaile automaRkoak gorriz markatzen du plazandre hitza.
Akatsaren aurka kantatzen dugu”.
Irakurlearen korrikaldia entzuten da liburutegietan behartutako
isiltasunean. BizitzaRk ihesi doalako iristen da egungo gizakia ere
literaturara, eta entretenimendua edo erudizioa ditu babeslekuak
bertan.
Ziurrenik hori ere beR izan da hala.
******
Laura Mintegiren hitzak Eider Rodriguez idazleak elkarrizketatuta,
Idazleen Gorputzak liburuan:
“Joan Riviere-k hitz egiten du feminitateaz maskara moduan. Berak
dio emakume indartsuak, proiekzio soziala daukan emakumeak,
eremu publikoan aritu ostean (hitzaldia eman ondoren, esaterako)
inkontzienteki bilatzen duela gizonezkoen onarpena; emakume
horrek behar du gizonezkoak berrestea ondo egin duela.”

Eta halako zenbat.

AritmeRka psikologiko berdinarekin, baieztatu al daiteke,
inkontzienteki, erdal literaturen onespena bilatzen duela euskal
literaturak ere?

Deﬁnizioz dago literatura etorkizunerantz
inklinatuta.

******

Literatura, orokorrean.
Orainaldiarekiko mesﬁdantzak deﬁnitzen du
idatzizko mundua.
Idazleak, orohar, ez direlako ﬁo ahoz esaten
denarekin eta kantuz abesten denarekin.
Material hauskorregia da memoria
idazlearentzat, harengan konﬁantzarik jartzeko.
Etorkizuna da literaturaren esparrua.

Urte luzez jatorrizko lanaren maskaraz atera da euskarazko literatura
erdaretara. Maiz argitaletxeek nahiago izan dute argitaratutako
liburua jatorriz euskaraz idatzi zela ezkutatzea. Itxuraz, murrizten doa
joera hori azken aldian, baina bigarren eskuko liburu dendetan bilatu
euskal literatura garaikideko edozein liburu, eta erraz topatuko duzu
liburu maskaraturik. Ziurrenik, nola ez, ekonomikoa da arrazoi
nagusia: itzulpen lanak gutxiago saltzen direlako jatorrizkoak baino.
Baina urrunago doa kontua Garazi Arrula ikertzaileak aipatua duen
modura. Lan horiek gaztelera edo frantsesa ez diren beste hizkuntza
batera itzultzen direnean, gaztelerazko edo frantsesezko jatorrizko
faltsu horiek hartzen direlako oinarritzat. Jatorrizkotzat.

Baina, esango nuke, etorkizun horren
hipertroﬁa bat duela bereziki gure literaturak.
Edo izan duela, behintzat, mende luzez.
Euskal irakurlea noiz jaioko zain zikindu ditu
orriak euskal idazleak.
Akaso, eta hori da nire hipotesia,
euskal idazleak benetan sinetsi du orriak
zikintze horrek sortuko zuela euskal irakurlea.
Oraintxe bertan, adibidez, maiz errepikatzen da
euskal literaturaren historian sekula ez direla
egon bost idazle belaunaldi aldi berean idazten.
Ez dakiguna da bost irakurle belaunaldi ere ba
ote dauden, aldi berean irakurtzen, edo, are,
baita, nahi bada, txandaka ere, elkarri liburuak
pasatzen.
Batek buka eta besteak hasi.
Utopia bat dirudi irudi horrek kasik.
Baina ez gaitezen nahasi.
Datuak entzun, eta ikasi.

******
ZergaGk ez Grokatu PuGn. (Berrian, 2015eko otsailaren
8an)

Vodkak ederki blaitutako tragediaren erdian umore tanta bat sartzen
du Andrey Zvyagintsev zuzendariak Leviathan ﬁlmaren erdialdera.
Laku idiliko batera doaz herriko hiru familia egun-pasa. Emakumeek
bazkaria prestatzen duten bitartean, Gro saio bat egitea da gizonen
asmoa; erriﬂeak hartu, boGla batzuk edan, boGla horiek lehertu,
egun polit bat, ﬁnean. «Sorpresa bat daukat zuentzat», dio
zaharrenak kalaxnikofa utzi berritan. Sartzen da autora eta erretratu
sorta bat ateratzen du maletategiGk. Leninen irudia du lehenak,
Stalinena, Yeltsinena, Gorbatxovena... Vodkak bultzatutako barre
karkaila ozenen ostean, serio egiten dio galdera lagunak. «Ez al dugu,
bada, egungo presidentearen irudirik?». Eta ezetz zaharrak. Serio.
«Ba! Oraindik ez dugu haiek epaitzeko aski perspekGba historikorik» .
Ibon Egaña literatur kriGkari eta adituak kaleratu berri duen Izan gabe
denaz liburuak ekarri dit irudia gogora. 1975eGk 2005era arteko
euskal literatur kriGkagintza aztertzen du, eta bada bere 397 orrietan
bereziki deigarri egiten den datu bat. 30 urte horietan aztertu dituen
2.300 kriGken artean posiGboa edo oso posiGboa da iruzkin
baloratzaileen %84a. Protekzionismo moduko bat aipatzen du Egañak
arrazoien artean. «Pentsatzen da euskal liburu baten kriGka
negaGboa egiten baduzu, literatura horren aurkako ahotsekin bat
egiten duzula». Eta, beraz, Groak gorde. Etorkizun hobe baten aldeedo. Baina, zorrotz, Egañak: «Literatura batek, sendotzeko, gatazka
behar du bere barruan». Gatazka orain eta hemen.

Elkar argitaletxeak eta Siadeco ikerketa
enpresak egin dute neurketa orain gutxi, eta
zabalpena izan dute emaitzek.

PerspekGba historikoak esango
gehiegirekin ari ote garen.

Kalean 100 herritar gurutzatzen baditugu, kaixo,
aupa, ei, zelan?, eup, hola, eunon, aupi, ei,
atsaldeon,... bada, gurutzatu ditugun 100
herritar horien artean, 6 soilik ari dira
euskarazko libururen bat irakurtzen.

Etorkizunarekin tematuta nabil, baina maiz pentsatzen dut nostalgiak
erabat jota bizi dela euskal kultura.

Liburu bat urtean, alegia.
Lau euskalduneGk batek du ohitura euskarazko
liburuak irakurtzeko.
Eta irakurtzen duten euskaldun horiek, orohar,
hiru aldiz gehiago irakurtzen dute erdaraz,
euskaraz baino.
Datuak behar ditugu errealitateari neurri
hartzeko.
Irudimena ere bai errealitatea gainditzeko.

digu

perspekGba

historiko

******

Euskal Herriko musika eszena da heriotza fartsa hutsa dela erakusten
duen azken froga. Izan ere, ba al dago Euskal Herrian talderik
desagertu ondoren itzuli ez denik? Nostalgiak jota joaten da jendea
heriotzaGk bueltatu diren musika taldeen kontzertuetara, baina are
muturrekoago bilakatu da fenomenoa Berri Txarrak taldearen agur
birarekin: nostalgiak jota doa jendea kontzertuetara, baita taldea
desegin baino lehen ere. Nik neuk jadanik badut etxean azken
emanaldirako sarrera.
Hamar hilabeteko aurrerapenaz programatu dut nire nostalgia.
******
Nostalgia jadanik ez da garai batean zena.
Simone Signoreten memoria liburuaren izenburua.

Angel Erro poetari Euskalerria irra1an galdetu
zioten ea nola imajinatzen ote zuen bere
irakurlea, eta Angel Errok ez zuen aukera
alferrik galtzen utzi.
Angel Erro:
“Nola imajinatzen dudan nire irakurlea?...
Imajinatzen dut argia, gaztea, guapoa eta
biluzik, justu dutxa1k ateratzen”.
Abangoardiek etorkizunari buruz hitz egiteko
asmatu zuten teknologia da manifestua, eta,
beraz, manifestu hau izango litzateke gutxi
gorabehera etorkizunaren euskalkia.
Etorkizunaren maskara da manifestua.
Eta ni gaur nator etorkizuna suntsitzera.
Etorkizunari begira idatzi du euskal idazleak.
Lehen esan dut.
Kezka da, ordea, etorkizunari begiratze horrek
ez ote duen ekarri orainaldia baztertzea.
Ibon Egañak egin zuen euskal literaturaren
azken hamarkadetako kri1ken zenbaketa.
2.300 kri1ka aztertu zituen 1975e1k 2005ra
bitarte, eta nabarmenak dira emaitzak.
Kri1ka horien artean posi1boa edo oso
posi1boa da iruzkin baloratzaileen %84a.
Alegia, euskal literaturaren hamar liburu1k
zortzi dira onak edo oso onak.
Eta, beraz, bi hipotesi daude.
Fantasiosoagoa bata, errealistagoa bestea.
Edo, A), euskal literatura munduko literaturarik
onena da.
Edo, bestela, B), euskal literaturari kri1ka egitea
oso zaila da.
Ibon Egañak badu bere iritzia:

******
Manifestua, euskarazko Wikipediaren arabera (labur):
Manifestua ideologia eta korronte poli1ko edo ar1s1ko bateko
ordezkari eta jarraitzaile talde batek plazaratzen duen printzipio eta
asmoen bilduma bat da.
Manifestua, gaztelerazko Wikipediaren arabera, (laburtuta):
Manifestua da printzipio edo intentzio deklarazio publiko bat, maiz
izaera poli1ko edo ar1s1koa izaten duena.
Labur esanda, manifestua izan ohi da pieza dokumental bat, zeinak
aurkeztu ohi dituen ideia edo problema sorta bat era intentsu eta
erabatekoan.
Mangone eta Warleyren ustez, manifestuak “uko egiten dio
errealitate ba1 (poli1koa, literarioa, ar1s1koa) eta haren aurka egiten
saiatzen da”.
Abastadok manifestuaren izaera polemikoa nabarmentzen du,
enuntziazioaren une eta lekuan murgiltzen da, eta, zentzu horretan,
aipagai duen ﬂuxu historikoan txertatzeko saiakera bat ere bada. Era
beran, apurketaren eta birfundazioaren artean dabil, salaketaren eta
baieztapenaren artean.
******
Libeloa.
XVI. mende1k aurrera egonkortzen joandako genero literarioa.
“Inoren edo familia baten ohorea edo izen ona erasotzeko sortutako
eta zabaldutako liburu, idatzi, kanta, eskuizkribu edo inprimakia”.
Eta, hain zuzen ere, erasotuta sen1tu zen kulturgile asko, 1998.
urtean, Ma1as Mujika idazle eta itzultzaileak Libelo sobre la cultura
en euskara izenekoa argitaratu zuenean. Noski, horretarako idatzi
zituen egileak bertan datozen hainbat irain. Baina irainak gora
behera, onartu behar zaio zorroztasuna idazlearen geziari, eta txalotu
ere bai, badaudelako diagnos1ko kri1ko bat egiteko nahikoa oinarri
ere. “Simulakro hutsa” da euskal kultura egilearen ustez, eta euskal
kultura orohar txarra edo are oso txarra dela esateak sortzen didan
errezeloa gorabehera, irribarre konplizea ere pizten didate beste
zenbait pasartek. Honek, adibidez.
“Saiatu naiz erakusten aparamen honek guz1ak zein errealitate maila
txikia duen, bai sozialki bai pertsonalki ere: euskal kultura, neurri
handi batean, etengabeko balitz bezala jokatze etsigarri batean
oinarritzen da, akaso, pentsatzen dut, esperantza izango baitute
egunen batean inﬂexio puntu bat egongo dela, eta kontua martxan
jarriko dela. Oraingoz, hutsean biraka dabil motorra, bidaiari saiatuak
abiadura aurpegia jartzen saiatzen diren arren”.

******

“Pentsatzen da euskal liburu baten kri1ka
nega1boa egiten baduzu, literatura horren
aurkako ahotsekin bat egiten duzula”.
Eta, beraz, bi aukera ditu egungo euskal
irakurleak.
Edo, A) cheerleader bat da, edo, bestela, B),
Darth Vader da.

2.000 libururen bueltan dabil azken urteetan euskarazko liburugintza;
literarioa zein bestelakoa, dena kontuan hartuta. 2.000. Egonkortu antza
dago argitalpen industria Juan Mari Torrealdai ikerlariaren hitzetan. Bai
kopurutan, behintzat. Baina haren hitzetan, datu orokor horren barruan
badira desorekak ere. Eta irakaskuntza liburuek eta haur eta gazteentzako
liburuek duten pisua da aje horietako bat.
Torrealdai: “Argitaratzen diren hamar liburu1k sei-liburu- pasa dira
irakaskuntzarako eta haur eta gazteen literatura modura argitaratzen
direnak. Produkzio guz11k %61. Liburu asko hortxe doaz”.
Hori da Euskal Herriko datua. Eta inprimatuenen zerrendan, laugarren doa
literatura. %13.

Eta berriz dabil biraka hegan heriotzaren itzala
testu honen letren gainean.

Torrealdaik zehazten duenez, Frantzian eta Alemanian, esaterako,
bestelakoa da egoera. Literatura gailentzen da liburugintza horietan,
lehen postuan doalako, eta giza eta gizarte gaietako liburuak doaz
bigarrenean.

Baroja.

******

Unamuno.

Th. W. Adorno pentsalariaren yeoria este1koari buruzko testuen artean
topatu dut aipu hau:

Burukoa.

“Piano guz1en teklatuetan dago Appasionata osoa; konpositoreak ez du
handik ateratzea besterik, baina horretarako Beethoven behar da”.

Baina ni hona etorri naiz etorkizuna hiltzera.

Konjuroaren ideia berriz ere.

Euskal literaturak utzi behar dio
geroko irakurleen fantasmen lurralde izateari.

Alfabetoa aurrez bazuen zerbaitez erditzearena.

Batasunaren zain.

Sormen lan posible guz1en fantasmek laztantzen dizkigute hatz mamiak
eskuak teklatuan pausatzen ditugun bakoitzean, baina batzuk soilik atera
ditzakegu.

Alfabetatzearen zain.
Normalizazioaren zain.
Irakaskuntza arautuaren zain.
Erabilerako jauziaren zain.
Mendeak daramatza euskal literaturak zain, eta
nahikoa da.
Etorkizun handios horren esperantza ez da
orainaldi mendre baten maskara baizik.
Eta nahikoa ahulak izan dira orainaldi guz1ak
gure literaturan.
Konjuro bat proposatzen dut nik ere. Konjuro
horren maskara da manifestu hau.
Etorkizuna deshabitatzea proposatzen dut.
Hiru egunez.

Eta Adornoren liburuan geroxeago dator artearen espazio dudamudazkoari buruzko aipamena.
“Artean (hots, zerbait par1kularrean) dagoen erabateko askatasuna
kontrajarrita dago osotasunean dagoen askatasun falta amaigabearekin.
Eta hor, ziurgabea bilakatu da artearen espazioa”.
******
“Espainiako poesian gogaikarrien suertatzen zaidan gauzetako bat da
poetaren batek esaten duenean errealitatea maite duela, baina gero be1
hitz egiten duenean errealitatea ez den zerbai1 buruz”. Lagunartean
izaten diren solasaldien egia hori daramate Jaime Gil de Biedma poetaren
eta Javier Perez Escohotadoren arteko elkarrizketek. Eta niri, akaso
horrega1k, maiz bueltatzen zait gogoa poetaren hitzaldi puska honetara.
“Errealitatea, diotenez, maite duten poetak dira, eta gero gehitzen dute:
‘zuhaitz hau ukitzen dut, horma hau’. Ez zuhaitza, ez mahaia ez eta horma
ere ez dira errealitatea guretzat. Errealitatea da kontuan hartu behar
izaten duzun hori, zeren eta, kontuan izaten ez baduzu, gainera etorri eta
kolpatu egiten zaitu. Agendan apuntatuta eraman behar diren eta be1
presente eduki behar diren gauza horiek dira errealitatea, hori egin ezean,
suntsitu egingo zaituztelako”.
Gaur egun, ekonomia da, seguruenik, Gil de Biedmak errealitate
izendatzen zuen hori. Alegia, ekonomia da presente izan ezean suntsitzen
zaituen indar hori. Kapitalismoaren nonahikotasun birtual eta globalak
lotzen ditu gure hariak gainontzeko gauza guz1en hariekin. Horrek
mugiarazten gaitu modu batera eta ez bestera gaur egun, eta ziurrenik,
paradoxikoa den arren, be1 ari gara ekonomiaz hizketan, baita ekonomiaz
ari garenik uste ez dugunean ere. Be1 iruditu zait esanguratsua, adibidez,
gure idazlerik sendo eta nazioartekotuenetako bat formazioz ekonomista
izatea. Bernardo Atxagari buruz ari naiz, noski.

Gaur hasi eta igandera bitarte, orainaldiaren
erreinu deklaratzen dut aurtengo Literaturia.
Igande7k aurrera jarraituko dugu gure
mendeetako itxaronaldiarekin.
Baina eten bat proposa dezagun hiru egunez.
Irakurlea exis7tzen da.
Punto.
Blasfemia bat dirudi kasik esaldiak
etorkizunaren promesaz zamatutako hizkuntza
honetan.
Baina egia da: irakurlea exis7tzen da.
Gutxi dira, bai.
Gehienak itsusiak dira, bai.
Gehienak ez daude dutxa7k atera berri eta ez
daude erdi biluzik.
Eta halere exis7tzen dira.
Ikusten ditut.
Bueno... dut.
Hor dago erdi-ezkutuan, literatura jaialdira
benetan mozkortzera eta ongi pasatzera, eta
agian norbaitekin larrua jotzera etorri den
jende multzo handi horren artean.
Lotsa7.
Badakit hor dagoela.
Kaixo.
Horrega7k orainaldia aldarrikatu nahi dut
hemen, eta, batez ere, orain.
Normalizazioaren maskara handi geratzen zaion
orainaldi erraki7ko, irakurle-gabetu, pseudomerkan7lizatu, matxista, sasiko, despres7giatu,
infan7lizatu eta erdipurdiko hau.
Bere gatazka eta keria guz7ekin ere, orainaldi
hau soilik da habitagarria guretzat.

Egiten diozu putz gure edozein hiritako edozein planori, eta hautsa
altxatzerakoan, erraz topa daitezke erromatar garaiko harlauzazko
kaleak guz5aren azpian, baina orain ekonomia da gure hirigintzaren
planoa marrazten duen indar ikusezina. Kapitalismo beran5ar
deitutakoa dago lo gure plano guz5en atzealdean. Baita ohartzen ez
garenean ere, edo akaso, batez ere, ohartzen ez garenean. Horrek
husten ditu auzoak eta horrek eragiten ditu gizarteko klase
behartsuenen migrazio korronte urbanoak. Bilbon bertan, esaterako,
zortzi urteko bizi itxaropeneko aldea dago auzo batzueta5k
besteetara. Zubi bakarraren distantzian, adibidez, Bilbo Zaharraren
eta Abandoibarra auzoen artean. Baldin eta, noski, zubi esaten ahal
bazaio amildegi horri.
Ekonomia da gaur egungo gure mundua nolakotzen duen mamu
ikusezina, eta hamaika izen dauzka.
******
30eko hamarkadaren bueltan, Europako hizkuntza gutxitu bat baino
gehiagotan zabaldu zen poema nazionala idazteko ideia. Finlandiako
adibidea eta Okzitaniakoa aipatu ohi dira gehien. Eta hala heldu zen
Orixeren Euskaldunak ere. Nortasun nazional eta kultural horiei
bultzada emateko teknologia egokitzat jotzen zen poesia orduan. Eta
Orixeren poema nazionalak erakutsi behar zuen euskal jendearen
gorentasuna. Ez dagoena guz5z argi da Orixek poema hori
Euskaltzaleak taldearen enkarguz idatzi ote zuen edota soilik haien
babesean, baina edozein kasutan ere, erakusten du zein zen sasoi
hartan nahiko hedatua zegoen pentsamoldea eta zein puntutaraino
heltzen zen literaturarekiko zegoen fedea (seguruenik minoritarioa).
Herri oso bat konjuratu nahi zen poema horren bidez Orixek.
Poesiaren bidez erditu nahi zuen herri bat. 50eko hamarkadan
publikatu zen, ordea, besteak beste, 1936ko gerrak eragindako
trabenga5k, eta erabat zaharkituta gelditu zen poema hura
ordurako.
2017an Basque Country marka indartzeko testu multzo bat
enkargatu zion Eusko Jaurlaritzak Kirmen Uribe idazleari. “Euskadi
esplikatzea” zen asmoa, testu bildumaren aurkezpena jarraitu zuten
kazetarien hitzetan. Basque Country delako horren bikaintasuna eta
haren baloreen gorentasuna deskribatuko zituen testu bat idatziko
zuen idazleak, baina, kasu honetan, ez herri bat erditzeko, baizik eta
mundu osoa hartzen duen marken arteko lehian Basque horri
bultzadatxoa emateko. “Abangoardia maite duen antzinako herri
bat”, idazlearen beraren hitzetan.
Herri bat kantu bakarrean biltzea; aritme5ka bera da bi kasuetan,
baina formulako unean uneko elementuak dira aldatzen direnak. Eta
dena aldatzen du horrek.
Orixeren poema sortu zen estatu-nazioek gaur dituztenak baino
esateko gehiago zituzten sasoi batean, eta baita literaturak
pres5gioa zuen garai batean ere. Uriberi heltzen zaio orain
enkargua, merkatuak dena erabat irentsi duenean, eta are
literaturaren pres5gioa sepia kolorearekin lotzen denean ere.
Literaturaren ar5ﬁzioari oﬁzialki aitortzen zaion egitekoa merkatu
globalerako lazo bat jartzea da akaso. Horretaz oharturik idazten
dutenean ziur, eta, ziurrenik, beldurgarria zait pentsatzea, baita horri
ihes egiten saiatzen direnen kasuan ere.
Kasurako, Julio Cortazar idazlearen ahotsa gogoratzen dut erlojuei
buruzko bere testua irakurtzen auto marka ezagun baten telebistako
iragarkian.

******
Oscar Wilde: “Gizona ez da zintzoa bere aho9k ari denean. Emaiozu
maskara bat, eta egia esango dizu”.
Proiektua.

Eta orainaldi hau habitatuko dugu.
Orain.
Hiru egunez.
Oraingo kezkez eta pozez arituko dira oraingo
idazleak eta oraingo irakurleak.
Elkarrekin.
Edo, behintzat, ez elkarren kontra.
Ikara bitez, beraz, euskal idazle eta irakurle
guz9en baitan bizi diren soziolinguista
kezkatuak, iritsi da iraultza presen9sta!
U9kan etorkizuna.
Eta u9kan etorkizuneko fantasmak.
Orainaldian ere badago nahikoa fantasma, eta
zertarako jarri etorkizunekoen zain.

Esaldi ezagun hori abiapuntu hartuta, egia jaur9gailu bilakatu
irakurraldi publikoan. 15 minutuko iraupena izango duen manifestua
idatzi minutuko egia bateko abiadan. Minutu bakoitzean bota
beharko duzu egia bat, eta horretarako benetako beste idazleen
maskara hautatu aldiro, hamabost maskarako manifestua osatu arte.
Lehen adibidez: “Euskal kultura gurasoak dira”. Unai Iturriaga (gero
eta gutxiago) bertsolari eta (gero eta gehiago) marrazkilariak utzi
zuen idatziz egia hori, Jakin aldizkariaren kontrazaletako batean.
Garatu ideia minutu batez.
Bigarren adibidea: Euskal kultura berritasunak itsuturik bizi da. Be9
behar du salbatuko duen promesa berri bat martxan jarraitu ahal
izateko, eta hain dago itsututa berritasun bakoitzarekin, ezen
berritasun berri bakoitzarekin estaltzen bai9tu aurreko urteko azken
berritasunak. Promesa berri bakoitza ito arte estutzen duen kultura
bat da gurea, eta behin guz9z itota dagoenean, hurrengo promesa
berriari ematen zaio bide, aurrekoei benetan garatzeko aukerarik eta
denborarik eman gabe. Nobedadea esplotatzen da, harik eta urte
erdian nobedade izateari uzten dion arte, eta hala daude egile
kontsakratuak eta etengabe berri izango diren egile jadanik zahartzen
hasiak.
Hirugarren adibidez: ...

Oraina dugu irabazteko.

“Egia bat esateaga9k”... Kasu honetan, minutuko egia bateko
abiaduran joateaga9k isuna jarriko badidazue, inon, inoiz, inola ez
naiz isilduko.

Hiru egun.

******

Eta gero hil.

Nor dago beste aldean? (Berria, 2016-01-31) ar9kulu9k
berreskuratutako bi txatal.

No future.
Segika dugun historia guz9aren aurka, egungo
irakurle eta egungo idazleok, elkar gaitezen!

Iñigo As9z
Zarautzen
2109an (edo akaso 2019 al zen?)

Bat: “«Hartzailea galdu dut». 1975eko azaroaren lehena, ordu gutxi
batzuk, eta gorpu izango da Pier Paolo Pasolini Os9ako hondartzan,
baina hil aurreko azken elkarrizketan horixe du kezka: hartzailea.
«Horrega9k utzi diot poesia idazteari», dio. «Luzez sinetsi dut nire
konfesio eta lekukotzek bazutela hartzaile bat, baina orain ohartu
naiz ezetz; lagunekin ez dago poesiaren bidez adierazteko beharrik:
exis9tuz adierazten da bat. [...] Poesiak poeta gaixoarekin hitz egiteko
gai den gizarte bat behar du. Italian ez dago halako gizarterik»”.
Bi: “Adibide batez deskribatu du Unai Elorriagak iraganeko
basamortua. «Lauaxetak norentzat idatzi zuen ba? Laurentzat!». Igo
da irakurle potentzialen kopurua, beraz, baina paretsua da be9
portzentajea, Elorriagaren hitzetan. «Gutxi gorabehera normaldu
gara, eta halako batean hurbilduko gara beste gizarte batzuetara, eta
beste gizarte batzuetan ere argi dago, idazle eta irakurle portzentajea
oso txikia da, %20 ingurukoa, eta %20 horren barruan sartzen dira
irakurle klase guz9ak. Best seller-ak irakurtzen dituztenak eta beste.
Literatura guz9etan izan dira oso gutxi literatura zehatz baten
irakurleak»”.

