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Gure –literaturaren– osasunerako 
 

Angel Erro, idazlea 

 
 

Aspaldiko, oso aspaldiko, eskatima dago antzinako eta modernoaren artean. Irabazle, ibili eta 

buelta, beti berberak ateratzeak ez du saihesten eztabaida ia termino berdinetan jarraitzea 

urteetan eta belaunaldietan zehar. Badaezpada gogoratuko dut: modernoak dira azken hitza izan 

dutenak beti. Horrela izan da, esaterako, Molièreren garaitik hona, irrigarri marraztu baitzituen, 

orain hiru mende baino gehiago, zahar zale hanpatuak. Onartu dugu eta urteekin garaipen horri 

etorkizunarenganako halako itxaropena (edo are premia ere) gehitu diogu. Oraina ere 

zaharkitzapen sentsazio etengabeaz bizitzen hasi gara. Ez da arraroa parranda baten erdian, 

bidaia batean edo maiteari begietara begira gaudenean une hura disfrutatzearen ordez nola 

gogoratuko dugun pentsatzen egotea. Hau guztia liburu denden erakusleiho eta nobedade 

mahaietan ere islatzen da, noski, zer esanik ez literatur kritikarien teklatuetan, liburu atera berriak 

iruzkintzen lehenak izatearen lehiak jota. Euskal merkatuaren txikitasunak tendentzia hau 

areagotu besterik ez du egin. Zertarako idatzi kalean hiruzpalau hilabete daramatzan liburu baten 

gainean, mundu guztiak, irakurri ez bada, bistaz behintzat ezagutzen badu? Nola salduko du 

horrela kritikariak bere burua deskubritzaile, preskriptore edo connoisseur? Benetan harritzekoa 

da tradizio faltaz behin eta berriro arranguratzen den gurea bezalako kultura nola batu den hain 

alegeraki zurrunbilo zoro horretara. Ez du sakoneko beste zerbait salatzen?  

 

 Berez, joera horren kontra hain modu desinhibituan aritzeagatik beragatik bada ere, biziki 

eskertzekoa eta laudagarria litzateke Aritz Galarragak Argia aldizkarian hamar urtez egin duen lan 

ia probokatzailea, aspaldian, oso aspaldian, nobedade izateari utzitako liburuen kritikak idatzita, 

gaurkora ekarrita, deskatalogatuen bidean pause botoia sakatuta, beharbada idazteaz etsi duten 

edo zuten idazleei espero dezaketen posteritate ia bakarra eskainita, berak kritika arkeologikoa 

deritzona eginez. Kritika horien bilduma da begien aurrean duzun hau. Bertan euskal irakurleak, 

besteak beste, topatuko du bere unean galdu zituenak berraurkitzeko aukera, dagoeneko 

irakurritakoak gaurko begiradapean berrikustekoa (orduan erreparatu gabeko hainbat kontu, 

garai bakoitzak bere interesak izaten baititu, ikuspegi berriarekin aurkituta), literatur pasio 

zaharrekin topatzekoa berriz eta, horrelakoetan gertatu ohi denez, orduko maitasuna berritu edo 

uxatu, baita guztiz kontrakoa ere, gure gazteagoan ikusezina izan genion obraren baitan 

menturatzekoa. Hori gutxi balitz, nik plazer testuala deitzen diodan hori eskaintzen dute, eskuarki, 

Aritz Galarragaren artikuluok, bertan baitarabil, umorez zipriztinduta, ohikoa duen prosa doinu 

hain bakan eta hain berea. 

 

 Galarragaren hitzekin eman nahi nioke hitzaurre honi amaiera, berak besteez esandakotik 

ez gutxi aplikagarria zaiola egiaztatu baitut liburu hau irakurritakoan: “Liburu honekin konfirmatu 

ditut hiru gauza. Baga, prentsako zutabe, artikulu, kronikak, berriz liburuan biltzeak baduela 

zentzu, interesik”. “Ahul samar dabil gure kritika —2002an esan zuen jada Jon Benitok—”. “Idatzi 

izan da, noski, Iban Zalduak inoiz aitzindari deitu dituen haiengandik hasita (…). Baina ez generoa 

BBVA ligara igotzeko adina, edo adinakoa. Hala ere, eman izan ditu bakan ale bitxiak”. “Hasteko 

eta behin lotsagabe hutsa du idazkera”, “tarteka ateratzen dizu ez barrea, irriño gaizto bat, begian 

sartzen dizu hatza, eta egiten du ondo atsegin irakurketa ustez xaloa”. “Eta hori neguko hotza 

bezain ona iruditzen zait gure —literaturaren— osasunerako”. 



Schengen aurrekoak 
 

Hasier Etxeberria, Mugetan 

Elkar, 1988 

 

Jurnalista ustez grazios batek, argikari serios honetantxe, zera esan zion Hasier Etxeberriari: 

Bost idazle Hasier Etxeberriarekin berbetan liburuagatik zela ezagun idazle modura (nota bene: 

argikari honek ez du gisa horretako sasi-kazetaririk merezi). Eta Etxeberriak erantzun zion 

ezetz, noski, Eulien bazka edo Inesaren balada liburuengatik zela ezagunago, hori uste zuela 

behintzat, baina tira. 

Gaztak ager ditzadan: 1984tik argitaratzen du libururen bat tarteka, etenik gabe. Zerrenda 

luzea da, genero ezberdinak, halako baieztapen txepelik entzuteko. Baina kontua da, 

oraingoan ere, iradokizunei kasu egin ez eta hasieretara jo duela jurnalista ustez grazios eta 

orain kritikari arropak beztitu dituen honek. Mugetan lehen eleberria aukeratu dio kritika 

arkeologikoa xede duen saila berrabiatzeko. 

Labur antzean nobela laburraren haria: Nati eta Mikel harrapatzen ditu poliziak, 

komisariara eraman, kanta dezaten nork eman zion pistola Tximuri, eraso ekintza armatuen 

garaiko etakideari. Hori ez, baina ezkutatzeko beste zerbait dute bi atxilotuek, Tximu ere 

korapilatzen duen zerbait. Eta ezin Mikelek polizia etxekoa jasan: ateratakoak Tximuren 

arrastoan sartzen du polizia, ezinbestean. 

Mugetan honek jasotzen du garaiko errealitate politikoa, klabe politikoan idatzitako 

eleberria izan gabe. Konpromisoa, militantzia, sasia. Baina bestelakoa da interpretazioa, 

pertsonaiak eta haien barrukoak karraskatzen ditu, Nati eta Mikel ziegara eta Tximu zulora 

daraman motiboa prosaikoa da oso. Ahaire beltz batean dago idatzia gainera, atxilotuen 

abokatua baino detektibe ez oso abila dirudien Beistegi izeneko pertsonaiak iradokitzen duen 

bezala. 

Schengen aurreko nobela da Mugetan, kronologikoki, baina baita Etxeberriaren 

bibliografian ere. Ondoren euri ugari egin duela, alegia, eta onerako. Garairako izan zuen 

meriturik, Olaziregik dio: “Konta-teknika modernoak darabiltza, plano alternantzia azkarrak, 

zehar estilo askean tartekatutako pasarteak, kameraren begiari jarraiki antolatutako 

deskribapen objektiboak”. Gaindituak dira, ordea, horiek guztiak, eta irakurketa xalo xamarra, 

piperrik gabea da gaur egunekoa. Gorabehera urrikoa, zurrunegia, konparazioz betea. 

Zalantza gutxi: beste eleberri batzuekin lehenaren langa gainditu du Etxeberriak, 

nabarmen. Lerro beltzari jarraiki, eta gomendioari kasu eginez (azkenik!), Eulien bazka, esate 

batera. Eta bestelako lerro batean, bakanago, Iturrino handia bikaina. Bost idazle Hasier 

Etxeberriarekin berbetan ahaztu gabe, noski. 

 

2010-09-26 
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Ez denik ez dela 
 

Jean Etxepare Bidegorri, Buruxkak 

Elkar, 1989 

 

Ez du berritik: aho-betez esaten da literatur tradizio urria dugula, eta santujalea (are 

Villasanteren Historia de la Literatura Vasca irakurri ondotik). Salbuespenaren bila jo nahi izan 

nuen: Jean Etxepare (Bidegorri, ez nahas Landerretxe, Gaztea ere deituarekin). 

Kultua, progresista, laikoa Aldekoaren hitzetan, haren bizitza, obra eta abarrak jorratu 

zituen Kepa Altonagak Etxepare Aldudeko medikua saioan. Jurgi Kintanak, atzera, idazle 

ezezagun, bere garaian menostu, baina gaur egun izugarri baliagarriaren bila, Etxepareren 

izena mahairatu zuen Urre urdinaren lurrina lanean. Horiek gehi legenda beltza: Buruxkak 

prentsa-artikulu bilduma, 1910ean argitaratu bazuen ere, zentsuratuta egon da hirurogeita 

hamar urtez. 

Ez zeukan parerik ordura arteko euskal literaturan, diosku Altonagak. Eta eskandalurako, 

bi testu: heziketa laikoa mintzagai lehenak (“Apeza ez da eskola emateko egina”); amodio, 

nola esan, librea bigarrenak (“Nihau, behin ikusirik nago, bortuan, biarnes bat lau zangotako 

astaña bati lotua (…) Ez zautalarik bizkitartean amodio hori hain bitxia, ez zikina, nola gizona 

gizonari jarraikarazten duena”). Horiek gehi Jesukristoren aurka inoiz euskaraz idatzi den 

aurreneko iraina: “Eskuara hoin uzkur balin bada eta kilika, apezek dute hortaratua. Ez noa 

aski barna: hortaratua dute Galileako zurgin seme pedoilaren irakaspenek”. 

Horiek gehi, batez ere, Etxepareren prosa, idazkera, aratza eta aberatsa, joskera nola 

hiztegia, baxenafarra, laborantzaz aparte, erlijiotik kanpoko auziak azter eta idazgaitzat hartu 

zituen bakarra izateko, gerokoentzat argibide eta etsenplu parerik gabea, edozein gaitaz 

euskaraz idatz zitekeenaren eta idatzi behar zenaren adibide garbia. Horiek gaur bere graziak. 

Amen. 

Egun eskuragarri dugun Buruxkak, 80koa, hirugarren edizioa, berez da irendubakoa, baina 

nik moztuko nioke zerbait, Piarres Lafitteren sarrera testua. Ez bakarrik edizio zahar 

zentsuratuaren hitzaurrea delako, baizik eta halako apropiazionismo ariketarik ez baita 

aspaldian ikusi: Etxepare, urte beltzen ondoren, nola bueltatzen den erlisionearen altzora, 

katoliko on eredugarriaren itxura hartzeraino. Beste Piarres batek, Xarritonek, dio: gehiegitxo. 

Edo, tira, ondo pentsatuta ez nuke ezer kenduko eta aho-betez esan dadila literatur 

tradizio urria dugula, baina batez ere santujalea. Etxeparek berak esango lukeen moduan: ez 

denik ez dela, hemen, nahiz mundu zabalean. 

 

2010-10-31 
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Obaba non den 
 

Bernardo Atxaga, Bi anai 

Erein, 1985 

 

Jakin nahi duenak Obabakoak ipuin bildumara joko du, itxura batean, sudurrari jarraiki. Eta ez 

da biderik luzeena, noski, nahiz eta Obaba, aipatu lanean baino lehen, agertu izan den beste 

zenbait lekutan. Obabakoak bera osatu aurretik bertako hainbat ipuin irakurri ahal izan ziren 

solte, han-hemenka. Bilduma irekitzen duen “Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean 

aurkitutako gutunaren azalpena”, esaterako, 1982an. 84koa den Sugeak txoriari begiratzen 

dionean delizios hori ere geografia hartantxe kokatu zuen Atxagak, beste liburu batzuen 

artean. 

Lehen aldiz baina, era oso eta sakonago batean Obaba non den benetan erakutsi ziguna 

(kontakizunaren gaitasun sinbolikoa, ahots desberdinen erabilera, errugabeen presentzia 

Javier Goñiren arabera) Bi anai izan zen. Ramon Sanchez Lizarraldek berresten du intuizioa. Bi 

anai, nobela motza, nubela, 85ekoa, Obabakoak anaia handiaren itzalak, ba hori, itzaletara 

kondenatua, baina ez horratik balio gutxikoa. Iñaki Aldekoa da oraingoan laguntzera 

datorrena, 80ko hamarkadako nobelarik onenetakoen artean sartzen duenean. Ea zergatiak. 

Bi anaietako batek, Danielek, badu zerbait, “buruan kanta ttiki bat besterik”, 

besteengandik diferente egiten duen zerbait. Eta umezurtz geratzen direnean, Paulo anaia 

gazteak, hamabost urte, hartu beharko du zaintzan, lotu beharko du motzean herriaren 

ustezko harmoniak krak egingo ez badu. Pultsioak ez dira eusten erraz, tentsioak sortzen dira 

Carmen eta Teresa eta gainerako gizon-emazte zuzen eta korrekto eta mantxarik gabeekin. 

Mugimendu batek patua markatuko dion arte. Kontakizuna, bestela ezin, bukatu behar den 

bezala bukatuko zaigu. 

Ezen tragedia baita Atxagak azaltzen diguna, tragedia, narratzaileak txori, katagorri, suge 

edota antzara badira ere. Tragedia, nahiz eta azalean istorio lau, bele xamarra dirudien 

kontatzen dena. Tragedia, sistema gizabanakoaren gainetik dagoela erakusten baitigu, 

desberdinak taradunak arraroak taldetik kanpo behar duela taldeak aurrera egin nahi badu, 

diferentea sakrifizioan ematen dela auskalo zein asmo gorenen izenean. Eta onena, hori 

denori parodiaren bitartez egiten duela, fantastiko baino kontakizun miragarriarena, buelta 

ematen zaiola genero horretako irakurketa onbera eta azukretuari, ifrentzua erakutsi. Ez dago 

ihesbiderik, ez barkamen, ez erredentziorako lekurik. Horixe da Obaba, lagunok. 

Bi anai. Atxaga itxuraz orain Yangambira joan zaigun honetan, ez da Obabara bueltatzeko 

biderik luzeena ez, bistan da, malkarrena. 

 

2010-12-05 
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Emeki zerri 
 

Marie Darrieussecq, Ahardikeriak (itzulpena: Joxan Elosegi) 

Alberdania, 2004 

 

Hizkuntzak ematen badio literaturari nongotartasuna, Marie Darrieussecq, bistan da, ez da 

euskal literatura. Aitzitik, euskarak hartzen duen geografiaren baitan sortua baitugu, Euskal 

Herriko idazletzat har genezake lasai antzean Baionan jaiotakoa. Hartara, eta estatistikarako, 

hemen aletu nahi dugun Ahardikeriak hau litzateke inoiz gehien saldutako euskal, ezen ez 

euskarazko, literatur lana. Milioitik gora ale, hogeita hamarretik gora hizkuntzatan (Joxan 

Elosegik, egoki oso, gurean). Paraliteraturarekin amaitzeko, esan dezagun, bestelako erdal 

idazle euskal herritarrekin alderatuta zortea-edo izan duela, beste bi eleberri ere badituela 

euskaraz, Tom hil da eta Herria. Detailea ahaztu gabe: frantsesez idazten duen euskal 

herritarra dugu Darrieussecq. 

Harira: tamainako arrakasta lortu zuen eleberriak emazte bat du protagonista, ahardi 

bilakatzen doana, emeki zerri. Metamorfosiaren ideia ez gutxi landua da, bai, lurrin-denda 

bateko langileak, joan etorrian, gaztaina-ezkurrez beteriko zelai zabal gozo batean 

bukatzeraino. Tartean baina, bezeroen apetak ase beharko ditu, ez disgustura, nagusi, 

senargaiarenak, kiloak hartzen joango da, ugatzak, tonu arroxka bat azalean. Eta istorioak 

hamaika bizi ditu, hola-hala idatzian jarriko dituenak, aitormen gisara, zerri idazkera betean, 

eta idazkera zerri askoan. 

Eleberrian marrazten direnen artean bik ematen dute atentzioa, besteren ondotik: batetik 

emaztearen egoerak, bestetik gizartearenak. Hasteko, gauzak garbi: “Katearen zuzendariak 

eskuineko bularra zuen alde batean, eta kontratua bestean”. Eta jardun erdiko lanaldia dauka 

gutxieneko soldataren ia erdia jasota, basa da zibilizazioa, itxurakeriak blaitzen du dena, 

politikoek bezperako arrainaren usaina dute, beltzak apenas dabiltza kalean. Emazteak eta 

gizarteak, biek ala biek dute, geurea izan gabe, geure egunerokoarekin antza izugarrizkoa. Ai, 

baina umorea, batez ere umorea, eleberria hasi-buka zipriztintzen duena, ez polita, politikoki 

okerra, tarteka ateratzen dizu, ez barrea, irriño gaizto bat, begian sartzen dizu hatza, eta 

egiten du ondo atsegin irakurketa ustez xaloa. 

Ez da hau, nire uste makalean, Darrieussecqen lanik onena, luze gabe euskaraz dituen 

beste biek gainditzen dutela iruditzen zait. Baina beste bi horiek ez duten bertute bat du 

honek, irribarreaz gainera: interpretaziorako tarte zabala uzten duela, ateak zabalik, literatura 

onaren seinale omen dena. 
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Hamaika urte 
 

Lourdes Oñederra, Eta emakumeari sugeak esan zion 

Erein, 1999 

 

Mende hasierako ebento literario nagusietako bat izan zen Eta emakumeari sugeak esan zion: 

irakurleen estimu azkarra (lau edizio lehen urtean), kritikarena, sari zaparrada (Beterriko 

Liburua, Espainiako Kritika, Euskadi, Zilarrezko sariak), gaztelaniaratze berehalakoa. Joseba 

Gabilondok gaztigatzen gaitu: ez zen bakarrik gertaera izan, “baizik eta gizarte mailako 

gertakizuna, guztiok ukitzen gaituen jasokera. Hain zuzen, guztiok —askotan liburua irakurri 

gabe— iritzi bat izatera bultzatzen gaituen gertakaria”. Pentsa, nobela horrexekin bakarrik 

Zortzi unibertso, zortzi idazle kanonizatzailean sartu zuten Oñederra, Arantxa Iturbe, Castillo 

Suarez edota Uxue Apaolazaren aurretik, adibidez. Baina ikus dezagun, tango apokrifo hark 

zioen bezala, hamaika (11) urte ez direla joaten debalde. 

Haria arin jostearren, esan, eleberriak Teresa duela protagonista, senarrarekin batera W. 

izeneko Viena hirira, amorante ohiaren etxera egiten duen bidaia eta egonaldia, lurrikara 

dakarrena. Eta, Iratxe Retolazak ikusarazi bezala, bestelako lerro ohargarri askoak ugari izan 

arren (erbesteratze-ezina eta nahia, identitatearen ausentziaren bilaketa, denborak, 

hizkuntzak, emetasunak, zuritasunak sorturiko mugak), emakumearen hutsunea dugu hemen 

gai, gailen, gizonekiko bikote harremanen hutsaltasuna, komunikazio eza, Teresa irakur 

daitekeen neurrian emakumearen irudikapen gisa. Are urrunago joanda, garaiko iritzien 

arabera klixe mugatuak haustera iritsi zen Oñederra aipatu pertsonaiarekin, euskal 

emakumearen irudi berri bat emateraino. 

Ez dakit zehatz gauzak nola ibiliko ziren mende hasiera urrun hartan, baina kosta egiten 

zait pentsatzea matrimonioaren instituzioa zalantzan jartzeko zalantzak dituena, gizon aktibo-

emakume panpina dikotomiarekin bueltaka dabilena, preziatuena birjintasuna dela dioena, 

nahiz kontra egiteko izan, nahiz planto esateko, euskal emakumearen irudi berriaren 

paradigma izan zitekeenik. Diskurtso horiek, ideia horien aurkako ideiak hamarkada bat, bi 

atzeragoko kontua zirela sinetsita nengoen. Edo agian arazoa da ez zutela islarik izan 

euskarazko literaturan Oñederra iritsi arte. Kontuak kontu, gaur egunean, eta zorionez, 

gaindituta ditugu halakoak, maila teorikoan bederen, arkaikoak ere iruditzen zaizkigu 

literaturan. Eta ez dakit eleberri honek atera zenean izandako harrera beroa izango lukeen 

gaur egunean, segur aski ez. Interesgarriagoa dena, bidenabar, gauzak hamaika (makina bat) 

urtean bere horretan mantentzea baino. 
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Aitaren etxetik askatu 
 

Jokin Muñoz, Joan zaretenean 

Alberdania, 1997 

 

Bada Bizia lo aurreko Jokin Muñoz bat. Ahaztua, atzendua, ezezaguna ez dakit, baina bada 

izan, eta irakurgarri, noski. Izan zitekeen estreinakoa, Hausturak narrazio lana, 1995ekoa. Izan 

zitekeen Atlantidara biajia bidaia liburua (nola definitu purrustada kitzikagarri hori?). Haragia 

ahula da, ordea, eta Joan zaretenean aukeratu diot, nobela nola ez, genero erregea, iragarpen 

txatxu bat eginda, eta gauzak daudenean, etorkizunean iraungo duen genero bakarra izango 

dena, akaso besteak bere baitan hartuta, nobela kreola. Edo, itxaron, ez al zen nobela hiltzen 

ari? Berdin dio, Aingeru Epaltzak aurreratu zigun Muñozen hau bikaina dela. Ikus dezagun. 

Hiru pertsonaiaren gainean eraikitzen da kontakizuna: Alvaro, lehenik, nagusiki, bera baita 

narratzailea, bera zuzentzen baitzaio Helenari, lagun izandako neskari. Helena dugu, hain 

zuzen, bigarrenik, eta hirukia osatzen du Mikelek, Alvaroren gazte garaiko adiskideak. Helena 

joana zaio dagoeneko, Mikel inpentsan eroriko da Alvaroren txapitulan, jarri berri duen bonba 

autoaren beste puska bat bailitzan, iragan hondarrak bortizki harrotuz. Mikel mendetan 

iraunkortasuna eta leialtasuna sobera estimatu dituen mundu ikuskera baten ondorengo da. 

Alvaro garaiokin hobeto ezkontzen diren ahuldade eta iraungikortasun neurrigabe baten 

semea. Baina biak ala biak, Helena, zera besterik ez dira: aurrekoek altxatutako etxea 

defendatu eta iraunaraztera kondenatutako oinordeko ziztrin batzuk. 

Eta, bai, euskal gatazkaren presentzia etengabe eta molestagarria da hemen ere, 

Muñozek ohi dituen irudi gogor, kolpagarriez, nolabait esatearren, apaindua, espaloi 

bazterrean botatako haur-gorpu lehertu haien imajinaz, esaterako. Bai, Bizia lo hartako estilo 

astun, zurrun, errepikakorra da hemengoa ere, obsesiboa, luze-zabala, Helenari zuzentzen 

zaio bakarrizketa atsedenik gabean Alvaro nahasia. Bai, Muñozen ibilbide literarioan aurkitzen 

diren konstanteak ditugu hemen ere, ihesarekiko antsia, distantziaren beharra, errebeldia 

indibiduala. Bai, errealismoa da hemengoa ere, errealismo psikologikoa, existentzialista 

nahiago bada. 

Baina, bikain, harrapatzen du belaunaldi bat, egiten du haren erretratu gordin gupidagabe 

deserosoa, aitaren etxetik askatzeko aldarria, aurreko belaunaldiek eragiten duten karga 

arintzeko ariketa, eta egiten du aipatu erremintekin, egiten du ondo, ados izan zein ez, egiten 

du zerbait mugiarazteko irakurlearen barrunbeetan. Beraz, bada Bizia lo aurreko Jokin Muñoz 

bat, kurioski, Jokin Muñozen antz izugarria duena. 
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Lotsagabe bat idazle 
 

Juan Bautista Bilbao “Batxi”, Hau mundu arrano hau 

Susa, 1997 

 

Ez dadila irakurlea nahas: liburu honen edizioa 97koa bada ere, bertan irakur daitezkeen 

testuak arinago idatziak izan ziren, gaur mende bat atzera, 1914, 15, 16aren hasieran ere bai. 

Hortxe azkenekoz, orduantxe hil baitzen Juan Bautista Bilbao, Batxi, marinel hartzen zuen 

barkua mina batek lehertuta. “Nor da Batxi delako hori baina?”, galdetuko du batek baino 

gehiagok. “Nor da inongo paperetan agertzen ez den idazle modu hori?”, libururik gabeko 

idazlea, 1914ko urriaren 25ean euskal idazleen bilera historikoa atzeratzeko beste zena, 

Bilboko itsasadarrean barrena ezin eginda zebilen eta. 

Bada, auskalo nor izango zen, baina zer utzi zuen idatzita kontuan hartzeko modukoa da, 

ezbairik gabe. Hiru ataletan sailka daitezke haren hitz lauzko idazlanak: bertako kronikak, ipuin 

saioak, atzerriko kronikak. Atzerriko kronikak ditu lan nagusi, Iñigo Aranbarrik eta Koldo 

Izagirrek apailatu bildumak agerian uzten duen moduan. Kronikaren aitzindaritzat ere hartzen 

dute hitzaurrean. Haize freskoa, zalantzarik gabe, garai hartako kontagintzan. 

Hasteko eta behin lotsagabe hutsa du idazkera. Herritik kanpo herrian baino areago, 

Rotterdamen ez baitago batzokirik, ez karlistak pairatu beharrik Durbanen. Adibidez Italiako 

Savona hirian, gozatua da, nola azaltzen duen makarroiak metroka jan daitezkeela eta 

ordaindu gabe ihes egin nahi duen euskaldunaren afera; nola aitatzen dituen alkoholaren 

kontra egiten duten hizlari mozkorrak; nola Ibarrangeluko batek gauez sardinarekin ingelesak 

uxatzen dituen, aiztoa duela sinetsarazita. 

Baina ez pentsa dena jai denik, orain ehun urte jada matrimonio civile bat badela 

erakutsiko baitigu, txinatarrek Cardiffen bi kale dituztela, Chiness Laundry ugari, Batxik berak 

bat jarri asmo duela Plaza Barrian. Argentinako euskaldunen egoeraz ere mintzo da, jatekorik 

ez, eta abisua pasatzen du: “Euskaldunak ez egin hara joateko biderik”. Baina ez pentsa hor 

geratzen denik, Lehen Mundu Gerrak Hegoaldean duen kronista bakarra bai baita, patuaren 

gauzak, alemanek jarritako mina batek hiltzen duen arte. 

Egia da euskotarrez hitz egiten hasten denean (bi euskaldun sei ingelesen aurka garaile 

jartzen dituenean bezala), Euzkadiz, urrin susmagarria hartzen dutela testuek, ideologia 

atzerakoia erakusten dutela tarteka (“euskotar onagan ez dagoela opor egitea, ez ugazaben 

aurka joatea”); baina bestela demasa da bilduma, harribitxia, sorpresa zakua. Eta, besteren 

gainetik, bilduma lotsarik gabea. 
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Ta modernoak “basque speaking” 
 

Gabriel Aresti, Ipuinak 

Ikeder, 2007 

 

Martin Ugalde izan omen zen ipuina literatur genero moderno gisa landu zuen lehen euskal 

idazlea. 1961era goaz, orduantxe argitaratu baitzuen Ugaldek, Venezuelan, bere euskarazko 

lehen ipuin bilduma: Iltzalleak (1985eko euskara batuko edizioaz geroztik, Hiltzaileak). 36ko 

gerran eta ondorengo erresistentzian giroturiko kontuak dira euskarazko lehen ipuin bilduma 

modernoa izendatu dena osatzen dutenak. Ordura arte ipuina kontakizun erraz, folkloriko eta 

irrigarria izaten zen, eta Ugalderenek iskin egin zioten kostunbrismoaren eragin zuzenari. 

Literarioki balioa aitortzen diete Xabier Mendiguren eta Koldo Izagirrek. Ibon Sarasolak, 

berezko balio literarioa baino, gerraondoko literaturaren jarraipen, literaturaren 

biziraupenaren balioa eman zion, oro har, erbesteko literaturari. Literarioa eta jarraipenarena, 

biak iruditu zaizkit bateragarri Ugalderenak irakurri ondorenean. 

Baina, lehen euskal ipuin modernoez ari ginela, hara non topo egiten dudan liburuxka 

batekin, apenas 69 orrialde, Ipuinak epigrafea azalean, Gabriel Aresti delako batek sinatutako 

sei ipuin. Eta gogoratzen dut Susa argitaletxeak egin zuen lan eskerga hartan, Gabriel Arestiren 

lan konpletoetan, badagoela Narratiba izeneko ale bat, eta hemen ere bildu zirela sei ipuinok 

(gehi narrazio labur batzuk, gehi nobela bat). Eta 86ra arte liburuan jaso ez baziren ere, 

gogoratzen dut Egan aldizkarian argitaratu zirela seiak, lehena 1957an, azkena 1962an. Eta 

kontua da ipuin horiek ere erabat direla moderno, ez inolaz ere erraz, folkloriko eta irrigarri, 

nahiz eta barrerako tartea ere uzten duten (“Olerkaria” autoironikoak, esaterako). Hiria 

agertzen da, Bilbo, arazo sozialak, alde ekonomikoak; gaiak dira garaikoak, dirua, lana, giza 

kondizioa, sexualitatea, idazletza; euskara bera, batua sortu aurreko batua dugu. 

Ipuinak honekin kontuz, ordea: Xabier Monasteriok eskua sartu du, beharrik gabe, asmo 

onez, pentsatzen dut, ipuinak moldatuta eta erraztuta eskaintzen dira, baina egungo 

irakurleak arazorik ez du jatorrizkoekin, zertarako ezer ukitzen ibili beraz. Hobe da, hortaz, 

lehen aipatu dugun Susako liburura jotzea edo, nahiago bada, Egan aldizkarira bertara, edizio 

digital txukunean aurkitzen da armiarma.eus gunean. 

Ugalderenak edo Arestirenak, hau ez da noski konpetizioa, lehena nor izan zen ez da 

sobera garrantzitsua. Bai, ordea, jakitea garai bertsuan kezka bertsuei erantzun bertsuak 

ematen saiatu zela idazle bat baino gehiago, ipuina genero moderno eta, ondorioz, garaikide 

kontsideratzeraino. 
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Presentzia edo absentzia 
 

Annie Ernaux, Pasio hutsa (itzulpena: Joseba Urteaga) 

Igela, 2002 

 

Kolpetik hiru izan ziren: Pasio hutsa, Lekua eta Gertakizuna, hirurak ere Igela argitaletxean eta 

Joseba Urteagak itzuliak. Annie Ernaux idazleak loraldi labur baina intentsu hori izan zuen 

euskaraz, 2002-2003an, gerora, eta tamalez, jarraipenik izan ez zuena. Artean usaindu gabeko 

urrina ekarri baitzuen eta egun oraino gaurkotasuna baitute liburu horietan egiten diren 

planteamendu literarioek. Pasio hutsa nobelakoek, esaterako. Ez hainbeste delako 

autobiografikoa edo autofikziozkoa edo dena delakoa. Bost axola. Liburua, liburu oro, 

idazlearen biografiaz haraindi irakurri edo gutxienez funtzionarazi beharko genuke, artefaktu 

independente gisa. 

Hori baino garrantzitsuago: lehen pertsonan idatzia, ez dakit testigantza, konfidentzia, 

kronika, baina pasio baten seinale pilaketa da testua, inbentario moduko bat, pasio horren 

errealitatea ulertzeko saiakera. Emakume baten pasioa du kontakizunak azaltzen (ezen ez 

esplikatzen), gizon batenganakoa, gizon ezkondu exekutibo arrotz batenganakoa. Pasioak 

dena hartzen dio, kronologia bera ezabatzeraino: gizonaren presentzia edo absentzia da 

denbora banaketa posible bakarra. Pasioa da beraz liburuko sujeta, pasioaren absolutua eta 

unibertsaltasuna. Seinale, egite, gertaerak amaieraraino begiratzen dira hemen, xehetasun 

guztiekin, narratzaileak zentzua bilatu nahi dio bizitzen ari denari eta aurkitu ere aurkituko dio 

azkenerako, “inongo zentzurik ez izatearena”. Kolpagarria da oso gai korapilatsuez zeinen 

gordin, zeinen sinple, zeinen zintzo ari den irakurtzea, irakurtzea nola ilunetan utzi ohi 

ditugunak ekartzen diren eguneko argitara, dela sexuaz, dela beste batenganako 

dependentziaz, dela haurrak izatea, oposizioak gainditzea, itsasoaz haraindi bidaiatzea baino 

inportanteago den arratsaldean gizon harekin ohean egoteaz ari denean. Gainera, etengabea 

da idazketa prozesuaren gaineko eta, ondorioz, idaztearen beraren gaineko hausnarra. 

Liburu laburra da Pasio hutsa, ez akaso, eta eskerrak, borobila, bai ertzduna, 

gorabeheratsua, kolpe batez irakurtzen dena, baina inor bere txokoan eroso uztea baino beste 

edozer lortzen duena. Bueltan datorrena ez dela xamurra, alegia. Bukatzeko, ez alferrik, 

korolario hau dauka: “Haurra nintzenean, niretzat luxua larruzko berokiak ziren, gau-

soinekoak eta etxe dotoreak itsasertzean. Gero uste izan nuen bizimodu intelektuala 

eramatea zela benetako luxua. Orain pentsatzen dut badela ere gizon edo emakume 

batenganako pasio bat bizi ahal izatea”. 
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Euskal gatazkak 
 

Jose Luis Otamendi, Euri kontuak 

Susa, 1999 

 

Jose Luis Otamendi entzun eta poeta erantzun, egingo luke lehiakideak. Saria eskuratzeko 

gainera, besteren gainetik genero lirikoa landu baitu Otamendik. Bilduma gogoangarriak idatzi 

ere, Lur bat zure minari, adibidez, azkena bera, Erlojuen mekanika. Ez alferrik, hala definitu 

zuen Xabier Mendiguren editoreak argikari honetantxe: herri-saminaren poeta fina. Bego. 

Baina, ekoizpen poetikoen artean, 1999an egin zuen narraziogintzan sartu-irtena, eta 

ipuin liburu bat badu geroztik, Euri kontuak. Tira, orain baten batek oroitaraziko dit poesia eta 

ipuina ez daudela hain urrun, Sergi Pamiesek dioenaren haritik, argumentaziorako baino 

sentsazioetarako, emozioetarako ere ematen duela ipuinak. Hemen bada horren adibide 

garbirik, “Biaoa” esaterako, laguntasunaz, heriotzaz, maitasunaz nola dabilen, ekonomiko, 

iradokitzaile, poema batean bezala kasik. 

Ezen horiek dira bildumaren ezaugarri nagusietako bi, narrazioak bai baitira laburrak, 

kolpe batekoak, gantzik ez dute, ez soberakinik, neurtuak dira tamainan, neurtuak baliabideen 

erabileran, hizkuntzan, hizkera maisu-maitasunez darabilte uneoro. Beste ezaugarri nagusi bat 

gatazkaren presentzia litzateke, gatazka modu orokorrean ulertua, sozialak, ekonomikoak, 

politikoak dute lekua hemen, euskal gatazka deiturikoak, egungoak, atzeragokoak ere bai, 

36kora joaten baita ipuin batean baino gehiagotan. Ez da, haatik, geure zerari buruzko 

kontakizun bilduma bat, ez bederen zentzu hertsian. Aitzakia baino testuingurua ematen dio 

idazleari, nola esan, jaisteko plano pertsonalera, moralera, giza-emeak erretratatzen ditu 

beren minean. “Hagina” antologatuak, kasurako, gatazka politikoa du atzean, biolentzia 

politikoa nahiago bada, baina era berean ari da haur izateari utzi dion haur batez, arrebarekin, 

aitarekin, lagunarekin dituen, han eta hemen antzera diren kontuez. Bada esportatzeko 

nagusiki euskal gatazkaren gaia dugula defendatzen duenik. Eta, segur aski, arrazoirik ez zaio 

falta. Baina geure buruei ere zor diegu geure gai labainari, geure gai labainei buruz hitz egiten 

duten ipuinak idaztea, ipuin finean unibertsalak, Otamendik Euri kontuak honetan egin 

legetxe. 

Elkarrizketa batean irakurri nion behin poesian jarduten zuela erosoen. Narraziogintzara 

jauzi txikia egin duenean, ordea, airoso aritu da oso. Eta eskuartean zer duen jakin gabe, 

errepikatzeko modukoa iruditu zait esperientzia narratibo hau. Lehen bezala orain, herri-

saminaren poeta finak behar baititugu behar, baita prosan ere. 

 

2011-09-25 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=114


Hitzdeologia baterako 
 

Iñigo Aranbarri, Hitzak eta giltzak 

Alberdania, 2001 

 

Pentsatzen dut hiztun komunitate guztiek izango dutela, gutxi-asko, hitz egiten duten 

hizkuntzaren gaineko kezka. Komunikaziorako biderik zuzenena denez sarri, hiztunak izan ohi 

du hitz egiten duen horren gaineko zalantza, arreta, jakin-mina. Are idazlea, hizkuntza lan-

tresna behinena duenez, maiz kezkatu izan dute hitz, hiztegi, gramatikek, eta idatzi ere idatzi 

izan du horiek guztiak buruan. Egiten duen literaturak (letrak elkarri josteak) eskaintzen baitu 

horrelakoei itzulipurdia emateko, ausartzeko, ausaz, baita esku sartzeko ere. Iñigo 

Aranbarriren kasua da hori, Hitzak eta giltzak liburuarena. 

Orain hamar urte kalean, Alberdania argitaletxeko Zerberri sailean (gogoratu: orotariko 

saiakera laburrak biltzen dituen bilduma), hizkuntzaren inguruko gogoeta da Hitzak eta giltzak, 

edo hizkuntzaren parte diren hitzen ingurukoa, nahiago bada. Edo hitzetatik abiatutako 

hizkuntzaren gaineko hausnarketa. Eta aurrera, hizkuntza hitz egiten duen jendartearen 

gainekoa. Alegia, hitza duela irteera helmuga jakinik gabeko bidaia noranahiko honek. Kolpe 

labur, printza zorrotz, ele zoli, handik eta hemendik hartutako puskek osatzen dute 

Aranbarriren saiakera, burutazio bat orain, pasadizo bat gero, apunte bat hurrena. Alor asko 

eta askotarikoak hunkitzen ditu bertan (alor asko, baserritik hirira egin duten hitzena, 

adibidez). Irakurlearen gozamen eta argibiderako guztiak ere. 

Argigarriak egin zaizkit orriotan erabili dituen hainbat kontu. Esaterako, politika eta 

hizkuntzen arteko limurkeriez, zarata ateratzeaz, arerioari hitza zikintzeaz, norberaren lexikoa 

sortzeaz, zaintzeaz, hedatzeaz ari zaigunean. Albistegiek, hedabideek oro har, hitzen zikintze 

horretan duten ardura eta egiten duten lana aitatzen denean. Ez alferrik, boterearen ahotsa 

horietan modulatzen dela gaztigatuko digu. Eta hori esan ondorenean nabarmenduko digu 

euskal prentsaren garrantzia, egunero-egunero kalean zirkulazioan jartzen duen hitz eta 

esamoldeen kopuruagatik bada ere, “hagitzez handiagoa literaturak izan dezakeena baino”. 

Eta idazle batek diosku hori. 

Zail da liburuan zehar hunkitzen diren guztiak hemen laburbiltzea. Baina ezin esan gabe 

utzi, arkeologia filologikoa baino hitzen bigarren bueltak maiteago dituen Aranbarrik, 

hizkuntzaren gaineko kezkak zabaldu dituela bertan, hitzek eta ideologiak duten harremanari 

buruzko bilduma honetan, saiakera labur eta emankor honetan. Laburra eta indartsua izatea 

baita luze eta eder-jantzia eraisteko era bakarra. 
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Sartu-irtena 
 

Pilar Iparragirre, Hilerriko jolasak 

Elkar, 1989 

 

Ezagutzen genuen Pilar Iparragirre, argikari honi esker ezagutu ere. Kazetari gisa, beraz, nahiz 

eta literaturari buruzko orrietan jarduten zuen. Xabier Mendiguren editoreak liburu ahantzien 

Sautrela hartan aipatu zuelako jakin genuen gero nobela bat bazuela, 1980 urrun haietan 

idatzia, Hilerriko jolasak hauxe. Begira-begira, ikusi dugu Felix Likiniano militante anarkistari 

buruzko biografia bat eta deportazioari buruzko beste saio bat ere argitaratu dituela. Eta 

konprobatu dugu, tamalez konprobatu ere, fikzioaren eremuetan egindako sartu-irtena 

Bartleby batena bezalakoa izan dela, ale bakarrekoa. 

Hilerriko jolasak, hortaz, 1960ko hamarkada hasierako hiri bazterreko langile auzo batean 

kokatzen da, bertako bizimodua harrapatzen du bi narratzaileren eskutik. Kontakizuna ahots 

bitan doa aurrera, paraleloan: auzora iritsi berri den neskato batek bere eta bere lagunen 

gorabeheren berri emango digu; eta narratzaile orojakile batek familia baten egunerokoa 

fokatuko du. Paian-paian doaz lerrook aurrera, tupustean, ekaitz perfektua ematen den arte: 

ordura arteko hari ikusezin guztiak txirikordatzen dira. Dena gertatzen baita egun berean, 

deabruren baten liburuan txarrerako bidea idatzirik balego bezala, maiatzaren lehenaren 

bezpera batean. 

Batek pentsa dezake liburuaren meriturik handiena eskaintzen digun umeen begirada 

partikular hori dela, umeen esperientziak umeen ahotan jartzeko ausardia eta abildadea dela. 

Ikustea nola bizi duten kalea, nola eskola; ikustea nola bizi duten helduen mundu bat; nola 

heriotza bera ere gehitzen duten ohiko jardun ludikora; imajinazioa deitzen diogun horrek 

nola blaitzen dien guztia eta gehiago. 

Baina horien aldean —sinesgaitz tarteka, behartuegi marteka—, interesgarriago egin zait 

eleberriak ematen duen paisaia soziopolitikoa, garai bat nola erretratatzen duen hasiera 

batean bigarren maila batean dagoela dirudien arren. Auzoa aipatu dugu, jende iritsi berriaz 

gainezka. Extremadura edo antzeko parajeetatik etorriak, baina baita ere oso urrun egon ezin 

daitezkeen baserrietatik jaitsiak. Nola hizkuntzek eta ohiturek bereiziko dituzten, ez horratik 

patrikak. Eta nola sartzen diren konfliktoan osagai berriak ere, nola izatea txima luzeak, aditzea 

musika arrotz deitoragarria izan daitekeen errefusarako aitzakia, etorkinen ondorengo izatea 

bezainbeste. 

1989an argitaratu zen nobela, 1993an izan zuen bigarren argitarapena. Horrelakoetan 

geratzen den zalantza da nora eramango zuen Iparragirre literaturak, eleberri hau ibilbide 

literario baten hasiera izan balitz eta ez sartu-irtena. 
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Hamazazpi urteko hamarkada 
 

Jon Alonso, Camembert helburu 

Susa, 1998 

 

Hala esan nion lagunari: Jon Alonsok baduela hamarkada bat, oparoa oso, zeinean isuri zuen 

bere ekoizpen literario guztia, gero isiltasun berdin literario batean gordetzeko edo. Berandu 

hasi zela estandarretarako, 37 urteen bueltan, 1995ean, Idiaren eraman handia saiakera eta 

Katebegi galdua nobela ia aldiberekoekin. Eta hamarkada luzexkoa akitu zuela Erretzaileen 

eremua ipuin bildumaren ondoren, 2007an, Astrolabioa saioarekin. Tartean hartuko lituzke 

hartara tarte honetarako aukeratu dugun Camembert helburu edo berdin aukera genezakeen 

Euskal karma (ez naiz ausartzen sailkatzera, baina 2001ekoa da liburua). 

Camembert helburu, beraz, gaur hemen Alonsori hizpide hartuko dioguna. Euskal 

karma zail bada sailkatzen (rapsodia gisa eman zuen idazleak berak), eskuartean dugun hau 

ez da hainbeste, baina bai gutxienez bitxi. Edaten du, minimo, bi txorrotatik: saiakera eta 

nobela, nobela eta saiakera. Batetik da saioa, eta ez prezisamente gastronomiakoa: mikroan 

Toulouse-Lautrec margolaria du jomuga, makroan arteaz hitz egiteko. Eta bestetik da 

eleberria, bere pertsonaia, bere trama, bere apareju guztiekin. 

Eta nola egiten den bi horiek txirikordatzeko? Bada, gaizki ez, kontrara: leun, natural, 

hasieratik kristolako ostiakoa hartuko duela ikusten duzun protagonista baten bitartez, 

pertsonaia entrainablea azkenerako, hain da, hain, kalamidadea. Batetik ematen digu, luze eta 

zabal, artearen historian kapital izan zen denbora-leku baten berri; arteak, gaur ezagutzen 

(edo ezezagutzen) dugun artea izateko, hartutako bihurgunea seinalatzen digu, dokumentazio 

ilun eskergarekin, eskuzabal, entsegurik mamitsuena bailitzan. Eta bestetik nobela bat ari gara 

irakurtzen, lasai demonio, patxada ederrean, gerturako betaurrekoak jantzi beharrik gabe. 

Nobelaren baselinak sartzen digula barruraino bestela saiakera gotorra litzatekeena. 

Ai, baina lagunak, horixe dira besteren aurretik, lagun, eta laguntzeko daude tarteka. 

Okerretik atera ninduen berehala: Camembert helburu baietz, aldarrikatu beharreko liburua 

dela, baina hamarkadarena kentzeko kaskotik. Testu bat ederrestea gauza ederra dela, 

kuriosoa litzatekeela Alonso hamarkada batez hitz egin ahal izatea. Baina hamarkada hori 

luzatzen eta beraz papurtzen duela Tropiko tristeak itzulpenak. Aktibo asko dagoela Alonso, 

alegia. Intuizio bat izan nuen orduan: orain ere zerbait izango ote duen eskuartean. Haren 

lanak gogo biziz irakurri ditugunok hori desio genukeela otu zait, urte berriari zerbait 

eskatzekotan. 
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Artze frikia 
 

JosAnton Artze, Isturitzetik Tolosan barru 

Pamiela, 2007 

 

Jaio gabeak ginenok ere egin dezagun ariketa: 69an gaude —69 betean, ezen ez batean—. 

Euskal literaturaz ari garela, pleistozenoan edo. Lozorrotik esnatzen ari da dinosauroa —

katutxoa, esango dute errealistenek—. Kolpetik agertzen da JosAnton Artze delako bat, Zeruko 

Argian-eta kolaboratu izan duena, harako Ez dok amairu hartan txalaparta berreskuratzen 

aritu izan dena; baina liburu argitalpengintzan artean birjina duguna. Eta ateratzen du 

Isturitzetik Tolosan barru izeneko, xuabe esatearren, zera bat. Zera bat berria, berritzailea, 

apurtzailea, uppercuta irakurlearen matrailezurrera. Ez dut nik esaten, Juan San Martinek 

daitor liburuan berean, garaiari pultsua hartuta: “Ez baita erreza izanen liburu honi kidekorik 

arkitzea”. 

Poema bilduma gisa dugu sailkatu, baina izatez da zer edo zer gaziagoa. Objektu artistikoa 

Koldo Izagirreren hitzetan, biltzen baitu poema sorta, bai, baina egiten du modu berezian, 

ikusgarrian, leitzeko testuak bakarrik ez, begiekin jatekoak ere bailiran. Estetika du ausarta, 

diseinua dago poemaren, bildumaren menera, liburua bilakatuz eszenario multiplea. Eta 

liburua azkenerako da abentura bat, ez dakit Isturitzetik Tolosan barrurakoa, baina bai 

literarioa. 

Eta ez soilik abentura estetikoa, poemetan ere gai berriak ematen dira, edo gaiak ematen 

dira ikuspegi berritik, indarrean zeuden ideiekiko oldarkor; tarteka nahita lizun-zikinak, 

marteka kolpe labur lirikoak. Eta esango dut: liburua irakurri ondoren, “Txoria txori” ez da 

akaso Artzeren poema lortuenetako bat. Edo tira, hain dago mitifikatua, onaren eta txarraren 

gainetik dagoela jada —eta azpitik ere bai, estutzen banauzu—. Baina iruditeria popularrean 

iltzaturik geratu diren poemetatik harago, Artze osatuago bat ezagutzeko aukera ezin hobea 

eskaintzen digu Isturitzetik Tolosan barru lanak. 

Bere garaian oihartzuna izandakoa, ahanzturaren neguan ez ote zen erori gero, 

desmemorian geratzeraino. Ahanztura horrek kitzikatuta etorri da Pamielaren 2007ko edizioa, 

edizio faksimilea, orijinala bere kontzepzioan errespetatzen duena. Bidean geratua 

berreskuratzeko. Bidea ireki zuena berriz errailean sartzeko. Gaur egunekotik irakurketa 

berriak egin ahal izateko, zergatik ez. Eta literaturaz asko dakien irakasle batek esan izan dit, 

ahots apalean esan ere, idazle friki gisa kalifika lezakeela lasai asko Artze gaurko oinezko 

irakurleak. Bego. Ez dateke agian erabat okerra, ez guztiz txarra halaber. 69an jaio gabeak 

ginenok ere ez baitezagun ahantz: irakurketak biziarazten duela denboran barrena literatur 

lana. 

 

2012-02-19 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=18


Konpromiso bat literaturarekin 
 

Xose Luis Mendez Ferrin, Mugaldeko jendea (itzulpena: Bego Montorio) 

Elkar, 1998 

 

Literatura galegoari gutxi-asko tarteka begiratzen diogunok sarri askotan egin dugu topo Xose 

Luis Mendez Ferrinekin. Dela idatziak dituen lanak ugari direlako —poesia, narratiba, 

saiakera—, dela belaunaldi ezberdinek aitortzen diotelako nolabaiteko aitatasuna. Pentsa, 

adostasuna erabatekoa izan zen 1999an, Mendez Ferrin Nobel sarirako hautagai proposatu 

zutenean. Eta arraro-arraroa ere ez da, ez alferrik idazle hori dugu literatura galegoa 

modernitatera ekarri zuena, oraindik literatura ahots berezko eta indartsuenetakoa dena. 

Egia da ez dela beste batzuk bezain ezaguna, ez behintzat Madriletik honako bidean. Eta 

motiboak bilatzen hasita, egiten dugu topo harri kozkor batekin: politika. Eta jakiten dugu gaitz 

larri batek jota duela idazlea, independentista eta marxista dela aldi berean —jainko 

potzoloa!—. Eta horregatik akaso euskaraturik dioten lanik garrantzizkoenak, Mugaldeko 

jendea honek eragin dezake gauza bat besteren gainetik: harridura. Narrazio errealista 

mezudunak espero dituenak ken dezala laster batean ideia burutik, oso bestelakoak baitira 

hemen aurkituko dituenak. Oso bestelakoak eta haien artean ezberdinak oso. 

Muga da Galizia eta Portugal bereizten dituena, Ourense hegoaldean. Eta ez da hainbeste 

lurralde literario baten sortzea, nola lurralde erreal baten literariotzea, diakronikoa gainera, 

liburuak kurritzen baitu XIX. mendetik 36ko Gerra artekoa. Geografia baten denboran 

zeharreko ibilbidea, beraz, nahiz ipuinak izan ukitu fantastikoa (“Galtza urdinak”), nahiz izan 

onirikoa (“Adosinda izuturik”), toponimo errealak hemen irakurleak aurkituko baititu zientoka. 

Berdin ipuin itxuraz errealistagoak direnean ere, Ignacio Martinez de Pison idazleak Partes de 

guerra hartan bildutako “Beste horiek” adibidez. Edo antologia berean egon litezkeen 

“Gomazko botak” eta “Militantearen amets urdina”. Eta denen gainean halako 

esperimentazio kutsu bat aurkituko dugu, denborak, pertsonak nahasteko joera, irakurketa 

exigente bat, irakurlea aktibo izatea eskatuko duena. Konpromiso bat literaturarekin, edozer, 

bertan goxo egotea baino. 

Eta egia da Mendez Ferrin ez dela beste batzuk bezain ezaguna, zer dakit, Manuel Rivas 

bat edo, Nunca mais antolamendukoei laguntzearren, Euskadi Irratiak egin kanpainan 

bildutako txekea hartzera etorri zenean El País egunkariko bisita-txartelak ematen zituen 

galegoa zen idazle ez-galego hura bezain. Beharrik ere. Arazoa geurea da, haatik, inoiz utzi 

behar baikenioke Madrilen derrigor geltokia duen trena soilik hartzeari. 
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Emakume beltz arruntarentzat 
 

Amaia Lasa, Malintxearen gerizpean 

Pamiela, 1988 

 

Bada Amaia Lasa bat, poeta, euskal literaturaren mundutxoan hartu duena tartea. Meritua, 

besteren gainetik: emakumearentzat arrotz zen lurraldean hasi zela eraikitzen alfabeto berri 

bat. Dena zegoen egiteke eta egiteko, beraz. Eta bekatutik eta amatasunetik libro den 

emetasuna ekarri zuen berak. Amaia Lasa da, Koldo Izagirreren hitzetan, gure literaturaren 

lehen emakumea, dakarrelako lehenengoz emakumea gure letretara. 

Baina izan bada beste Amaia Lasa bat, kasu honetan narratzailea. Eta izan badu narrazio 

bilduma bat, bakarra, 88koa: Malintxearen gerizpean. Poesia 70etan, narrazio laburra 80etan. 

Ez pentsa, Sarrionandia eta Atxaga ere orduantxe ari ziren ipuinekin, garai egokia izango zuten 

horretarako aurrekoen aldean. Kontua da narrazio laburraren eremuan, halaber, desertua 

zuela Lasak aurretik. Eta berak ekarri zuela lehenengoz, Arantxa Urretabizkaiarekin batera, 

emakumea euskarazko narrazio laburrera ere. 

Emakumea edo emakumeak, egia esatera. Ipuin bilduma —poema pare bat ere badu, 

baina tira—, bi multzotan bana baitaiteke: Euskal Herriko ipuinak eta Euskal Herritik landakoak 

—badakit ez dela sailkapen sobera akademikoa—. Eta Euskal Herrikoak ez zaizkit hainbeste 

interesatu, lirikoagoak dira, iradokikorragoak. Baina Euskal Herritik landakoak bai, 

defendatzeko emakumeak ekarri zituela Lasak gure letretara. Nikaraguan girotuta daude hiru 

ipuin, laugarren bat AEBetan, New York hiriko Harlem auzoan. 

Eta horiek dakarte berrikuntza, egiten baitute ez soilik genero aldetik ekarpena, baizik eta 

era berean klase eta arraza aldetikoa. Nikaraguako iraultza sandinistaren baitan, bertako 

emakume txiroen esperientzia azaltzen zaigu, gerrillariena, kanpotik etorri den yankiak 

iraultza egiten ari den nikaraguarrari lezioak nola ematen dizkion, eta azken honen akidura eta 

haserrea, betiko kritikaren aurrean: “Gaingiroki begiratzen gaituzue eta zuen herrietan egin 

ez duzuena, guk, orain, berehalaxe egitea nahi duzue. Zuek ere azken finean dolarrekin etorri 

eta epaitzeko eskubidearekin sentitzen zarete”. Eta Harlemgo Ritak nola esaten duen: “Kaleko 

edozein izkinetan, emakumea eta beltza naizela jakinarazten didate”. Edota nola sentitzen den 

“beti zurien kakak kentzen”. 

Marisa Young Blanco Nikaraguako poetisak idatzitako hitzaurre argigarrian, esaten da 

liburua emakumeen arteko elkarrizketa dela: “Y justo ahora cuando escribo, siento que estoy 

conversando contigo, compañera”. Liburua amaitu dudanean ohartu naiz osoki liburua 

emakume beltz arruntarentzat idatzia dagoela, baiki, ni ere banaizen emakume beltz 

arruntarentzat. 
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Eredu bat 
 

Luistxo Fernandez, Tetris 

Elkar, 1995 

 

Orain hamazazpi urteko hitzaurrean esaten zaigu: zutabegintza ia garatu gabeko lana da 
euskarazko prentsan. Urteak ez dira joan debalde, egun zutabegileak baditugu, gutxi-
asko: irakurtzeko modukoak, jarraitzekoak, erreferentziazkoak. Baina irudipena daukat 
artean ez garela gintza horretan bereziki nabarmentzen. Oraindik gogoan dut, ez 
hamazazpi, baina urte batzuk bai, lagun arrotzak sinadurak eskatu zizkidala-eta ireki 
zitzaidan desertu luze-zabala —gaur asmatuko nuke, uste dut—. Prentsako zutabeen 
antologia liburuak izan daitezke mankantza historiko hori neurtzeko beste termometro 
bat. Badago zutabeak ohiko agerkarietan soilik bizi behar direla defendatzen duenik. 
Liburuan bigarren bizitza bat —osatu, bahetu, luzeagoa— izan dezaketela uste 
dutenetakoa naiz ni. Eta gurean apenas publikatu izan dira horrelakoak. 

Tetris da liburu horietako bat, Luistxo Fernandez kazetariak apailatua. 
Testuetako asko aurretik argitaratuak izan ziren, Argia-n bertan, Arrasate Press 
desagertuan, Euskaldunon Egunkaria armez zarratuan. Baina jasotzen dira bilduma 
honetarako propio idatzitako iritzi artikulu sakonxeagoak ere. Motz-zuzenak lehenak, 
pausatuagoak bigarrenak, denek uzten dute agerian kazetaritza egiteko modu bat: 
aktualitatearekiko arretatsua, bizkorra, jakin-minez betea, munduaren norabideak 
ematen duen segurtasun gabezia horretan jokatzeko, arriskatzeko, bustitzeko apustu 
egiten duena. Benazko kazetaritza, nire uste makurrean. 

Internet eztandaren aurreko garaiko testuak izanik —nahiz eztandaren zantzuak 
jasotzen diren—, batez ere momentuko giro politiko-kulturalean jartzen du arreta 
kazetariak. Garaiari hartzen dio pultsua, uneko hainbat gatazkari —Balkanak, 
Kaukasoa— kasu eginez, nahiz intelektualki arnasten denari —multikulturalitatea, 
korrekzio politikoa—. Eta garrantzitsuena, nagusiki munduan zeharreko kontuez ari den 
arren, Euskal Herria duela uneoro begi ertzean, kliska bat baino gehiago egiten diola 
bertako errealitateari. Hotz xamar hasten da bilduma. Hoztasun horrek Europako 
herrialde ezberdinetako eskumaren gorakadari buruzko Larrun batean jotzen du gaina. 
Hortik aurrera, ordea, abiada hartzen du kontuak, zirikatzaile, zorrotz, deseroso, oldoztu 
eta posizio hartzera behartuz irakurlea. 

Agian orain hamazazpi urte baino hornituago gaude zutabegileez orain. 
Jarraitzen dugu horien liburu emaitzarik izan gabe ordea. Eredu gutxi dugu, eredu gutxi 
utziko dugu. Tetris honetan bada eredu bat behintzat, baliagarria, besterik ez bada hartu 
eta zalantzan jarri, eztabaidatu edo kontra egiteko. 
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Merezi du hainbeste 
 

Antton Luku, Botoiletan 

Maiatz, 1998 

 

Antzerkigile gisara da batez ere ezagutua. Hala nahi luke gainera izatea gogoratua: “Bat 

oroitzen da, “gizon hori omen idatzi zuen antzerki bat denboran”, eta beste batek “ah, bai?”, 

eta hor uzten dute dena. Hori gustatzen zait niri”. Baina antzerkizale mengel honen begietara, 

2009an egin zen Antton Luku osoki ezagun, Euskal kultura? deitu saioa argitaratzearen 

karietara. Txorrotxa duzu: “Iparraldeko euskal kulturaren erasopeko egoera eta gaia —

ezagutza, inplikazio eta engaiamendu handiz— aztertuz, salatuz eta kitzikatuz, ordezkapen eta 

suntsipen joera eta ondoko arazo larriak ausart eta eraginkor maneran jorratzen dituelako”, 

horrexegatik eman zioten 2008ko Juan Zelaia saiakera saria. Gehituko diot hemendik euskal 

kulturaz ardura duen orok eman beharko liokeela irakurraldia. 

Murmurioa bazebilen, ordea, bazuela Lukuk ipuin bilduma on aski askoa, 98koa, 

Botoiletan izenekoa. Harik eta bilduma aurkitu, eskuratu eta irakurri arteko bakerik ez dut izan, 

bai haatik murmurioaren pilota handiago egiteko denbora. Kito, bukatu dira desesperak. 

Irakurketaren emaitza: ez dio inondik inora murmurioari egiten iruzurra. Kontrara, bilduma 

oroz gain da irakurri eta kontuan hartzekoa. Biltzen ditu hainbat ipuin, dozena inguru, hamaika 

sarrera testua ipuintzat hartzen ez badugu. Guztiek ere atmosfera bat konpartitzen dute, 

Errobi gainealdeko memoria, sustut Garazi-Baigorri Baigorri-Garazi ardatza kurrituko dugula. 

Pisu handia hartzen dute pertsonaiek, giristinoek, errugbi jokalariek, turista landesek, xinaurri 

jaleek, zakurrek, arraintzariek, ihizi zaleek, etxalde itzaltsuetako auzoek, orobat behar den 

bezalako jendeak. Izan ere, ipuinok daude idatziak behar den bezalakoa zer den esplikatzearen 

beharrik ez dutenentzat. 

Bada mundu baten aurkeztea, ez hainbeste jujatzea, egin dezagun geure irakurketa 

propiala. Begien aurretik pasarazten dizkigu itxura batean ezdeusak diren kontuak, pasarte 

ustez inokuoak, baina momenturen batean punturen batean kraska egiten dutenak. Besteren 

gainetik, tentsioa baita leku jende istoriook bizi dutena, azaleko bake moduko baten pean 

borborra da hemen lehertzen dena. Ipuinok badute beltzetik, exijenteak dira hizkera aldetik, 

askeak estilo aldetik, oroz gain nabarmentzekoak literatura aldetik. 

Segida ez dute izan, edo urria, Euskal Kama Sutra hartan ere parte hartu baitzuen Lukuk 

beste ilustre batzuekin batera. Antzerkigile gisara gogoratuko dugu, hartara, nahiz baita ere, 

eta ipuin bilduma bakarra kaleratzen badu ere, ipuingile destakatu modura. Botoiletan honek 

merezi du hainbeste. 
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Itzulerari pultsua 
 

Martin Ugalde, Itzulera baten historia 

Elkar, 1990 

 

Martin Ugalderen idazle kasua da bitxia. Begiratzen dituzu manualak, eta exilioko idazletzat 

hartzen dute askok. Hain estrainioa ez dena, bidenabar: exilioan idatzi zuen bere euskarazko 

literaturaren zati inportante bat, batez ere antzerkia eta ipuina; besteak beste, euskarazko 

lehen ipuin bilduma moderno gisa hartu izan den Iltzalleak. Baina 1990ean, aspaldi Euskal 

Herrian, argitaratu zuen Ugaldek exilioarekin zuzen lotuta dagoen eleberri bat, exilioaren 

ifrentzu den itzulera gaitzat hartzen duena. Eta, ifrentzu guztien antzera, exilioaren itzalpean 

geratzen denez itzulera, bakan izateagatik merezi du arreta Ugalderen Itzulera baten historia 

eleberriak. 

Venezuelatik Euskal Herrira datorren neskatxa narratzaile, bitartean eta bertan gertatzen 

zaizkionak kontatzen dizkigu, bizipide pertsonal baina era berean unibertsal izan daitekeen 

batean: nahiak eta ezinak, ametsak eta eguneroko gordinak, kontatu dizkiotenak eta benetan 

direnak, gero egiatan aurkitzen dituenak. Gurasoen aberria ez da erdia, ez berea, ez jada 

gurasoena; itzulerak ez dakar erabateko poztasuna, ez etxekoen batasuna, ez bada 

utzitakoaren nostalgia gazia. Itzulerako barkua hartzen denean ez baita bukatzen exilioa. Inoiz 

bukatuko balitz, gaitz erdi. Eta gero daude gutarrak, ez denak uste bezain aingeruak. Ai, 

gutarrak: “Ikusten da jende txarra dela; geure jendea bada ere”. 

Eta eleberriak ematen duen aberriaren kontzepzioak egiten du kirrinka gehien. 

Narratzailearen aitaren aberria da arrazista: “Venezuelan normala zen ahaidekoren bat beltza 

izatea, baina ez hemen; aitatxori askotan entzun nion argudio hau Euskal Herria 

goraipatzerakoan”. Eta aita bera da matxista: “Zer pena zu geure familiako gizonezko nagusia 

ez izatea!”, diotso alaba narratzaileari. Aipatu gabe familia tradizionalaren baloreek estutzen 

dutela hemen bizitza. Luze gabe aitak, heriotza, nahi luke “geure lurrean gertatzea, seme edo 

alabaren bat ezkonduta ikusi eta bilobaren bat ezagutu eta gero”. Amen. 

Herrenak aipatzen hasita, esan, estilistikoki hautu arraro batzuk daudela: kontakizuna 

dago, adibidez, harridura esaldiz josia —ondo legoke guztira zenbat dauden zenbatzea—. 

Baina horiek kontuan hartuta ere, bakan izateagatik da irakurgarri Itzulera baten historia; 

hartzen diolako, fikziotik, euskal exilioaren itzulerari pultsua. Eta ondorio gisa uzten digulako 

sententzia bat: “Hasita nintzen pentsatzen, egiatan, neuk ez nituela inoiz aitatxok bere lurrean 

ikusi zituen mirariak ikusiko”. Izan ere mirariak, ez literaturan, gauza jakina da non ematen 

diren. 
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Bueno, bai eta ez, badakizu 
 

Laura Mintegi, Ilusioaren ordaina 

Erein, 1983 

 

Honezkero jakingo duzue: Laura Mintegi lehendakari da. Azken orduko berririk ezean, Euskal 

PEN Klubeko lehendakari da Laura Mintegi, Eusko Jaurlaritzako lehendakarigai izateaz gainera. 

Apenas aipatu da hautes lasterketan sartu zenetik, baina gauza ezaguna da lehendakarigai 

baino lehen Mintegi idazle genuela. Eta deskuidatzen bazarete lehen lehendakarigai idazlea 

ere bai —ez, ordea, lehen literaturzalea, Patxi Lopezek ondo baino hobeto erakutsi bezala—. 

Hemen, beraz, Mintegiren perfil —nahita edo nahi gabe— deskuidatu hori hartuko dugu 

mintzagai. 

Ezen ugari baitira argitaratutakoak, 80ko hamarkadan hasi eta gaur egunera artekoak; 

ipuin bilduma bat eta bost nobelako korpus literarioa osatzeraino. Nobelak izan dira gerora, 

baina ipuinak izan ziren aurretik, 1983an. Ilusioaren ordaina bildumaren genesia Ana 

Urkizaren Zortzi unibertso, zortzi idazle liburuan aitortzen digu Mintegik berak: Donostia Hiria 

sariketara aurkeztu eta irabazi egin zuen. Horri esker, Erein argitaletxeak liburu bat 

argitaratzeko eskaintza egin zion. Ipuin batzuen zirriborroak zituen eta uda eman zioten 

zirriborro haiekin liburua atontzeko: “Nik, ausart, baietza eman nien, jakin gabe gai izango ote 

nintzen liburua egituratzeko eta bukatzeko, eta bai, gai izan nintzen”. 

Eta bilduma irekitzen duen “Satorzuloak” ipuinak irabazi zuen aipatutako 83ko Donostia 

Hiria. Eta bildumako beste ipuin pare bat ere izan ziren garaian sarituak: “Paris edo” 83ko 

Santurtziko udala sariarekin; “Ez dadila belu izan” suertatu zen 82ko Kirikiño sariko finalista. 

Eta bildumak azkenerako uzten duen inpresioa da, ez hainbeste sariketa batek ziurtatu 

beharko lukeen lan literario baten berezitasun, bakartasun, ertzez beteriko 

borobiltasunarena, baizik eta uda batean apailatua izan den sortarena. Laino, herabe, 

beharrezko puntxik gabe, bai eta ez, epel xamar uzten zaitu azkenerako. 

Gertatu izan da Laura Mintegiren beste lan batekin, Bai… baina ez estreinako nobelarekin. 

Zuzenketa lan handia egin zela, sintaxia, lexikoa, estiloa, elkarrizketak. Berridatzia eman zela 

86koa 99an. Eta ikusten dugu eskuetan dugun Ilusioaren ordaina hau ere, 99koa, 83ko haren 

edizio zuzendu eta eguneratua dela. Baina Bai… baina ez harekin gertatzen zenaren kontrara 

—lehen argitalpenak kritika zorrotzak jaso zituen, edizio berridatziak irakurketa berri 

eskuzabalagoak—, lehen ipuin bildumaren bigarren edizio honek ez dakit orijinala hobetzen 

duen, baina ez du emaitza bete-beterik uzten. Edo, beste modu batean esanda, Iñaki Kamino 

estimatuak agerkari honetantxe 84an jaulki zituen laudorioek ez dutela ia 30 urteko galga 

gainditu. 
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Evviva, batez ere, la libertà 
 

Pier Paolo Pasolini, Gauza baten ametsa (itzulpena: Josu Zabaleta) 

Alberdania, 1998 

 

Ez dakit, hartzen dut Gauza baten ametsa eskuartean, eta ezin diot nostalgia poxi bati izkin 

egin. Denbora zaharren mira txatxua izango da, joandakoa oraingoa baino txukunagoa 

denaren ustel ustea. Maria Isabel Llaudesek esaten zuen, iragan garai oro dirudikigu hobea. 

Azken batean, aro delikatu bezain loriatsu batez ari gara: orduko hartan sartu genuen serioago 

muturra literaturaren zera honetan, dena zen berri, dena ilusionagarri. Baina, langintza zaila 

izan arren, objektiboago begiratuta ere, sentsazioak esango nuke baduela egiatik zerbait. Ez 

dela soilik nostalgia txepela, baizik eta kritika konparatiboa. Itzulpen estimagarriak egiten ziren 

garai hartan —gogoratu Miguel Torga eta Piztiak, Agota Kristof eta Koaderno handia, Josef 

Skvorecky eta Mundu mingotsa—; paraliteraturak ere laguntzen zuen, bilduma 

identifikagarriak, portada korrektoak, ukimenerako —bizio konfesaezin hori— atseginak. Inoiz 

entzun dut idazleren batek horiengatik nahi izan zuela publikatu hor. 

Iritzi horri galga jartzen dion elementu bat sartzen da, ordea, tartean: 14 urteren buruan 

ea irakurketak eusten dion, ea ni bilakatu naizen irakurle hau ez den sobera petraldu. 

Kontakizun pasionagarri gisa gogoratzen nuen Gauza baten ametsa, hain zuzen, bizitzara 

jaiotzen ari diren gazte batzuen gainekoa. Pasoliniren lehen eleberri argitaratua, idazlea gazte 

zeneko leku-denborak harrapatzen ditu, Italia ipar-ekialdeko Friuli —eta friuliera bera, 

tarteka—, bigarren mundu gerra ondorengoak. Komunistak dira gazteok, ez hainbeste 

ideologiagatik, gehiago kondizio sozialak hartara behartuta, landa giroko langile; herrian ezin, 

emigrazioaren bidea hartzen dute, Jugoslaviara —“han komunismoa zagok behintzat”—, 

Suitzara, atzera burumakur bueltatzeko etxera. Ezen, han nahiz hemen, beste ezeren gainetik, 

eguneroko herstureratik urrun, askatasuna baita bilatzen dutena. 

Eta, egia da, ez da nobela inondik ere biribila —eta agian eskerrak—. Are da lau xamarra. 

Nahi baduzu, teknikoki, herrenak ditu nabarmenak, elipsiak baino gehiago dira gabeziak. 

Baina, bestalde, zeinen ondo jasotzen duen gerra osteko giro hori, industrializazioak erabat 

harrapatu gabeko testuinguru bat, non bizitzak aurrera egin duen denboran zehar apenas 

aldaketarik izan duela. Zabaleta itzultzaileak hitzaurre jakingarri askoan dioen bezala, 

hemengo gerra osteko giroa ere izan zitekeena, soilik aldatuta Nini Infant, Milio Bortolus eta 

Eligio Pereisson, eta horien partez jarrita, adibidez, Amado, Demetrio eta gure Felix. 14 

urteren buruan oraindik usain dezakegu askatasun, ez hainbeste egarria, ezpada gosea. 
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Sasi eta asuin 
 

Pello Lizarralde, Hatza mapa gainean 

Pamiela, 1988 

 

Joan berri den urte zaharreko liburu onenen artean jarriko nuke, ezbairik gabe, Pello 

Lizarralderen azkena, Orbanak. Soil-sotila, zurruna, intentsua, tentsioz betetako nobela su 

eztitan ondua. Ondo dio eleberriak western bat filmatzeko ematen duela dioenak. Eta ez da 

bakarrik azken liburua, aurrekoak ere halakoxeak ditu, Iragaitzaz —ilunbistan—, Larrepetit, 

Un ange passe —isilaldietan—, Sargori; onak. Ez nizkion ezagutzen hasierak, 80koak, baina 

banuen erreferentzia baliotsua: E pericoloso sporgersi lehen nobela aitatu zuen Harkaitz 

Canok —eta Cano beti da garantia— liburu ahantzien Sautrela hartan. Bilaketa hasi nuen bada. 

Alferrik. Deskatalogatua. Aurkiezina. Desagertua. Lehen nobela eskuratzeko ezintasunak 

ekarri ninduen Hatza mapa gainean bigarren honetara. 

Haria ez du sobera konplexua: ez dakigu nondik, zer, norengandik, baina ihesean dabilena 

da liburuko pertsonaia-protagonista. Mendian gora, behera, inolako heldulekurik gabe: ez 

dakigu zer egin duen, zerbait, nor den, non dabilen. Euskal Herrian bai, hori seguru, ez bakarrik 

“intxaur batzuk, gazta eta ogia” jaten dituelako, ez bada “errosarioa errezatzen” entzuten 

delako. Ekintza ez armatu ez bestelakorik gabea da testua. Ihesa da osoa, sasi eta asuin. Ia ez 

da agertzen bestelakorik. Soilik neska batek lagunduko dio zereginean; tira, lagundu, hori 

irakurleak ebatzi beharko du irakurketa bururatu ondorenean. Beste ezer gutxi, eztarriko mina 

biziagotuko zaiola kontakizunak aurrera egin ahala, irakurleak min hori sentitzeraino. 

Eta ez da Lizarraldek pertsonaia bat ihesean jartzen duen lehen 

aldia. Orbanak nabarmendu dugunez, esan, bertako pertsonaia nagusietako bat, menditarra, 

orbanduna, zordun zaiola Hatza mapa gainean honetakoari. Oso zordun. Ez da, deabruak 

guarda, inondik ere salaketa. Pentsa, erremixaren alde bagaude eta, beti ere, Fermin 

Muguruza gogoan, zerbait berria aportatzen badu. Eta Branimir Scepanovicen A boca chea de 

terra hura ere gogorarazi dit, are, uneren batean, jazartzaileak imajinarioak direla pentsa 

daitekenean. Oroitzapen ona. 

Azken buruan, tanta bat da Hatza mapa gainean Lizarralderen obra osoan. Nobela 

laburtzat hartzen bada ere, ipuin, eta ez oso luzea, baita finean —Lizarralderen lehen ipuin 

argitaratua, inork ezeztatu ezean—. Zergatik ekarri hartara ipuinxko bat tarte honetara? Bada 

ez soilik halakoak gomendatzea, euskarri dijital berriekin eta abar, erabat gaurkoa delako —

hala berreskura liteke, luze gabe, E pericoloso sporgersi deskatalogatua—. Baizik eta batez ere 

izan zelako literatura obra ezin interesgarriagoa martxan jarri zuen hastapen hazietako bat. 
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Lehen thriller nafarra-edo 
 

Mariano Izeta, Dirua galgarri 

Auspoa, 1962 

 

Zalapartatxoa eragin du ezjakintasunak: atera berri duten gaztelaniazko eleberri bat omen da 

lehen thriller nafarra. Noski, beste ezer baino lehen, sinetsi behar dugu izen hori merezi duen 

ezer egon daitekeenik. Gero, irribarrea marraztuko zaio Nafarroan egin den literatura gutxi-

asko ezagutzen duenari. Iban Zaldua eta Juan Kruz Lakasta aurreratu zaizkit: Miguel Sanchez-

Ostiz eta enparauak ahaztu gabe, euskarazko hainbat etsenplu ekarri dizkigute. Alberto Ladron 

Arana aipatzen zuen Zalduak, eta Aingeru Epaltza eta Jon Alonso nabarmentzen. Atzerago 

jotzen zuen Lakastak, Oskillaso ekarriz, eta ustez guztietan aitzindaria, Mariano Izeta. Ez diot 

nik, ez Lakastak soilik. Aingeru Irigaray euskaltzainak gaztigatzen digu 62ko Dirua galgarri 

thriller nafarraren peredikuan: “Euskaraz leenbiziko liburua ote da hau Baztanen? Polizia-

nobela bezela bai, leena da”. Eta esaten duenak Baztanen, esaten du Nafarroa osoan —beti 

ere, bihar agertzen ez bada eskuizkribu bat, nik dakita, Zaraitzuko ibaxan—. 

Baten batek objekzioren bat jar dezake, hala ere. Esaterako eleberriaren haria Parisen 

gertatzen dela. Baina, zer, donostiar batek Nafarroan kokatzen badu thrillerra da nafarra, eta 

nafar batek Parisen kokatzen badu ez da? Gainera, ze demonio, “oraindik biotzean zituzten 

Euskalerriko oiturak eta mintzaira” liburukoek. Zalantzarik ez da thriller batek bete 

beharrekoak biltzen dituela: lapurrak, luze gabe, Subemandile, Mirue eta Zapelatza, Pizti eta 

Beltza —eta hemen neroni urduritu naiz, beltzek ez orain atletismoan, aspalditik kendu 

baitigute lekua euskal nobeletan ere—. Poliziak, behar bezalakoak, atxilotuari esateko kapaz 

direnak: “Zuk ainbertze maite baduzu zure sorlekua, zergatik etzara beingoan Kongora 

goaten? Emen eztugu beltz bearrik”. Eta, bistan da, heriotzak, kurioski, kasu honetan, erabat 

argitzen ez direnak. Baina ez pentsa literatura handiaz ari garenik —thriller bat literatura 

handia izan daitekeela uste badaiteke—: oso da lañoa eleberri osoa, dena ateratzen da ongi 

lehenengoan, zuzen doa aurrera gertaeren marra, presaka kasik beti batetik bestera. 

Mariano Izetaren Dirua galgarri honekin abiatzen den ibilbideak, momentuz, Jon 

Alonsoren Zintzoen saldoan hartan dauka azken geltokia —eta azken horrekin plazer puskaz 

handiagoa hartuko du irakurleak, baiki—. Eta ez zaizkit etiketak bereziki axola. Nahi baduzue 

prest nago “Mosen Bernat Etxepareren kantuia” bera lehen thriller nafar gisa onartzeko. Baina 

zeinen ondo datozen batzuetan besteren ezjakintasunak geure buruei errepasotxo bat 

emateko. 
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Hau ere esnetsu eta zopatsua 
 

Arantxa Iturbe, Lehenago zen berandu 

Alberdania, 1995 

 

Literatur lanen zerrenda mehe baten jabe da Arantxa Iturbe. Agian irratiari eskaintzen 

dizkiolako ordurik behinenak —arratsaldero aritzen zaigu, aste barruan, euskarazko irrati 

publikoan—. Agian zutabegintzari ematen dizkiolako ordurik libreenak —igandero 

argitaratzen du artikulu bat, euskarazko egunkari bakarrean—. Eta, hala ere, literatur lanen 

zerrenda mehe baten jabe da Arantxa Iturbe. Mehea izanagatik ere, literatur lanen zerrenda 

interesgarri baten jabe. 

1992koa du lehen narrazio bilduma, Ezer baino lehen. Gorka Bereziartuak kitatu zituen 

liburuarekikoak tarte honetan bertan. Besteak beste, best-seller izaera aitortzen zion —“18. 

edizioa” dioen gerruntze gorriarekin—, baina desberdintasunak —eta indarguneak— 

seinalatzen zizkion nazioartean gehien saltzen den liburu ereduarekiko. Hartara, esan 

genezake, betetzen zuela Iban Zalduak bere blogean oso zailtzat jotzen duen hura: aldi berean 

esnetsu eta zopatsu izatea, salmenta handiak —jarri nahi adina komatxo— eta, tira, goi 

mailako kalitate literarioa ez dakit, baina bai kalitate literario nahikoa, kritikak ere 

nabarmentzeko modukoa. 

1995eko bigarren narrazio bildumak, mintzagai dugun Lehenago zen berandu honek, 

edizio ugari izan ditu —eskuartean daukadan 2006ko aleak 6. edizioa dela dio—. Beraz, zeozer 

saldu da. Eta kalitate literarioari dagokionez maila nabarmengarria aitortu behar zaio, halaber. 

Hau ere esnetsua eta zopatsua dela, alegia. Arestian aipatu dugun Zaldua berriz aipatzeagatik, 

esan, adierazi izan duela inoiz Lehenago zen berandu honekin hartu zuela atzera interesa 

euskarazko literaturarekiko, eta, batez ere, euskarazko narrazioekiko. Eta 95eko kritika 

apurrek era berean ondo hartu zuten —pentsa, Goenkale telesail arrakastatsuaren antzik 

bazeukala esateraino—. Baina guretzat garrantzitsuena: 2013an gustura irakurtzen direla 

bertako ipuinak, fresko mantentzen dutela gaurkotasuna. 

Izan ere, denborarekin gutxi aldatu diren giza-harremanak dituzte ardatz: gizon-

emakumeen artekoak, senar-emazteen artekoak, maitale, lagun, guraso-seme-alaben 

artekoak. Familia, zentzurik zabalenean, eta bere zirkunstantziak harrapatzen dituzte, 

begirada zorrotz, arretatsu, sarri zirtolari batekin. Umorea baita nabarmendu beharreko beste 

ezaugarrietako bat, fina. Eta hizkera, azkenik, batere apaindurarik gabea, baina ez horregatik 

errazkerian erortzen dena. 

Ai, ama! eta Kontu-jaten aurrekoengandik ezberdinek osatzen dute Arantxa Iturberen 

literatur lanen zerrenda mehe baina interesgarria. Ordurik behinenek eta ordurik libreenek 

uzten dituzten beste ordu horietan idaztera animatzea, asko eskatzea izango da akaso. 
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Buru-buztan urrupatzekoa 
 

Telesforo Monzon, Langosta baten inguruan 

Elkar, 1995 

 

Telesforo Monzon politikaria bai, noski, nola ez. Telesforo Monzon letragilea ere bai, Itziarren 

semea, Lepoan hartu, Batasuna. Telesforo Monzon poeta pixka bat, 36ko gerra osteko exilioak 

idatzitakoa begiratzen aritu zarelako. Telesforo Monzon antzerki idazlea entzutez, biografia 

irakurri diozulako. Baina Telesforo Monzon prosagilea ez, hori ez. Esan nahi dut erabat 

ezezagun zitzaidala Monzonen fazeta hori; eta pentsatzen dut niri bezala beste askori. Baina 

izan badu prosa lanik, aukeratu, bildu, liburuan argitaraturik esan nahi dut, Langosta baten 

inguruan izenarekin. Koldo Izagirrek egin zuen aukeraketa eta egin zion hitzaurrea. 

Hitzaurrean esaten zaigu, adibidez: “Lizardiri bezala gertatu izan zaio Monzoni ere neurri 

batean, poetaren ospeak ezkutuan utzi izan du prosagilearen handia”. Poetarenak, antzerki 

idazlearenak, kantugilearenak, politikariarenak. Biak omen dira, ordea, Lizardi eta Monzon, 

prosan ere handi. “Uste izan dugu euskal kazetaritza Kirikiño zela eta ezer guti besterik”; baina 

gero gehitzen dira Larreko, Manezaundi, Jean Etxepare, Zerbitzari, Salaberry, Larzabal, 

Etcheberry, Monzon bera, “euskaraz idatzi diren irakurgai ederrenen egileak”. Gaurko 

kazetaritzaren aitzindariak ezagutzeko lan horretan, beraz, geldialdia egin beharrean gaude 

Monzon-Enean. 

Eta izan artikuluak dira liburu honetan biltzen direnak, Alderdi aldizkari klandestinoan 

1949. eta 1960. urteen artean argitaratuak. Urte politikoki gorabeheratsuak Monzonentzat, 

1952an utzi baitzuen kontseilari kargua, alderdia utzi gabe, Euzko Gobernuarekiko 

desadostasunengatik. Hala ere, “Agirre Lehendakariaren gaubeila” artikuluan kontatzen zaigu 

nola Monzonen etxeak hartu zuen Jose Antonio Agirreren gorpua, dagoeneko 1960an. Baina 

ez pentsa, eta artikulu gogoangarri hori alde batera utzita, gainontzeko testuek zera politikoa 

hunkitzen dutenik. Kontrara, gai askoz mundutarragoak, egunerokoagoak, herritarren 

kezkengandik gertuagokoak dira hemen aurkituko dituzunak. Ondo baino hobeto laburbiltzen 

da hori hitzaurrean: “KAS alternatibaren puntuak buruz ikasaraztea baino eraginkorrago 

zeritzon ipuintxo bat kontatzeari”. Eta estiloa bera ere, hizkera, are euskara batuaren aurreko 

euskara batua —bizkai-gipuzkoa mugakoa, lapurtarra, erabat gaurkoa—, eduki horiei dago 

hertsiki lotua, irisgarria nahi du izan —eta bada—, irakurria. Azken batean Langosta baten 

inguruan, hasi eta buka, oso egiten baita gozoa, irakurgarria, buru-buztan urrupatzeko 

modukoa. Artikuluak argitaratu ziren garaian, seguruenera, baina baita 2013ko begiekin ere 

begiratuta. 
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Bakan ale bitxia 
 

Mayi Pelot, Teleamarauna 

Maiatz, 1987 

 

Unibertsalki izan duen bigarren mailako estatusari gehitzen badiogu hizkuntza, begi-kolpe 

batean ikusiko dugu ez dela bereziki oparoa euskarazko zientzia fikzioa. Idatzi izan da, noski, 

Iban Zalduak inoiz aitzindari deitu dituen haiengandik hasita —eta bereziki nabarmentzen 

zuen Xabier Kintana, Izar berria nobela (1969) eta Ukronia (1972) ipuinarekin—. Baina ez 

generoa BBVA ligara igotzeko adina, edo adinakoa. Hala ere, eman izan ditu bakan ale bitxiak. 

Zalduak espezialisten taldean kokatutako Mayi Pelotenak, esaterako. Kasu kuriosoa da Pelot: 

batetik, Itxaro Bordaz landa, Ipar Euskal Herriko emazte idazle gutxietarikoa baita —gehienak 

ere Maiatz-en bueltakoak—. Eta, bestetik, idatzitakoa, esklusiboki ia, izan delako zientzia 

fikzioa. Maiatz aldizkariaren 5. zenbakian, 84ko apirilean, narrazio luze bat —

“Telelabirintoa”—, eta ipuin bilduma bat urte bete beranduago, Biharko oroitzapenak. Bikaina 

lehena; gorabeheratsuagoa bigarrena, Mikel Antzaren hitzetan. 

Eleberri laburra da hirugarren emaitza, Teleamarauna —eta ez du zerikusirik Antzak 

laudatuarekin—. Narrazioaren haria da fin-fina: hainbat lagun, onak, elkartzen dira 

telepatiaren bitartez galaxiako jendea kontrolatu nahi duen bat, gaiztoa, menperatzeko. Ados. 

Horraino argumentua. Nabarmengarriena, aldiz, iruditzen zait Pelotek sortzen duen mundua: 

traturra mañetikoaren lantzen dute lurra; airetxaluparekin lekutzen dira batetik bestera; 

mikroordenagailu EN 24 belarridunak erabiltzen dituzte. Jantzi ahal dute jeroihalezko 

galtzatorra, pontxo luze bat, bestela, gorrixka berdea, uso paparo margokoa, oinetan espartin 

G araberakoak. Bizi ahal dira kontainer-jauregitxo kuttun zainduetan, iglubok modukoetan, 

barrua hyperfeldrozkoa, ohean thermotxarpoila. Laseraiztoak erabiltzen dituzte sugegorrien 

hiltzeko; droga gisa marruskatzen dute Deltako sashikat ostoa; esqwara bera, uronarra da, 

Antares aldekoa. Dena nahi bada oso xaloa, nahi bada oso lañoa dena, baina, eta akaso urteek 

ematen duten distantzia ironikoarekin, irribarre batez irakurtzen dena. 

Eta ez zuen askoz gehiago argitaratu Pelotek. Irudipena daukat gerora ere ez dela bereziki 

hobetu euskarazko zientzia fikzioaren egoera. Aukera bat da, hartara, Iban Zalduak hasieretan 

gaztelaniaz idatzi zuen zientzia fikzioa euskarara itzultzea itxarotea —eta, badakizue, gero 

frantsesera, ingelesera, hungarierara, eslovenierara… azkenik buelta gaztelaniara itzultzeko—

. Baina akaso emango digu satisfazio berehalakoagoa euskarazko zientzia fikzio ez bereziki 

oparo horretan aztarrika aritzeak, bakan ale bitxi horietako batekin topo egiteko. 
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Bilduma izatera iritsi ez zen bildumakia 
 

Salvador Espriu, Euskal Erria (itzulpena: Juan San Martin) 

Egan, 1967 

 

Hilaren hamarrean beteko zituen Salvador Espriuk ehun urte artean bizirik balego. 
Narratzailea, antzerkigilea, baina batez ere poeta, are Kataluniako poeta nazionala. 
Ospakizunetan dugu aberri ttikia: Espriu urtea 2013.a, suziri-girlandak dira nagusi, 
idazleari, idazlearen obrari eginiko gorazarreak. Estaturik gabe baina nazio izanik 
jokatzearen abantailak. 

Gurera, poeta izan da esklusiboki ekarria. Jose Antonio Loidik poema bat, 1965. 
Koldo Izagirrek eta Gerardo Markuletak gerora, garaikideago. Baina Juan San Martin izan 
da Espriu gehien euskaratu duena. Haren bi lan garrantzitsu, Sinerako liburua (66) eta 
Zezen larrua (83-86). San Martinek itzulitako beste lantxo batek, ordea, jartzen du 
makinaria guztia martxan. 

Egan aldizkaria, 1967ko alea. Bertan, hiru poema: “Illargia”, “Karlos Ospetsuaren 
illobia”, “Aizea”, Espriuk idatziak —lehen-azkenaren tituluak orijinalean ere euskaraz—
, San Martinek itzuliak. Dena hortxe geratuko zen, oso ondo, hiru poematxo, Espriuk 
hainbeste maite omen zuen Euskal Herriari eskainiak, hartuko ez bazenitu 68ko obra 
osoak, aukeratuko ez bazenu Poesia liburukia, irekiko ez bazenu Zatikiak, bertsetak, 
intentzioak, matizak izeneko atala. Hara, lau poema, País Basc epigrafepean: “Ilargi”, 
“La tomba de Carles el Noble”, “Aizea”, gehi 67-08-06ko data daraman “Biar”. Saski-
naski bat da atal hori, enkarguz idatziriko poema sortak dira gehienak, baina badira 
bildumakiak. Euskal Herriari itxuraz idatzi nahi izan zion bildumaren ernamuin horren 
gisakoak. Bilduma idatzi nahi zuela ez dago zehatz inon jasoa, baina gauza jakina da inork 
eskatu gabe idatzi zituela poemok. Logikatik badu: 58an adierazi zuen “kolektibitatearen 
zikloa” hasteko asmoa, poesia zibikoago bat, bertsoen diskurtsibitatea, salaketa 
bokazioa, herriaren errealitate politikoaren presentzia identifikagarria. 60ko La pell de 
brauk erakusten dizkigu ezaugarriak: transizio liburua dugu, Sinerako mitotik —aberri 
ttikia eta mundu galdua— Sepharadenera —iberiar penintsulari hala esaten zioten 
diasporako judutarrek—. Adituek diote: hasten da konbinatzen heriotzaren eta giza 
kondizioaren gaineko hausnarketa lirikoa, Espainia frankistaren gaineko kritika 
irmoarekin. Eta gero dago Euskal Herriarekiko Espriuren miresmena. Lehendakariari 
idatzi zion 83an: esku abil eta jakitunetan zegoela Euskadiren kausa gorena, bere 
sentitzen zuena. 

Obra osoen ondorengo edizioetan, guztira sei dira Euskal Herriari eskainitako 
poemak: aurrekoei gehitu behar dizkiegu “Gau” (69) eta “Abesti bioztun bat naiz” (70). 
Eta onena: antza, oraindik geratzen da ineditoren bat. 
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Berdin udazken, negu, udaberrian 
 

Xabier Aldai, Bazterrekoak 

Susa, 2000 

 

Hamahiru urteren buruan liburu bati atzera heltzea ez da beti ariketa samurra. Zertan den 

orain hainbeste egindako irakurketa, nola eragin dion denboraren iragaiteak, zu zeu 

zenbatean zahartu zaren. Are gogoratzen baduzu liburu hura zela nabarmentzeko modukoa. 

Baina, noski, hogei urte zenituen orduan, bizitzaz ez zenekien ezer. Aurretik ezagutzen zenuen 

autorea. Bala zeru urdina, 1993koa. Gogoan duzula, zuk zeuk erositako lehen liburuetako bat. 

Gogoan duzula, harri eta belarri utzi zintuena erabat: zer jaten du mutil honek hemezortzi 

urterekin publikatzeko halako liburu bat. Demasa. 

Urpekari trapuak jantzita, beraz, hamahiru urte behera egin dut Xabier Aldairen 

Bazterrekoak ipuin bildumarekin. Eta, zer nahi duzue esatea, iruditzen zait denborarekin egin 

duela hobera, ardoen antzera. Izugarri harritu nau berriz, hamahiru urteren buruan, zer ahots, 

zer sendo, zer gordin. Izugarriak —eta hitzaren edozein adieretan— egin zaizkit berriz 

“Ehiztariak”, “Jostailuak”, “Uruguai bizi da”, “Han belarra beti berde baita”. Udan irakurtzeko 

modukoak denak, plaian, mendian, etxeko sofan —nik neuk herriko bestetara ere eramango 

nituzke, lasai asko—. Baina irakurtzekoak, berdin udazken, negu, udaberrian. 

Pena bakarra daukat, 2000ko Bazterrekoak izatea Aldairen azken liburu argitaratua. Ez 

dakit idazten jarraitzen duen —agian, suerte pixkatekin, bai: 2010ean sari bat irabazi zuen 

“Lanbrotan” izeneko ipuinarekin—. Jarraituko balu, ordea, irrika biziz itxarongo nuke idatzi 

duen horren argitarapena. Bestela luzeegi egingo baita Bazterrekoak berrirakurtzeko beste 

hamahiru urte itxaron behar izatea. 
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Dena zen errazago 
 

Agota Kristof, Atzo (itzulpena: Eskarne Mujika) 

Alberdania-Elkar, 2003 

 

Nik ez dakit nola iritsi zen Agota Kristof euskarara. Esan nahi dut, mundu mailako izen ezagun 

bat izan gabe —gaur egunean ere ez da, nahiz inon irakurri dudan inoiz Nobel sarirako 

hautagai izan dela—, Espainiako liburu merkatuaren bermerik izan gabe —eta oraino da 

autore bat Espainia aldean nahikoa gaizki tratatua—, nola baten batek hartu zuen 1997an 

Kristof euskaraz emateko deliberoa. Esango didazue Frantzian Le grand cahier argitaratu eta 

berehala izan zuela jesukristoren arrakasta. Ados. Esan nahi dudana da, euskaraz argitaratzeko 

apustua egin zen bezala, lasai asko utzi ahal izan zutela bere horretan. Ez zen lehen aldia 

izango. Baina baten batek izan zuen Koaderno handia ateratzeko ideia brillantea. Eta geroko 

istorioa ezagutzen dugu: auskalo zenbat edizio, auskalo zenbat ale saldu, auskalo zenbat 

irakurlerentzako erreferentzia. Pentsa, klubetara eramaten dute oraindik. 

Kristofek argitaratu zuen laugarren eleberria den Atzo honen kasua, ordea, are zait 

bitxiagoa. Literatura unibertsaleko 103. emaitza baita. Eta bildumaren arduradunek behin 

baino gehiagotan agertu baitute argitaletxe komertzialekin ez lehiatzeko borondatea. Esango 

dut berriz: Kristof ez zen —ez da— idazle kanonikoa. Beharko luke, hartara, gisa horretako 

bilduma batean lekua? Are aurretik euskaraz dagoeneko haren eleberri arrakastatsu bat 

bazela kontuan hartuta? 

Kontuak kontu, gauza da Atzo hau ere euskaraz daukagula —eta hirugarren bat, Berdin 

dio narrazio laburren bilduma—. Zer kontatzen zaigun bertan? Tobias Horvathen istorioa, 

Tobias Horvath berak azaldua —“Izenik gabeko herri batean jaio nintzen, garrantzi gabeko 

herrialde batean”—. Gerratik ihesi, babes-herri bat hartzera behartua, fabrika bateko katean 

kondenatua —“beti zulo bera pieza berean; hamar mila aldiz egunean”—. Eta Kristofen 

biografia zertxobait ezagutzen duenak berehala igarriko dio bi bizitzen arteko paralelismoari. 

Kristofek aitortu zuen Atzo zela bere testurik autobiografikoena. Tobias emakume baten 

oroitzapenak, hura inoiz elkartuko zaionaren esperantzak bizi du, gainera. Hemen biltzen du 

eleberri laburraren muina: “Nire bizitzari dagokionez, hitz gutxitan laburbil daiteke: Line etorri 

zen, eta gero berriro joan zen”. 

Zorrotza, gordina, krudela, umore beltz ukituekin. Lehorra, biluzia, garratza, hezurraren 

hezurra baino ez da. Atsekabe, desesperantza, min dosi doiak ditu. Eta erbestearen, 

bakardadearen, memoriaren gaineko ariketa kolpagarria da. Esaten du eleberriak: “Atzo dena 

zen ederrago”; baina esateko pixka bat aurrerago: “Oraina besterik ez dago”. 
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Garaiari zegozkion bidezidorretan 
 

Jean Etxepare Landerretxe, Mendekoste gereziak 

Erein, 1991 

 

Batekin aski ez eta bi Jean Etxepare ditugu euskal literaturan. Irakurleon zorionerako, bistan 

da, bi-biak izan baitira, bakoitza bere garaian, bere zereginean, izen nabarmengarriak. Gure 

gaurko Etxepare da Landerretxe, Gaztea ere deitua, ez umore beltz gutxirekin: gazterik hil 

zelako deitzen zaio hala. Eta gazte hil zen, alajaina, 24 urterekin, bihotzeko eritasunak 

eramana. Ordurako, ordea, idatzita utzi zituen antzerki lan batzuk, ipuinekin lortu zuen goren 

gradua. Mendekoste gereziak da azken gintza horren emaitza. 1957tik 1961era bitartean 

hainbat aldizkaritan ateratakoak sartu zituen Piarres Xarritonek bertan, 1963an, Goiztiri 

etxean. Guk irakurri dugu 1991n Inazio Mujika Iraolak Ereinerako apailatu ziona. 

Eta ez dut liburua hona ekarri haurrentzat diruditen ipuin horiengatik. Nahiz batzuk diren 

karamelu hutsa: “murru guziak dena zukrea dira, arbola guziak dena xokoleta, fruita guziak 

dena oñoña”. Nahiz batzuk, azaleko lainotasunaren azpitik, ezkutatzen duten zerbait ilunagoa. 

Ez dut liburua hona ekarri bukaera aldera dituen artikulu apur horiengatik. Nahiz 68a urrun 

delarik oraino euskara batua fermuki eskatzeko argitasuna erakusten duten: “Eskuararen 

batasuna ez badugu egiten, xahu gure eskuara maite”. Ez dut ekarri Baionako zezen-plazako 

korriden kronikengatik —Luis Miguel Dominguin, “plazatik atera da, gaizoa, oihukatuta eta 

xistukatuta”—, edo bilduma errematatzeko irakur daitezkeen bi poemengatik —bata, gainera, 

portugesetik itzulia—. 

Liburua hona ekarri dut, batez ere, “Kurutze gorriak”, “Argi-zirrinta”, “Itsas-izarra” 

bezalako ipuinengatik. Harrapatzen duelako kanpañaren akitzea, hiriaren esklabotza, 

Ameriketako diru erraza. Esaten digulako, punkien aurretik, etorkizunik ez dagoela, edo 

egotekotan beltza. “Ardiez, bihiez, aroaz, herriko sortzez, hiltzez eta ezkontzez” baizik ez 

dakigulako mintzatzen euskaldunok. Egiten duelako inmobilismoaren kontra: “Beti leku 

berean egoitea ere gibelerat joatea da”; irakurzaletasunaren alde: “ez dute senditu behar 

norbait katiximatik kanpo oraino katixima egiten ari zaiotela”; gizon-emazte harreman 

osasuntsuagoaren aldarria: “Sobera maite dut Mayalen haren nagusi izateko”. Ikus zer dioen 

soldaduez “Kurutze Gorriak” ipuinean. Zer dioen gerlaz “Etxekoak” izenekoan. Zer dioen 

laborantzaz: “Eskual-Herria ez dutela ote ta iratze zangoek salbatuko”. Xarritonek ere igarri 

zion. 

Eta ekarri dut, ez duelako agian Martin Ugalderen 1961eko Itzailleak haren, generoan 

lehena, batasun tematiko eta estilistikorik. Baina bai, ipuinak moderno izan nahi zuen hartan, 

nobedadea ekarri zuelako, eta sartu zuelako generoa garaiari zegozkion bidezidorretan. 
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Neguko hotza bezain ona 
 

Iban Zaldua eta Gerardo Markuleta, Ipuin euskaldunak 

Erein, 1999 

 

Halako gauza bitxirik. Izango da gehiago noski, baina ez dut gogoan gurean: bi liburu 

bakarrean, edo liburu bakarra bitan. Hartzen duzu alde batetik eta portada bat —Ramiro 

Arrueren “Erromerian” margoarekin—, izenburu bat —Ipuin euskaldunak—, egile bat —Iban 

Zaldua—. Hartzen duzu beste aldetik eta portada bera, izenburu bera, baina beste egile bat 

—Gerardo Markuleta—. Guztira hemezortzi ipuin, bi eskutara idatziak: idazle bakoitzak 

bereak, alegia. Eta izenburuak beldur dezentekoa eman lezake hasiera batean, egileak ez 

balira izango Zaldua eta Markuleta. Bi horiekin badakizu euskalduntasunaren alderdirik 

irringarri kritikable afrusenak izango direla jomuga, ez dela sekula izango euskalduntasun 

atsegin onbera kontsentsuzko bat. Eta horrek biziki lasaitu behar luke irakurlea. 

Zalantza bat izango du, halere, segur aski: irakurketa nondik hasi. Nik neuk ere izan nuen: 

eta erabaki nuen Zalduagandik hastea azkenean, baina barra kodea Markuletaren portadak 

duelako. Edo agian Markuleta narratzailea deskubritzearen plazera gehiago luzatzeko —

badakizue plazer gehien sentitzen dugula plazera sentituko dugula sentitzen dugunean—. 

Zalduaren ipuingintza ezaguna dugu, eta alde horretatik esan genezake ez dela sobera aldatu 

hasiera haietatik; eta aldatu bada izan dela ipuinak are gehiago fintzeko, soberakinak 

kentzeko, hezurretara ekartzeko, ipuinak efektiboago egiteko alegia, hobeto. Idazlearen 

beraren filtroa izan daiteke batzuetan galbaherik zorrotzena —nahiz esango nukeen beste 

batzuetan izaten dela laxoena—. Eta, hala, Zalduak 2010ean apailatu zuen autoantologian, 

Ipuin euskaldunak honetatik bi ipuin sartu izana positibotzat har dezakegu —

“Liburudendarena” eta “Zuloarena”—. Gutxi ematen du lehen kolpean, baina %25 da. 

Markuleta ipuingilea deskubritzea geratzen zaigu oraindik, ordea. Poeta gisa batez ere 

ezaguna —nahiz azkenaldian buru-belarri dabilen itzulpenetan—, Jon Iriberri izengoitiarekin 

zein izen propioagoarekin. Izan ere, hemengo hamarrak ditu, nik dakidala, liburu argitaratuan 

behintzat ateratako ipuin bakarrak. Zalduaren ipuinekiko diferenteak dira, noski, nola ez —ez 

dute irakurlearen estrainiamendua bilatzen, gaiak are fokatuagoak daude giza harremanen 

aspektu batzuetan—; baina badute ezaugarri komunik: hazkura eragiten dute, deserosoak 

dira, ez bertan goxo irakurtzeko modukoak. Ezen azken batean, eta lehentxeago aipatu 

dugunez, euskalduntasun ofizial esaten diogun horren kontra ari baitira nolabait ipuin erabat 

euskaldun hauetan. Eta hori neguko hotza bezain ona iruditzen zait gure —literaturaren— 

osasunerako. 
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Oharrak gehiago 
 

Itxaro Borda, Emakumeak idazle 

Txertoa, 1984 

 

Euskal literaturari kritika arkeologikoa egiterako orduan, zailtasun nagusietako bat da oreka 

mantentzea. Oreka kronologikoa, oreka industriala, oreka generikoa, aukeratzen diren 

liburuetan. Eta generikoa hainbat zentzutan: literatura generoei dagokionean, baina baita giza 

espeziearen generoei ere. Hala, denboran atzera egin ahala, gero eta zailagoa zait euskal 

emakume idazleak aurkitzea. Hona ekarri izan ditugu batzuk, Lourdes Oñederra, Pilar 

Iparragirre, Amaia Lasa, Laura Mintegi, Arantxa Iturbe, Mayi Pelot. Baina, konfiantza egidazue, 

ez da kausa beti erraza. 

Hartara, poza merezi dute Itxaro Bordaren saiakera bezalakoek: Emakumeak idazle. 

Antologia eta ohar zenbait. Hasteko, pausatzen du oso galdera pertinentea: “Zergatik berezi 

behar dira, euskal literatura aztertzerakoan, gizonak eta emazteak?”. Erantzunak ez dit iluna 

argitu, ordea: “euskal literatura estudiatzean gizonen zerrenda mamitsuetan emazteen izenen 

agertzeko lekurik ez litzateke”. Zergatik, emazteen izenik izan ez delako, agian? Isilaraziak izan 

direlako izenok? Jarraian ematen den emazteen euskal literaturaren historia llaburrak 

bigarrena iradoki lezake. Jarraiaren jarraian ematen den testu antologiak zalantza gehiago 

sartzen du. 

Liburuaren hitzaurrea da desmitifikatzaile —euskal gizartea matriarkalarekin, adibidez: 

“XIX. mendean moldatu mitologia hori, askatasuna nahi duten herri zapalduetan aski komuna 

da”—; da probokatzaile —garaiko euskaldun abertzale gazteen garbizaletasunaz ari dela, 

“Apez batek diona da hori”—; da salatzaile —“emazteak nahi baldin badu gizonen mundu 

hertsian mantendu, behar du gizona balitz bezala idatzi”—. Nahiz gero idazleen aurkezpenean 

tarteka irrist egiten den —Amaia Lasa, “Mikel Lasaren arreba” dela nabarmenduz, edota Mari 

Treku “Mattin bertsolariaren esposa”—. Nahiz gero antologia geratzen den ia name-dropping 

hutsean: goian aipatutako Lasa, Mintegi, Pelot, Trekuz gain, Henriette Aire, Mari Ameztoy, 

Itziar Alkorta, Nerea Azurmendi, Teresita (sic) Irastortza, Mariasun Landa, Maite Lazkano, 

Marixan Minaberri, Arantxa Urretabizkaia, Laura Uruburu eta Itxaro Borda bera —eta 

balirudike garai hartan autopunpa ez zegoela hain penalizatuta; baina, bestalde, egin al 

daiteke euskal emakume idazleen antologia bat Itxaro Borda ezinbestekoa gabe?—. Batzuk 

idazle gisa ibilbide oparoa egin dutenak. Beste batzuk antologiaz haraindiko ibilbiderik apenas 

egin dutenak. Eta hona ekartzeko idazle berririk aurkitu ez badut ere —antologiako izen 

zerrendari gehixeago tira behar, akaso—, liburua ezagutu izana dut kontsolagarri, eta ohar 

zenbait aski interesgarri. 
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Libreak eta lotuak 
 

Luis Berrizbeitia, Zoperna jenerala 

Pamiela, 1987 

 

Poesia, ez dakit mailua, baina zapata zolan iltzea zaigunoi, xamur egiten zaizkigu genero 

narratiboagoak, ez hain minbera. Horrexegatik, poeta izaera ezagun izanagatik ere, aitor 

daiteke itzulpenen bitartez ezagutu izan dudala Luis Berrizbeitia —itzulpenen bitartez 

itzultzaile bat ezagutzen ahal den heinean, noski—. Hau idazten duenaren heziketa 

sentimentalean ezinbestekoa izan da, adibidez, Gauza guztien zergatia, Quim Monzó 

katalanarena; abadinarrak itzuli zuen. Berdin, geroxeago, Roald Dahl, eta hemendik eta handik 

hartu zizkion Ixtorio hautatuak. Berrikien euskaratu duena izango da Basamortua, J.M.G. Le 

Clezio Nobel sarituarena. 

Nagiak ere gainetik kentzeko daude-eta, azken buruan, ausartu naiz Berrizbeitia 

poetarekin. Aukeratu behar eta jo dut estreinakora, 87ko Zoperna jenerala bildumara. Baina 

lasai asko izan zitekeen berdin Eremu karroinduak, olinpikoa, 92koa. Irakurlerik mendreenak 

atsegin hartuko du, orobat, Koldo Izagirrek apailatu zion kaierarekin —bada zerbait, XX. 

mendeko berrogeietarik bat—. Ezen, bateko-besteko, poemek baitute elkarren artean 

lokarria, “denen azpian epaixkaz eta gorderik bezala dagoen sentsibilidade batean”. Ez da 

erraz definitzen: irudien dotorezia, tonuaren oreka, unibertsaltasun gogoa, tradizio kultuaren 

eta koblakaritzaren baliatzea egozten dizkio hitzaurrean Izagirrek. Gehituko genuke 

hizkerarekiko xera, herriaren literaturari mira, arnas goratzeko gura. 

Eta, hara, aski azkar konturatuko da poesia irakurle alferrena ere poema narratiboak 

badirela halaber —dena delakoa dela poema narratibo izendapen hori—: “Esperantzazko 

solasa” edota “Haurra eta katabuta”, ia ipuintxo bat kontatzen dizutenak. Baina ez zaio 

bereziki kostako, era berean, bestela ebakita dauden poemak identifikatzea, koplariagoak: 

“Pariserat bidez” —Arnaud Oihenarti kuku— edota “Amodioaren urrentzia”. Ez gutxi 

kantatzeko modukoak begitandu zaizkit, Oskorrik “Negu partean mizpira” eder harekin egin 

bezala —“zu nitaz baino ni zutaz nago/ askozaz gehiago zale”—. Izan ere molde bitako poemak 

aurkituko ditu, batzuk libreak eta besteak lotuak. Baina guzti-guztiak esan daiteke direla aski 

askeak, aski buruaskiak, are aski bustiak: lerratzen dira nolabaiteko espiritu kritiko batekin. 

Eta, zer demonio, batzuek badute tarteka ukitu apokaliptiko bat, oso garaira datorrena: 

“Etorriko da eguna/ lurra ikaratu eta eraitsiko baita dorrea” (…) “eta orduz geroz oin berriek 

ebakiko dute bidea” (…) “etorri behar baita eguna/ dena berdin izatekoa”. Zoperna handia 

baita, uholde jenerala, jainkoak bidalitako zigorra; edo, nondik begiratzen zaion, 

bedeinkapena. 
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Noizbait hasten baita 
 

Anjel Lertxundi, Hunik arrats artean 

Lur, 1970 

 

Berrogeita lau urte luze eta oparoko ibilbide literarioa noizbait hasiko zen. Eta abiapuntua 

Hunik arrats artean honetan kokatu behar. 1970. Gutxigatik, Rafael Berrioren diskorik merezi 

ez duen urtea. Ipuingintza huskeria izatearen ustetik libratzen ari zen garaia. Anjel Lertxundi 

“izan zen lehena, Martin Ugalderen ondoren, ipuina modu sistematikoan lantzen eta genero 

honi literatur balio osoa ematen”, esango digu Izagirre-Mendiguren tandemak. Ipuin 

liburuaren azal-hegala mintzo zaigu orain, akaso ausarki, estreinakoa baitzen, hogeita bi 

urterekin argitaratua: Anjel Lertxundi “euskal literaturako ipuinegileen artean onenetako bat 

da”. Hasier Etxeberriaren Bost idazle elkarrizketa liburuan aitortzen du Lertxundik azal-hegal 

horrekiko ahalkea; berak idatzi ez zuela aitortzeaz gainera. 

Emaitza gogoangarrienak nobelagintzan aitortu bazaizkio ere —Hamaseigarrenean, 

aidanez; Otto Pette—, Espainiako sari nazionala saiakera batekin irabazi duen arren —

Eskarmentuaren paperak—, hasieran izan zen ipuina. Kasu honetan ipuin aski laburra, 

errebueltarik gabea, ez gutxitan bihurria. Tarteka, hegoamerikarren errealismo magiko deitu 

hura gogorarazten-edo diguna. “Luisa” ipuinean, esate batera, eta ez bakarrik “maitasuna 

ahariekin egiten” dutelako; protagonistagatik: “hamabi urterekin haurdun zen eta ez zekien 

aitaren berri. Augusto bere aita izan zezakean. Edo Augusto, bere anaia. Edo Augusto, bere 

etxean bizi zen lengusua”. Marteka saiakeratxora gerturatzen den ipuina, iritzitik iristen dena: 

adibide dira “Pentagrama bat osatu ezinean” —abeslariek, “musika fusilatu, hurkatu ditek, 

hitza salbatzearren”— edota “Bizardunen bizarra eta loretokia” —“Egun, estruktura etsai bat 

dugu eta ertilariak dira estrukturen salatzaileak”—. Tarteka eta marteka, azkenerako, izateko 

gure herriaren berri ematen digun ipuina. “At joaten geranean”, erakusgarri gisa: “Literatura 

eta ertia burgeskeriak dira”, aurrerago esateko “Marx bakarrik irakurtzea da burgeskeria”. 

Baina, tira, Lertxundik esaten zuen jada, 1970ean dagoeneko: “Snob-zale gehiegi dago gure 

herrian”. 

Berrogeita lau urte ez dira alferrik pasa, ordea; gauza batzuetan, onerako gainera: “Ba diat 

nik lagun bat astero Zeruko Argian idatziarren xentimorik kobratzen ez duena”. Lertxundiren 

obra gerora hazi da, sendotu, gainditu ditu hasierako ipuin haiek. Baina ia mende erdi bat 

geroago irakurririk, eta emailu batek kolpatzen digun bezala, “nekerik gabe atzemango dugu 

idazle baten sena bideratu zuela genero baztertu honek”. Ibilbide literario luze eta oparoena 

ere, beti, noizbait hasten baita. 
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Literaturan bertan 
 

Pablo Sastre, Eguzkipekoak 

Alberdania, 2003 

 

Ez dut sobera ozen esango, badaezpada, baina Pablo Sastre da gure idazle ahaztua. Gure idazle 

ahaztuetako bat, bederen. Ez dut sobera ozen esango badaezpada, orain edozer jar 

daitekeelako modan berehala, batek daki ze mekanismo estrainioren arabera. Ezin 

asmatuzkoak dira sare sozialen bideak. Baina, bai, ez da esaten dudan lehen aldia —gutxienez, 

neure buruari—: ez du behar bezalako aitorpenik izan Pablo Sastreren literaturgintzak. Bost 

axola. Literatura beharko litzateke interesatzen zaiguna, ez hainbeste errekonozimendua. Eta 

handik ugari aurkituko dugu Sastre-Enean. 

Narrazio luze-labur, azkenaldian saiakera, liburu berezi bat ebatsi diogu gaurkorako, 

harribitxia: 103 pieza labur, arin, ttiki, beste hainbeste liburutako pertsonaiengan 

inspiratutakoak. Jolasa sinplea da: jendeen historiak kontatzen dituzten liburuak irakurri, eta 

gero liburu bakoitzari buruzko testutxo bat idatzi. Irakurketarekin egin dituzun lagun horiek 

irakurleari aurkeztu, nolabait. “Azken batean, nire bizitza, hein handi batean, besteen bizitza 

baita, eta gehien miresten ditudan lagunetako asko liburuetan, ez hain gutxi liburu honetako 

liburuetan aurkitu ditut”. Hemen eta orain sinatzeko modukoak iruditzen zaizkidan hitzak. 

Eguzkipekoak har daiteke irakurle baten irakurketa gida, katalogo, bilduma gisara. Har 

daiteke literatura unibertsalaren laburpen gisara. Har daiteke ipuin liburu gisara. Har daiteke 

tarte honetan egiten saiatzen garen liburu iruzkin sorta gisara. Denetarik aurkituko duzu 

bertan: hango-hemengo, atzoko-gaurko, beti ere lehenesten dela jende apalarekiko mira, 

errespetua, gorazarrea, ezezagunarekiko kuriositatea, desberdinarekiko burkidetasuna. 

Literatura handiko tituluak bildu dira. Bestela askotan dira, ez idazleen liburuak, baizik eta 

bizitza zirraragarria izan duen jendearenak, ez gutxitan jende horrek berak idatziak. Eta kasu 

guztietan ere jakingarri gertatuko zaizkigunak. Gerora Sastreren saiakeretan aurkituko 

dugunaren zantzuak igartzen dira: “inork ez bide zuen sumatzen inolako erlaziorik bere 

konfortaren eta inguratzen zituen munduaren dekadentziaren artean”. Tarteka, gainera, 

umore dosi doiarekin gatzozpinduta: “Molloyk, beste aktibitate aipagarri batzuen artean, 

aldian-aldian bere amari bisita egiten zion”. 

Eta liburua bururatuta, hondarreko hausnarketa bat: zenbat geratzen zaigun oraindik 

irakurtzeko, zenbat gauza gozo gordetzen dizkigun artean literaturak. Azken batean, literatura 

bizitzeko ustea sendotzen dizu Sastreren liburuak. Non ez den literaturan bertan bizitzekoa. 
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Betetzera jarrita 
 

Askoren artean, Hamairu ate (itzulpena: Joseba Sarrionandia eta Mitxel Sarasketa) 

Elkar, 1985 

 

Literatura zulatua izateak hori dauka, hutsuneak nolabait bete beharra. Eta sartzen direla 

tarteka tartean bestela nekez sartuko liratekeen gauzak. Adibidez, erdal umore beltzaren 

antologiak. Luze gabe, Hamairu ate izeneko hau, zenbakiak hatxe bakarra zeraman garaikoa. 

Aukeraketaren arduradun, bi: Joseba Sarrionandia eta Mitxel Sarasketa, berdin arduradun 

itzulpenarenak. Argitaratu urteari begira, presondegian ondu zen antologia. Presondegiko 

baldintza eskasekin, pentsatzekoa da. Hauxe utzi zuen emaitza: ipuin motz-motzak batzuk, are 

motzagoak besteak —pentsa, aforismoren bat ere bai noizean behin, Francis Picabiaren hau 

esatera: “Mirestea, gaitzestea bezala, arrazoi txarren gainean eraiki ohi da”—; eta guztiak ere 

egiazkoena omen den umoreen artean beltzenari dagozkionak. Autore batzuk ezagunak, Franz 

Kafka edota Gabriel García Márquez. Beste batzuk erreferentziazkoak, Ambrose Bierce edota 

Pere Calders. Beste batzuk gehiago ezagutu beharrekoak, Saki edota Max Aub. Eta beste 

batzuk harrigarriak, Kostas Axelos edota Gonzalo Suarez. Eta gehiago, noski hamahiru guztira. 

Gainontzekoak deskubritzea —adibidez, Leonora Carrington—, hori bai, utziko dugu 

irakurlearen eskura. 

Segidarik izan ez zuen “Erdal umore beltza” saileko ale bakarra —lastima!—, liburua berez 

ez da gauza handia; esan nahi dut, erdal umore beltzak mereziko lukeela antologia txukunago 

bat euskaraz. Adibidez, Anthologie de l’humour noir hartara gerturatuko litzatekeen zerbait, 

hemengo hitzaurrean aitortzen den bezala, “klasikoa eta eredua delako, Andre Breton 

surrealistarena” —hainbesteraino klasiko eta hainbesteraino eredu, hango autore-testu 

batzuk hemen ere aurkituko ditugula, Picabia, Kafka, Carringtonenak—. Eta Gonzalo Suarezek 

badu ipuin bat nabarmena, “Non lurra esferikoa dela frogatzen den” izenekoa. Pere Calders, 

oro har, beti, da garantia, eta “Trena” eta “Hautsetatik gatoz” eta gogoan hartzeko modukoak. 

Eta Kostas Axelos izango da, sorpresa atseginena izateaz gain, antologiako guztien artean 

finena. Baina izenburuak ondo islatzen du antologiaren izaera, orokorrean antologia batena: 

ate bat eskaintzea, ate bana, kasu honetan hamahiru autoreon obra ezagutzeko. Gonbita da 

antologia. Eta, hartara, eskuartean dugunak betetzen du bere funtzioa. 

Literatura zulatua izateak hori dauka, hutsuneak nolabait bete beharra. Eta sartu 

beharrean erdal umore beltzeko ale gailenak zuzenean, sartzen direla tarteka tartean bestela 

nekez sartuko liratekeen antologiak. Ate forman sartu ere, funtzioa beteta, hutsunea neurri 

batean betetzera jarrita. 
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Gogoa sartzen dizu 
 

Irene Nemirovski, Dantzaldia (itzulpena: Eider Rodriguez) 

Txalaparta, 2006 

 

Irene Nemirovskyren lanik ezagunena da, zalantzarik gabe, Suite frantsesa. Rafael Chirbesek 

orriotan bertan seinalatu zigun nobelatzarra; norbere ipurdia salbatzeko karrera horretan, 

gure garaiaz ere ari zelakoan: “Gerretan, etsaiaren aurrean gertatzen diren ihesaldi handiak 

duintasun ezaren eredu dira, edozein zapaltzen da, edozein entregatzen da norbera 

salbatzeagatik. Irakurri duzu Irene Nemirovskyren eleberri zoragarri hori, Suite française, 

alemaniarren mehatxuaren aurrean Parisetik nola ihes egiten duen? Bada, horrelako zerbait, 

baina ustezko bake sozialaren garaian”. Euskaraz, haatik, Dantzaldiarekin egin zuen 2006an 

debuta —gerora etorri dira Arimen maisua, Suite frantsesa bera, Birjinak eta Odolaren sua—. 

Euskaraz debuta, euskalduna zenak. Euskalduna baitzen Nemirovsky, berak eta bere 

biografoek esaten dutena egia bada behintzat —eta ez dakit, hartara, manualetan-eta zergatik 

ez duten sartzen frantsesez idatzi zuten idazle euskaldunen artean—. Euskarazko lehen 

itzulpen honek asko zor dio, noski, bi urte aurretik, 2004an, Suite frantsesaren eskuizkribua 

deskubritu izanari. Baina zerk ez dio zor Nemirovskyrenean deskubrimendu hari. Kontua da 

bigarren jaiotza horren aurretik Dantzaldiak egin zuela famatu idazlea, 1930.enean argia ikusi 

zuen eleberriak. 

Ez dezagun erabat ahitu, ordea, liburuaz aritzeko daukagun tartea. Suite frantsesaren 

aldean Dantzaldia da nobela bat laburra, zuzena, kontatu nahi duen hori baino kontatzen ez 

duena: senar-emazte aberastu berri batzuek ez diote alabari parte hartzen utziko emango 

duten lehen dantzaldian. Hori kontatzen du eleberri laburrak, eta nola alaba mendekatzen 

den. Beste ezer ez. Zertarako. Nahikoa zaizkio 6 urteko haurrentzako liburuen neurrikoak diren 

letrekin osatutako 113 orrialde eskasak —kendu, bide batez, hitzaurrearenak—, Eider 

Rodriguezek “torturatzen zioten gaiak” definitu dituenak aletzeko: ama-alaben arteko 

harremanak, aberats berriak, diruaren likitsa, kultura judua eta mendekuaren arma. Aletzeko, 

gainera, airean eramaten zaituen estilo batekin, arnasa hartzeko betarik apenas uzten dizun 

tentsio batekin, Rodriguez berriz: historian zehar herri, etnia, belaunaldi, zoko, geografia eta 

mende guztietan errepikatzen diren gertaera mitikoak pertsonalizatzen —Kampf senar-

emazteak eta haien alaba Antoinette—, geografia zehatz batean —Paris— eta kronologia jakin 

batean —1920ko hamarkada— finkatzen. Labur, Dantzaldiak gogoa sartzen dizu 

Nemirovskyren gainontzeko guztiak irakurtzeko jarraian. Eta euskaraz ere baditugu mordoxka, 

manualetan-eta agertzen ez zaigun arren. 
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Freskura atseginean 
 

Jokin Muñoz, Atlantidara biajia 

Alberdania, 2000 

 

Ez dakit nik zer dugun uda partean bidaiekin, urtean zehar egiten ez ditugunak denak egin nahi 

izaten ditugula. Baina fisikoki baino nahiago duenak bidaiatu liburuetan, urteko edozein sasoi 

zaio aldeko horretarako. Eta, udako gomendio, ez ote naizen ari proposatzen metabidaia bat. 

Ez, tituluak iradoki bezala, prezisamente Atlantidara. Ez, idazleak propio hala nahita, 

euskaldun askoren imajinarioaren baitako Erriberara —Valdorbatik barna—. Ez. Katalunia 

aldean soldadu egon direnek, bai, baina zerbitzu garaikideagoak egiten ditugunok ere ondo 

ezagutzen, eta ondo pairatzen dugun Castejonera baizik. Zehatzago amona zenaren etxe 

handira, paseoan. Zer eta korraleko tejabana azpian esertzeko goxo-goxo, gaueko freskura 

atseginean. Mendizaleen ohitura hautsiz, Etxauritik eguerdian aterako da ni bidaiaria, lau 

egunen buruan besta egiteko. Bitartean gertatzen zaizkionak, eta bururatzen —bidaia oro 

baita, eta batez ere, barne-bidaia—, hobeto irakurleak berak deskubritzen baditu. Gauzatxo 

bat bakarrik: ez espero hemen kontzesio, erruki, miserikordiarik; bertako kontu guztiak, Jokin 

Muñozek idatziak dira. 
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Baina bizirik 
 

Xabier Montoia, Hezur gabeko hilak 

Susa, 1999 

 

Gerra zikina existitu izanak gerra garbirik egon dela pentsatzera eraman gaitzakeen bezala, 

ausartzen gara esatera tamaina aldetik gerra diferenteak egon direla. Gerla Handia deitzen 

diogu, hartara, 1914-1918 artean eragin zuen txikizioari. Nahiz gerora gertatu diren 

handiagoak. Nahiz gerra bat sekula ezin daitekeen gerta txiki, ez behintzat bizi izan duenari. 

14koa, ordea, handia izateaz gainera, ez zen inolaz ere arrotz izan euskaldunontzat; geratu 

zitzaigun bakarrik iparraldera. Armiarmako lagunak ari dira, haatik, gogoratzen efemeridea. 

Astez aste argitaratu ziren Eskualduna eta Euzkadi agerkarietako testuak on-line jartzeaz 

batera, esaten digute: bizi izandakoen kronika eta oroitzapenen bitartez jaso zuela gure 

literaturak I. Mundu Gerlaren testigantzarik fidelena. Kirikiño eta Batxiren kronikekin, 

adibidez, edota Jean Elizalderen 57a gerlan. Baina narrazio eta eleberriek ere hartu dutela 

gaia, XX. mendean, halaber XXI.ean. Bi mendeon arteko saltoan argitaratu zen, hain zuzen, 

Hezur gabeko hilak. 

Xabier Montoiaren bigarrena den eleberri honetan —“beste ezusteko bat eman digu”, 

zioen Markos Zapiainek orduko hartan—, Jean Etxegoien eta David Mandel soldaduen 

guduketa garaiko gorabeherak kontatzen zaizkigu. Euskalduna bata, errusiarra bestea, 

frantses dira biak paperean, eta, garrantzitsuago, gerrako lehen lerroan. Noski, izugarriak dira 

batailetakoak, sekula erori gabe futbol partida baten narrazioan. Izugarriak dira noski 

batailaren ondorengoak, “soinetik bereizi besoak, zango solteak, buru baten zatiño 

ezagutezinak”. Baina berdin dira hemen izugarriak, noiz ez diren areago, hurrengo batailara 

artekoak: Etxegoien eta Mandelen arteko solasak, maiteaz, iragan bizitzaz, gizajendeaz, 

gerraz, jendarteaz, etorkizun denaz. Ahaztu gabe laguntasunaz. Laguntasun gordin eta 

muturreko baten istorioa baita, azken batean, irakurle maite, Hezur gabeko hilak. Eta ez 

sobera abegikorra euskaldunekiko: esaterako, Piarres Landa elkartzen zaienean, saratarra, 

57koa —Jean Elizalde bezala—. “Frantsesez ere ez dakien ezjakin hori?”, dio Etxegoien 

eskolatuak. “Bertze euskaldun alu bat! Ardi eta emazte hilen bortxatzaile gorrotagarria”. 

Baina, oroz gain, basakeria handienaren erdian ere, bizitzaren aldeko kantu baten aurrean 

gaude. Edo gautza: “Berdina duk guztien lehia: une bat gehiago, bertzerik ez bada ere, bizitzen 

jarraitzea, handizki pairatu behar izan arren. Nehork ez dik nahi mundu satsu honen uztea!”. 

Rosario ez dakit sainduko iraultzaile hark esan zuenaz bestera, alegia: “Hobe okerturik baina 

bizirik ezen ez harro katabut baten barnean”. 
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Erreparatuko bagenie 
 

Miguel Torga, Piztiak (itzulpena: Bego Montorio) 

Alberdania, 1997 

 

Hara: “Vilarinhoko biztanle guzti-guztientzat, salbuespenik gabe, gauak gau ziren; iluntasuna 

besterik ez. Eta egunak are okerrago, argitasuna gorabehera. Aberats nahiz pobre, ez zioten 

ez eta eguzkiaren distirari erreparatzen. Jan egiten zuten, edan, eta ildoak ireki, 

kondenatutakoen egonarriaz”. Ai, alabaina, erreparatu izan baliote gauari, egunari, eguzkiaren 

distirari, erreparatu izan baliote aurre-aurrean zutenari, Miguel Torgak erreparatu bezala, 

ikusiko zuketen izan badela besteren artean piztia saldo bat, piztia gordin, goxo, anker, 

hunkigarri saldo bat. Luze gabe, Piztiak honetan bildutako horiek guztiak. 

Ez dakit zergatik, animaliak literaturan haurrentzako bazka izan ohi dira. Gizajendearen 

trasunto onbera, zuri, kalterik gabeko izateko, edo, kasurik onenean, ume koitaduak beldurrez 

akabatzeko. Aitzitik Torgarenak, Bego Montorio itzultzaileak hitzaurrean gaztigatu gisara, ez 

dira Disney faktoriako piztia melengen abenturen parekoak. Piztia horiek asko, gehiegi 

gogorarazten dizkigute hezur-haragizko gizon-emakumeak: eperrek, esate batera, “intzirika, 

pertsona ahotsa izaten zuten kasik, erruki eske”; aurrerago, ardia, “hasi zen marraka eta 

marraka, ume batena zirudien etsipenaz”. Hainbeste non, hankabiko nahiz lauoineko, piztieria 

guztia gertatzen zaigun azkenerako etxeko: Nero, Mago, Premu, Soraio, ispiluan agertuko 

zaizkigu geure burua bertan begiratzera ausartzen garenetan. Txitxarra kexu da, baina berdin 

beharko genuke guztiok: “Lan egitea patua balitz bezala!”. Haren aldarria egin beharko genuke 

gure lelo: “Kantatzea bizitzan sinestea eta heriotza gainditzea dela”. Eta orain artekoak gutxi 

balira gainera, Miura zezenak eskainiko digu zezenketak benetan maite ditugunok beti amestu 

dugun korrida: toreatzailea adarkatua suertatzen dena. 

Piztiak bildumak, 1940an lehen aldiz argitaratua, askoren ustez mugarria ezarri zuen 

Portugalgo ipuingintzan. Pertsonalki iruditu zait gogoangarri. Eta, ondorioz, harrigarria nolaz 

ez duen Torgak gurean izan itzulpen gehiago, pitxi honen ondotik, beste batzuek izan duten 

moduan. Montorio berriz —eta bide batez, itzulpena da kategorikoa—: aje zaharra, 

zoritxarrez, portugesezko literatura urrunekotzat jotzearena. Piztiak dugu, behintzat, beste 

gaixotasun gaiztoagoren baten aldean, lusopatian erortzeko modukoa. Eta azkenerako, 

ondorio gisara: ai, erreparatuko bagenio gauari, egunari, eguzkiaren distirari, erreparatuko 

bagenie Miguel Torgak egin bezala piztia bat eta bakoitzari. Ipuin liburu honen moduko 

literatura gozagarri gehiago izango genuke hartara, eta besterik ez bada. 
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Erdibidean geratzea ere 
 

Ixiar Rozas, Edo zu edo ni 

Erein, 2000 

 

Mende hasierako ebento literario nagusia beste bat izan omen zen, argitaletxe bereko beste 

nobela bat, modu berean emakume batek idatzitakoa. Baina, alajaina, Ixiar Rozasen estreinako 

liburuaren harrera ere ez zen izan nolanahikoa. Luze gabe harrera kritikoa: kaleratu eta 

ondorengo lau hilabeteetan, zortzi kritika literario. Batzuk, auskalo zirrarak eraginda, pertsona 

berak idatziak, bertsio mejoratuan-edo: “Bizitza aldatuz” izenarekin lehenik, “Bizitza 

berreskuratuz” gero. Kritiken hemeroteka markagailu balitz, 5 eta 8 esango genuke, Rozasen 

alde. 

Baina konpetizioa baino, literatura lehenetsi nahi duen tarte honetarako, hara: Graziana 

Barrenetxea dugu nobelako protagonista, 58 urteko emaztea. Bidegurutze batean aurkitzen 

da, seguru bere bizitzako garrantzitsuenean. Senarra du, nola esan, etxera iritsi, sofan etzan 

eta telebista pizten duen horietakoa. Seme-alabak habiatik kanpo, lagunik apenas, bizitza 

soziala mugatuko zaio merkatuko erosketetara. Eta gero dago adinaren mamua, zahartzearen 

izorratzea. “30 urte ezkonduta, 10 auzo horretan, 28 Agustin jaio zenetik, 24 Laurarekin, eta 

horietatik zenbat izan ziren niretzat”, galdetuko dio bere buruari. Galdetzeko gero, “egon al 

daiteke hilik norbera, hilik egon gabe”. 

Egiten duen arte bidaia bat, ezagutzen duen arte Anjel, txoferra, autobusa aparkatzeko 

garaje finkorik ez duena. Ez da izango, ordea, kromo kanbiatze soila, ez bada bizitza berri 

baterako atea. Zalantzati: “Nola egingo diot uko egun batetik bestera azken hogeita hamar 

urteotako bizitzari”. Bada, igarriko diozue nobela irakurri ahala: aldatzen da bizitza, bai horixe, 

aldatzen du protagonistak, zehatzago esanda. Kontakizunak aldatzen duen bezala, lehenengo, 

bigarren, hirugarren, narratzailea; aldatzen duen bezala narratzaileak solaskidea; berdin 

aldatzen da denbora: orainetik iraganera, iraganetik orainera. 

Eta egia da edabe, akelarre, sorginen irudia erabiltzea irudi liberatzaile gisa, zer nahi duzue 

esatea, pereza pixka bat ematen duela. Baina liburuak pasatzen duen mezua, mende 

hasierako ebento literarioak pasatzen zuena baino askoz ere iruditzen zait askatzaileagoa. Eta 

alde horretatik kritika errepikatzaileak arrazoi zuela: bizitza aldaketa baino, bizitza 

berreskuratze baten istorioa da hemen kontatzen zaiguna, gaur hain modan dagoen 

ahalduntzearen bidetik. Bukaerak sorpresa du, gainera. Eta epitafio gisa ere balioko lukeen 

sententzia hau: “puzzlea osatzeko modu asko dagoela ikusi dut eta ez dagoela zertan osatu, 

erdibidean geratzea ere zilegi dela”. 
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Aliziak baino fantasia gehiago 
 

Harkaitz Cano, Telefono kaiolatua 

Alberdania, 1997 

 

Gauza serioa da, baina parrimurria eskapatzen zait niri: “1994. urtean argitaratu zuen bere 

lehen liburua: Kea behelainopean bezala izeneko poema-bilduma. Urte hartan bertan 

argitaratu zuen Pavlov-en txakurrak saio hibridoa. 1995ean, Radiografiak ipuin-liburua eta 

Beluna jazz nobela argitaratu zituen. Euskaldunon Egunkarian ere irakur daitezke bere 

idazlanak. Gaur egun Zuzenbide ikasketak egiten ari da”. Eta ez 55 urtetik gorakoentzako 

programa batean: 1975ean jaioa, 22 urtetxo baino ez zituen Harkaitz Canok Telefono kaiolatua 

argitaratu zenean, 1997an, eta bibliografia hori jarri ahal izan zuenean azal-hegalean. Auskalo 

nork pasatzen zizkion Zuzenbideko apunteak. Ez baita ulertzen bestela. 

Esan nahi dut, Rimbaud euskaldunik bada, Cano izan daitekeela hautagai nagusia; 

bikaintasuna eta loria hogei urteen bueltan lortzen hasi zen gure idazlea. Denek ez zuten 

berehalakoan ikusi. Edo aitortu zioten bibliografia gorabeheratsua. Garai hartako kritika batek 

konparatu zituen Telefono kaiolatua eta Beluna jazz aurrekaria: “Liburua interesgarria bada 

ere, gustora irakurri badut ere, aitortu behar dut ez duela bete lehengo eleberria irakurtzean 

sortu zitzaidan ikusmina”. Milurte berriko hamabosgarren honetatik, iruditzen zait pareko 

zahartu direla biak: lehen irakurketa hartako zirrara berritzen dizutela, alegia, “Aldatz behera 

itsasoan”, “Koltxoia” edota “Whisky & Nolotil” ipuinek. 

Ipuinak eta poemak, baina iruditeria partekatzen dutenak: Heineken —begiak erabat 

zabalik zituela hil zen bati betazaletan txapak jartzeko—, Gillette —Jimi Hendrixek kopetan 

alderik alde ebakia egin eta koka xehetua zinta batean jarri ondoren zinta hori buruan 

lotzeko—, Camel —geltokiko orratz-zainaren alabaren ahoan kokatzeko—. Poetika moduko 

bat aurkezten dutenak, auskalo Canorena, gutxienez idazle berrientzat: “Urrutira joan zinen, 

urruntasunean zure idatzietarako ihesaren lasaitasuna aurkituko zenuelakoan. Iragana, 

hutsean emandako pauso bat zela-eta, ahaztu egin nahi zenuela. Ez zenuen oraindik ikasi 

etorkizuna iraganera heltzeko lasterbide bat baino ez dela”. Eta ipuin batean aurki daiteke 

liburuak uzten duen inpresioa: “Aliziak baino fantasia gehiago nuela buruan”. Horiek gutxi 

balira, bozgorailuetatik Beti Mugan taldearen musika ozena: moztu ilea ispilu atzean etzanda 

daude zure begiak. 

Ezin erabat objektibo izan, beraz, liburu honekin. Diru propioarekin erositako 

lehenetakoa, memoria literarioan geratuko da portada lila-arrosa, ukigarria, Olariagaren hiru 

telefono poste harilkatuekin. Eta orduko irakurle hura, bertan betirako kaiolatua. 
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Mapa eta lurraldea 
 

Uxio Novoneyra, Bazterrak (itzulpena: Koldo Izagirre) 

Pamiela, 1988 

 

Galizia, Lugo, Coureleko mendietan barrena ibiliko gaitu Uxio Novoneyrak. Ibili gintuen bezala 

paraje berdintsuetatik Anxel Folek Kriseiluaren argipean. Hegoalderago bidaiatu ginen Xose 

Luis Mendez Ferrinen Mugaldeko jendearekin, Ourense aldera, Galizia eta Portugal bereizten 

dituen arraiara —hain justu Miguel Torga portugaldarrak Piztiak bilduman bisitatzen zuen Tras 

os Montes haien bestaldera—. Dena dela, beste garai batzuk ziren —Josu Landak, argikari 

honetantxe esan bezala, Novoneyraren poemen iritzira: “Baten batek galegotik gehiegi 

itzultzen ari dela pentsa dezake”—. Beste garai batzuk ziren, itzultzen genuen galegotik, 

Novoneyra, Fole, Mendez Ferrin, guztiek ere partekatzen zuten lurralde bat, mendi, landare, 

animaliez egina. Zerikusirik ez Iolanda Zuñigaren Post-it bizitzak ipuin liburuak erakusten 

dizkigun Vigo eta enparauekin. Horiek gutxiek, ordea, eta gehiagok, osatzen dute euskaraz 

irakur dezakegun literatura galegoaren kartografia. 

Koldo Izagirreren itzulpenean, eta bi liburukitan —antza, papera merkeago zegoen 

laurogeietan, edo ez hain garesti behintzat—, Luis Pimentelen Sombra do Aire na Herba eta 

Celso Emilio Ferreiroren Longa noite de pedra poemategiekin batera, gerraondoko poesia 

galegoaren hiru oinarri nagusietako bat da Bazterrak. Coureleko gailur ilunak, beraz, otso 

lurrak, euri, elur egunak. Beste ezer baino lehen, leku izenak, “haietako asko esanguratsuak 

eta denotazio indar handikoak”, Izagirreren hitzaurrean. Horrexegatik daude galegoz, Pia 

Paxaro, Boca do Faro, Devesa da Rogueira. Pixka bat Joseba Sarrionandiak egiten zuena Ruper 

Ordorikak abestutako “Izen zaharrak” hartan, edota Oskar Alegriak Emak Bakia baita ezin 

ederragoan, itsas azpiko harkaitz, etxe izenekin. Ez bakarrik, ordea: osinak, txiribiak, 

mendabelarrak, kardulatzak, andagarratzak; balirudike hasiberrientzako botanika gida baten 

aurrean gaudela, plazer estetikoa ahaztu gabe, hori bai. Baina, guztiaren gainetik, natura, bere 

gordinean, bere osotasunean, eta ez hiriarekiko kontrajarri, ez eta bereziki gizajendearen 

gogoa aletzeko eran. Nahiz “hemen ongi somatzen dela gizona zeinen guti den”. Eta gizona 

dioenak dio emakumea, eta gainontzeko genero guztiak, noski. Hirurogeietan galegoen artean 

nagusi izan zen poesia soziopolitikoaren aurreko poesia da Novoneyrarena. 

Garai batean gehiegi itzultzen zela uste bazuen inork, gaur egunean zilegi da pentsatzea 

gutxiegi itzultzen dela euskarara galegotik. Inork lurralde hori mapan zehatzago marrazten 

duen artean, ordea, ez ahantzi: Coureleko zeru-lurrak, Galizia-Portugal arraiakoak bezala, 

berdin Vigokoak, dira azkengabeak. 
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Hau deitzen da politika 
 

Piarres Larzabal, Herriko bozak 

Auspoa, 1962 

 

Teatroa, daukagu erabat ahaztua. Nahiago nuke bakarrik hemen; aldiz ea nor doan gaur 

antzokira, are ea nork ateratzen duen testua irakurtzeko kuraia. Eta aitzitik ditugu teatro idazle 

azkarrak, Piarres Larzabal, aurten jaio zela mendea. Ibon Sarasolak: “Apaiz. Epe honetako 

autorerik hoberena. Ehunen bat obraren egile”. Larzabalek konfirmazioa: “Uste dut ehun ta 

hogei bat obra, handi eta ttiki, luze eta labur idatzi izan ditudala”. Lehen ikusgarria, Irri eta 

Negar, gizon mozkor baten merkatutik etxera sartzea, Gure Herria aldizkarian argitaratzen 

zuena. 1934. Beste Piarres batek, Xarriton: “Irri eginarazteko xedea besterik ez dute 

hastapenean. Laster, irri eta negarren artetik, entzun-ikusleari zenbait gogoeta eginarazi nahi 

dizkio. Gizarte arazoak harrotzen dituzten komediak dira”. Xarritonen ustez Larzabalen 

larrienak: Orreaga, Paper mende, Sarako lorea, Urriki latza 1964an, gero Lana eri, Suedako 

neskatxa 1965ean, Ibañeta eta menturaz hoberena, Matalas 1968an —Sarasolak berresten 

du azkena: “haren obrarik interesgarriena”—. Labur, Larzabalek berak idazlan osoen 6. 

liburukian dioena: “Otoi euskalduneri erakuts diezaiegun nolakoak diren eta direnarekin zer 

egin dezaketen. Bizia lagun dezala teatroak, biziarekin kurrituz. Ikusliarrak bete ditzagun ez 

bakarrik iragan ederraren penez, baina egiteko denarentzat xede suharrez”. 

Eta badakit lehenik departamendukoak direla, baina zer nahi duzue esatea: Matalasen 

bizitza eta mirariak baino, Ibañetako patriotismoaz bestera, puskaz gehiago gozatu dut udal 

hauteskundeen itzulian ari den Herriko bozak honekin. Pertsonaiak, bozetako egunetan ardo 

gorritik edaten duten gorriak batetik, zuritik edaten duten zuriak bestetik. Bakoitza bere 

aldeko bozen bila. Gehi Pako mozkorra, noski: “Heldu da bozkatzeko tenorea, ez da orduan 

erregerik ni baino ohoratuagorik”; “Ha zein goxo den hola jaun handi batzuen, zure eskale 

bilakatuta, ikustea!”. Eta Kattalin, ostalertsa, auskalo nagusia, baina a ze jefa: “Politika egin 

behar dela nahi dut, bainan politika saltsa… Hanitzentzat saltsan artzea da politika egitea”. 

Pakok, gorriak eta zuriak edan ondotik, sententzia: “Berdin denek leher egiten ahal dute 

enegatik”. Bainaren bat jartzearren, zalantza izan dut pertsonaia batekin, burxoroa baita. 

Gertaldi oso bat ematen dute haren kontura iseka: “Zakurrak saingaz eta haurrak harrika lotu 

zaizko”. Halere, azken gertaldiak ahantzarazten dizkizu oro makurrak. Pakoren bozarekin, 

bozen kondaketarekin, bikaina. Ezen ondo baitio Kattalinek: “Ez izan beldur… Hau deitzen da 

POLITIKA”. 
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Mundu jakin bat 
 

Jexux Mari Mendizabal, Ilargia lekuko 

Erein, 1989 

 

Geografia literario batzuek fikziozkoa dute izena. Gogoratu gurean Otsabide, Trilluelos, Obaba. 

Beste batzuek, aldiz, ez dute zertan asmatu izenik, eta ofiziozko mapetan agertzen direnak 

ekartzen dituzte literaturara: esate batera, Bera, Biriatu, Behobia, Pausu, Irun, Hendaia, 

Hondarribia, Jesusmari Mendizabalen Ilargia lekuko narrazio bilduma honetan. Joserra 

Garziak, hitzaurretik, “nobela izeneko askok lortzen ez duena lortzen duelarik: mundu jakin 

baten islada, ikuspegi askotatik eta askotariko ikuspegiz ematea. Polifonia deitzen diote horri 

adituek”. Eta zein da mundu demonio hori, ez baita bakarrik geografia: bada, “Bidasoa 

behereko kontrabandisten mundua” —gehi, azken ipuinean, Hondarribiko alegia aspaldiko 

bat, bonus track gisara—. 

Kontrabandistak, beraz, bai, “gau hotzetako gizon busti haiek”. Baina ez bakarrik: berdin 

etxean zain dauden emakumeak, zelatariarena egiten duen atsoa edota txalupa bitartez 

aritzen diren arrain saltzaileak. Eta ez halaber bakarrik tabako ron eta kanela: berdin hezur 

haragizko pertsonak, “marroki, portuges edo dena delakoak, Frantziko aldera eramateko”. 

Ondo esan zuen Josu Landak 90ean: pertsonaiak abenturero bezala aurkeztu gabe, heroismo 

erromantikoetatik urrun, kanpoko ikuspegi batek sortarazi ohi dituen joera moralizanteak 

erabat baztertuz. Baina Landak berriz ondo esan bezala, pertsonaiak modu positiboegian 

agertuta, “apenas maltzurkeriarik dagoen eta jende guztiak fideltasunik handienarekin 

jokatzen baitu aldioro”. 

Akaso izango da bilduma honek ahozko literaturarekin daukan zorraren ondorioa, ikuspegi 

apur batean manikeoa. Baina zorra ez da nolanahikoa, egileak berak aitortzen du: “Paperetan 

ez dugu euskaldunok ezer asko esan eta gurerik apenas datorren dokumentaturik. Alde 

horretatik motz-mutu izan garen arren, ez ahotik belarrirakoan horratik!”. Garziak ere 

eskertzen dio ahalegina, nahiz egin aditz okerrarekin: “kontakizunak literatur statusera 

jasotzeko”. Eta konturen bat aurretik irakurrita geneukan Mikel Tabernaren testuren batean, 

lehen aipatutako bonus track hori egiten zitzaigun noski ezaguna. Geografia partekatzearen 

ajeak. Baina gera gaitezen hitzaurrean aipatzen denarekin: “Zail da gaur egungo euskal 

literaturan liburu honen sailkiderik topatzen”. Garaitsu hartakoa da Obabakoak. 

Itzulpen —Eguzki kolpea, 2009ko Euskadi sari— eta gazteentzako liburuen egile, 

balirudike Juan Rulforen hura gertatu zaiola Mendizabali: helduentzako bilduma bakar, osaba 

ez baina, auskalo informazio iturria ahitu eta isiltasunaren bidea aukeratu zuela. Nork daki 

behin-behinekoz. 
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Hiria eta ezkontza 
 

Natalia Ginzburg, Hirira doan bidea (itzulpena: Pello Lizarralde) 

Igela, 2001 

 

“Esan ohi da haur asko dagoen etxea alaia dela, baina nik ez nuen batere alaitasunik aurkitzen 

gurean”. Delia da modu horretan mintzo dena. Hamazazpi urteko neskatoa. Bost neba-

ahizpen artean bigarrena. Ahizpa du aitzindari: “Azkar ezkondu eta, Azaleak egin zuen bezala, 

handik alde egitea espero nuen. Azalea hamazazpi urte zituela ezkondu zen”. Eta alde egin  

bai, baina nora? Bada, hirira. Hiriak ez du izenik, II. Mundu Gerra aurreko edozein herrixkaren 

ondoan dagoen hiria izan daiteke. Bidea, ordea, ez da beti izango ibiltzen erraza. 

Ezkontza eta hiria, beraz. Hiria eta ezkontza. Bi horiek Deliaren zerumuga zedarritzen 

duten osagaiak. Hiria etorkizunaren sinbolo, aurrerabide, askatasunarena. Ez derrigor herria 

irrigarri utzita halere, ez bada urguilu txikia erakutsita: “Denak ez dira gu bezain sendoak. Gu 

nekazari artean bizi gara eta bera, aldiz, hiritik hurbilegi hazi da”. Beti ere hiria helburu, hiria 

xede, hiria jomuga. Eta ezkontza, emakumeak garaitsu hartan izan zezakeen aterabide bakar. 

Baina, batetik, gainontzeko emakumeen oharrak: “Emakumeari ezkontzen denean hasten 

zaizkion arazoak. Hor ditun haurrak oihuka, senarra zerbitzatu beharra, bizitza zailtzen duten 

aita-amaginarrebak”. Bestetik, Delia beraren asmo fermuak: “Pentsatzen nuen 

ezkondutakoan aske izan nahiko nukeela, eta primeran pasatu”. Noraezean ibiliko dute —

“limoi bat bezain berde dago eta beti ahoa okertzen ari da”—, aldiz pertsona sendoa da —

“esan nion ez nuela neskame jartzeko gogorik, eta nahiago nuela fabrikan lan egin”—, eta 

gauzak konplikatzean, desio bakar bat izango du: “Lehengoa izatera itzultzea, nire soineko 

azula jantzi eta egunero hirira alde egitea, eta Nini bilatu eta ikusi ea nirekin maitemindua zen, 

eta Giuliorekin ere pinudian ibili, baina ezkontzeko beharrik gabe”. 

Hori denori estilo lau, xehe, soil batean azalduko digu Natalia Ginzburgek, hamazazpi 

urteko narratzaileari dagokion moduan, konplikazio narratibo handirik gabe, hausnar bereziki 

lodirik gabe, xalo-xalo eramaten gaituela lehen hitzetik azkenera, tentsioa mantenduz, 

atentzioa lotuz, gehiago gosez. Idazle italiarraren obrara sartzeko liburu aproposa iruditzen 

zait. Gerora etorri zirelako beste bi, Igela argitaletxean berean. Eta beti pentsatu izan dut 

Ginzburgek Pello Lizarralde bezalako idazle bat —ez bakarrik ona, halaber iradokitzailea— 

eraman bazuen itzulpengintzara —auskalo motibo prosaikoagoak ere baziren tartean—, 

derrigor izan behar zuela zer edo zer. Eta badu, alajaina, Hirira doan bidea zapaltzera 

ausartzen denak berehala igarriko dion bezala. 
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Iruñea besterik 
 

Aingeru Epaltza, Sasiak ere begiak baditik 

Elkar, 1986 

 

Bada, iruindar maiteok, Asiron alkate izendatu izana baino amesgaizto gaitzagorik: adibidez, 

Pedro Mari Arrieta baztandarrak Hiri Buruzagian bizi izan zuena, pastiza deskubritu ziotelarik. 

Ordura arte, aldiz, kalma. Karanbola bitxi xamar batengatik: tropa karlistetan soldadu soil, 

teniente ospedun izatera pasa zen, bataila baten ondotik, liberalekin. Hau, orduan, Iruñea, zer 

bilakatu zitzaion: “Don Kaxildok bere predikuetan aipatzen zigun Jerusalem eta Babiloniaren 

pareko zen ikusitako oro”. Dena berri, dena zoragarri, dena gogo-izpirituarentzako laketgarri. 

Eta gorputzarentzako, Urrezko Eskalapoina izeneko kantinara egindako bisitak kasurako. Nor 

harrituko da gero: “Ez dut leku zoragarriagorik ezagutu Iruñea besterik”. 

Baina ez da ehun urte irauten duen zorionik —ez eta, zorionez, errejimen foralik—. 

“Ederra zen, bai alafede, Torres tenientea izatea!”. Harrapatu egingo dute, ordea, karanbola 

bitxi hartan atzean utzitako diru moltsa kozkorragatik: “Ez zekiat oraindik zer haizen, zorte 

oneko ergel bat ala egundo baino zakurragoa”. Eta izango zuen akaso Arrietak arbaso 

kanidorik, lortzen baitu berriz eskapo egitea, kasu honetan Euskal Herriko hiriburu historikoa 

omen denetik. “Antzerki txar batetako komeriante txirtxila senditzen nintzen une hartan”. 

Bertan kontatzen zaizkigun pasarteak lehen karlistadako bukaerari dagozkion arren —hala 

diosku irakurlearentzako zenbait argibide dakartzan sarrera modukoak—, liburu osoa 

zeharkatzen du umore lerro benetan irringarri batek. Adibide ugari ekar liteke, baina, barre 

ederra atera zidan, esaterako, hasiera partean, Zumalakarregi hiru urtean hila dela, “Don 

Tomas Zumalakarregi, izan bedi gure nagusiko!” oihu egiten duenean Arrietak, auskalo zer 

jeneral berri agertzen zaienean parean. Haatik ere, kontakizunak badu hausnar sakonagorik, 

adibidez, gerrari buruzkoak, karlistak noski, susmoa dut ez bakarrik: “Hamabortz urte antsu 

zeramaat alde batetik bertzera iraultza delako baten alde”, edota “gerlaren akaberan etxera 

ailegatzen haiz (…) zorte ona izanez gero, atera hintzen bezain osorik, baina baita atera bezain 

esku huts ere”. Konpletoa iruditu zait eleberria oso, Aingeru Epaltza artean gaztetxo baten 

lehena izateko. 

1985. urteko Iruñeko Udalaren literatur sari, noizbait desagertu zen golardo hori, auskalo 

amesgaiztoa eta ametsa nahasten duten horien eskutik. Eta seguru Epaltza gaztetxoak ere 

izango direnez egun, zer hoberik, udal gobernu berriarekin euskal idazle belaunaldi berriak 

aterako balira, Epaltzarenaz gain, Alonso, Aranbarri, Lizarralderena ere baden hiri horretatik. 
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Aberasteko modukoa 
 

Askoren artean, Poemas naufragos (itzulpena: Joseba Sarrionandia) 

Susa, 1991 

 

Galegotik “gehiegi” itzultzen zen garaikoa da argitarapena: 1991ko maiatza. Zehatzago, 

maiatzaren 17a, Día das Letras Galegas. Urtero, data horrekin, ospatzen baita egile galegoen 

eguna, gogoratuz Rosalía de Castrok 1863koan argitaratu zuela Cantares gallegos famako 

hura. Zentra gaitezen gurean: Poemas naufragos: galegoz heldutako poemak. Susa literatura 

aldizkariaren 27. zenbakiarekin liburuki bat opari. Joseba Sarrionandiak kartzelan itzulitako 

poemak. Xosé Estévez eta Iñigo Aranbarrik jatorrizkoak aurkitu eta egile bakoitzaren fitxa txiki 

bat daraman edizioa prestatu. Eta Koldo Izagirreren sarrera. Elebiduna dena, galegoz eta 

euskaraz. Zortzi poeta, hamasei poema guztira. 

Poetak dira: Manoel Antonio, Luis Amado Carballo, Alvaro Cunqueiro, Aquilino Iglesia 

Alvariño, Luis Pimentel, Luis Seoane, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María. Salbuespen 

batzuekin (adibidez Cunqueiro, Literatura unibertsalean!), euskaraz hemen baino ez dauden 

poetak. Noski, denak gizonezkoak. Baina ez da antologia honek islatzen duen arazoa soilik. 

Urtero, maiatzaren 17ko datarekin, berritzen da polemika. Día das Letras Galegas, berrogeita 

hamar ediziotik gora, eta hiru dira emakume omenduak: Rosalía de Castro bera, noski, itsusia 

litzateke bestela. Francisca Herrera Garrido, 1987an. Eta 2007an María Mariño —bide batez, 

Euskal Herriarekin harremana izan zuen idazlea—. Antologiako zortziak omendu dituzte jada 

(tira, Manuel María izango da 2016ko idazlea). Eta poesia galegoarekiko interesa agertu duten 

poeten —Gabriel Aresti, Koldo Izagirre, Itxaro Bordaren— sator-lana aitortuta —Iratxe 

Retolazaren terminoa erabiltzeagatik—, ez ote den lagina, kanona aberasteko ordua. 

Antologiako zortzi klasikoen aldean, ez ote luketen Luisa Villalta, Xela Arias gisako klasikoek 

beharko, bizirik daudenen artean Chus Pato, are gazteagoa María do Cebreiro ez ote 

genituzkeen gehituko. Bestela antologia beharrezkoa baita, Poeta katalan garaikideak haren 

ildokoa. Kontua ez baita orain arte egindakoa deuseztatzea —egindako gutxia deuseztatzeko 

gaude ba—, ez bada errebisatu, zabaldu, hobetzea —eta ari gara, ez soilik genero, beste 

norabide batzuetan ere: Lois Pereiroren euskaratzea adibide—. 

Inoiz irakurri izan dut, auskalo non, nori —ze autoritate moduri—, beste generoen aldean 

poesia garatua duen literatura —eta auskalo zer den hori— literatura azpigaratua dela —eta 

auskalo zer den hori ere—. Galegoena ikusita, gehiago iruditzen zait niri literatura baten 

bizitasunaren erakusgarri. Ekarpen berriekin etenik gabe aberasteko modukoa, beti ere. 
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Libre baizik 
 

Arantxa Urretabizkaia, Koaderno gorria 

Erein, 1998 

 

Zergatik panpox eleberriari uztarturik darrai Arantxa Urretabizkaiaren idazle irudiak. Horixe 

bera defendatzen du haren obra xeheki aztertu duen Iratxe Retolazak. Uztarketak badu 

oinarririk: euskal eleberrigintzaren bilakaeran mugarri, emakume batek idatzitako euskarazko 

lehen eleberria da, gainera modernoa. Eta Zergatik panpox eleberriari uztarturik darrai, nahiz 

hasi zen poesia publikatzen, San Pedro bezperaren ondokoak, adibidez, Euskal Literatura 72 

izeneko liburu kolektiboaren barruan —Koldo Izagirrek: “liburu hartatik denboraren joanak 

higatu gabe iraun duten obra bakanetako bat”—, XX. mendeko poesia kaiera bat merezi 

izateraino. Zergatik panpox eleberriari uztarturik darrai halaber, nahiz badituen 

nabarmentzeko moduko beste eleberri batzuk, ez hainbeste Saturno —maitasun istorio 

konbentzional bat, grazia handirik gabea—, gehiago 3 Mariak —zahartzaroari egindako 

erretratu ez topiko bat—, baina, batez ere, Koaderno gorria. 

Bi planotan dago narrazioa antolatuta: batetik, Venezuelara lagun baten seme-alabak 

aurkitzera doan emakume baten gorabeherak azaltzen dira, nola lagunak idatzitako koaderno 

gorri bat eman behar dien haur horiei; eta, bestetik, koaderno gorri horretan idatzita dauden 

pasarteak sartzen dira. Eta oso da interesgarria koadernoa irakurri bitartean lagunaren irudiak 

emakumearengan jasaten duen bilakaera, argi baitu ez dela edonor, emakume miretsia dela, 

Euskal Herriaren alde egiten duela borroka, edo askatasunaren aldeko gudaria dela. 

Azkenerako, ordea, miresmena zena bihurtzen da zalantza. Baina pisu gehien hartzen du, 

duela zazpi urte senarrak eramandako umeak topatzeko inkestak, hiru astean zehar emakume 

gazteak Caracas eta inguruetan aurkitzen duen jendearekin dituen harremanak, harreman 

berri horiek sortzen dizkioten hausnarrak. Labur, asko gustatu zait eleberriak erakusten duen 

emakumearen ahalduntzea, tradizionalki euskal literaturak eman duen emakume-emazte are 

ama irudiarekin hausten duena, ekintzaile dena, gizona parez pare begiratzeko gauza, 

familiaren instituzioa kritikoki begiratzen duena; “ez da bakarrik sentitzen, libre baizik”. Hala, 

aurreko eleberriek ez zuten konplexutasuna du egitura aldetik honek, trama aldetik, orobat 

planteatzen diren ideien aldetik. Ibon Sarasola: “nobela honetan daude Arantxaren orrialderik 

onenak”. Uste dut arrazoi zuela. 

Zergatik panpox eleberriari uztarturik darrai Arantxa Urretabizkaiaren idazle irudiak. Ondo 

egingo genuke, ordea, Arantxa Urretabizkaiaren idazle irudiari beste liburu batzuk uztartzen 

hastea. Luze gabe, Koaderno gorria. 
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Zintzo jokatzea 
 

Ramon Saizarbitoria, Aberriaren alde (eta kontra) 

Alberdania, 1999 

 

Euskal literaturan nobelagile gisa da ezaguna Ramon Saizarbitoria. Hori gogoratzen digu 

hegalean eskuartean dugun liburuak, orotariko saiakera laburrak biltzen dituen bilduma 

batean argitaratu zenak. Liburu arraroa da, beraz, idazlearen bibliografian bederen: 1970eko 

Mendebaleko ekonomiaren historia hartatik ez baitu saiorik egin; gerora ere ez, guk dakigula, 

ez behintzat berak bakarrik sinatutakorik. Eta ekonomia kontuak urrun, idazlea kezkatzen 

duten gure errealitate soziokulturalaren alderdi zenbait larrutzen dira Aberriaren alde (eta 

kontra) honetan. Zenbait, ugari, baina harritu naute euskararen inguruan ari direlako 

horietako ez gutxi. Felipe Juaristik bazekien, eta ez zuen liburua irakurtzeko batere asmorik: 

“gogait gaizto egina bainago euskarari buruzko eta euskararen inguruko gaiei buruzko 

eztabaidez. Egiago esatera, euskararen gainetik nabil aspaldi honetan, aingeruak bezala 

hegan”. Eskerrak tarteka oinak lurrean izaten ditugun. 

Bai, ze, euskararen ingurukoak izango dira hemen larrutzen diren alderdietako ez gutxi —

“geure egoera zehatzari ahalik eta estuen egokitutako konponbideak aurkitzeko gai izan 

beharko ginateke”—, literaturari buruzkoak beste batzuk —“ez dut uste hobea denik 

irakurtzea, edozer gauza irakurtzea, eta azken finean, gauza txar bat irakurtzea, telezaborra 

ikustea baino”— eta, tituluari men eginez, abertzaletasunaren gainekoak ere badaude —

“gure nazionalismoak okerrera egin du, kultura menderatu baten defentsatik, ezaugarri 

etnizistak erakusteraino”—. Mutur bateko zein bestekoei haserrea pitz diezaioketen kontuak; 

ez, bereziki, idazlea erdian jarri zale delako, ez ekidistantziagatik, ez bada fatalitate hutsagatik, 

“kontrakoari neurri bereko alderdi positiboak ikusi gabe egitea” eragozten dion 

halabeharragatik. Ezin kontu guztiekin bat etorri, hartara. Markos Zapiainek esan zuen, 

2000ko kritika batean: “Ezinezkoa da Saizarbitoriarekin erabat ados egotea, baina ezinezkoa 

da halaber punturen batean bederen bat ez etortzea”. Kontu guztiak dira, ordea, eztabaida 

pizgarri. Eta, azkenerako, esango nuke hausnarketek eurek bezainbat erakarri nautela 

hausnarketak plazaratzeko moduak, gogoak, jarrerak. Nire ustean esaldi honetan laburbiltzen 

direnak: “Geure buruarekin zintzo jokatzea; hori da, beraz, kontsigna”. 

Idazlearen bibliografian arraroa den liburu hau argitaratu zen bildumaz, Zerberri sailaz, zer 

esan: faltan dudala, hitz-jario neurrigabea nagusi den garaiotan, berritsukeria gailendu den 

sasoian, ehun orrialderen bueltan gogoeta egiten duten liburu patxadatsu, jakingarri, 

eskurakoak. Saizarbitoriaren pieza bakan honen gisakoak. 
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Beste bizitza batean 
 

Eduardo Gil Bera, O tempora! O mores! 

Pamiela, 1989 

 

Ramon Saizarbitoriaren Aberriaren alde (eta kontra) saiakera liburuan irakur daiteke: 

“Beharbada, barne-kritika (…) zaila delako edo, kontua da, noizean behin, euskal kulturaren 

munduko norbaitek atea danbatekoz itxi eta alde egiten duela”. Hitz horiek irakurri eta 

Eduardo Gil Bera burura etortzea, bat. Atea itxi —zaratots handirik atera gabe, hori bai— eta 

alde egin izanagatik —Angel Errok: “Euskal literaturak galdu duen egilerik 

interesgarrienetakoa”—. Eta auskalo barne-kritika zaila delako. Akaso bai, argikari honetantxe 

aitortu baitzuen: “Tudelatik euskalduna! Ematen dik gainera jantzia dagoela, badakiela. Baina 

hasi duk hiperkritiko eta ganberro xamar eta, ixi!”. Auskalo zergatik, baina desertatu du, utzi 

egin dio, ez da gehiago izango —Hasier Etxeberriaren hitzetan: “Domaia den arren, seguru 

asko euskarak betiko galdu duena”—. 

Alberto Barandiaranek esango lukeen bezala, ordea, “beste bizitza batean” euskaraz idatzi 

zituen lanak. Har diezaiogun bat, adibidez, O tempora! O mores!, bigarren saiakera liburua, 

lehena, Atea bere erroetan bezala, 1988koa, eskuraezina baita. “Kontzientzia eta moralari 

buruzko gogoeta zenbait” aurkituko ditugu bertan, azpitituluaren arabera. Eta halaxe hasten 

da hasi, giza moralaz, kontzientziaz —”giza morala ikertzekotan baldin bagara, 

kontzientziarena dugu lehenik xuritu behar dugun prolema”—, baina gai filosofiko jakin bati 

buruzko liburu zurruna dirudiena, berehala bilakatuko da, hola eta hala, zentzuaz, 

obedientziaz, bestaz, erlijioez, suizidioaz, normaltasunaz, aisiaz, segurtasunaz eta abarrez 

hausnarrean ariko zaigun testu jakin-atsegingarria. Azken aldera gainera jartzen da inoizko 

interesanteen, lastima da beste ehun orrialde gehiago ez irautea. Eta guztia irakurketa zabal, 

izpiritu kritiko, are burlaize ukitu batez idatzia. Hara zer dioen, bestela, anarkistez: 

“Kristaukeriari fideltasunean, haiek dira lehenak, gero sozialistak, protestantak eta, azkenik, 

puska batez gibelagoan, katolikoak”. Nik baino hobeto dio Josu Landak: “Jipoiak ezker-eskuin 

luzatzeko duen elegantzia lotsagabea, aipamenak eta erreferentziak indiskriminatuki baina 

erudizio faltsuko itzalik gabe egiteko modua, irakurlearen usteak eta portaerak kuestionatzeko 

manera ez-inkisidorea”. 

Joseba Sarrionandia, bukatzeko, Bost idazle elkarrizketa liburutik: “Ez nioke euskaraz 

idazteko esango Pablo Antoñana, Miguel Sánchez-Ostiz, Pedro Ugarte edo Marie Darrieussecq 

moduko jendeari (…) baina nahiago nuke Eduardo Gil Berak euskaraz idazteari ez uztea”. 

Neronek ere bai, noski. Inoiz bueltatu artean, berriz, “beste bizitza” hartakoak dauzkagu 

irakurgarri. 
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Urradura sakon batetik 
 

Henriette Aire, Egiaren egarriz 

Maiatz, 1989 

 

Lehenik, Itxaro Bordaren Emakumeak idazle saiakera hartan izan genuen haren berri —“esan 

nion ez nuela parte hartu nahi liburu horretan, ni ez nintzela ez idazle sentitzen, ez emakume 

idazle sentitzen ere. Eta atera egin zituen olerkiak!”—. Henriette Aire. Urepelen sortua. 

Kontxo, aitaren alaba, Aire ahizpa-neben arteko bat, nagusia. Hazka gehixeago eginez, 

harrapatu genion poesia liburu bat, Egiaren egarriz. Bordaren antologiako bi poema aurkitu 

ditugu bertan —apur batean moldatuak, finduak—, hirugarren bat gelditu zen bidean. 

Ordainetan, beste hemezortzi poemekin osatu zuen bilduma, guztira hogeita bat. 

Josu Landak xehatu zituen: “Libre ezin bizitzeak eta maitasuna nahi bezala ezin gozatzeak” 

markatzen ditu denak —“Nahi duena ezin ukana duenak/ Eta ukan dezakena ez nahi/ Daukana 

ezin dezake maita”—; mundura egokitu ezinean dabilen gizakia dute protagonista —“Herria 

herri maitea/ Nahi zintuzket askatu/ (…) Bainan nola ditzazket/ Moztu zure kateak/ Ni loturik 

nagoenian/ Preso gizartean”—; eta are arrotzago sentitzen da emakumea mundu horretan, 

zapalduta —“Altxa burua emazte/ Ez egon bide erditan/ Bizitzak balio du/ Bizitzea”—. Landak, 

oraindik: “Urradura sakon batetik sortzen dira hitzak”. 

Urradura sakon hori zein izan daiteke, ordea. Akaso besterik, baina bat egin izan du 

publiko inoiz Airek: “Parisen bizi izan naiz, hamaika urtez. Hamaika urteren buruan, 

senarrarengandik banandu eta erabaki nuen berriz Euskal Herrira etortzea, hiru semeekin. 

Aitak gaizki hartu zuen, eta esan zidan: ez dut nahi gehiago esan dezazun inori ene alaba zirela, 

eta ez dut nahi jin ziten gehiago etxera”. Urradura sakon hori garbi agertzen da “Uste zinuen” 

izeneko poema luzean, “dozena bat orrialdeetan zehar bizitzaren ikuspegi zapuztu baina 

azkenean optimista” eskaintzen digun horretan. Ikuspegi zapuztua: “Zure uztarria/ Ezin jasana 

duzula?/ Bakartasunean/ Eta zuhaurek/ Arduratu nahi duzula/ Bizitzeko gelditzen zaizun/ Zure 

biziaz?/ Burutik joan ote zira?”. Baina azkenean optimista: “Ikusten zaitut zoriontsu/ Zure 

osotasunean/ Zoriontsu/ Maitasunean”. Eta optimista, akaso, nork daki, inoiz publiko egin izan 

duen honegatik: “Gero etorri nintzen, aita Bordelen zegoen ospitalean, hara joan nintzen eta 

oso ondo pasatu zen, txuritxuri, larri zegoen ohetik ni ikusita jeiki zen eta besarkatu ginen… 

Bidean esan zizkidan haiek ez baitziren aitarenak berarenak, inguruak esanarazi zizkion, haren 

malkoetan ikusi nuen”. 

Bidean, halaber, nobela bat hasia, eta denbora eskasiaz ez egina. Domaia da, hartara, 

urradura sakon hark, edo beste batzuek, emaitza gehiago eman ez izana. 
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Aukeran nahiago bestela 
 

Juan Garzia, Akaso 

Erein, 1987 

 

Ez dut ukatuko: Gorka Bereziartuak aipatu zuenetik, jada 2008 urrun hartan, nobedade ez 

diren literatur lanak hartzen dituen tarte hau abiatzeko, irakurketa maiteen artean izan dut 

Juan Garzia Garmendiaren Itzalen itzal. Pentsa, manifestazio bat antolatuko balitz, eta 

Bereziartuaren atxikimenduaz gainera, neronek ere sinatuko nuke Garziak berriro idatz dezan 

—1995ean Fadoa Coimbran eleberria argitaratu ondotik ez du fikziozko libururik atera—. 

Broma-edo aurretik zetorren, ordea. Elkarrizketa gogoangarri batean —esaten 

zituenengatik, baina galdetzen zizkioten kontu batzuei iskin egiteko abileziagatik ere bai—, 

“Euskal Bartleby bat bihurtu ote zara?” galdetu zioten Volgako Batelariek. Erantzuna izan zen: 

“Zer pintatzen dut (edo nuke) oraingo euskal literaturan? Ez da manifestaziorik antolatu, 

behintzat, nik dakidala, idaztera itzul nadin. Konformatzen naiz haren leloa euskaratu 

izanarekin: ‘Aukeran nahiago ez’”. 

Obra laburreko autore, bederen, honezkero aipatu dizkiogun bi liburuez gain, badu beste 

bat, aurrekaria, estreinakoa: Akaso. Ipuin liburua, guztira lau, tartean Ignacio Aldecoa saridun 

“Pernixio” luzea, gehi Anjel Lertxundiren hitzaurrea, gehi egilearen beraren epilogoa. Aipatu 

elkarrizketan Garziak: “Akasoko pieza gehienak hor abiatu ziren, gaxtekeria eta guzti: aiton-

amonen ipuin-munduaren hustmina, eskolako fraideekiko kontu-kitatze saioa”. Bigarren 

taldekoa litzateke, ale bakar, “Bele jolasak” izenekoa. Gainontzekoak, gutxi asko, bestekoak, 

nahiz “Petiri-landako kusoa” gehiago izan Lertxundik aipatzen zuen “ahozko tradizio 

narratiboa jaso eta literarioki taxutu” horietakoa. Labur: lau ipuinek dutela nork bere izaera 

eta nortasuna. 

Xabier Mendiguren Elizegik egin zion kritika bakana, argikari honetantxe: “Ipuin liburua 

dugu hau, eta ona gainera. Oso ona ere esango genuke”. Tranpa da, baina gerora Itzalen itzal 

etorri dela ikusita, iruzkina iruditzen zait ausartegia. Esan nahi dut, bigarrenarekin puskaz 

gainditu zuela lehenbizikoa. Gainera, ondoen jartzen ditu lehen multzoko ipuinak. Eta “Bele 

jolasak” izenekoaz esan zuen: “Pretentsio haundiak dituen arren —edo beharbada 

horrexegatik— ez zait iruditzen guztiz ondo gauzatu dituenik”. Niri, aldiz, ipuin horixe egin zait, 

beste ohikoagoen artean, nabarmengarriena. Aldrebesena, bai, baina ondorioz 

interesgarriena. Bi aldiz irakurri behar izan dudan bakarra; eta, segur aski, bi aldiz irakurtzeak 

pereza emango ez lidakeen bakarra. 

Mendigurenek, 1988an: “Juan Garziak narraziogintzan segituko duelako esperantzan 

geratzen gara beraz”. Urteak pasa dira, baina esperantza ez da galdu. Manifestazio bat 

antolatu behar badugu ere. Nahiz, aukeran nahiago bestela. 

 

2016-03-06 
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Bakarra eta bera 
 

Alberto Barandiaran, Mundu txikia 

Susa, 2005 

 

Irakurketa batek eramaten zaitu beste irakurketa batera, eta irakurketa horrek eramaten zaitu 

hirugarrenera, eta hirugarren horrek beste batera, etcetera, etcetera. Halako katean iritsi naiz 

neroni, bidenabarkoan aspaldi handian zain neukan Alberto Barandiaranen Mundu txikia 

narrazio bildumara. Juan Garzia Garmendiaren Akaso irakurri berri —zehatzago “Bele jolasak” 

ipuina, zeinean, sexu afera batzuk tarteko, mendeku txiki bat hartzen den eskolako fraideen 

kontra—, irakurri nuen Barandiaranen kazetari lana: Irungo La Salle, 1970eko hamarkada, 

gehiegikeriak ikasleen kontra. Baina Berriako artikuluak bazuen ifrentzua, baliokide bat 

fikziozkoa, Martxel, hain zuzen Barandiaranek fikzioan egin duen sartu-irten bakarrekoa. 

Hasiera-hasieratik da kolpagarria: “Nik, esperientzia, Adrianarekin —eta gero, atera 

zitzaidan—: eta Sebastianekin (…) Apaizgaitegiko arduradunetako batekin”. Eta zeinen ondo 

islatzen duen, ez bakarrik esperientzia lazgarria, baizik eta, beste hark esango lukeen bezala, 

euskaldunen paralisi komunikatiboa. Baina ez da bakarra. Hartu bestela “Ekaitz”, euskara 

errefusatzen duen haurra, hizkuntza afektiboa gaztelania baita, hain erreala. Hartu “Elvira”, 

ikusteko iraganeko gerrak zeinen presente dauden orainean, zeinen presente leizea, kolpe 

batean Sagardia Goñi familiaren hura gogora ekartzen diguna —ez ahaztu: emaztea eta haren 

sei seme-alaba leize-zulo batetik behera bota zituzten 1936an—. Edota “Kotte”, ikurrinaren 

legeztatzearen 25. urtemugaren aitzakian, etorri ez zen iraultzaz mintzo dena —“erosotasuna 

aukeratu du: onartu du bere porrota, ez du mundua aldatu, kito”—, ibili ziren bideak zalantzan 

jartzen dituena —“Oraindik barruan zagok. Ez zian zigorren murrizketarik onartu. Berak, 

orduan, bai”—. Eta orain ondo pentsatuta, periodikoetan irakurritakoak izango dira 

narrazioetako ez gutxi. Baina liburukoak ez dira batere periodistikoak: neskato etorkin baten 

bizikizunak, desirak, desberdintasunak; amona zaharrak kantatzen ziona ulertzeko gai ez den 

biloba; aita baten kezkak ama baten absentzian. Guztiak, istorio ustez txikiak. Baina ondo dio 

“Kotte” ipuineko protagonistak, bizitzaren kasualitateak, kazetari denak: “Argazki txiki baten 

bidez, argazki handia egin nezakeela”. Kasu honetan ere, argazki txiki askoren bidez, mundu 

txiki askoren elkarketarekin mundu zabalago bat erakutsiko zaigu, gure mundua deitzen 

diogun horretatik sobera urrun ez legokeena. 

Irakurketa batek eramaten zaitu beste irakurketa batera, eta irakurketa horrek eramaten 

zaitu beste batera, eta azkenerako irakurketa guztiak dira bakarra eta bera. Gure mundu txiki 

hau osatzera irits daitekeena. 
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Oso gauza serioa 
 

Jose Enrike Urrutia Capeau, Kadrila alegera festan da 

Pamiela, 1988 

 

Bainaren belaunaldiaz ari dela, hauxe dio Beñat Sarasolak: “Ez zuten inolako beldurrik edo 

lotsarik nahi zutena idazteko”. Orain ez bezala, kontsentsu denen aurrean bainak jartzeko 

prest zeudela, alegia. “Askatasun handia sumatzen dut testu haietan. Nahi dutenaz idazten 

dute, eta nahi duten tonuan”. Ubera hori hartuta esango nuke dagoela idatzita Kadrila alegera 

festan da. Delako balazta, miramendu, errespeturik gabea. Guztiz askea. Eta aipatuko dugu, 

bistan da, egilea. Baina, liburuan bertan ohartarazten zaigun gisan, “ez galda nor den errailea, 

baina errana har ongi gogoan”. 

Errana, beraz, zertan den: “Kadrila alegerak egun hautan egin gogoeta zoin burutazio”. 

Hizkera samurragora ekarriz: broma handi bat. Biltzen direlako Tartas, Gazteluzar, Harizmendi 

eta abarrekoak, Bertrand de Etxauz apezpikua bera. Kadrila osoa, alegia —edo ia: “Aita 

Larramendi ez zen izan gonbidatua”—. Eta biltzen direlako orriotan ustez horiek guztiek 

idatzitako permisioniak, irakhurtzaileari oharrak, ipuin, poema, sermoi, berriketa eta 

abarrekoak. Denak ere aski falozentrikoak —ez bakarrik irudiak; eder askoak horietarik 

gehienak—. Batzu-batzuk puskaz androzentrikoak: “Jinkoaren semiak, jujamendu emanen du 

faborable senarraren alde, emaztiaren kontra”. Emakumea, alegia, ez dela Etxepareren 

Emazteen fabore hartakoa bezalakoa: “Gizona eta emaztekia gudukan, liskarran, disputan, 

erreiertan bizi dira, gizona sortuz gero mundu hontan”. Baina, alea bihitik bereizita —“ene 

izkiributarik azal eta kanpoko den oro, bazter eginik soizu barrenagorat”—, liburua da benetan 

barre emangarria. Mongongo Dassantza agertzen da, esaterako, “enitxetan ekhartzen duela 

bere belhar eta onddo hautuenetarik”. Auskalo orriok ere izan diren horien eraginpean 

idatziak. 

Ikusirik nor den izkribatzailea (Jusef Urruty-Borde), nor den irudigilea (Enry Kapondes 

Spondanus), ez da erabat okerra ondorioztatzea liburuaren egilea dela Jose Enrike Urrutia 

Capeau. Edo egile nagusia, liburuan zehar agertzen baita, marrazkitua behintzat, kadrila bera. 

Ez zehazki Bainaren belaunaldikoa —nahiz Pott taldearen bueltan ibili zen, adibidez, Capeau—

, baina bai akaso garaiaren izpiritua arnasten duena. Liburua 1979an argitaratu omen zen, 

nahiz hemen darabilgun bertsioa den 1988koa. Idazle partikularra Capeau. Haren idazkera du 

seinale. “Idazteko zaletasuna hizkuntzatik etorri zait, ez neurri berean literaturatik beretik. 

‘Neuk ere nahi dut Borgesek bezala egin…′, ez. Nire kasuan hizkuntza izan da. Han eta hemen 

ikasitako moldeak nahastea-eta. Jolas hori”. Jolasa, beraz. Broma handi bat, esana dugu. Eta 

broma handi guztiak bezala, oso gauza serioa. 
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Izan gaitezen 
 

Ignazio Aiestaran, Munstro abertzalea 

Elkar, 2003 

 

Munstro abertzalea da, momentuz behintzat, Ignazio Aiestaranen poesia emaitza bakarra. 

Munstroa. Ez dakigu oraindik naturaren legeez at eraturiko izaki biziduna, edo jarduera 

intelektual eta ahalmen handiko pertsona. Baina munstroa. Nolakoa? Besterik ez bada, “nik 

neuk daramadan munstro hori”: nortasun-agiri frankistek eman izena duena, euskara maitale 

duena, etorkizuna izanik etorkizunik ez duena, kalean eskubiderik aldarrikatu ezin eta kale-

borroka guztiak kritikatzera kondenatu dutena. “Denok barruan daramagun munstrokeria 

hori”. Eta abertzalea. “Abertzalea izan ez arren”. Alegia: “abertzalea naiz,/ Lurreko txoko 

honetatik/ ilargia/ nola ikusten den/ gustuko izatea/ abertzale izatea bada”. Bestela ere esan 

daiteke: frantsesen artean espainiarra, espainiarren artean baskoa, baskoen artean nafarra, 

nafarren artean putobaskoa, etc. 

Ez bakarrik nolakoa munstroa eta zergatik abertzalea. Galdera gehiago ere badira: Zer da 

herria? —“Denok ulertzen dugun/ eta inork mugatu ezin duen zerbait”—. Zer naiz ni? —

“Orojakileen artean ezjakina,/ bizidunen arteko hildakoa”—. Kristo hemen jaio balitz: Jainkoak 

esango zukeen ez zela bere semea. Eta galderarik ez denean, da sententzia, zuzen-zuzenean 

urdailera doana: salatzailea —“hautestontzien demokrazia/ beirazko kutxa bezain hauskorra 

da”—, ekologista —“orain baskoak garela/ hasiera batean basokoak ginelako”—, 

herrijasotzailea —“Eraikuntza nazionala: Guggenheim museoa”—, beti gure miseriak agerian 

uzten dituena —“21 dira/ 1987an Bartzelonako hipermerkatuan/ jarritako bonba batek 

asasinatuak,/ zu eta ni bezalako 21 lagun hil”—. Poema batzuek, egia da, ideia on batetik —

Itoizko urtegiaz ari dela: “Ura dakarrenak/ urrea darama”—, akaso ez dute behar besteko 

garapenik, edo hitz joko hutsean geratzen dira: “burujabetza lortu ordez/ burugabetza izango 

dugu”. Baina, oro har, eta urte gutxi batzuk joan diren arren, gaurkotasunik batere galdu ez 

duen bilduma da. 

Eta liburua hor geratuko balitz, ez litzateke gutxi. Baina, ez, badu bigarren zati bat, 

epilogoa: “Irakurketari jarraituz gogoetan”, Joxe Azurmendirena. “Poesiak ez digu puskailetan 

dagoen etxea birreraikiko. Eramangarriagoa eginen digu, hala ere, gure patua”. 

Unibertsaltasunaz, diferentziaz, nongotartasunaz, mestizaiaz, gatazka politikoaz, poesiaz —

“Poeta bat hori da: behin eta berriro mozorroak erori egiten zaizkion bat”—. Labur, 

Azurmendi, distirant, bere onenean. Esan daiteke, beraz, bi liburu direla bakarrean. Bukatu 

aurretik, ordea, Azurmendiren azken gomendioa: “Bere burua norma deklaratua daukan 

mundu anormal honetan, izan gaitezen, bada, munstro”. 

 

2016-07-03 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=454


Familia osoarentzat 
 

Roald Dahl, Ixtorio hautatuak (itzulpena: Luis Berrizbeitia) 

Elkar, 1996 

 

Ehun urte aurten Roald Dahl jaio zela. Ospakizun handien ondotik, ordea, gure txikian: 

helduentzako bilduma bakarra dugu euskaraz, antologia modu bat, zazpi ipuin eta egilearen 

idazletzarako bideak azaltzen dituen narrazioa. Egia, ez da asko-asko, baina gutxiago da ezer 

ez. Haur eta gazteentzat idatzi zituenak besterik dira, famako egin zuten, imajinario 

kolektiboaren parte ditugu dagoeneko. Aldiz, helduentzat idatzi zuenean ere, presente izan 

zituen adin txikikoak. Bilduma irekitzen duen “Guardasolaren gizona” izenekoan, esaterako, 

areago tituluan berean agertarazten dituen “Animaliekin hitz egiten zuen haurra” ipuinean. 

Iduri luke bizitzara jaiotze horretan zedarritzen direla gerora helduaroan garatuko diren 

hainbat jaidura, jokamolde, jarrera. Luze gabe, Dahlek ondotxo ezagutu zuen gerrak izan 

lezakeen hazia; “Beltxarga” kontakizunak erakusten duen “nerabeen ankerkeriarako gaitasun 

kasik infinituan”, —Edorta Jimenezen hitzak hona ekartzeko—. 

Narrazio guztiek dute irakurketa arretatsuago bat; “Autostoplaria” deiturikoan hatzginak 

erakusten digun moduan, zeinak ebasten dion poliziari berari jarri berri dion isuna: “Galtzaileei 

ez diet sekula ezer kentzen. Eta behartsuei ere ez. Dutenengana baizik ez naiz joaten, hau da, 

irabazle eta aberatsengana”. Eta nik ez dakit muga zehatz non den, zergatik hauek diren zuzen 

helduentzako, eta beste haiek haur eta gazteentzako literatura. Esan nahi dut, niri ere iruditu 

zaizkidala liburu honetakoak, Jose Luis Otamendik 1996 urrun hartan esan bezala, “edozeini 

—eta denei— gustatzeko moduko literatura”. “Familia osoarentzako modukoa”, alegia. 

Kontatzen direnengatik —ez dago intereseko zerbait aurkitzen ez diozun testurik—, baina, 

halaber, kontatzeko erabiltzen duen moduagatik. Zuzena, zehatza, xehetasunez betea— 

“detaile asko sartu. Horixe da garrantzitsuena gure ofizioan, detaile txipiak”—, eta nola-halako 

umore ukitu bat duena —“umore finekoa bazara errexago baizik ez da”—. Dena den, eta Dahli 

inolako meriturik kendu nahi gabe, bat nator Otamendik azpimarratutakoarekin: “Luis 

Berrizbeitiaren itzulpena iruditzen zait argitalpen honen alderdirik jakingarriena. Gozo, doi eta 

gertu ematen zaigu berez arrotz zena. Horregatik bakarrik merezi du irakurtzeak”. 

“Nola egin nintzen idazle” narrazioan, Dahlen biografiako pasarte esanguratsuak ezagut 

daitezke. Ipuin baterako baino gehiagorako emango luketenak denak. Ez zen sobera aldeko, 

idazlea: “Benetako gertakarietan oinarritutako kontakizunak idazteak, ez dauka tirarik 

enetzat”. Fikziozkoak ere ez, gehiago ezin idatziko ditu. Gehiago euskaratzeko aukera geratzen 

zaigu guri, hartara. 
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Anaien artekoa 
 

Sebastian Salaberria, Neronek tirako nizkin 

Hauspoa, 2016 

 

Hizki baten garrantzia: hatxea erantsi dio Auspoa argitaletxeak bilduma berriari, Hauspoa. 

Hizki baten garrantzia: mutua izan arren, eta batuaren sorrera garaiak horren lekuko, zenbat 

esaten duen, zenbat gordetzen bere baitan. Baten batek esango du berandu, baina ongi 

etorria egiteko modukoa da ekimena: Auspoa zaharreko alerik esanguratsuenak berritu, 

euskara estandarrean jarriko ditu bilduma honek. Estreinakoa, klasiko bat, Neronek tirako 

nizkin, Sebastian Salaberriarena. Autobiografikoa, haur-gazte denboretako berri eman 

ondoren, gerrako ibilerak kontatzen dituena. Oker ez badaude, Hegoaldean euskaraz 

publikatu zen 1936-39ko gerraren aurreneko lekukotza. 

Emailuak laburtzen digu: anaia “bestek esanda” Bilbora alde egina, abertzaleekin. 

Sebastian Donostian geratu, gerra berehala bukatu eta libratuko zelakoan. Kukuak oker jo: 

frankotarrekin frentera. Hain zuzen ere, horixe da narrazioak nabarmentzen duen gatazka: 

“Beti kezka horrekin ibili nintzen gerra-denbora guztian: ea nire anaia hori nonbait aurkitzen 

ote nuen hilda, erituta edo prisionero eginda”. Ondo azaltzen du Anjel Lertxundik, edizio 

batuaren hitzaurrean: “Soldadu berriak ez du bere eginkizunaren zentzu historikorik, bere 

jardunaren epikotasunik, sentimendu aberkoi berezirik”. Anaien artekoa da gerra, beraz —

beti anaien, auskalo non sartzen ziren ahizpa-arrebak—: gerra eremu familiarrera ekarrita, 

karga politikorik gabe, erabat deskontestualizatuta, errebisionismoak egiten duen 

irakurketarekin lerratuko litzateke kontakizuna. Ez, egia da, eta eskerrak, bereziki banderizo, 

ez etsaiak sobera itsututa: “Jeneral agintari hura, gizon ospetsua izan arren, soldaduen 

mendean baitzegoen. Gauza penagarria benetan!”. Esan dezagun besteren gainetik maite 

duela ordena. Eta, ordurako euskal nobelagintzak egina zuen arren urratsik modernitatera —

Etxaideren saio historikoak, Loidiren nobela beltz ospetsua, Txillardegiren lan existentzialak—

, lehena izateagatik pasa dela nabarmen historiaren paperetara. 

Lertxundik, berriz: liburua irakurri zuen lehen aldian etxeko euskararekin egin zuen topo. 

Lehen aldiz: “Ez nuen etxeko berorik topatzen ordura arte euskaraz irakurrita neuzkan 

liburuetan: batzuk garbizaletasunez zipriztinduak, eta beste batzuk, berriz, garo-usainak 

markatuak, urrutikoak egiten zitzaizkidan edo idealizatuak, lehorrak, kasik arrotzak”. Horixe 

omen liburuaren bertuterik handiena: “Ahozkotasunaren jarioa ematen jakin izana. Liburua 

altxor txiki bat da ahozko baliabideak idatzizko testu batean nola txerta litezkeen aztertu, ikasi 

eta imitatu nahi duenarentzat”. Horrexekin geratuko gara ba. Eta Hauspoaren emaitza berrien 

zain. 

 

2016-10-02 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=373


Behatoki ezin hobea 
 

Tere Irastortza, Gabeziaren khantoreak 

Pamiela, 1995 

 

1984koa den Itxaro Bordaren Emakumeak idazle hartan Teresita zena, Tere da Irastortza jada 

hemen, Gabeziaren khantoreaken. Esan nahi dut: eskukada bat poesia liburu argitaratuta, 34 

urte, aurreko lan ia guztia biltzeko moduan dagoen poeta heldua dugu dagoeneko. Bost 

poemategi sartzen ditu bakarrean. Ez dira idatzitako poema guztiak. Aldaketa funtsezkorik ere 

ez dute jasan. Baina: “Ezin eutsi izan diot bilduma honetan zenbait oroitzapen josteko irrikiari”. 

J.V. Foix poeta katalanaren zita batek irekitzen du bilduma, hamar puxtarri. Eta jarraian 

lotzen zaio zenbait oroitzapen josteko irriki horri: “Aitor dezadan, lehen hiru liburuotan oso-

oso gaztearena topatzen dudala letra”, edota “onartuko al dute kritikariek, halakorik baldin 

bada gure artean, nire idatz garaiko adiskideentzat dastagarri izan daitekeena”. Hori hitzaurre 

orokorrean, poema liburuak banan-banan komentatzen hasi aurretik. 

1980ko Gabeziak estreinakoaz, zera dio gero: “Zertaz harro bizitzerik izango nuke orduko hitz 

guztiak idazteko adorerik banu”. 1983ko Gaia eta Gau aldaketak bigarrenari, besteak beste, 

hauxe gehitzen dio: “Joera nagusia zen euskal literaturan hizkuntza berarentzako 

atxikimendua, baina eguneroko bizimoduari heltzeko gutizia falta zitzaion. Mikel Arregi, Koldo 

Izagirre, Arantxa Urretabizkaiak ere arreta berezia zuten horrekiko, baina inork gutxik”. 

Eskertzen da, 1983ko Hostoak hirugarrenaz ari dela, zintzotasuna: “Gaia eta Gau aldaketak 

zein Hostoak-en aurreneko liburuko adierazpidetik urruntzen saiatu nintzen. Inondik inora, 

bilduma honetako testuen artean hauexek dira irakurlea, poema amaitu aurretik, gehien 

geldiarazten dutenak”. Halako batean, 1986ko Derrotaren fabulak laugarrenarekin, 

laburrerako joera hasten da azaltzen, poetak ahozko literatura tradizionalari lotzen diona: 

alegietako moralejak bezain labur nahi zituen, “baina moralismoaren kutsu hori ezabatu eta 

errealitatearen datatzea eskainiz”. Bosgarrena den 1986ko Osinberdeko khantoreak 

bildumako poesietan, bestalde, “lehenengo aldiz txertatzen da ironia puntua. Ironia edo 

umore mindua”. Eta, azkenerako, poemak eurak baino interesgarriago ia, poemen gainean, 

iragandako denboraren perspektibarekin, egiten den irakurketa ote den. Ez gaizki ulertu, 

mesedez, poemak ere irakurgarriak dira, baina norbere lanarekiko begirada kritiko hori egin 

zait kasu honetan deigarrien. 

“Inork tentazioa izan dezake zaldibiarraren ibilbide poetiko sendo eta oparoaz ahazteko, 

baina gogoan hartu behar da 1980ko Gabeziak hartatik euskal poesiako erreferenteetako bat 

dela”. Beñat Sarasolak dio, eta 2011tik. Liburu hau litzateke ibilbide poetiko horren lehen 

atzera begirako, geraleku, behatoki ezin hobea. 
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Frogatu baino frogatuago 
 

Karlos Linazasoro, Eldarnioak 

Erein, 1991 

 

Hogeita bost urte bete ditu Karlos Linazasorok. Ez biologikoak, bistan da, nahiz ederki asko 

kontserbatzen den: gutxi batzuk gehiago dituela dio, espainiarra dela esateaz gainera, bere 

nortasun agiriak. Ez du ematen, bete-betean baitago gizona: 2016 honetan bakarrik atera ditu 

Trilogia hiperlaburra eta Zerua beti beherago dago. Luze gabe, iazkoan kaleratu zuen 

Literatura hiztegi tekniko laburra, liburu kritikari auskalo ausartegi bati “Linazasororen obra 

gorena izan daitekeena” atera ziona. 

Hogeita bost urte literario bete ditu, beraz, Karlos Linazasorok. 1991n argitaratu 

baitzituen estreinako, ez bat, bi liburuak. 1991ko urrian Udazkeneko karabana erratua, eta 

aurretik, ekainean, Eldarnioak. Hasieretatik erakutsi zuen, hartara, bere ibilbidea markatu 

duen ezaugarrietako bat: superprodukzioa. Orain hamar urte, hamabost zeramatzanean, 

zenbatu bagenizkion hogei liburutik gora, orain hogeita bost daramatzala gainditzen ditu erraz 

berrogeiak. Matematiketan trakets dabilenarentzat: asko-asko argitaratu duela. 

Baina beti ez omen zen izan horrela. Hona ekartzeko aukeratu diogun Eldarnioak narrazio 

liburuan, zera irakur daiteke azal-hegalean: “Barruan zeraman literaturzaletasun lo zorro 

xamartua, erabat esnatuko zen Tolosako Udal Liburutegiko ardura hartzearekin batera” —

bide batez, bibliotekari hiltzaile ez bereziki abil bat du protagonista “Dowstowngo kronika” 

ipuinak—. Hori bai, hasi bazen, ez gelditzeko egin zuen. Eta hasi zen gerora bere ibilbidea 

markatu duten elementuak erakusten: ahots askotarikoak, kezka konstanteak, umore 

korrosiboak. 

Joxemari Iturralde herrikideak idatzi zuen, estreinakoaren atzeko azalean: “Liburu honek 

maila berezi bat, goi-maila bat lortzen du, narrazio ezberdinak irakurtzen joan ahala, gero eta 

gorago ezarriz doana”. Denboraren perspektibarekin erraza da, baina, liburuko ipuinak gero 

eta aurrerago maila igotzen doazen arren, ados, esango nuke Iturraldek aipatzen duen maila 

berezi hori, goi-maila hori aurrerago lortzen duela Linazasorok, beste liburu borobilago 

batzuekin, aspaldi handian ez abandonatzeko gainera. 

Eta zentzu horretan adosago nago Felipe Juaristi kritikagileak adierazi zuenarekin: “Lehen 

ipuin bilduma izanik, liburuak ematen duenaz gain, bertan agertutakoen arabera espero 

izatekoak direnak ere kontutan hartu beharrekoak dira. Testu gozagarri ugari damaizkigu, 

baina hau inportantea eta euskal literaturan ez-ohizkoa izanik ere, ez da garrantzi gutxiagokoa 

erakusten duen potentzialidadea”. Denborarekin, eta bibliografia ezin interesgarriago batekin, 

frogatu baino frogatuagoa geratu den potentzialidadea. 
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Libertatia zeinen eder den 
 

Itxaro Borda, Urtemuga lehorraren kronika 

Maiatz, 1989 

 

Nobedade ez diren liburuak iruzkintzeko 2010ean hartu nuen tarte honetan, bazen inon idatzi 

gabeko lege bat: autorerik ez errepikatzea. Betetzea gero eta zailagoa zaidan lege bat, 

aipamena merezi dutenak ez baitira agorrezinak, eta hainbeste maite ditut idazle gutxi batzuk. 

Nire deskarguan esango dut Itxaro Borda apailatzaile gisa ekarri nuela soilik, Emakumeak 

idazle antologiaren karietara. Injustizia bat konpontzera nator, beraz, Borda behingoz autore 

gisa ekarrita. Eta etorkizunerako atea uzten dut irekita, behin hemen sartu diren idazleak 

berriz gonbidatu ahal izateko. 

Zer liburu aukeratu, ordea, zerrenda luze batetik. Bada, urte askoan, Meettok 

argitaletxeak 100% Basque atera arte, gaztelaniara itzulitako liburu bakarra, 1989. Allegro ma 

non troppo, Hiru argitaletxe mitikoan agertu zena, euskarazko narratiba lanak gaztelaniaz 

ematen zituen Milia Lasturko sail gogoangarrian (inor gutxik jarraitu duen ekimena, Pamiela 

eta Diario de Noticias egunkariak abiatu zutena salbu, nahi baino oihartzun txikiagoarekin). 

Literaturaren zubitegian, ez narrazio, ez nobela, kronikaren atalean kokatu dute, ale bakar, 

izenburuak aitortu bezala, nahiz azken orrialdean “nobela bitxi honetan” aipatzen den. Kronika 

edo nobela bitxi, narrazio labur, gogoeta, elkarrizketa, elkarrizketaz mozorroturiko 

bakarrizketak biltzen ditu, umore pindarrez, melodramatiko, gorabeheratsu, brilliant 

batzuetan, afruskeriaren mugetan besteetan. Borda bere osotasunean. 

Baina esan dezagun kronika, ados. Zerena, ordea. Bada, 1989. urtearena, iraultza 

famatuaren urtemuga, berrehungarrena: bero garaia, euririk ez, artoak galbidean, “ETA eta 

espainol gobernuaren arteko negoziaketak berriz abiatzen ziren”, “feministen mugimendua 

osoki integratua, eta halatan desbalorizatua dela”, eta “Frantziak, derrigorrezko 

azimilazioneaz beste aterabiderik ez du proposatzen”. Behar baino gehiago laburtuz, azalduko 

zaigu 1789az geroz Frantziak nola “aztertu, analisatu, kuadratu, normal-normatu, 

errevoluzionearen baloreetara plegatu” dituen euskaldunak, “astoaren, irrigin arazlearen, 

itsuki langilearen, ridikuloki fededunaren” arrastoan sartzeraino. 

Irakurri bitartean topatuko dituzu hizki dantzariak, koma auskalo non jarriak, supituki 

agertzen diren gidoitxoak, akats ortografikoak, ahaztutako maiuskulak, desagerturiko letrak. 

Pixka batean tremendista jarriko da tarteka —“historian ez dago lekurik guretako, non ez den 

bentzutuen orrialde odolez kolorestatuetan”—, Godwin legea aplikatzeraino —“Zein da 

gizarte merdiko hau, populu baten aurkako soluzio finala, bakean, onartzen duena?”—. Baina 

libertatia zeinen eder den, beste behin ere, Bordaren eskuetan aske dabilenean. 
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Zer ari zaigu gertatzen? 
 

Joxe Azurmendi, Oraingo gazte eroak 

Enbolike, 1998 

 

Markos Zapiainen Zenbait terrorista (Txalaparta, 2003) lanean aipatzen zen behin baino 

gehiagotan: Oraingo gazte eroak (Enbolike, Irun, 1998). Ez Espainolak eta euskaldunak, ez 

Demokratak eta biolentoak, ez Joxe Azurmendiren bibliografian nabarmendu diren gainerako 

izenburuak. Oraingo gazte eroak, gauza interesgarriak esateko gainera: “Beharbada Kronos ez 

da Goyak pintatu duen agure zahar terriblea, umeak jaten, eta bai gazte harro bat agure zahar 

gaixoak jaten?”, 1955-1965 bueltako gazteek gurean ekarri zuten haustura ilustratzeko. Behin 

galdetu ahal izan nion Zapiaini, Azurmendiren liburuaz baino, Joxan Elosegirekin batera sortu 

zuten Enbolike desagertu hartaz: “Euskarazko saiakera eta gogoeta sustatzea zuen helburu. 

Xoxari ordea ez genion merezi adinako garrantzirik eman eta hondoratu ginen”. 

Emaitza bakar, beraz, Azurmendiren liburua, zeinak Gogoetak ETAren sorrera inguruko 

kultur giroaz eta gaurkoaz daukan azpititulutzat. Liburua berez hitzaurre bat zen —Nemesio 

Etxanizen gutunketaren bilduma ireki behar zuena—, “han eta hemen zerbait osatu eta 

luzatua”. Igartzen zaio hitzaurre zela, ez da erabat garbitu: “Irakurleak laster irakurriko ditu” 

dio, baina gero ezin irakurri eskutitz trukea. Ez da hil ala bizikoa: testua dugu, bere horretan, 

irakurlearen jakin-mina asetzeko modukoa. 1955-1965 bueltako garai haren erradiografia 

zehatz-zehatza delako batez ere —“Batzuetan pentsatzen dut (…) gure arazoa belaunaldi 

bakarrean lau mende eta hiruzpalau iraultza batera bizi behar izatea dela”—; halaber gurea 

Europa mailan eztabaidagai zenarekin elkarrizketan jartzen duelako (“Moderniak gure artean 

erakusten zuen aurpegi —eta arima— erreakzionarioaren aurka izan da, zeren aurka altxatu 

den gazteria Euskal Herrian ere”); eta hori erreferentziazko autoreak aipatuz egiten delako —

“Merleau-Pontyk asko inpresionatu zuen Rikardo Arregi”—. 

ETAren sorrera inguruko kultur giroaz, orduan, bai, gaurkoaz aldiz ez da hainbeste 

luzatzen: “60. urteetara ari gara itzultzen berriro, nik uste. Dena da diferentea, eta dena 

antzekoa. Establishment kontzientzia on osoaren jabe ikaratu batek, berriz ere gazteria ero 

bat ezin du ulertu”. Gure esku geratzen da, hartara, 1960ko hamarkadakoa zenbateraino den, 

ez bakarrik XX. mende bukaerakoa, berdin egungo egoeraren antzekoa. Azurmendiren “Zer 

ari zaigu gertatzen?” galderak, gaur, jarraitzen du izaten erabat pertinentea. Halere, 

filosofoaren nahikaritik ez ote gauden sobera urrun oraindik: “Guk ez dugu denok berdin 

pentsatu, berdin ibili nahi. Euskal Herriak artxipelago bat izaten jarrai dezala nahi genuke, mila 

unibertso txiki diferente, baina edonondik edonora joatea libre —libre itsasoa—, eta irlen 

artean dialogoa beti bizi-bizi”. 
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Eginkizuna eta dinamika 
 

Rikardo Arregi, Politikaren atarian 

Lur, 1969 

 

“Merleau-Pontyk asko inpresionatu zuen Rikardo Arregi”. Horixe irakur daiteke Joxe 

Azurmendiren Oraingo gazte eroak lanean. Halako zirrara bat eragin zidan. Ez dakit zehatz 

zergatik, agian oraindik batzuek (Marina Garces filosofoak, esaterako) errebindikatzen duten 

autore ez bereziki kanoniko bat gure 60ko hamarkada hartan garaikideki irakurtzen zelako. 

Rikardo Arregi, kazetaritza sariketaz harago, ezagutzeko beharra dator jarraian. 

Zergatik ez hasi Politikaren atarian, lehen liburu, postumoarekin. “Zientzia politikoaz 

egiten den euskarazko lehendabizikoa da”, autorearen hitzetan. “Besteak ikasi dutena guk ere 

ikasi ta gerekasa pentsatzen” hasteko gomita. “Atari bat izateko asmoa du liburu honek”: 

lehenik politika hitzari buruzko argibideekin; politikologiaz mintzo den bigarren zati batekin; 

azkenik zenbait filosoforen teoria politikoen laburpenak ekartzeko: Platon-Aristotele, 

Montesquieu, Hobbes eta beste, guztira zortzi —pena da Merleau-Ponty ez egotea—. 

Autoreez gauza bitxiak irakur daitezke: “Montesquieu-ri bere liburu guzietan gizon zoriontsu 

bat bezala azaltzea gustatzen zaio”. Baina, oro har, gaur egunean erreferentziazko diren 

pentsalariek erabiltzen dituzten ideiak: “Ekonomiak politika baztertu ta bigarren maila batean 

jartzen du”, adibidez, Michel Onfrayk dio hitzez hitz, Politique du rebelle izenekoan. 

Lur argitaletxearen sail berri bat abiatu zuen liburuak. Rikardo Arregiren beraren ideia izan 

zen saila: “100 bat paiako liburuxkak ateratzea, dibulgazio eran, gaurko kulturari buruzkoak”; 

“ez ditezela izan, mamiaren aldetik, pauso bat atzera gaur eguneko euskal kulturaren 

egoeran”. Ezein baliabide baztertu gabe helburu horretarako (“Plajiatzearen beraren beldur 

ez gara izanen”). Liburuak dakarren hitzaurre mamitsu batean bildu ziren ideiok, “Euskal 

liburu-gintzaren problematika”, zeinari Martin Ugaldek ia garrantzia gehiago eman zion 69ko 

kritikan, segidan datorren testuari baino. 

“Ibiltzen ausartu behar dugu, eta behin emandako pausoak ez kanonizatzen”. Rikardo 

Arregiren lehen irakaspena genuke hori, Joxe Azurmendik Herriaren lekuko, bigarren liburu 

postumoan dioenaren arabera: “Herria hezi nahi zuen Rikardok, eta hezi ere maisu bezala ez 

baino solas eta lankide bezala gehiago. Hezi, hots, ez propaganda egin bakarrik. Ezta irakatsi 

bakarrik ere. Rikardok lanaldi baten hasieran lan egin zuen: eginkizuna eta dinamika utzi 

dizkigu, eta hortxe dago bizirik Rikardo”. Joseba anaiak ere aitortu zion, ETBko ekinaldi batean: 

“Gu denon artean azkarrena zen” —eta badu meritua, Joseba bera oso azkarra izan baita, 

besterik ez bada jakaz aldatzen—. Azurmendirekin, amaitzeko: “Gu haren atzetik gabiltza, 

baina jadanik hura baino aurrerago”. 
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Hilda ere 
 

Hasier Etxeberria, Patri maitea... 

Alberdania, 2003 

 

Jurnalista ustez graziosa berriz ekinean: orduko hartan aski ez (2010-09-26: “irakurketa xalo 

xamarra, piperrik gabea” omen Mugetan eleberriarena), Hasier Etxeberriaren beste liburu bati 

heldu dio oraingoan, zer eta omenaldia egiteko edo. Ez dira gutxi utzi dizkigunak, tartean, 

gustura irakurtzekoak, Damian Arrutirenak. Artikulu bilduma aukeratu, ordea, kritikari arropak 

beztitu dituen honek, auskalo izokinaren sindromeak jota. Bost urtez, 1999-2003, 

hamabostean behin, gutun itxurako zutabe bat Gara egunkarian. Edo zutabe itxurako gutun 

bat. Patri delako bati (“inork ez baitu jakin ahal izango zu nor zaren”). Dena delakoarekin: 

Etxeberriaren kezkak agertzen dituzte beren luze-zabalean. 

Zein dira kezka horiek, bada: pentsalari ponposoak, txikion atsegin hartze eza, 

literaturaren luxua, Frantziaren handitasuna, Iparraldetik etortzen zaizkigun ikasgaiak. Eta, 

batez ere, aspaldion berritsu dabiltzan gure mutilak (“argazkietan agertzen diren 

kaputxadunak beti mutilak direla baitirudi”). Ibarretxe planaren garaia da, Korta, Lluch, 

Pagazaurtundua, Barandalla, Egunkaria-ren itxierarena. Besteren gainetik, ETAren jardunak 

aztoratzen du zutabegilea: “Ordaindu beharreko prezioa honelakoa izanik, kasik ez baitu 

merezi ezer lortzeak”. “Gure” posesiboak ematen dio min: “Gureak kezkatzen nau ni, gure 

jendeak egiten dituenekin dut sufritzen, izan Ertzain edo izan ETAko. Zer egin dugu halako 

salbatzaileak merezi izateko?”. Azken batean, Etxeberriak barru-barrutik sentitzen duena, ez 

ote den Segundo Mareyk gordeta zeukan min hura: “Bahitu zuten terroristak bere ezpal 

berekoak izatea”. Baina mezua da garbia: “Indarkeria oro eten eta abertzaleen batasuna eraiki 

behingoz”. 

Hori bai, ezagun dugu: lagun asko galdu ohi ditu zutabegileak, bere lanari zintzoki heltzen 

dionean. Halaxe dio bildumako azken gutunak: “Patri maite-maitea, besteren batek ere 

irakurtzen ditu gure arteko gutun hauek eta ez zaizkio batere gustatzen, antza”. Antza, dio, ze 

katxondoa. ETAren Zutabe batean aipatu zuten Etxeberria, ez loreak jasotzeko gainera. Azala 

ordurako gogortua zuen, ordea: “Neuk entzunda daukat ETAkoa naizela, troskoa naizela, 

PNVkoa naizela, anarkista naizela, HBkoa naizela, erosita nagoela”. Eta Gara egunkariko 

zutabea utzi arren, eskainia zigun irakasbidea: “Ez dagoela aske izateaz besteko biderik”. 

Mugetan eleberriaren iruzkina irakurrita (“gorabehera urrikoa, zurrunegia, konparazioz 

betea”), zera erantzun zidan: “Bizi banauk, 20 urte barru helduko zieat hik idatzitakoei, eta bi 

hitz esango, entzun beharko dituanak (bizi bahaiz)”. Entzun espero ditudanak. Konplituko 

baita, seguru, Oteizak Etxeberria berari esan ziona: “Hilda ere ez zaituztet utziko bakean”. 
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Ikastaldi baten kontaketa 
 

Marguerite Duras, Maitalea (itzulpena: Mikel Garmendia) 

Ibaizabal, 1996 

 

Oso maite duzun idazle batek esaten du benetan idaztea gustatuko litzaiokeen liburu bat dela 

ixa, eta zer egingo diozu, bada, ez bada ixa liburu hori irakurri berehala, are ixa liburu hori 

literatura unibertsalaren klasikoetarik bada —eta puntu honetara iritsita, lotsaemangarria ere 

gerta daiteke literatura unibertsalaren klasiko hori orain artean irakurri ez izana publikoki 

aitortzea—. Lagun artean gaude, ordea, eta lotsarako tarterik ez da —bide batez, ze gutxi hitz 

egiten den hedabideetan gero eta gehiago, gero eta hobekiago euskarara itzultzen den 

literatura unibertsalaz, ezta?—. Nire deskarguan esango dut gainera, pelikula bai, pelikula 

bere garaian ikusi nuela —interes intelektual hutsagatik, noski—. Ondorioa: a zer aldea, 

pelikula eta liburuaren artean; liburuaren alde, bistan da. 

Pelikula zentratzen baita nobelaren aspektu bat eta bakarrean: Vietnamen, 1930eko 

hamarkadako kolonialismo frantziarraren menpe, neskato zuri nerabe baten eta amorante 

txinatar helduago eta aberatsago baten arteko amodiozko harremanean, eta harreman horrek 

askatzen duen erotismoan —ez ahaztu pelikula ikustearen interes intelektual hutsa—. Baiki, 

eleberriaren gaietako bat da erotismo hori, zehatzago, desioa bera —“desioa da kontua, 

baieztatze-desioa, liberazio-desioa, bere osoan ezagutu nahi du bizia, porrota barne”—. Baina 

interes intelektual hutsagatik soilik justifika daiteke pelikula aspektu horretara mugatu izana. 

Ezen, bestela, eleberria askoz ere aberatsagoa, askoz ere konplexuagoa, askoz eta 

betegarriagoa baita. Erotismoa, desioa, sexuan hastea, sexuan haste inozo bezain perbertitua. 

Harreman hori, hamabost urteko neskaren eta merkatari txinatar gaztearen artekoa, berandu 

gabe debeku sozial eta eskandalu publiko bihurtzen dena. Jendearekiko harremana, orobat, 

adiskideekiko, nebekiko, batez ere amarekiko harremana: “Nire haurtzaroari buruzko 

kontakizunetan (…) esango nuke gure amarengana sentitzen genuen maitasunaz aritu naizela, 

baina ez dakit harengana orobat sentitzen genuen gorrotoaz aritu naizen, edota elkarrengana 

sentitzen genuen maitasunaz eta gorrotoaz”. Azken finean: “Ikastaldi baten kontaketa dugu, 

zalantzarik gabe, emakume izaten hasten den emakume batena”. 

Rosa de Diegoren hitzaurretik, berriz: “Maitalea, 1984an Goncourt saria irabazi zuena, 

mugarri dugu Marguerite Durasen idazkuntzan, bai izan zuen arrakastagatik, baita bere 

literatur bilakabidean idazkera autobiografikoaren bidea ere abiatu zelako”. Oso maite duzun 

idazlearen literaturarekin batere zerikusirik ez duena —eta akaso horregatik gustatuko 

litzaioke benetan idaztea, ezin idatzi izango duelako sekula—, baina irakurketa-maila bat baino 

gehiago eskaintzen duelako —ez da dena izango interes intelektual hutsa— irakurtzea merezi 

duena. 
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Orrialderik onenetakoak 
 

Jon Alonso, Hodei berdeak 

Susa, 2003 

 

Jon Alonsoren hitz-lauzko lana —bere adar anitzetan: narrazio, nobela, saiakera, horien arteko 

nahasketa posible guztiak— balio segurua dela badiot, ez naiz orain arte esan gabeko ezer 

esaten ari. Besterik da hitz-lauzko lan horren barne hierarkizazioa aldakorra izan daitekeela 

esatea. Esan nahi dut, bere garaian tarte honetara ekarri banuen Camembert helburu, eta 

aitortu banuen “aldarrikatu beharreko liburua” dela, gaur ekarri nahiko nuke Hodei berdeak, 

Jon Alonsoren orrialderik onenetakoak bertan daudelako ustean. Noski, hau ez da konpetizio 

bat, ez bada, orrialde bikainen artean aukeratu ahal izanik, irakurlearentzako pagotxa 

sekulakoa. 

Hodei berdeak, beraz, liburu interesgarria ikuspuntu askotatik, hasteko planteatzen duen 

jolas metaliterarioarengatik: nobela gisa hasten da kontakizuna —“nobela hori, izan, bada. 

Edo nobela itxura duen zerbait, behintzat, osorik eta erabat bukaturik ez dagoen arren”—; 

baina nobela horren gaineko oharrak irakurtzen hasiko gara halako batean —“sasi-nobela 

horren osagarri litezkeen ohar edo zehaztapen hauek idatzi baititut”—. Azkenerako, ustez lau 

eskutara idatzitako liburu bat irakurtzen ari garela jabetzeko: “Nire lehengusu Xabierrek idatzi 

zuen nobela bukatugabearen zirriborroa, baita nik berarekin proiektu honetan ibili nintzen 

denboran —gehi bere zirriborroa leituta burura etorri zaizkidanak—, idatzi ditudan ohar 

guztiak ere”. 

Hodei berdeak, beraz, liburu interesgarria ez bakarrik egituragatik, berdin harrapatzen 

dituen kontuengatik. Kokatzeko, kronologikoki, “etorri zen Iruñeko Aberri Eguna, Vuelta a 

España-n jarritako lehergailua, salbuespen-egoera. Etxebarrieta hil zuten”. Eta politikoki, 

bada, batetik, geopolitika kontuak, hala nola yankiekiko harremana —“Francoren Espainia 

nola pasatu zen etsai izatetik aliatu estrategiko garrantzitsua izatera”—, eta zehatzago EAJk 

izan zuena —“sozio erabilgarriak izan ziren garai batez”—; baina interesgarria, batez ere, 

indarkeriaren gaineko dilemaz ari delako, eta gurean sentsibilitate diferenteek borroka 

armatuarekiko hartu zuten jarreraz: “EAJk borroka armatuaren justifikaziorik onartzen ez duen 

honetan, bere jarrera beti ‘baketsua’ izan dela dioen honetan, garrantzizkoa da gogoraraztea 

ez zela hori bere jarrera 1968-69 urteetan”. Tesi orokorra izanik gurea ez dela zeozer originala, 

nabarmenduz “gure pieza-izaera, gure txikitasuna, gure nazioartekotasuna”, eta berriz ekarriz 

ideia higatu baina zentzurik batere galdu ez duena: “Aje edo bestondo izugarria bezalakoa da 

gurea (…) mozkor historiko baten ondorioa”. 

Hodei berdeak gaurkoan, beraz, Jon Alonsoren orrialderik onenetakoak bertan daudelako 

ustean, eta auskalo garai buelta hartako, XXI. mende hasierako euskal literaturako orrialderik 

onenetakoak. 

 

2017-07-23 

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=6


Gizarte berrien mailakoak 
 

Abelino Barriola, Dramak 

Euskal Editoreen Elkartea, 1988 

 

1936ko gerra aurreko teatroan, nabarmen, izen bat: Abelino Barriola. Ez bakarra, noski, 

Toribio Alzaga izan zuen aitzindari, zeinari Barriolak berak aitortu zion maisugoa —“Zugandik 

etorri zait euzko-antzerti gaietako zaletasuna”—. Baina Barriola, Lino Akesoloren arabera: 

“Idazle onekin euskal-teatroa bide berria urratzen asiko da. Artean baño goragoko gaiak, 

gizarte berrien maillakoak”. Aurrerakoia, garaiari egokituagoa, “gizarteko arazo sakontxoak 

arrotzen ditu”, “Donostiako teatroa joxemaritarren girotik atera eta mundu zabalagora eta 

aize berrietara eraman naiez ari izan da”. 

Komedia bazter, Barriolak idatzitako lau dramak biltzen dira liburuan (Zulo madarikatuak, 

1911; Lagun txar bat, 1912; Maitasunak, 1923; guztietan gorena, Goi argi, 1935). Oro har 

emaitzarik onenak lortutako generoa izateaz gainera, “denboran zehar izandako aldaketen 

erakusgarri zabala osatzen dutelako”. Argi azaltzen ditu hitzaurrean Xabier Mendigurenek: irri 

antzerkitik dramara, gero eta lan luzeagoak, ideologia nabarmenduz, herritik hirira, 

pertsonaian gizarte maila gero eta jasoagoa, emakumearen garrantzia eta goraipamena. 

“Hasierako lanetan Soroagandik datorren usadiozko antzerki molde donostiarrari erabat 

lotzen bazaio ere, piskanaka antzerkikera berezi eta bere-berea lortuko du”. 

Zertan da, bada, antzerkikera modu hori? Ez ekintza huts, ez eta hutsal ere, baizik eta 

hausnar —bakarrizketa gisakoak, barne pentsamenduak—, adibidez fedeaz. Fedegabeko 

pertsonaiak agertzen dira, mojei “alfer”, “zomorro” deitzen dietenak. Apaiza, gizon eta 

emakumeen arteko harremanen aldekoa da —“gizonak bere artean eta emakumeak 

berenean” dituzten bezala—. Suizidio bat azalduko da. Nagusien gehiegikeriez kontziente, 

klase urguilu amiñi bat. Emakume liberatuak orobat, jazband —jazband!— jotzen duen 

beltzarekin dantzatu zen emakume andaluziar bat, Biarritzera hiru mutil euskaldunekin joaten 

den ingeniari aleman baten emaztea. Edota polimaitasuna iradoki dezakeen eztabaida: 

“Maitasun bakarrak betetzen duen biotza al dezu? Maitasunak! Nik asko ditut”. 

Ados, horien guztien azpian asmo moralizatzailea dago, ideologiak—abertzale, jelkide— 

sustrai sakonak ditu testuotan. Baina, zer egin behar ez den erakusteko besterik ez bada, testu 

zentsuratzaile haiek egiten zuten bezala, zer egin daitekeen erakusten digute. Gizarte berri 

haietan egiten —hasten— zena. 
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Begiak ireki eta 
 

Javi Cillero, Ero hiria 

Alberdania, 2006 

 

Reno, Nevada, Ameriketako Estatu Batuak. Euskaldunon iruditerian hiri seinalatua: euskal 

kolonia garrantzitsua (zeren urrina duen, auskalo), artzain euskaldunaren omenezko 

monumentua (ados, ez dut txantxarekin jarraituko), are, Center for Basque Studies, euskara 

eta euskal ikasketak lantzeko ikerketa zentroa. Zilbor behaketa horretatik kanpora zer ordea? 

Ilun, ez behintzat Las Vegas bizilagunaren argirik. Galdetuko dizu Ero hiria ipuin bilduma 

honetako pertsonaia batek: “Zer egin daiteke Renon arratsaldeko bostetatik aurrera?”. 

Aurrerago erantzuteko beste ipuin batean beste batek: “Renon ez dun ezer gertatzen”. 

Renon baitaude girotuta hamar ipuin hauetako bat eta bakoitza. Hamarrak irakurrita, 

ordea, kontxo, ezer ez baino zerbait gertatzen dela esan behar, eta zerbait asko: ez agian 

zaratots arranditsu artean, baina gehiago lurrazpiko dar-dar apenas atzemangarri eta 

konstante batean. Emakume eta gizonen (eta are emakume eta emakumeen, eta gizon eta 

gizonen) arteko harremanak dira nagusi, harreman, nola deitu, batez ere afektiboak —

“Flirteatzea da gaur egun geratzen zaigun bide bakarra”—. Jatorri, kondizio, jaidura askotariko 

emakume eta gizonak, elkar ulertzera edo elkar ez-ulertzera edo gutxienez elkarrekin 

interaktuatzera kondenatuta daudenak. Mundu guztia biltzen da hartara orriotan, mundu txiki 

bat, esan dezagun munduaren zabala har lezakeen mikrokosmos bat. Lasai, euskaldunok ere 

bagaude, zorionez dosi txikietan —“Euskaldunok ez gaituk santujale hutsak” esateko, 

adibidez; edota aberkide bat “immigraziokoek harrapatu eta etxera bidali ditek”—. Ero hiria, 

beraz, baina jende erabat normala aterpetzen duena bere baitan, osotoro arrunta, zu eta ni 

bezalakoa. 

Taberna ugari (billar-mahai, musika jotzeko oholtza, han-hor-hemen ageri diren hegazti 

eta piztien gorputz disekatuak), alkohol ugari (azenario-zukua ere bai, tarteka), zinema ugari 

(“Egungo heziketan hain da sakona Hollywooden eragina”), milurteko berriaren karietara 

zalantza ugari. Horien artean gertatzen dira hemen gertatu beharrekoak. Eta hasieran 

egindako galderekin baino, geratuko nintzateke “Renora etorriz gero dena da posible”, 

“Renon egunak hogeita lau ordu baino gehiago ditu” bezalako baieztapenekin. “Begiak ireki 

eta gauza asko ikusiko dituk Renon”. Besterik ez bada, Javi Cilleroren eskutik. 
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Kalifornia bat guztiontzat 
 

Joseba Gabilondo, Kaliforniatik bihotzez 

Elkar, 1992 

 

Ameriketako Estatu Batuak utzi gabe, Kalifornia. Trumpatzerik ez, 1992an gaude, dei 

diezaiogun Disneyland-Bushland. Joseba Gabilondo izeneko gazte bizargabe batek, ahoan ere 

bilo askorik ez duenak, eskutitzak bidaltzen ditu, eta argitaratu egiten dizkiote Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean (zehatzago izateko, Zabalik euskarazko gehigarrian): “Norberaren 

erokeriak edonola bota eta gainera kobratzea —gero konturatu naiz negozioa hain zuzen 

horretan datzala”. Intelektuala izan nahi zuen (“familia erabat errural-proletario bateko 

mugatasun kultural guztiak konpentsatu nahiz edo”), politikan aurrerakoia eta engaiatua, eta 

gainera oso tipo coola, alegia fina-serioa-elegantea. “Jean-Paul Sartre izan nahi zuen gazte 

hark punk kultural baten aukera hartu du”, ordea. 

Lau urte eta erdi darama atzerrian (“eta oraingoz ez zait itzultzerik bururatu”), nahikoa 

“geroko Estatu Batuen sinbolo” den Kaliforniaz aritzeko. Hitzaurrean esaten da: “Gabilondo 

Kaliforniaz ari zaigunean, Kalifornia azal-azalean besterik ez da ageri (Jainkoari eskerrak!)”. Ez 

nago ados: Gabilondo Kaliforniaz ari zaigunean, sakon ageri zaigu Kalifornia (nori eskerrak?). 

“Hemen” hitza zenbat aldiz agertzen den kontatzea baino ez dugu. Gero egia da Kaliforniaz ari 

denean, ari dela AEBez, eta Euskal Herriaz, eta oro har XX. gizaldi amaieraren garraztasunaz 

eta frustrazioez. Aitzakia baita Kalifornia: hitz egiteko utopiaz, nostalgiaz, auzo globalaz, 

biolentziaz, erosle tribuez, gizarte-lotura handirik gabeko bizitza zoriontsuaz, iraultza 

postindustrialaz, hiperespazioaz, betiko esplotazio kapitalistaz, deserriaz, modaz, erostearen 

erotikaz, euskaldunen garai unibertsalen bukaeraz; hitz egiteko, indibiduoen ekintzetatik eta 

egitura sozialetatik abiatu eta, azken batean, sakoneko arrazoiez. “Inbasio kultural amerikar 

inperialistaren enbaxadore” izanik, baina “bizitza amerikarraren kontraesan eta arazoak 

ikuspuntu ahalik eta zorrotzenetik azaltzen” saiatuz. 

Eta erakutsiz badela Kalifornia bat guztiontzat, “Turkia edo Urretxu aldean lekuturik 

badago ere”. 
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Eleberri giristinoa (eta gehiago) 
 

Jon Etxaide, Joanak joan 

Erein, 1986 

 

Jon Etxaide, adinez 36ko gerrarekin zerikusirik izan ez zuen Hegoaldeko lehen idazlea, 

Mendiguren-Izagirre tandemaren arabera: obra guztizkoa nobela bat izan zuen, Joanak joan, 

eleberri luze, dotore, mamitsua; bete-beteko nobela, ordura arte euskal nobelak eskas 

izandako zerbait. 1955ean argitaratu zen lehen aldiz, baina arazoa: 1986ko argitalpena, 

hirugarrena, da eskuragarri daukaguna. Eta aldaketak izan ziren tartean. Zein, zenbat? Zail da 

jakiten. Autoreari berari kasu eginez gero, garrantzitsuenak dira ponte-izenen ingurukoak 

(irakur gibel azalpena). 

Bigarren izen bat, Pierre Topet, a.k.a. Etxahun, “bera baitugu elaberri honen ardatz, eta 

bere inguruan dabilzkigu itzuli-mitzulika gainerantzeko pertsonaiak, gurdia martxan jartzeko 

ardatzaren gurpilak bailiren”. Ez puntulari, bai zirtolari, Etxaideren arabera “ederzale 

bertsogintzan”. Betiere fikzioaren eremuetan: “Alegia, elaberri honetako pertsonaiak, 

asmatuak ez direnean, ez direla hezur-haragizko berberak, haien irudiak baizik”. Are: “Istorio 

horiek zinez al dira historia? Parte haundi bat, oinarrizkoa, izan daiteke, baino beste parte 

haundi bat ezetz esango nuke”. Asmoa baitzen tesidun nobela bat egitea: “Egiazko erlisioaren 

sustraia, erroa eta funtsa maitasuna dela adieraztea”. Primeran. 

Eleberri giristino bat, beraz, liburuaren barne-azalak gaztigatzen digun gisara. Eta gehiago: 

lan koaderno bat tarteka, work in progress bat. Kolpetik, Haritxabalet jaun apezaren 

biografiatxo bat aurkituko baitugu. Etxahunen gudaritzaren aitzakian, Napoleonen 

gorabeherak. Derrepente, esango baitu: “Topetia baserriaz, honela dio Pierre Lhandek”. Eta 

Zintzarrotsak, Tobera-munstrak, Astolasterrak aipatuta, hasiko baita horiek zer diren luze 

esplikatzen. Kontziente izateraino: “Sobera saihestu gaituzu gure elaberriaren haritik”. Gehi 

halako klase kontzientzia bat: “Bizitza zaila eta garratza baita batzurentzat, besterentzat 

errexa eta goxoa izan dadin”. Gehi halako genero kontzientzia bat: “Ez dezake, bestalde, 

gizonak emaztea menpera, bizi-laguntzat eduki baino, bere eskubide guztien jabe oparo 

eginaz”. 

Eleberri luze, dotore, mamitsua; bete-beteko nobela, ordura arte euskal nobelak eskas 

izandako zerbait. Oraindik ere eleberri kostunbrista, mundu modernoa konkistatzeke duena, 

baina, nahi gabe bada ere, eleberri postmodernoaren urrin batzuk askatzen dituena. 
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Edizio gaurkotu bat 
 

Pierre Topet “Etxahun”, Bertso bilduma 

Elkar, 1987 

 

Azkena aletu genuen hemen Pierre Topet, a.k.a. Etxahun poetaren bizitza aletzen zuen obra, 

Joanak joan, Jon Etxaiderena. Ekar dezagun gaurkoan Pierre Topet, a.k.a. Etxahun poetaren 

obra bera, zeinak era berean balioko digun ulertzeko bere bizitza. Hitzaurrean dio Xipri 

Arbelbidek: “Kantu horiek izan ez balire, nehork ez zuen Etxahun izan zenik ere jakinen”. 

Kontziente da Etxahun halaber, aitortzen duenean doala “Ene bizitziaren koblaz ezartera”. 

Adibidez “Bizitzearen kantorea” izeneko sortan, zeinean berrogeita bederatzi estrofatan 

haizatzen diren, urtez urte, Etxahunen bizitzaren lehen berrogeita zortzi urteak. 

Bizitza bat bestalde sufrimenduz betea —“Etxahon’en zorthia izan da aiphatü,/ Mündian 

gütik dila haboro sofritü”—. Sortzetik beretik —“Aitetamer beininzan haurreti hügüntü”—: 

bullyinga jasan behar izan zuen, premugoa kendu zioten, ondasunak galdu zituen; maite zuen 

emakumearekin jarraitzea debekatu zioten, beste emakume batekin ezkontzera behartu 

zuten, emaztea auzoarekin enbolikatu zen, bastart bat egiteraino. Ondorioz, tratu txarrak, 

presondegian egonaldiak, judizioak bizi osoan zehar. Eta suizidio saiakeraren bat: “Hüllan 

ezarri nintzan fi gaixto egitera”. 

Etxahun, beraz, poeta esan dezagun erromantikoa, ez akaso ikuspuntu teoriko batetik, 

baina bai ezinbestean praktikan, bizimodu hain makurra eraman zuenez testuetara. Ni 

indibidualaren goraipamena, nahi bada “Ni”-aren literatura, baina 1850 aurretik, XIX. 

mendearen lehen erdian. Ez bakarrik: orobat kronika beltza —“Bizia deronak idoki personari/ 

Beria ere zor diala, orhit hadi”—, kronika horia —“Haurrak aita nur din deikük erranen”-, gai 

sozialak —esaterako emigrazioa: “Montebidorat dira hanitz abiatzen”—, edota engaiamendu 

politikoa —botoa eskatzeraino: “Egizie Musde Chahori zien botzen emaitia”—. 

Piarra Topet Etxahun. 1786-1862 biografiaren osagarri, bertso bilduma honek biltzen ditu 

ustez zubererazko testu originalak (ez baitira Etxahunek idatzi bezala jasotzen) eta ustez 

batura egin egokitzapenak (askotan hobeki ulertzen baitira zubereraz omen diren bertsioak), 

Xipri Arbelbidek atonduak denak, iruditu zait pixka bat aliritzira. Sarean ere badaude 

Etxahunen testuak bestela. Baina uste dut XXI. mendeko irakurleak merezi duela edizio 

gaurkotu bat, garaikidea, auskalo kritikoa, Etxahunen bertsoez gozaraziko liokeena. 
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Gure-gurea 
 

Belen Gopegui, Tiroa kontzertuaren erdian (itzulpena: Ainhoa Caballero) 

Txalaparta, 2011 

 

Belen Gopegui ez da euskalduna, ez euskal herritarra, nahiz Araba aldean baden abizen bereko 

herrixka bat (273 biztanle, azken kontaketaren arabera). Hori izan zen aspaldi xamar 

euskarazko medio batean egin zioten elkarrizketa bateko lehen galde-erantzuna (biztanleen 

datua nik gehitu dut, interesatuko zaizuelakoan). Ez dakit zaputz izpirik sentitu ote nuen 

informazioa jakitean, jarraian irakurri nituen galde-erantzunak interesgarri askoak iruditu 

baitzitzaizkidan, eta ordura arte nekez irakurritakoak. 

Geroztik, saiatu izan naiz Gopeguiren gauzak harrapatzen, ez bakarrik elkarrizketak, 

libururen bat ere bai (La conquista del aire dut bereziki gogoan, akaso lehena izan zelako). 

Hartara, apirileko urik eza bezain eskergarria egin zitzaidan Tiroa kontzertuaren erdian 

liburuaren argitaratzea, 2011n. Berez hitzaldi bat da, 2006an Kaliforniako unibertsitate batean 

emandakoa, publikoaren galderak eta horiek jasotako erantzunak biltzen dituena. Azpitituluak 

argitzen digu edukia: Eleberrietan politikaz aritzeari buruz. Bere laburrean luzea da ematen 

duen jokoa. 

Gopeguik dio: “Kontzertuaren erdian pistola-tiroak nola, halako eragina du literatura-

eleberrietan politikari buruz aritzeak”. Alegia, “kontzertuan pistola-tiroa entzutearen 

modukoa izango litzateke sistema berria ezarri nahian dabiltzan norbanakoei buruz idaztea, 

horiek totalitariotzat, gaixotzat, inozotzat, eta abartzat hartu gabe”. Eta ez dugu testua gehiegi 

biluziko, baina bai aurreratuko, hitzaurrean esaten den bezala, “literatura eta iraultza 

binomioaren harreman gatazkatsua” aztertzen duela, “eleberrietan politikaz jarduteko 

dagoen debeku eta auto-debekuaren jatorria bilatuz eta aurkituz”. Kontxo, behingoagatik, ez 

bakarrik galderak, erantzunak ere ematen ditu norbaitek, besterik ez bada eztabaidarako. 

Aparteko aipamena merezi du, hain zuzen, Eider Rodriguezek idatzi hitzaurreak, bere 

laburrean honek ere jokoa ematen baitu. Gopeguik aletzen dituen ideiak euskal literaturaren 

eremura ekartzen dira, izen-abizenekin ekarri ere, adibidez, elkar uler dezagun: “Xabier 

Leteren ‘Heriotza utopi izendatu dutenei′ poema Joseba Sarrionandiaren ‘Literatura eta 

iraultza′ poema baino apolitikoagoa al da?”. 

Eta Belen Gopegui ez da euskalduna, ez euskal herritarra, baina, liburu honetan egin 

bezala, ezin ukatuko diogu gure-gurea ere baden problematika batez hain argiki idatzi izana. 
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Irla Chumea 
 

Aurelia Arkotxa, Septentrio 

Alberdania, 2001 

 

Gurean portuari eskainitako obra gorenetako bat izango da segur aski Koldo Izagirreren Sua 

nahi, Mr. Churchill?. Portutik abiatuta, itsasoetan barrena egindako bidaiari lotuko zaio 

gehiago Aurelia Arkotxa bigarrena duen sorkuntza lanean, Septentrio. Portuan baina jendea, 

horixe zuen ardatz Izagirrerenak, jendea, halakorik gabe ez baitago portu, ez itsaso, ez amaren 

seme-alabarik. Bazter utzi gabe giza generoa, garrantzi berezia hartzen dute Arkotxarenean 

lekuek, geografiak, zapaltzen ditugun itsaso-lurrek. 

Nagusiki narrazio liburua Septentrio halaber, Aurelia Arkotxaren erudizioa (“abenturosa 

eta are erratikoa ere”) bilduko luke, Kenneth White poeta eskoziarrak hitzaurrean dioenagatik: 

“Liburu batez hasi zitzaidan. Hartan bermatuko zen bere erudizio guzia beste mundu batera 

eramanik, bere barne-izaeraren oldarraren osoki adieraztera”. Emaitza: lau narrazio handi, 

narrazio txiki ugariz beterikoak (eta poema gutxi batzuk bukaera partean, baten bat pop abesti 

baterako egoki: “Grand Manan V ferryan/ bi marinel cribaggean/ jostetan ari/ killing time”). 

Lau narrazio, bilakatzen direnak, adibidez, populu bitxien katalogo, “Pliniok bere Historia 

Naturalean eta bertze anitz autoreek haren ondotik” egin izan duten moduan. Bilakatzen 

direnak, adibidez, biderako kontseilu xume, oso zuhurrak denak, esaterako hau: “Hiru 

eguneko arrotza eta arraina, usain gaitz direla”. Bilakatzen direnak, adibidez, mitologia bat 

baino gehiagoren ez dugu esango birrintzaile, baina bai kontrapuntu, edo behintzat osagarri. 

Esaterako euskal baleazaleena: “Eta bazekiten, bidaiant euskaldunek, marinel haiek ez zirela 

euskal kantu zahar batzuetan aipatzen diren ‘indiano salbaiekin’ eta ‘iskimau gizabestiekin’ 

beti ontsa portatu”. Edota Quebec tatxarik gabearena, herri indigenen zapaltzaile ere agertzen 

baita orriotan: “Bakarrik frantsesez mintzatu behar genuela eskolan”. Ondorioa: “Hemen, 

Quebeceko ‘autoktonoek’ ez dute PQren alde bozkatu”. 

Esan dugu: lekuek, geografiak, zapaltzen ditugun itsaso-lurrek garrantzi berezia hartzen 

dute Arkotxarenean. Horien guztien izenek ere, Portutxo, Ophorportu, Irla Chumea, izendegi 

kurios, gertuko, baina aldi berean exotiko bat osatzeraino, Oskar Alegriaren Emak Bakia baita 

hartan bezain iradokitzaile. Portutxo, laket portu, irla xume bat, Aurelia Arkotxak bigarrena 

duen sorkuntza lan hau. 
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Tortura xuria 
 

Filipe Bidart, Bakartasunaz bi hitz 

Txalaparta, 2004 

 

Kartzela, ez dakit inoiz utzi dion egoteari, baina hain modako dagoena, kasik urte oso eta 

askotarako tendentzia baten gisa. Euskarazko literaturari kasu eginez gero, hasieretatik dago, 

Etxepare bera Biarnoko hartara sartu zutenetik. Sarrionandiaren kasu, ez noski azken, bai 

segur aski paradigmatikoraino. Eta hor badago tesi edo dena delako bat, euskal literatura eta 

kartzela lotzen dituena. Kartzelaren makurrena, ordea, bakartasuna. 

Pasa direnek diote, bakartasuna, isolamendua, nahi gabe ere, izerdi hotza balitz bezala, 

azalean itsatsi zaigun terminologia. Bakartasun ez bilatua, ez desiratua, fabrikatik bakarzale 

garenok hainbeste maite duguna. Baizik eta derrigorra, autoritatearen baitakoa. Filipe 

Bidartek ezagutu zuen, IK talde armatuko kideak, Frantziako kartzeletan. 

Eta liburutxo batean eman zuen berri, laburtu zituen bakartasunean pasa behar izan 

zituen bi urtetik gorakoak (“non legez ez den hiru hilabete baino gehiagorentzat atxikitzen 

ahal”). Bi urte bakartasunean, irakurrita, ez du asko ematen, akaso, hogeita lau orenetatik 

hogeita hiru zeldan, goiz eta arratsaldez promenada bana —ordu erdiko—, giza tratu bakar 

funtzionarioen salutazio ez bereziki espansiboak. Tortura xuria, alegia, bestelakoen aldean 

oharkabea baita. Hitzek ez dute transmititzen, ezin, barruan bakarrik dagoenak zer sentitzen 

duen. Baina, sinistu, liburua irakurri ahala zuk ere senti dezakezu, atea ixtean, klanka, barruan 

bakarrik geratzen zarela, ezin aterako zarenaren itolarria, lehen ordu-egunen noraeza. Gero 

pixkanaka egingo zara, harrabotsetara, denboraren izari berrira, antsiak erabat sekula 

abandonatuko ez zaituen arren. Ez dakizu zer lasaitua hartzen den, denboragarrenera, irrati 

ttipi bat erosten ahal duelarik! 

Bakartasunaren testigantza gordina, beraz, inoiz zuloan sartuko ez gaituzten esperantza 

dugunok (gauzak nola dauden ikusita, auskalo) bakartasuna, ez bilatua, ez desiratua, baizik eta 

derrigorra, zertan den ezagutzeko balioko diguna, inoiz zuloan sartzen bagaituzte (epaileak 

guarda!), gidaliburu modura ere erabil genezakeena, superbibentzia kit bat bailitzan, baina, 

besteren gainetik, denik eta egoerarik kontrakoenean ere, erresistentziarako, duintasunerako, 

umorerako tartea badagoela erakusten diguna. 

“Gizakia ez da bakarrik bizitzeko sortua”. Fabrikatik bakarzale garenok ere fedea aldatuta 

bukatuko dugu irakurketa. 
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Bidaiari sentimentala 
 

Jean Etxepare Bidegorri, Beribilez 

Euskal Editoreen Elkartea, 1987 

 

Jack Kerouac idazle estatubatuarraren On the road nobela euskaratzen hasi zela, zera egin 

zuen Iñigo Roque itzultzaileak: “Jean Etxepareren Beribilez-era jo nuen, itsu-itsuan, hizkuntza 

tresnatzeko, jakinik harengan beti badela zer ikasia, eta ez nintzen tronpatu”. Orain kalean da 

Errepidean, eta aukera ezin hobea daukagu Etxepareren Beribilez ere irakurtzeko. 

Supermerkatu bagina, eskaintza: 2×1. Nobedade ez diren liburuak iruzkintzen ditugunez 

hemen, goazen estreinako edizioa 1931koa duena aletzera. 

Eskuragarri dagoen 1987ko edizioak Mari Jose Kerejetaren hitzaurre gordin bat dakar, eta 

horrexegatik biziki interesantea —nahiz gauza batzuekin ez nagoen ados—: “Etchepare 

medikua ez da Paul Morand bat”, ondo, askoz gauza xumeagoa da, gure literatura literatura 

frantsesarekin konparatuta gauza xumeagoa den bezala. Erregresio moduko bat detektatzen 

dio, “hala nola katolikotasun kutsu ageria, bere gaztaroko artikuluren bateko jarreratik urrun 

xamar geratzen dena, edota bere abertzaletasun nabarmen eta tradizio zaharren 

gordetzailea”. Eta bukatzen du esaten “bere literatura apustuaren mailarik beherenean” 

dagoela liburu hau. 

Tira, ea, poliki. Akort, egia da bere garaian irakurri eta tarte honetan iruzkindu genuen 

Buruxkak haren aldean Beribilez honek galtzen duela puntxa, baina, positibo beti, kontu 

jakingarriak ere aurkituko dizkiogu. Egun bakarrean, autoz Kanbo-Kanbo ibili bitartean, 357 

kilometro guztira, agertuko zaigu progresoaren aldeko, basoen geroarekiko kezkati, lan 

komunalaren oroitarazle, Madrilgo turismoaren ohargarri —eta hori Hondarribitik ez zela 

pasa—. Egia da besteren gainetik jasotzen direla paisaien deskribapenak, esajerazioraino: 

“Hemengoaren aldean, ikusi duten gutarik biek hitsa dela diote Provence eskualdeko zeru-

gaina”. Eta zerk ematen dio paisaiari, bidaiari bizia? Gizajendeak, zalantzarik gabe, gizon-

emakumeek. Horretatik eskas du liburuak. 

Kerejetak Laurence Sterne aipatzen du hitzaurrean, haren A Sentimental Journey through 

France and Italy liburua. Eta dio bidaiari-ereduen txantxetako sailkapena zirriborratu zuenean, 

bere buruari honako izen hau ezarri ziola: “Bidaiari sentimentala”. Balio lezake izendapenak 

Jean Etxeparerentzat, Morand izan gabe, izan gabe Sterne —honek bai, honek hitz egin zuen 

gizon-emakumeez, batez ere emakumeez—. Baina bidaiari sentimentala. Jakinik, gainera, 

Etxeparegan beti badela zer ikasia. 
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Bi ahotako atseginez 
 

Mari Jose Kerejeta, Ezezagun baten kuadernoa 

Kutxa, 1988 

 

Izena ezaguna nuen, itzultzaile gisa neukan gordeta memoria internoan. Vladimir Kaminer 

idazle alemanaren Errusiar diskoteka narrazio liburu komikoa euskaratu baitzuen (Pasazaite, 

2015) Mari Jose Kerejetak —inpaktuzkoa izan zen, gainetik, aurkezpen bideoa, zeinean 

agertzen baita lorotxo batekin sorbaldan—. Jean Etxepareren Beribilez hartu arte, eta irakurri 

arte 1987ko edizioaren sarrera testua, idatzi ere idazten zuenik ez nekien, ordea. Esan nuen 

ordukoan: Mari Jose Kerejetaren hitzaurrea da gordina, eta horrexegatik biziki interesantea. 

Etxepareri egindako aitzinsolasak jakin-mina piztu zidan; hala iritsi nintzen momentuz bakarra 

duen sorkuntza lan honetara, Ezezagun baten kuadernoa, poema bilduma, Irun Hiria literatura 

sariketa irabazitakoa. 

Kerejetaren beraren hitzekin esateko, “amorioari buruzko erreflesioa” dukegu, “akaso 

gurean oso ohizkoa ez den malditismoaren kutsu horrekin. Ez maitasun xamar eta inozoa”. 

Osotoro akort, nahiz maitasunaz, denboraren iragaiteaz, galeraz egindako hausnarketaz gain, 

gauza gehiago ere baden liburua. Bada, adibidez, halako carnet de voyage bat, Venezia, 

akropolia —“urrunean, Pireoa ere beste portu bat da”—, Bosforoko arrasgorri azkengabea. 

Bada erreferentzia literario sorta bat, Pavese, Celan, Lowry, halako batean Sapho eta 

Yourcenar. Bada trabestismo ariketa bat: “Neroni izan nintzen gizon hori”. Eta bada alkoholak 

zipriztindutako bidaldi bat, etilikoa, soluzio emailea tarteka, “Farmakopea” poeman bezala: 

“Urrun-minarentzat,/ itzulbiderik ez dagoenean,/ ginebra hutsa, hotz-hotza”. 

“Emakumeek idatziriko liburu gehiegi” ez zegoen garaian argitaratua, Felipe Juaristik 

aitortu zuen: “Aspaldian euskarazko poemak irakurtzean senditzen ez nuen sentsazioa jabetu 

da nigan, sentsazio itogarria eta itogarria moduan atseginkoia”. “Dibortzio tramitazioa” 

poeman esaten den bezala, “bi ahotako atseginez” irakurtzen dela, alegia. Gerardo 

Markuletak, aldiz, gora ekarri zuen, “poema liburuak berezko balio handia du eta euskal 

poesiaren bilakaeran giltzarri ttipi jotzeko modukoa da”. Lastima da, hartara, Kerejeta liburu 

bakarrean geratu izana. Sasoia baluke oraindik, bete-betean sartuko litzateke tropelaren 

belaunaldian —besterik da halakorik nahiko ote lukeen—, zeina ez dagoen, prezisamente, 

emakume idazleez gainezka. Bien bitartean, hor dugu Ezezagun baten kuadernoa, gordina, eta 

horrexegatik biziki interesantea. 
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Batailaren baitako paisaia 
 

Aingeru Epaltza, Bezperaren bezpera 

Pamiela, 2007 

 

Gogoan dut garai hartan kolaboratzen nuen gehigarri kulturalari proposatu niola, Bezperaren 

bezpera iruzkintzea. Ez egiteko emandako arrazoia izan zen denbora, liburua ez zela 

nobedade-nobedadea —udaberrian iruzkindu nahi izan nuen Durangorako atera zena, gauza 

ohikoa—. Arrazoia irentsi nuen, noski, nahiz orain liburua irakurtzean asmatu uste dudan zein 

izan zitekeen egiazko motiboa. Aingeru Epaltzaren lehenbiziko saiakera —gerora ez du 

gehiago atera—, Xabier Mendiguren editorearen hitzetan liburu guztiak onak idatzi dituen 

idazlearena. Jon Kortazarrek, “egilearen autobiografia intelektual gisa” onartu beharko 

genukeela dio, nahiz autobiografia politiko gisa onartzea litzatekeen agian zehatzena. Hori bai, 

bat nator kritikariaren iritziarekin: maisuki egiten du Epaltzak. 

Borroka armatua “niretzat eta ni bezalakoentzat euskalduntasunaren markarik behinena” 

zen garaitik, “ekintza armatuek euskarari eta euskal kulturari ekartzen zizkieten zehar-kalteez” 

ohartarazteraino, Franco hil ondotik liburua argitaratu arteko tartearen kontakizun politiko 

zorrotza da Epaltzarena; kontziente dena “aro baten akabantzaren bezperan gaudela. Edo 

bezperaren bezperan”. Batailaren baitako paisaia erakusten digu Epaltzak, hartara, paisaia 

maiz desolagarria —“Iduri du Euskal Herri politikoa eraiki nahiaren nahiaz, ez dugula 

sendotzen jakin Euskal Herri kultural, ekonomiko eta sozialaren zimendua”—, paisaia ez beti 

erabat zuzena —“Hemengo jainkoak ez dira inor Endarlatsatik harata”; Epaltza bera horren 

froga garbia—, paisaia batzuetan zuzenean okerra —“Inoiz nafar eskuina Foru Jauregitik eta 

Iruñeko Herriko Etxetik bidaliko badugu, sozialistekin batera eginen dugu”—. Baina inondik 

ere zintzoa: “Egun, urrunegi daude politikoki bi erkidegoetako biztanleak. Urruntze horretan 

zer esana izan duten faktoreen azterketa guztiz pertsonala dira, bertzeak bertze, orrialde 

hauek”. 

Bertzeak bertze, ezen, idazle batek idatzitako memoria politikoak izanik, literaturaren 

gaineko ohar jakingarriak ezin falta: “Salbuespenak salbuespen, gure mataza odoltsuan 

korapilatutako nobelak euskal idazleok idazten ditugu, ez erdaldunek”. Baina, esandakoa: 

batez ere batailaren baitako paisaiaren kontaketa aurkituko dugu; zeina bestela ikusten baita, 

zalantzarik gabe, batailaren ondoko paisaiatik. 
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Norberaren portzentajea 
 

Uxue Apaolaza, Mea culpa 

Elkar, 2011 

 

Katalanez argitaratu dutenez, hamahiru urteren buruan berriz irakurri dut Umeek gezurra 

esaten dutenetik, Uxue Apaolazaren estreinako liburua. Eta hamahiru urteren buruan berriz 

aurkitu dut periferiko, estrainio, erradikal, kontziente, umoretsu, Iban Zalduak zioen bezala, 

gaur gurean oraindik indarrean dagoen literatura buenistatik urrun. Denboran gertuagokoa 

den Mea culpa ere irakurtzeko gogoa sartu zait hartara, bere garaian estreinakoak baino 

zalantza handiagoa eragin zidan eta. 

Ordukoan baino gehiago atsegin izan dut protagonista, esan dezagun suabe, ez-ohikoa, 

horrexegatik erabat maitagarria (“Inbidia ematen dit jendeak bizitzeari ematen dion 

garrantziak, jartzen duten gogoak zoriontasunari dei egiteko, denbora aprobetxatzeko“). 

Atsegin izan dut antagonista, hau ere “gizarte zibilizatu baten funtzionamendurako behar den 

hurkoarekiko eskuzabaltasun minimoa” falta duena, bien artean sortzen den lotura afektibo 

definitzen gaitza. Baina, besteren gainetik, interesatu zait gatazkaren gaineko hausnarra, 

bereziki puntu batean fokalizatzen dena. “Miguel Angel Blancoren heriotza ospatzen zuen 

jendearen artean bizi nintzen eta ez nien ezer esaten”, dio une batean protagonistak, esateko 

gero: “Jakin nahi nuke pilatu dugun sufrimendu injustu guztiaren artetik nire ardura zein 

portzentaje den, nire errua”. Bukatzeko aitortzen sententzia bat, auskalo ispilu efektuagatik, 

barrenak aldrebesten dizkizuna: “Eta ez nintzen ez onena, ez txarrena, baina nire portzentajea 

da isiltasun konplizearena, biktima errudun egiten duenarena”. 

Orain zazpi urteko zalantzak hor daude, istorioak pisu egiten du aurrera tarteka, gertaerek 

salto egiten dute batetik bestera, estiloak usu ez du kontakizuna laguntzen, batzuetan kosta 

egiten da aurrera egitea. Motzean: gehiago afinatzen duela luzean baino. Baina nobela honi 

bertute handiagoak ikusi dizkiot orain, edo gain hartu diotela bertuteek zalantzei, irakurketa 

kontuan hartzeko modukoa izateraino. “Belaunaldi baten hasiera ote?”, galdetzen zuen Gorka 

Bereziartuak Apaolazaren debutari eginiko kritikan. “Gu klase ertain horren ondorengo 

erreakzionarioak gara”, irakur daiteke Mea culpan. Belaunaldi bat, kontxo, gure belaunaldia. 
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Interesgarri jartzen 
 

Ramon Saizarbitoria, Egunero hasten delako 

Lur, 1969 

 

Ibilbide literario bat ere noizbait hasten delako, hemen aletu ditugu Hasier Etxeberria, Anjel 

Lertxundi, Aingeru Epaltzaren lehenengo emaitzak —ibilbide literario luzeko hiru idazle 

aipatzearren—. Ramon Saizarbitoriarenak Egunero hasten delako eleberri laburrean du 

abiapuntua, 1969an, aurten 50 urte. Eta ospatzen beharko genuke honezkero. Ez bakarrik 

euskal eleberrigintzaren ordularia garaiko korronte literarioekin sinkronizatu zuelako; gaur 

egunetik ere —oroi, 50 urte—, irakurketa erabat freskoa eskaintzen digulako orobat. 

Gaurkotasunik batere ez duela galdu, alegia. Gaiengatik adibidez, abortua, noski, gai 

zentrala, gainditua irudi luke, baina gogoratu Nafarroako kasua, herenegun normalizatzen 

hasia. Migrazioa, present hemen, bigarren plano batean nahi bada, baina mende erdi 

beranduago bizi-bizi dauden ustelak agerraraziz: “Gero eta etorkin gehiago ari gara hartzen 

eta jendea ez da kontent. Inbasioa omen da”. Eta gaiez aparte, kontatzeko moduagatik 

adibidez, bi lerro bereizi, bata protagonistari dagokiona: Gisèle Sergier, hogeita bi urte, kirrua, 

begi urdinak, luzea eta mehea; “beste klase batekoa da”, “beti daki behar dena egiten”. 

Haurdun geratu eta abortatu arteko borroka ezagutuko diogu. Eta beste lerroa, bakarrizketa, 

itxuraz neskaren istorioarekin zerikusirik ez duena, baina baduena, sartu-irtenean baitabiltza 

ideiak, esaterako eleberriaren izpiritua harrapatzen duena: “Nik mila aldiz nahiago dut oraingo 

gazte hauen errebeldiaren arriskua gure garaikoen antzutasuna baino”. 

Irakurleak eskuragarri, 2007ko Erein argitaletxearen poltsiko edizioa du, zeinak 

Saizarbitoriak berak idatzitako hitzaurre argigarria dakarren, nobela atera zen garaiko gure 

panorama zertan zen erakusten diguna. Eta aldaketa batzuk, idazleak han eta hemen sartu 

dituenak, baina kontuan izanik, “lehen ere irakurrita lukeen norbaitek oraingo bertsio hau 

berrirakurtzeko lana hartuko balu, ez litzatekeela konturatuko egin ditudan aldaketez”. 

Gisèle bezala eleberria, aurrera doa, adoretsu, euskal eleberrigintza, galdutako konfiantza 

berreskuratu batekin. Biharko bizitzaren aurrean esperantzati, bizitzera. Bizitza egunero 

hasten delako. Euskal literatura ere noizbat hasten delako interesgarri jartzen. 
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Zoriontasuna, literatura eta emakumeak 
 

Inma Errea, Literatura eta harrikoa 

Pamiela, 2003 

 

Brigita ez da Inma Errea, baina bada itzultzaile, emazte eta ama, liburuak zorion iturritzat 

dituen fikziozko pertsonaia. Orriotan argitu nahi duen afera, literatura eta emakumeen 

esperientziak lotzen dituzten hari fin eta ia ikusezin horiek zertan dautzan, nolakoak diren, 

norantz doazen. Saiakera moduko bat egiten hasi da, hortaz, work in progress, zeinak autore 

jakin batzuen bitartez egiten duen aurrera: Virginia Wolf, Angeles Mastretta, Danielle Steel, 

are Espainiako telebista kate bateko emakume aurkezle distiratsu plagiatzailea. 

Eta azierto bat da, esango nuke, batetik, protagonista fikzionatu izana, edo gutxienez tarte 

pixka bat utzi izana idazlearen eta testuaren artean; hartara, liburuko pasarterik 

zalantzagarrienak ere —“iruzurra iruditzen baitzaio ama, edo gutxienik, emakume izan gabe, 

emakume batek ama gisa izan ditzakeen sentimenduak azaldu nahi izatea”— egiantzeko 

suerta litezke, autorearen aurkako bazka izan beharrean. Eta azierto bat da, bestetik, aurretik 

literatura eta emakumeen esperientziak lotu izan dituzten testuen gainean ibiltzen dugulako 

bidea. 

Total, erakargarri egin zaidala Brigita: zalantza egiten du, kontraesanetan erortzen da, ez 

dakiela dio; gauza arraroa gaur egunean, eta benetan eskergarria. Kontu zorionez desfasatuak 

irakurriko dizkiogu —“badaki emakume askok muzin egiten diola informatikari”—, eta argitu, 

segur aski, ezer argitu badaiteke behintzat, ez du gauza handirik argitzen. Eztabaidagaiak 

mahaigaineratzen ditu, ordea. Eta ez da gutxi. “Batzuetan asmatzen zuela iruditzen zitzaion, 

bestetan, berriz, oker zebilela”. Agian gaur egunetik gauza berri handirik ez dakar —nahiz inoiz 

ez dagoen soberan kontzeptu oinarrizkoenak ere berriz gogoratzea—, baina, zalantzarik ez, 

2003koa izanik, aitzindari gisa badu bere balioa. Orain, eta zorionez, pentsamenduaz eta 

emakumeez ari diren bildumak (Lisipe, Eskafandra) gehixeago ugaritu diren honetan. 

“Senak zorionaren kontu horrek literaturarekin, baita emakumezkoen literaturarekin ere, 

zerikusia duela agintzen dio”. Zoriona, literatura eta emakumeak, beraz, iruzkin honen 

goiburua ere —iragarki matxirulo baten leloa dirudien arren—. Errearen saiakerak 

harrapatzen dituen gakoak. 
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Hemen da paradisua 
 

Pablo Sastre, Leuropa 

Susa, 2002 

 

Europa da kontinente bat, ados, kontzeptu geografiko bat, kultural bat, politiko bat. Baina da 

batez ere amets bat, utopia bat, paradisu moduko zerbait munduko beste hainbat 

bazterretatik hona lekualdatu nahi duen migrariarentzat. Tximi ez da zehazki migrari, ama 

Andoaingoa, aita Marokokoa, hamabi urte arte Frantzian bizitu zen, Donibanen eta Baionan. 

Eta hala ere “moro bat, pentsatuko zuten, zergatik horren gainian giro petrala zegoen”. 

Ezagun duelako saiatzen da Europara joan nahi dutenak ohartarazten, ez dela hainbesterako, 

gutxi duela agindutako lurraldetik. Negozio batean sartuko da Sakirekin, ordea, jendea ekarri 

behar dute han behetik: “Hi, nahi al duk kamionian nerekin etorri?”. 

Hain zuzen, kamioi bidaia bat da liburuak harrapatzen duena, atari-ondorengoekin, baina 

Euskal Herritik Marokora egindako joanaldia, gero buelta giza generoz kargatuta egiteko 

asmoarekin. Bidaia horretako peripeziak ezagutuko ditugu, beraz, jakingarriak, ez batere 

aspergarriak, Tximiren ahotik kontatuak denak, ahots oso pertsonal batez, zeinak eusten dion 

irakurketari narrazioak irauten duen denbora guztian. Eta dena oso modu, hitzaren zentzu 

onean, noski, pelikuleroan. Irakurlearen aurretiko esperientzia zenbateraino den garrantzitsu, 

behin eta berriro etorri zait burura orain ez asko ikusitako Oreina filma, Koldo Almandozena, 

zehatzago Khalil pertsonaia, Sastreren eleberriko protagonistaren anaia biki filmikoa. “Hi 

berriz, pelikula bat egiteko ere bahaiz”, esango dio uneren batean Sakik Tximiri. Almandozek 

izango balu sorkuntza lehorteren bat, Leuropa egokitzea ez litzateke aukerarik makurrena. 

2002an argitaratua, migrazio berri deitu honen afera apenas gurean agertzen hasi zenean, 

hainbeste urte beranduago oraindik ere sekulakoa da gordetzen duen gaurkotasuna, gaiak 

bezala nobelak. Eta gauzak gehiegi aurreratu nahi gabe, baina tesi ezin kitzikagarriago bat 

uzten digu azkenerako, Sussu pertsonaia erdi ero erdi bisionario baten ahotik: lurra ez dela 

horren erraz uzten, akaso zerutik joan nahi dutela auskalo nora. “Hemen duk paradisua!”. 

Irakurri nuen nonbait ziur aski Sastreren lanik onena zela. Hala ez bada, seguru ez dabilela 

sobera urruti. 
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Miranderekin zer egin 
 

Jon Mirande, Gauaz parke batean 

Elkar, 1984 

 

Tarte honetan berean, orain zortzi urte inguru, debate ezdeus bat ebazten saiatu ginen: 

Martin Ugalde, Gabriel Aresti, nor izan ote zen ipuina literatur genero moderno gisa landu 

zuen lehen euskal idazlea. Ebazten saiatu baino planteatu egin genuen, lehena nor izan zen ez 

baita sobera garrantzitsua; bai, ordea, jakitea garai bertsuan kezka bertsuei erantzun bertsuak 

ematen saiatu zela idazle bat baino gehiago. Hirugarren izen bat falta zitzaion konpetizio 

absurdu hari, ordea: Jon Mirande. Hori ematen digu aditzera Gauaz parke batean bildumak. 

Azpitituluan Ipuin izugarriak, eta Patri Urkizuren edizioan, jasotzen dira “han-hemenka 

sakabanatuta zeuden ipuinak, Herria, Euzko Gogoa, Gernika eta Egan aldizkarietan”; bi 

sailetan banatuta: itzuliak eta asmatuak, “elkarrekin harremanik baldin badute ere”. 

Interesgarrien guretzat hemen asmatuak —nahiz, Eduardo Gil Berak esan bezala, “fue un 

excelente traductor”—, 1951-1963 artean argitaratuak. Bi leit-motiv darabiltzate, Urkizuren 

arabera: “Bat ia kontu guztietan: Izua. Bestea Irlanderako itzulpenean: Aberria”. Gil 

Berarentzat, aldiz, “morir y matar”, horiez dihardute ipuin guztiek —“excepto uno que trata 

de la nostalgia”—. “Ametsa” izenburuko ipuinak, esaterako, zeinean gizon batek bere emaztea 

akabatzen duen: “Zerendako ez zuen ulertu nahi ez zuela hark gaiztakeriaz joiten, maite 

zuelakotz baizik?”, irakur daiteke bertan. Eta gauza goitikagarri gehiago. “Idazleak bere 

nahigabe bat fantasmatzen du”, dio hitzaurreak. 

Funtsean betiko debatea baitago, Miranderekin zer egin. Kezka ez da gaurkoa, ea inork 

literatura ona egin dezakeen eta, era berean, eta besteak beste, “antidemócrata y racista” 

izan. Afera zahar eta arantzatsua, artearen eta moralaren arteko harremanez hitz egitera 

behartzen gaituena, obraz eta berau sortu duen gizabanakoaz. Mirande idazle handi bat dena, 

aldiz, zalantzarik ez da, eleberri ahaztezin baten egile, XX. mendeko euskal idazle 

garrantzisuenetakoa. Joxe Azurmendiren hitzekin esateko: “Hain txairo zen euskal literaturara 

Europako haize berrien igurtzea dakarkigute bere poema eta ipuinek”. Hartara, haren obraren 

bindikapena egiten jarraitu beharko genukeela iruditzen zait. Eta batez ere irakurtzen, lehen 

eskutik ahal dela. 
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Eskuinok ere 
 

Garbiñe Ubeda, Mila ezker 

Susa, 2009 

 

Garbiñe Ubedari irakurri dizkiodanak denak egin zaizkit atsegingarriak: Ideia zabaldu tour 95, 

Negu Gorriak musika taldeak Europan zehar eginiko bira baten kronika (zeinarengandik atera 

nuen nire banda maiteenaren gaineko artikulu bat idazteko aitzakia); Hobe isilik, aitona noiz 

desagertu zen, nora, galdu ote zen erabat eta benetan ezagutu nahi duen bilobaren eleberria 

(zeinaz kritika batean esan nuen urte luzetako esperientziarekin ondua zegoela zirudiela); 

ahaztu gabe, noski, ugari sinatu dituen kazetari lanak. 

Mila ezker da atseginez irakurri diodan beste lan bat, azkar esateko, ezkertasunaren 

hainbat konturi buruzko saiakera. Testu laburrez osatutako saiakera laburra, hunkitzen diena 

bereziki populazioaren %10-12 diren ezkerrei —“%10-12 horren bi heren gizonezkoei 

dagozkie, eta beste herena emakumezkoei”—. Denboran atzera gaitz gisa hartua, 

errebindikazio moduko bat egiten da hemen, edozein milikeriatatik urrun dena dela —“Nahiz 

eta ezker jenialak, zintzoki esanda, jenio ezkerrak baino askoz ere sarriago aurkitu”—, arteak, 

kirolak, zientziek kondizio hori nola ispilatu duten erakutsiz. Pertsonaia zerrenda ekarrita 

gainera: Julian Ajuriagerra sendagilea, Ned Flanders dendaria, Martina Navratilova tenista 

adibide gisa. Joan Inazio Retegi eta Paul Wittgenstein lotzen ditu, luze gabe, eta gogora 

ekartzen Esku ezker bakarrarendako kontzertua: “Konposizio musikal liluragarri bat baino 

gehiago, zailtasunaren aurrean amore ematen ez duenari, ametsak galtzen ez dituenari 

eskainitako omenaldia bezalakoxea da”. 

Azken batean ez baita bakarrik ezkertasunari buruzko liburua, ez bakarrik “papera 

trabeska ipini, ukalondoa gorputzetik urrundu, eskumuturra barrualdera bihurritu eta postura 

guztiz nabarmenean idazten” dutenei buruzkoa. Nola edo hala asimetriko garen guztiok —

“unibertsoa bera da asimetriko. Bizitza bera da asimetriko”— plazer hartuko dugu bertan, 

irakaspen: “eskuinik ez dago ezkerrik gabe eta ezkerrik ere ez eskuinik gabe”. Mila ezker, 

beraz, saiakera atsegin eta gomendagarria, azkar esateko, ezkertasunaren hainbat konturi 

buruzkoa, eskuinok ere gustura asko irakurtzeko modukoa. 
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Irakurtzen lehenetakoa 
 

Joseba Sarrionandia, Lagun izoztua 

Elkar, 2001 

 

Han-hemenka irakurri izan diot Bernardo Atxagari Joseba Sarrionandia poeta ona iruditzen 

zaiola, handia; inon gero jarraian irakurtzeko halaber poemak idaztea erraza dela. Baina poeta 

ona izatea oso zaila, “eta bera bada”. Sarrionandia. Azkenaldian saiakeragintzan ari da batez 

ere, emaitza nabarmenekin ari ere, Euskadi Sari polemiko bat tarteko. Nobela bat daukat, 

ordea, neronek behintzat, haren kutunen arteko. 

Nobela bat, ia bakarra, ipuin luze gisa hartzen baitu askok narrazio laburra, Kolosala 

izango da izenekoa. Dena delakoarekin, Lagun izoztua bada. Beñat Sarasolak joan den 

hamarkadako albiste literario sonatuenetakotzat dauka. Eider Rodriguezek tesi oso bat eskaini 

zion —zehatzago, itsasoak Sarrionandiaren lanetan duen presentziari; hori bai, Lagun izoztua 

aztergai nagusi—. Ezin uka liburuak baduela txungurra. Pertsonaiak: Goio, Maribel, Andoni. 

Lekuak: Antartika, Erdi-Hego Amerika, Kalaportu. Denborak: geroa, oraina, iragan garaia. 

Denbora kronologikoa desakreditatzen duela esango dizu Markos Zapianek, eta mugimendu 

dialektikoa. Denbora eta espazioaren inguruko gogoetak aupatuko ditu Iratxe Gutierrezek. 

Etxetik —dena delakoa dela etxearen kontzeptu hori— urrun denbora daraman honek, ordea, 

beste kontu bat nabarmendu nahiko luke: Sarrionandia, hain zuzen, erbesteratuaren 

paradigma, erbesteaz idazten irakurtzea. Hala hasten da liburua: “Ulisesen madarikazioa dun. 

Hemen bizi gaitun eta hara itzultzea dinagu beti gogoan, baina zenbat eta geroago orduan eta 

zailagoa dun”. Baikorrago bukatzeko: “Eta zure mentura Ulisesena baino ederragoa izango da, 

edonora joanda ere, egundo egon ez zaren lekura itzuliko zarelako”. Eta tartean hamaika 

kontu, irakurleok, denok erbesteratu, nahiz gure jaioterrian —baina bizitza arrotz 

honengandik—, jakingarri aurkituko ditugunak. 

Joseba Sarrionandiaren obra gutxi-asko erdaratzen ari den garaiotan (gaztelaniara, luze 

gabe, baina baita katalanera ere), ez da ulertzen nola nobela hau ez dagoen itzulita oraindik, 

idazlearen obrara sartzeko ezin egokiagoa izanik, ondo jasotzen baititu haren bideak, haren 

gaiak, haren kezkak. Eta poeta ona izateaz gainera eleberrigile nabarmena baita. Itzulpen 

zerrenda horretan hurrena beharko luke honek, eta, originalen artean, irakurtzen 

lehenetakoa. 
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Lehertu gabe oraindik 
 

Jon Iriberri, Larrosak, noizean behin 

Erein, 1990 

 

Gerardo Markuletaren poesia atsegin izanik, eta ez gutxi, kuriositatea neukan jakiteko Jon 

Iriberrirena nolakoa ote zen —ez bainuen ezagutzen, mea culpa—. Iriberri, Markuletaren 

pseudonimo, heteronimo edo dena delakoa (eskizonimoa, sortzailearen hitzetan), bi poesia 

libururen sinatzailea. Lehena, Larrosak, noizean behin, 1990koa —baina 87 eta 89ko sorta 

saritu pare batean oinarri duena—; bigarrena, Sagarraren hausterrea, 1993koa —berria, 

beraz, nahiz poema pare bat, hemen aldaketa txiki batzuekin, aurreko liburuan ere agertzen 

ziren—. 

Hasieratik hasteko, lehen bilduma abiatzen da denborarekiko kezkatik —“aho zabal eta 

ilun bat besterik ez dut ikusten”—, laketzen da maite kontuetan —“gezurretan ari ziren 

poetak/ ala suziria sartu dit maiteñoak”—, begiratzen dio egunerokoari —“Nork du bere 

lanez/ hitzek baino segurtasun urriagorik?”—, hiriari eta hiritarrari —“euren istorioen/ 

pertsonaia haizen bezalaxe,/ (…) heure istorioko eserlekuetan/ agertuko zaizkik”—, goia 

jotzeko azken poema jakingarri batean, “Erretratoa”: “Bai, bizi izan naizela aitor daginat”. 

Bigarren bildumak ere segitzen dio izpiritu berari, gaietan ez dabil aparte, jarraipen bat 

igartzen zaio, nahiz forma aldetik laburragoak ere saiatu, are haiku modukoak —“Damu 

ekaitzerako/ ez aterpe / ez goardasolik”—. 

2007an, jada Gerardo Markuletak sinatzen zuen liburu bat, Ezjakintasunak, iruzkintzea 

egokitu zitzaidan. Aurrekoa halaber buruan —Batak ez du bestea kentzen, 2003koa, nire uste 

makalean Markuletaren gailurra—, poesia egiteko molde jakin bat seinalatzen nion, ahots bat, 

zeinak poema biluziak atsegin dituen, zuzenak, ekonomikoak, kontrastez beteak, jolastiak, 

erritmodunak, ironia finekoak. Horiek guztiak intuitu egiten dira Jon Iriberriren liburuetan, 

lausoki agian, modu enbrionarioan, lehertu gabe oraindik. Oraindik dira nahasi xamarrak, 

ilunxeak, kriptikoagoak, iruditu zait batzuetan anekdota pribatuari lotuegiak. Markuletak gero 

erakutsiko duen argitasun, sinpletasun —ezen ez sinplekeria— hori gabeak. Alegia: Iriberri vs. 

Markuleta balizko bataila literario horretan, bigarrena ateratzen dela garaile, nabarmen. 

Zorioneko gaude hortaz, aktibo dagoena —nahiz azkenaldian batez ere itzulpengintzan— 

Gerardo Markuleta baita. 
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Aintzat hartzeko modukoa 
 

Mailuix Legorburu, Apoa eta beste 

Maiatz, 1998 

 

Okertzeko tarte handirik gabe, Maiatz argitaletxearen harrobiko emaitza gisa aurkez genezake 

Mailuix Legorburu. Liburu formatuan argitaratu dituen lanak oro, lau, egoitza Baionan daukan 

argitaletxean agertu baitira. Eleberriak dira hiru, Zozoaren kanta (1993), Ahizpa, non zira? 

(2009), Maitatua izandu banintz (2013). Ipuin liburu momentuz bakarra, Apoa eta beste 

(1998). Hain justu, ondorengo lerrotan aletuko duguna, sorpresa pizar batekin aletu ere. 

Sorpresa, estreinako nobela irakurria bainion, eta ez baininduen askorik konbentzitu. Ez 

behintzat Juan Luis Zabalaren hau sinatzeko beste: “Estreinaldi bikaina, beraz, egile berri eta 

gazte honena, aintzat hartzeko modukoa zinez”. Esaldi horren bigarren parteari kasu eginez, 

ordea, ekin diot, zuhurtziaz beti ere, ipuin bildumaren irakurketari. Eta, homogeneoa baino 

beste ezer den arren —ez da, adibidez, alegiak biltzen dituen liburu bat—, tarte honetan 

berean aipatu genuen Miguel Torgaren piztia gordin, goxo, anker, hunkigarri saldo hura ekarri 

dit gogora tarteka, hezur-haragizko gizon-emakumeak gehiegi gogorarazten dizkiguten 

“Apoa”, “Zakurra” edo “Trikua”, zeinean “haur ttiki bat eta triku zahar bat ari ziren kalakan”, 

esan dezagun filosofikoki: “Denetan asegurantzia holako gauza ederra ote da?”. 

Baina, aipatu dugu, bada gehiago. Ipuin kafkiarrak —“Bertzea izan”: “Egun batean bere 

nortasuna kurutzatuz, ez zuen ezagutu”—, suspensedunak —“Iheska”: “Armario haundiaren 

gibelean gordea han egoki zen emaztea”—, txantxa gisakoak —“Ardiak”, nahiz karga 

sozialarekin: “Hezurretaraino sartua zuten administrazio, gobernamendu, justizia eta bertze 

holakoetan ez fidatzea”—, eta abarrekoak. Agian besteak baino nabarmengarriagoak bi: 

familia sortu eta emakume baten bakardadea islatzen duena bata —“Bakartasuna”: 

“Denborarekin, lehenago aitz hurbil ikusten genuena urrundu da”—, emakume heldu baten 

maitasun berri bat harrapatzen duena bestea —“Maite banauzu”: “Neska gazte bat bezain 

hunkitua naiz, nere emazte esperientzia guzia ahantzia dut”—. 

Nobelak, beraz, ez ninduen konbentzitu, eta sorpresa atsegina hartu dut bilduma hau 

irakurrita. Aintzat hartzeko modukoa zen, hartara, noski, Mailuix Legorbururen literatura. 

Ipuin sorta honengatik, besterik ez bada. 
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Egiazkoak zein apokrifoak 
 

Jurgi Kintana, Urre urdinaren lurrina 

Pamiela, 2009 

 

Literatura ikerlari, ikastun, eskukatzaile guztien ametsa da seguru, auskalo hezea, idazle 

ezezagun baten aurkikuntza egitea, gutxienez idazle ezagunen baten obra ezezagunen batena, 

munduari deskubrimendu hori eskaintzea, mundu berri batena bailitzan. Euskaraz idatzi zuen 

Flaubert bat, Zola bat, Galdos bat aurkitzeak, literatura historiografiaren Olinpora sartuko luke 

zuzenean eta hotsandiz ikerlari, ikastun, eskukatzaile hori. Zeregin gaitza, hain zuzen, Jurgi 

Kintanak bere buruari ezarri diona Urre urdinaren lilura liburuan. Euskal idazle galduaren bila 

(1810-1940) azpitituluan, poesiaren aukera posibleago eta sinesgarriagoari jarraikiko zaio 

bilatzailea: “Ez ote zen egon oharkabean geratu zaigun euskal poeta nabarmenik?”. 

Bilaketa bat da, beraz, hemen proposatzen zaiguna, bidaia bat, eta bilaketa-bidaia 

guztietan gertatzen den bezala, askoz ere interesgarriagoa da helmuga baino bidea bera. 

Garaietan, obretan, hautagaietan barrena proposatutako hau da kitzikagarria, nahi baino 

epidermikoagoa, horregatik ere inspiratzailea. Helmuga, alegia aurkikuntzaren bat, edo bat 

baino gehiago, erdiesten duen jakiteko, liburua irakurtzea izango da onena. Baina onar bekit 

spoilerra: “Bilatutakoa ertzeko pertsonengan azaldu zaigu”, aitortuko zaigu bukaera partean. 

Gauza jakina baita ertzak beti zentroa baino puskaz interesgarriagoak direla: “Joan-etorrian 

zebiltzanengan, euskal-erdal ertzean, arrotz gerturatuetan eta bertoko arroztuen artean”. Eta 

jakina den beste gauza bat, baina ez dena alferrikakoa behin eta berriz gogoraraztea: “Kultur 

testuinguruaren garapenak biderkatzen du autore jenialak agertzeko probabilitatea”. 

Izan ez ginen literatur historia loriatsua nekez osa dezakegu orain, diosku Kintanak, ez 

bada “euskal obra apokrifoen bidetik”. Ez luke balioko gure literatur tradizioa sendoago 

bihurtzeko, agian, baina zer ondo pasako genukeen bitartean. Literatura jolaserako ere bada, 

beharrezkoak iruditzen zaizkit Kintanarena bezalako ariketak, establishmenta apur bat 

zirikatzen dutenak. Horren froga garbia, kritiken hemerotekak liburuaz bildu kritika gehienek 

—literatura ikerlari, ikastun, eskukatzaileenak, behintzat— liburua epel xamar utzi izana. 

Espero dezagun guk ere, hartara, “halako aurkikuntzak ez direla faltako (egiazkoak zein 

apokrifoak)”. 
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Hausnartzeko gonbidapena 
 

Askoren artean, Euskal Herria 2050 

Gatuzain, 2003 

 

Urtea bukatzen delarik ohikoak izaten dira atzera begirako, balantze, zerrendak. Zer esanik ez 

bukatu den urteak hamarkada aldaketa badakar. Gutxiago izaten dira urte berria hastearekin 

batera aurrera begirako, iragarpen, proiekzioak. Baina literaturak badu hor bide bat, 

etorkizuna irudikatzekoa, sarri distopia forman egiten dena, hau da, fikziozko etorkizun aski 

oker baten errepresentazioan. Ez dira asko halako literatur emaitzak gurean, eta akaso 

horregatik da ohargarri Euskal Herria 2050 liburu kolektiboa. 

2003an argitaratua, gisako bildumek izan ohi duten nahas-mahasa da emaitza, bai egileei 

dagokionez —ezagunak zein ezezagunak biltzen ditu—, bai testuei dagokionez —gehienak 

dira ipuin, baina bada poema, are komikirik—, bai, zer esanik ez, liburuko testuen interesari 

dagokionez. Egile batzuk osoki lotzen zaizkio argitaldariak jarririko erronkari: “Gai honen 

inguruan zure ikusmoldea eta projekzioak libreki lantzea eskatuko genizuke”. Beste batzuk 

gehiago azken esaldi honi: “Edo zuk nahi duzun beste edozer” —Gotzon Garateren ipuinak zer 

du gure etorkizuna irudikatzetik?—. Gaiari gehien lotzen zaizkionak dira interesgarrien, akaso 

irakurlearen espektatibengatik. Itxaro Bordarena ez da biribila, baina kurioski agertzen digu 

giza alienazioa ardatz duen etorkizun negatibo bat. Biribilagoa da Iban Zalduarena, biribilena 

—ipuin honegatik bakarrik merezi du bildumak—, migrazio desberdinak hizpide. Eneko 

Bidegain eta Maritxu Lopeperenek, ustez 2050ean kokatuta egonagatik, antz handiegia dute 

dagoeneko intuitzen dugun munduarekin. 

Baina, urtea aldatu dugun honetan, hamarkada, batek bakarrik aipatzen du abiatu berri 

duguna, XXI. mendeko 20ko hamarraldia. Luzien Etxezaharretak, ez oso baikor noski: “2020 

urte horietan ikaragarriko izurriteek jo zituzten munduko bazter batzu”. Eta ez osasun arloan 

bakarrik: “Euskal Herrian gertatu zen talde armatu batzu sortu zirela (…) Madrile eta Parise 

erasotuak izan ziren arma kimikoen bidez (…) Gipuzkoa osoaren deportatzea izan zen kapitulu 

lazgarrienetarik”. Ipuin distopikoa hau ere —hori desio, behintzat—, eta horrexegatik gure 

orainaz ere hausnartzeko gonbidapena. 

 

2020-01-19 

  



Fiskaltza ala arrantza 
 

Markos Zapiain, Errua eta maitasuna 

Elkar, 2002 

 

Badira genero batzuk liburugintzan, oro har, baina partikularki gurean, gutxitu, txikitu, 

menostuak. Poesiaren bazterketa garaikidetik has gintezke, teatroaren oilotokirako 

kondenaraino. Iraganik memoriaren literatura esaten zaien oroitzapen, karnet, egunkari eta 

abarrekoetatik. Bai eta, zergatik ez, bildumak, adibidez prentsan atera izan diren testu, 

adibidez liburu iruzkinekin. Generoak nahastera jarrita, dietario literario modura irakur 

daitezke batzuk, autore baten irakurketa zerrenda komentatu gisa, are autore horrek deitura 

Zapiain badu, eta Markos izena. “Kritiko enpatikoa”, Xabier Mendiguren hitzaurregilearen 

hitzetan, liburuarekin erotu arte bat egiten baitu, “liburuaren gakoa atzeman eta 

nabaritzekotan”. 

Errua eta maitasuna titulupean, 2000. urtearen bueltan Zapiainek hainbat agerkaritan 

atera zituen kritikak biltzen dira. Kritika, iruzkin, erreseina, deitu nahi bezala, ze, 

Mendigurenen hitzak berriz, Zapiainek “prentsako erreseinen funtzio duin baina txepela 

gainditu egiten du, eta literaturaren larreetara hegaldatu”. Hemen primerako jeneroa 

aurkituko duzu. Filosofiatik gertu maiz, fikzioaren ingurumarietan ez gutxitan, are tarteka 

prentsa arrosarekin limurkeriatan. Liburu bat eta bakoitzaren gaineko iruzkin guztiek jarriko 

zaituzte martxan. Bainaren bat seinalatzearren, emakumezko idazle gutxi, Agirre, Highsmith, 

Woolf bi aldiz, erreferentziaren bat: “Muguruzatarrak gero eta nabarmenago dira geure 

kulturako Brönte ahizpak”. Beste garai batzuk ziren, egia da, aro aurre-feministan kokatu 

behar gara. 

Ezer ez inor mespretxatu gabe, baina bat nator: “Zapiainentzat literatura ezagutza-bide 

gorenetako bat da”. Gauza litzateke, hartara, literaturaren gainean nola jardun. Azken kapitulu 

xume batean, kritika literarioaren poetika moduko bat aurkezten zaigu, ados egon zein ez, 

jakingarri suerta dakigukeena: “Liburuez aritzeko orduan, batzuek epaitzea lehenesten dute; 

beste batzuek, ostera, ateratzea, atzematea”. Fiskaltza ala arrantza, beraz. Ahul samar dabil 

gure kritika —2002an esan zuen jada Jon Benitok—. Halako liburuek, generoagatik, 

autoreagatik, testuengatik, itzultzen dizute, tarte batez bada ere, galdutako fedea. 
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Garaiaz kanpoko garaikidea 
 

Angel Erro, Eta harkadian ni 

Elkar, 2002 

 

Poesiaren, agian ez oraindik heriotza, baina zalantzarik gabe garrantzi galera nabarmen 

agerikoa prozesu atzeraezina ote den, geure begiekin ari gara ikusten. Biografia 

sentimentalean, zer bozkarioarekin jaso genituen Anemometroa, Aingurak erreketan, Norbait 

dabil sute-eskaileran, zer epeltasun injustuarekin jaso ditugun azkenaldiko aleak. Maitale 

genuenez, esan beharko genuke: ez zara zu, ni naiz —baina zu ere izango zara pixka batean, 

seguru—. 

Lehen gauzak ziren bestela. “Iaz bi poema liburu jendarteratu omen ziren”, diosku Angel 

Errok, 2002tik. Bat gogoratzen dut nik, segur aski ereinotzeztuagoa; baina ezin ibiliko naiz 

gaizki erraten, maite izan bainituen, mende aldaketaren buelta horretan, “Dostoievskiren 

Kirmen y Castillo” haiek. Maite izan nuen hirugarren hanka bat ere, Errorena hain zuzen, Eta 

harkadian ni freskagarri, klasiko garaikide harekin. Justuki, C.S. Auluariori aitortzen dio etorkia: 

“Zure manuz, Auluario, buru-eskuetara/ dut hitz neurtuaren grina”. Gerardo Markuletaren 

Batak ez du bestea kentzen bildumako pieza batzuen aurrekaritza igarri diot nik gerora. 

Mende aldaketaren bueltan, oso bestelakoa baitzen Erro: alde batetik Casta, beste alde 

batetik Vulcano, puntu bateraino Anacronio ere, balirudike zuzenean Erromatik etorritakoa. 

Nagusiki bildu zituen epigramak —“asmo satirikoz osaturiko poematxoa, zirto edo zirikada 

batez bururatzen zena”, Literatura Terminoen Hiztegia—, CI hain zuzen, eta III egloga —

“artzainen arteko elkarrizketez eratzen dira eta maitasun gaiei eta landako bizitzari buruz 

jardun ohi dute”, LTH berriz—. Bildu zituen “poema latindarrak”, beraz, “vasconum hizkuntza 

barbaroz” —“Garaiaz kanpoko epigramista xume hutsa naiz (…) poeta serioa izatera nola 

heldu apenas dakiena”—. Oso bestelakoa zen Erro, agian horregatik atxiki du denboraren 

joana hain ondo. 

Eta, tira, iritsi da beraz, hauxe zen posteritatea. “Helduko da egun bat/ non denek 

miretsiko duten/ orain mespretxatzen/ —eta are enoratzen— duten/ zure lana, hitz larriz/ 

Zure Lana, eta damutuko/ beranduegi ezagutzeagatik”. Urte asko poesia bildumarik publikatu 

gabe, noren eskutik baino Errorenetik berreskuratu poesiarekiko grina, nostalgia ariketa gisa 

bada ere. 

 

2020-03-26 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=453


Ama bakarrik ez 
 

Arantxa Iturbe, Ai ama! 

Alberdania, 1999 

 

Euri asko egin du, aldaketa klimatikoa gorabehera, Zergatik panpox aitzindari hartatik (Arantxa 

Urretabizkaia, 1979) Amek ez dute goratu honetara (Katixa Agirre, 2018). 40 urte. Baina 

amatasunarena da gai bat zeharkatu duena alderik alde euskarazko literatura garaikidea. Eta 

ez dena agortu, inondik inora, ez modaz pasa; Agirreren azken eleberriaren arrakasta, bertako 

nahiz kanpokoa, horren adibide. Nago, gainera, literaturak amatasunaren errepresentazio 

gertukoago, konplexuago, askotarikoago bat islatu duen neurrian, interesa ere ulergarriki 

areagotu egin dela. 

Arantxa Iturberen liburu bat, ez kritikak destakatuena, kokatuko nuke bide horretan 

mugarri, Ai, ama! saiakera, bere laburrean mamitsu, inspiragarri, gogo irekitzailea baita. Noski, 

ez du eskaintzen amatasunaren irudikapen ohikoa —“Nik ez dut eguneko hogeita lau ordutan 

ama izan nahi”—, ez lañoa —“Amaren zorion osoaren zati bat baino ez du asetzen umearen 

zorionak”—, ez onbera —“Umea ez da niretzat bizitzeko arrazoia, ni naiz bera bizitzearen 

arrazoia, eta horren ardura nirea da”—. Hitz egiten du beldurrez, zalantzez, minez, 

erruduntasunez. Ez du amatasuna gurtzen, goresten, idealizatzen —“Aukera bat delako hau 

ere, beste askoren artean”—. Hausten du, errotik, erraietatik, emakume-ama binomioa: “Ama 

den emakumea, ama beste ezer ez izatera mugatzen duelako”. Eta uzten du, azkenerako, 

aztarna askatzaile bat: “Ez dugu denok berdin ulertzen amatasuna. Ez eta bizi ere”. 

Batzuetan iruditu zait arima biki bat —“gorroto ditut munduko parke guztiak”, “txiki-

txikitan ez dira politak”—. Baina bikiago izango ditu seguru Marie Darrieussecq —“Lehen bi 

hilabeteetan erdizka baino ez naiz izan munduan, esaten zidatena erdizka baino ulertzen ez 

nuela, jendea erdizka ikusiz, liburuak gaizki irakurriz”— edota Annie Ernaux —“Bi urtetan, 

bizitzaren lorean, nire bizitzako askatasun guztia haurtxoak arratsaldean egiten duen lo 

kuluxkaren suspentsera mugatu da”—. “Ama bakarrik ez naizela aldarrikatzeko beharrak 

bultzatu nau aurreko guztia idaztera”, dio halako batean Iturbek. Ama eta idazle, gutxienez, 

biak dira eskergarri hemen. 

 

2020-05-10 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=62


Duin harro solemne 
 

Koldo Izagirre, Nik ere Germinal! egin gura nuen aldarri 

Susa, 1998 

 

Koldo Izagirreren literatura lotu izan da portuarekin (+1, haren bibliografia begiratzea besterik 

ez dago), politikarekin (0, literatura guztia ez al da politikoa, are politikotik ezer ez duela 

ematen duena ere?), zailtasunarekin (-1, errazkerian ez ote den erortzen gaur egungo 

literaturaren zati handi bat). Beste lotura posible bat litzateke pertsonaiena, gogoangarriak 

sortu baititu ez gutxi: Metxa esaten dioten agirretarragandik, Lorea Gernika 

andrazkoaganaino. 

Germinal! honetara Michele Angiolillo ekarri zigun, 1897an Arrasaten Espainiako lehen 

ministroa hil zuen anarkista italiarra (“Hil da Canovas, fuera Canovas, pikaro gaizki heziya”). Ez 

bakarrik, egileak asmatutako narratzaile garaikideago bat ere bildu baitzen orriotara, zeina 

nahasten den maiz anarkista italiarraren ahotsarekin (“Zatoz nire ondora, Lilio, eg izu berba 

nire ordez”). Ez bakarrik, narratzaileak asmatutako Cienfuegos libertario euskalduna ere 

hemendik ibiliko baita, eta Txabi Etxebarrieta, Olasoneko jauna, katalanak, Bartzelonan, 

Liverpoolgo kaietan, Bergaran, noski, Bergaran. 

Hasier Etxeberriak pertsonaiez galdetu zion bost magnifikoen lan hartan: “Korrontearen 

kontrakoak, nolabait”. Kausa galduen zale deskribatuko lituzke Jean Claudek, gure historia 

hurbila markatu duten kausen: “Zer nahi duzu, bada? Nik 15 urte nituen 1968an. Txabi 

Etxebarrieta hilik, Sarasketari heriotza zigorra, bi urte geroago Burgosko epaiketa”, 

erantzungo du Izagirrek. Liburuak bete-betean egiten baitio erreferentzia gure historiaren 

nolabaiteko jarraikortasun kontraesankorrari, alegia, euskal gatazka deitu izan dena ez zela 

58an, nahi bada 68an, ez zutela “gazte ero” batzuek abiarazi, baizik eta segida gisa uler 

daitekeela, auskalo Lehenengo Karlistalditik. Eta anarkismoa sartzen du liburuak lerro 

horretan: “Halan begitantzen dut orain nire epaiketa hura, zure ekintza ere neure gain hartu 

izan banu moduan”, esango dio narratzaileak Liliori. 

Angiolillo hiltzen da garrotean, baina duin harro solemne. Halakoxea da eleberri hau ere 

—Izagirrek ohiko dituen marro, jolas, parrimurriak ahaztu gabe—, “kondena txiki bat mereziko 

duen liburu hau”. Kondena hori izan dadila urte luzetako irakurketa. 

 

2020-06-14 

  

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=66


Bizitza, nola erabili 
 

Iñigo Aranbarri, Hizlandia 

Susa, 2006 

 

Iltzatuta daukat oraindik: “Une honetan errazago idatz dezaket nobela bat poema bat baino”. 

2011n eman zuen Iñigo Aranbarrik sententzia, eta emaitzek itzuli diote arrazoia, ordutik hona 

narraziogintzara lerratu baita argiki, lirika momentuz bazter utzita. Poeta gisa hasi, nobela-

ipuingile azkenaldian, beste genero bateko liburu bat izango diot nik maiteen, behintzat 

maizen irakurri diodan lana: Hizlandia, 2004-2006 urteetan Berria-n idatzitako artikuluen 

antologia. “Egunkariaren eguneroko martxa jarraituko zuen norbait nahi zuten, irakurle 

publiko eta kritikoa”. 

Kazetaritzaren herrenak seinalatzea zuen, beraz, zeregin, idatziarenak, irrati-telebistenak. 

Kanpokoak eta barrukoagoak, barrukoenak. Ofizioaren gainekoak denak. Batzuetan irudi 

lezake txikikeriak seinalatzen direla, beste batzuetan gehiegikeriak esaten, baina ezin 

ezinbestekoagoak iruditzen zaizkit liburu honetara bildutako artikulu kasik guztiak, profano 

eta profesionalentzat ofizioari buruzko master class bat. Hitzaurrean esaten da: “Kazetaritza 

arduratsuaren bindikapena izan da borrokaldi bakoitza”. 

Baina, azkenerako, hori baino askoz gehiago ez ote den: “Prentsaz ez ezik munduaz eta 

mundutarrez dudan iritzia” ematen du Aranbarrik. Kazetaritzatik puskaz harago doazen 

iritziak, tarteka birrintzaileak —“Hirugarren Mundukoak maite ditugu gure olatuei kolorea 

emateko”—, beti jakingarriak —“Moussaouik gehiago laguntzen du herri hau ulertzen Mattin 

Partarrieu-ren koadro kitsch guztiek baino”—. Eta guztien atzean dago idazle bat, nabari da 

karamelu zaiola ariketa: “Idazle bati egunkari batek eskain diezaiokeen lanik onena”. Azken-

azkenerako, harako Perec haren La vie, mode d’emploi etortzen zaizu gogora, eskuliburu baita 

Hizlandia, behin eta berriz kontsultatzekoa, bizitza nola erabili behar den argitzeko 

ezinbestekoa. 

Liburu honekin konfirmatu ditut hiru gauza. Baga, prentsako zutabe, artikulu, kronikak, 

berriz liburuan biltzeak baduela zentzu, interesik. Biga, Susako, zutabe ez izan arren, saiakera 

atalaren balioa —hemen iruzkindu ditugu Jon Alonso, Garbiñe Ubedarenak—. Eta higa, noski, 

Aranbarriren ekarri handia, zeina ez den berria. Hiru batean; halako eskaintzarik. 

 

2020-07-19 
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Hauxe zen posteritatea 
 

 “Aritz Galarraga da batzuok espero dezakegun posteritate ia bakarra” 

Angel Erro 

 

Ohituta nengoen nobedadeen iruzkinak egitera. Gara egunkariko gazteen gehigarrian lehenik, 

egunkari bereko kultura gehigarrian, urtebete beranduago, 2005etik. Erritmo handia, presio 

azkarra, sosa guti, estuak ziren iruzkingilearen baldintzak. Garai batez, astean liburu bat 

iruzkintzera iritsi nintzen. Eta ez nau harritzen prentsako literatur kritikan oraindik ere jende 

gaztea ari dela ikusteak. Ea nork agoantatzen dituen baldintza horiek. 2009an utzi nion 

urgentziazko kritika egiteari, erreta edo. Horrexegatik, apirileko euri eza bezain eskergarria egin 

zitzaidan Argia-ko adiskideen eskaintza. Bazegoen tarte bat, Gorka Bereziartuak 2008an abiatua, 

nobedade ez ziren liburuak iruzkintzeko. Ohar bakarra: merkatura atera berriak ez ziren lanak 

komentatzea. Halaxe hasi nintzen zeregin horretan 2010eko irailean, aurretik ere bestelako 

lanekin kolaboratzen nuen argikarian. Eta askatu nintzen, presa, presioa, tirania batzuetatik. 

Hamar urteotan askatasuna izan da erabatekoa. 

Halere, ez da aliritzira egindako ariketa bat izan. Ia ehun liburu guztira, eta ez dakit kanpotik igarri 

den, baina oreka joko bat egon da iruzkindutako liburuen artean. Iruzkingilea ezabatu nahi gabe, 

indar bat egin da euskarazko literaturaren idazle, genero, argitaletxe, garai eta abarrekoen arteko 

oreka bat lortzen, hain zuzen literatura horren ikuspegi ahalik eta zabalena emateko. Esan nahi 

dut, ez naizela zentratu Lehen Mundu Gerrari buruzko liburuetan, adibidez. Besterik da lortu ote 

dudan. Euskal literaturari kritika arkeologikoa egiterako orduan zailtasun nagusietako bat da izan 

baita oreka mantentzea. Oreka kronologikoa, oreka industriala, oreka generikoa, aukeratzen ziren 

liburuetan. Eta generikoa hainbat zentzutan: literatura generoei dagokienean, baina baita giza 

espeziearen generoei ere. Hala, denboran atzera egin ahala, gero eta zailagoa egin zait euskal 

emakume idazleak aurkitzea. Ekarri izan ditugu batzuk, Lourdes Oñederra, Pilar Iparragirre, Amaia 

Lasa, Laura Mintegi, Arantxa Iturbe, Mayi Pelot. Baina, konfiantza egidazue, ez da kausa beti 

erraza izan. 

Aukeratutako idazle emakumezkoak izan dira guztira 26 (%27,95), gizonezkoak izan diren 

bitartean 64 (%68,81) –askoren artean idatziak izan dira beste 3 liburu (%3,22)–. Hasiera batean 

euskarara itzulitako liburuak ere iruzkintzen nituenez –2015etik aurrera asko bakandu ziren 

itzulpenak, euskarazko originalak lehenesteko–, horiekin saiatu nintzen desoreka generikoak 

arintzen: euskal idazleen artean emakumezkoak %27,27 baziren, itzulitako idazleen artean 

%58,33 izatera iritsi dira. Ez da aski, noski, baina gure literaturaren neurria ere ez ote duten datu 

horiek ematen. Beste aspektu batzuetan oreka izan da samurragoa. Ustez. Argitaletxe handiak 

izan dira, noski, ordezkatuenak –jarri nahi beste komatxo “handiak” horretan–: Elkar, 18 



libururekin (%19,35); Alberdania, 14rekin (%15,05); Erein eta Susa, 12narekin (%12,90); eta 

Pamielak bildu ditu 11 (%11,82). Atzeraxeago agertzen dira txikixeago batzuk, kuriosoagoa egin 

zaidan sorta bat osatu dutenak, sarri iruzkin bilduma honetako ale bakan bitxiak suertatu direnak. 

Maiatz, esaterako, 5 alerekin (%5,37), edota Auspoa, Lur eta Txalaparta, 3na alerekin (%3,22). 

Euskal Editoreen Elkarteak eta Igelak 2na liburu jarri dituzte (%2,15). Eta azkenik, liburu 

bakarrarekin (%1,07), Alberdania & Elkar, Egan, Enbolike, Gatuzain, Ibaizabal, Ikeder, Kutxa eta 

Txertoa daude. Literatura generoei dagokienez, bilduma honetan behintzat betetzen da Iban 

Zalduaren predikzioa, gurea, nobela nazio baino, ipuin herrialde izan daitekeela dioena. Ipuina 

edo, zabalago, narrazioa baita hemen genero gailena, 30 alerekin (%32,25); atzetik datorkio gaur 

egungo genero erregea, nobela, 27rekin (%29,03); eta harritu nauen beste datu bat, segur aski 

iruzkingilearen filiak erakusten dituena, saiakerak izan baitira 22 (%23,65) –eta horien artean 

artikulu bildumak, aldeak alde, orain epilogatzen ari garenaren gisakoak, 7–. Gero eta presentzia 

urriagoa duen poesiako liburuak izan dira guztira 12 (%12,90) –gehi, partzialki, beste 2–. 

Antzerkia, sinbolikoki nahi bada, 2 libururekin dago ordezkatuta (%2,15). Estadistarena egiteari 

utzi baino lehen, aipatu nahi nuke iruzkindutako liburu gehien-gehienak 1980 (25, %26,88), 1990 

(30, %32,25) eta 2000 (29, %31,18) hamarkadetan argitaratutakoak izan direla, eta autoreez ari 

bagara, 50etan (18, %29,03) eta 60etan (20, %32,25) jaiotakoak –nire hamarkadako, hots, 

80etako idazle bakarra sartu dut; ez garela hain arkeologikoak, alegia–. 

Datu hotzak dira horiek, seguru soziologoei baino interesatzen ez zaizkienak. Niri, hamar 

urteotan, gehiago interesatu zait abentura, hitzaren zentzu originalean: uneoro zer etorriko zen 

zehatz jakin gabe, arrisku puntu batekin beti iruzkintzeko liburuaren bila. Claudio Magrisek zioen 

egiazko kritiko literarioak detektibearen antza daukala. Eta agian arrazoi zuen, hamar urteotan 

eraman dudan ariketa honek gehiago izan duelako, testuen interpretaziotik baino, ezezagun, 

ezkutuan, ahaztuta zegoenaren bilaketatik. Alde horretatik, atsegin gehien eman didana izan da 

hain zuzen bilaketa, aurkikuntza, partekatzea bera. Azken fase horretan, gainera, sorpresak hartu 

ditut, iruzkindutako ipuin liburu ustez original bateko ale gehienak idazle iparramerikarren beste 

hainbat istoriotan zuzenki inspiratuak zeudela esan zidatenean, adibidez. Sorpresak, ordea, 

maizenik izan dira atseginak: idazleren bat poztu egin da aspaldiko gauzek oraindik oihartzuna 

izan dezaketela ikustean, itzultzaileren batek izan dezakeen saririk hoberena hartu du iruzkinen 

batekin, editoreren batek harrotasuna erakutsi du gazte lotsabakoren bat idazle on bat zela 

atzemateagatik, eta liburua egitera animatzeagatik. Bada atalagatik beragatik inoiz zoriondu 

nauen idazle konsagraturen bat. Eta ba omen dago liburu zahar baten iruzkinagatik Erromara 

bidaian joan behar izan duenik ere. Hunkigarrien, segur aski, hildako idazlearen alabak eskerrak 

eman zizkidanean, aitaren literatur lana balioan jartzeagatik. Baina asko eskertzen den 

berrelikadura hori gabe ere, plazer iturri handia izan da ez nobedadeak iruzkintzeko atala, hainbat 

liburu bakarreko idazle, hainbat Bartleby ezagutzeko parada izan dudalako (Pilar Iparragirre, Mari 

Jose Kerejeta), ibilbide literario kontsagratuena ere noizbait hasten dela deskubritu dudalako 

(Anjel Lertxundi, Ramon Saizarbitoria), hasieretako irakurketak berrirakurriz ni naizen irakurle hau 

nola zahartu den ikusi ahal izan dudalako (Harkaitz Cano, Alberdaniako 90etako liburu haiek), eta, 



azken hondarrean, ezin hobeki pasatzeko aukera eman didaten liburu ahaztu eta ahaztezin, 

ezkutu eta erdi ageriko, ezezagun eta ez aski ezagun sorta bat irakurtzeko aukera izan dudalako. 

Iruzkin batean esan nuen bezala, badira genero batzuk liburugintzan, oro har, baina partikularki 

gurean, gutxitu, txikitu, menostuak. Poesiaren bazterketa garaikidetik has gintezke, teatroaren 

oilotokirako kondenaraino. Iraganik memoriaren literatura esaten zaien oroitzapen, karnet, 

egunkari eta abarrekoetatik. Bai eta, zergatik ez, bildumak, adibidez prentsan atera izan diren 

testu, adibidez liburu iruzkinekin. Generoak nahastera jarrita, dietario literario modura irakur 

daitezke batzuk, autore baten irakurketa zerrenda komentatu gisa. 2010-2020 artean Argia 

astekarian argitaratutako 93 iruzkinak, Kritiken hemerotekan agertzen ez den pare bat tartean, 

bildu ditugu liburu –momentuz digital– honetan, sinesten baitut halako bildumetan, beste iruzkin 

batean esan nuen bezala, prentsako zutabe, artikulu, kronikak, berriz liburuan biltzeak baduelako 

zentzu, interesik. Besterik ez bada, niretzat inspiragarri izan baitira, ez bakarrik bilduma 

honetarako, baizik eta oro har bizitza literarioan, Ignacio Echevarriaren Trayecto, Jordi Lloveten 

Brins de literatura universal edota Markos Zapiainen Errua eta maitasuna bezalakoak. 

Ezinbesteko. 

Eta, tira, iritsi da beraz, hauxe zen posteritatea. Aritz Galarragarena, behintzat. Seguru ariketa 

berdina beste batek egin izan balu erabat diferentea zatekeela. Hamar urte izan dira guztira liburu 

zaharrak eguneratzen. Nahikoa. Ariketa bukatu da asmo baten agortzeagatik, eta dinamika baten 

errepikapenagatik. Saiatu bainaiz iruzkinei ukitu propio bat ematen, idazkera aldetik eta, 

azkenaldian dagoeneko ia txurroak bezala ateratzen zitzaidana. Ez nuen atalaren kopia txar bat 

egiten bukatu nahi. Ia ehun liburu izan dira, eta urte hauetan guztietan apalategiak bete zaizkit 

beste hainbeste nobedade ez diren libururen iruzkinak egiteko beste. Pozik beharko nuke. Hori 

baitu literaturak ona, irakurri ondorengo iruzkinekin edo gabe, iturri agorrezina jarraituko duela 

izaten. 

 

Aritz Galarraga 

Bartzelonan, 2020ko abenduaren 22an. 
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