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“Euskal gatazkak erantzun etikoa behar du”
ASIER BARANDIARAN AMARIKA IKERTZAILE ETA IDAZLEA

Urtetako lana izan da Asier Barandiaranentzat.
Idazle nafarrek euskal gatazkaren inguruan
sortutako ikuspegi literarioak aztertu ditu
liburu batean, oso lan sakona burutuz.

muturrekoagoan agertzen da:
sarritan bertsolari batzuen eu-
ren filiak eta fobiak erakutsi egin
dituzte bertsotan aritzen direla-
rik, aurrean duten entzulegoa-
ren zati bat minduz edota potent-
zialki bertsolaritzaren jarrait-
zailean izaten ahal direnak
uxatuz. Nafarroako bertsolarit-
zaren suspertzaileei asko zor
zaie, baina politikoki lerratuta
egon direnez, bertsolaritza nafa-
rraren monopolizazioa eta ins-
trumentalizazioa ere leporatu
behar zaie. Zorionez, hori pixka-
naka-pixkanaka aldatzen ari da,
gero eta ikuspegi askotarikoa-
goak ikusten ari gara azken ur-
teotan.
Sarritan esaten da literatura ‘te-
rapia kolektibo’ moduan har dai-
tekeela. Euskal gatazkaren ka-
suan, horrela iruditzen zaizu?
Horrelako zerbait gerta dai-
tekeela, bai, iruditzen zait. Lite-
raturak eta, horren barnean (ba-
tez ere), narraziogintzak erant-
zukizun etikoa dute gustatu ala
ez gustatu. Eta euskal gatazkak
erantzun etikoa behar du: ez da
gai gaitzik gabekoa. Alde horre-
tatik, iraganaren irakurketa kri-
tikoa oso interesgarria iruditzen
zait, eta hori literaturaren bidez
oso modu erakargarri eta giza-
koian egin daiteke: nire ustez,
egile nafar batzuk horretaz kon-
turatu dira eta emaitza oso kon-
tutan hartzekoak lortu dituzte.
Besteak beste, iragan horren ira-
kurketa kritikoan badira lan bat-
zuk, edota ikuspegi jakin batzuk,
Aingeru Epaltzarenak, Jokin
Muñozenak, Hasier Larretxea-
renak, Juanjo Olasagarrerenak
eta beste batzuenak ekarpen
handia egin diotenak euskal lite-
raturari.
Nolako eragina izan du idazleen
jarrera gizartearentzat, errefe-
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Ez da erraza ‘gatazka’ hitzari neu-
rria hartzea. Nolakoa izan da lite-
raturaren ‘neurria’ euskal ga-
tazka islatzean?
Noski, literaturan hedadura za-
balagoa hartzen du gatazkaren
kontzeptuak. Kontu aberatsagoa
da literaturan politikagintzan
baino, literaturan gizakiaren
konplexutasuna eta aberastasu-
na bistaratzen direlako. Berbaldi
politikoetan, berriz, sarritan gau-
zak sinplifikatzen dira, orokortu
eta muturtu. Baina ezin dugu
ahaztu gatazka dela narrazio eta
gai literario askoren motorra edo
pizgarria. Gurean euskal gatazka
delakoa izan da eta da narrazio
askoren zeharkako edo zuzeneko
gaia, eta hori normala da edo nor-
mala iruditzen zait.
Baina agian nahiko ezkututa egon
da, tabuekin gertatzen den bezala.
Jakina, izan dira kritiko batzuk
esaten dutenak euskal gatazka
gutxiegi jorratu dela euskal lite-
raturan. Azkeneko urteotan bai-
na, gorakada bat izan da gai hau
tratatu duten lanen artean. Izan
da, arlo politikoan, gatazkaren
beraren existentzia ukatzen du-
tenak. Nik ez dut eztabaida horre-
tan sartu nahi. Niri gai hau nola
izan den jorratua aztertzea inte-
resatzen zait, zer nolako baliabi-
deak erabili diren, nolako enfo-
kea eskaini zaion, sortzaile litera-
rioaren jarrera etikoa zein den...
Hori guztia aztertzen saiatu naiz.
Ikuspegi nafarrari erreparatzen

diozu, hau da, ‘periferiatik’ eraiki-
takoa. Nola baldintzatu du horrek
gatazkaren ikuspegi bera, beste
euskal egileen ekarpenarekin
konparatzen badugu?
Erdigunetik kanpoko begiradek
perspektiba handiagoa izan ohi
dute. Halaxe ikusten dut gertatu
dela Nafarroan egiten den euskal
literaturan. Euskal kulturan ba-
dago indar “goierritar” bat eta
beste indar zentrifugo bat. Biga-
rren horren baitan dago ikuspegi
nafarra. Zorionez euskal kultura
erdigunekoa baino aberatsagoa
da.
Nola aldatzen da gatazkaren tra-
tamendua genero literarioen ara-
bera, adibidez, eleberrigintza eta
poesiaren artean? Jarrera aldat-
zen da?
Eleberrigintzan narrazioaren
elementuak ditugu: pertsonaiak,
narratzailearen berbaldia, den-
bora, lekua, fokua, eta abar. Hori
guztia ez da zertan agertu poe-
sian. Beraz euskal gatazkari eus-
teko modu desberdinak izan
behar dira derrigorrez. Baina bie-
tan egon daiteke euskal gatazka
motibo gisa, terminologia gisa
edota testuinguru gisa.
Euskal gatazkaren presentzia be-
reziki bertsolaritzan nabarmendu
da, oso modu naturalean eta tabu
guztiak apurtuz. Esan genezake
bertsolaritzaren eremua ‘berezia’
dela?
Modu gordinean agertzen da
askotan, gordinegian agian.
Euskal Herri osoko bertsolarit-
zan hori geratu izan da oraintsu-
ra arte. Nafarroan, agian, modu
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rentzia modukoak har daiteke?
Badira zenbait idazle nafar ikus-
pegi kritiko argia erakutsi dute-
nak euskal gatazkarekiko hasie-
ra hasieratik. Beren narrazioe-
tan euskal gatazkaren alderdi
militante eta indarkeriazkoa ez-
baian jarri dute hainbat istorio-
tan. Jarrera hori kritikatu izan
dute batzuek. Onarpenik eza na-
baritu dute sarritan zenbait giro-
tan. Batez ere, ezker abertzaleko
usaina duten zenbait girotan.
Baina, eta hau da egile horien
ekarpena, kikildu beharrean ja-
rraitu dute literaturaren bidez,
gizakiaren hainbat gatazka exis-
tentzial jorratzen, eta berbaldi
politikoen gainetik jartzen.
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Eguberrietako familia antzerkia, euskaraz

DN Iruñea

Gaiarre Antzokiak antolatzen
duen Eguberrietako Antzerkia
familian zikloaren hiru ema-
naldi euskaraz eskeiniko dira.
Gaur, arratsaldeko 18:00etan,
Ogro txikia antzeztuko da, Gora-
kada Teatroaren eskutik.

Sei urteti gorako haurrentza-
ko zuzenduta dagoen historia ho-
netan, ogro txiki baten beldu-
rrak, arazoak eta zalantzak islatu
egiten dira.Hori dela eta, erronka
hutsa diren hiru proba gainditu
beharko ditu.

Bihar, irudimenez beteriko
abentura taularatuko dute, Julio
Verneren azken abentura hain
zuzen. Istoriak idazle frantzia-
rraren Lurraren erdigunerako

Gaiarre Antzokiak hiru
emanaldi eskeiniko ditu
gaurtik asteazkenera,
arratsaldeko 18:00etan,
‘Antzerkia familia’ zikloan

bidaia eleberrian du oinarri. Ju-
lio Verne adinean sartua dago eta
beste liburu bat idazten saiatuko
da. Dena den, une zailak bizitzen
ari da liburu horretako protago-
nistarekin, Ilargira bidaiatu due-
la idatzi baitu eta ez baitaki zer
egin handik itzularazteko. Une
horretan irudimena nagusituko
da, jokoa, ausardia eta esperi-
mentua.

Azken emanaldia Luisa eta
Marisa antzezle bikotearen
eskutik izango da, asteazkenean:
Ehunzango baten ipuinak; bat-
zuk zeharrez doaz, besteak al-
dres. Emanaldi honetan, Luisak
eta Marisak txangoa egingo dute
basora. Opari kaxa erraldoia iku-
siko dute, eta, jaberik ageri ez de-
nez, hartzea erabakiko dute.
Galtzerdiak ateratzean ohartuko
dira batzuetatik istorio magi-
koak ateratzen direla eta beste
batzuetatik, doinu eta abesti zo-
ragarriak. Ikuskizun integratua
eskainiko dute, eta agerian geldi-
tuko da hiru musikarien eta bi
aktoreen arteko konplizitatea. Julio Verneren azken abentura bihar taularatuko dute, Gorakada Teatroaren eskutik. GAIARRE ANTZOKIA


