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Garai batean, Euskal Filolo-
gia eta Euskal Ikasketak 
martxan jarri zirenean, 

euskal idazle asko euskara irakas-
leak ziren. Gogoan hartu, adibi-
dez, Joxe Austin Arrietaren prosa 
dotorea, edo geroago Mikel Her-
nandez Abaituaren kontakizun 
mundua. Anjel Lertxundi bera ere 
irakaskuntza mundutik zetorren. 
Garai horietan euskararen doto-
reziak zuen indar berezia eta 
hizkuntzaren erabilpenari balio 
berezia eman zitzaion. Ez dut esan-
go ez zutela hizkuntza alde batera 
utzi, baina haien ondoren etorri 
ziren kazetariek beste bizitasuna 
bilatu zuten kontakizunetan. Ekint-
zek hartu zuten lehen planoa Pako 
Aristiren nobeletan edo Arantxa 
Iturberen ipuinetan. 

Iaz kazetariak saiogile bihurtu 
zaizkigu. Mota askotako kazeta-
riak noski: kronika egileak, zuta-
be eraikitzaileak, kazetetan burua 
modu askotara agertu dutenak. 
Saiakerok, gainera, alde bitan ja-
rri dira. Badira literaturara begira 
daudenak eta badaude errealita-
tea jasan nahi dutenak. 

Literatura gai hartu dutenen ar-
loan Irati Jimenezek (1977) libu-
ru bi kaleratu ditu, eta hori beti 
izan daiteke arriskutsua gerta li-
tekeelako batak bestea itzalean uz-
tea. ‘Ogia eta Zirkua’ Harkaitz Ca-
noren (1975) literaturaren gainean 
bilbaturiko lana da, haren ‘Neguko 
zirkua’ liburuaren irakurketa. ‘Be-
giak zabalduko zaizkizue’ liburuan, 
berriz, Izen Handiko Literatura-
ren izaeraz ari da. 

Literaturari paparretik heldu 
dio Felipe Juaristik (1957) ‘It-
zultzeko etorri naiz’ liburuan eta 
bere filosofo maitatuenagana itzu-
li da poeta, eta bere poesiaren 
erroetan diren gaiei begirada be-
rria eskaini die. Hor ditugu Palo-
ma Rodríguez-Miñambresen esa-
netan egilearen lan poetikoaren 
zutabe nagusiak: «maitasuna, he-
riotza, denbora, mina, desira, iden-
titatea», beti ere sentsibilitate na-
gusiarekin aipatuak. 

Bixente Serrano Izkori (1948-
2020) hil ostean argitaratu diote 

‘Ene iratxoekin solasean’ izenbu-
ruko liburua, eta bertan haren ira-
kurketaren bilketa nagusia egina 
dago. Gustuko izan dituen egileekin 
egiten du autua Serrano Izkok lan 
zoragarria osatu arte. 

Kazetaria da, baina zinemaren 
munduan ezagunagoa Oskar Ale-
gria (1973), ‘Emak bakia baita’ fil-
maren egilea. Artea eta literatura 
uztartuz Nafarroako Museoaren 
eskariz ‘Zatikaria’ liburu harriga-
rria eman du ezagutzera, saiake-
ran aurtengo puntakoena. 

Iragana beti gaurkoa 
Kazetari zorrotz batek mina jarri 
dio oroimenari eta Altsasun, ezker-
tiarra zen herrian, gazte batek, 
Luis Fernandezek, EAJko jarrait-
zaile izatetik falangista izatera nola 
igaro zen kontatzen du ‘Gurea fa-
langista zen’ liburu hunkigarrian 
Alberto Barandiaranek. Barandia-
ranek Luis Fernandezen koader-
noak izan ditu kontuan, eta erre-
presioari buruzko testigantzak. 
Liburuak, baina, gerra garaian 
eskuma eta ezkerraren muga mu-
gikorren artean dagoen lubaki es-
taliez hitz egiten digu, manikeis-
motik urrun, ikerketaren bidean, 
falangisten artean, autoreak aito-
naren presentziarekin topo egi-
ten duen arte. Iñigo López Simó-
nek, berriz, Iragana gaurkotu du 
‘Bilboko etxola batean’ liburuan. 
Bilboko auzoetan eta erdialdean 
gertatu zen txabolismo lotsaga-
rriaren egoera eta egoera hori pai-
ratu zutenen argazkia eman digu 
jakin gosez, eta minez, irakurri 
dugun liburuan. 

Oroimenak bere bideak eta gura-
riak ditu. 2019ko lanetara itzuli-
ko bagina, uzta oparo batekin egin-
go genuke topo. Lau poema libu-
ru bikain argitaratu ziren, zein bai-
no zein sendoago. Jarri ditzagun 
mahai gainean liburuok: Itxaro 
Bordaren ‘Abaroa’; Jon Gerediaga-
ren ‘Natura berriak’, Xabier Lete 
eta Kritika Sariak jaso zituena eta 
aurki gaztelaniaz agertuko dena; 
Leire Bilbaoren ‘Etxeko urak’ Laua-
xeta Saria; eta Espainiako Sari Na-
zionala jaso duen Miren Agur Mea-
beren ‘Nola gorde errautsa 
kolkoan’, gaztelaniaz, euskaraz bai-
no arrakasta handiagoa izaten ari 
den liburua. Karta jokoan bagina, 
lau erregeko eskua. 

Horren aurrean aurtengoak itxu-
ra finagoa eman du. Egile berri-
berrien lanak aipatu dira nagusiki. 

Leire Vargasek (2002) Irun Hiria 
saria irabazi du 19 urterekin ‘Dena 
ametsa den irudipena’ liburua-
rekin. Itziar Ugartek (1995), bera 
ere idazle agertu berriak, 26 urte-
rekin plazaratu du bere poesia lana: 
‘Gu gabe ere’. 

Kontakizunaren garai mantsoa 
Urteko urtaroak lau badira, bi dira 
euskal argitalpenen sasoiak. Bata 
luzea eta geldoa, bestea laburra 
eta arina. Batak bere bidea luza-
tu du martxotik urrira, besteak, 
bizitza urriko xomorroak bezala, 
azaroan eta abenduan eman ditu 
onenak. 

Liburu salduenen zerrenda be-
giratuz gero, urtean zehar Arzallu-
sen ‘Miñan’ eta Karmele Jaioren 
‘Aitaren etxea’ lanek hartu dute bu-
rua sasoi zabalenean. Baina ager-

tu dira proposamen berriak ere. 
Euskarazko irakasleek euskal 

literaturan duten presentziaz go-
rago hitz egin dugu. Bada, urta-
rriletik aurrera, kontakizunaren 
alorrean zientzia irakasleek ken-
du diete haiei tokia. Irati Goi-
koetxea (1984) eta Nerea Loiola 
(1985) Matematika irakasleak dira, 
eta Nerea Arrienek (1976) Bioki-
mika egin du. Goikoetxearen ‘He-
rriak ez du barkatuko’ nobelak eta 
Loiolaren ‘Epizentroa’ kontakizun 
bildumak sona berezia lortu dute, 
batez ere bigarren horrek, liburu 
borobila eman baitu. Ipuin ba-
koitzeko protagonistak bere lu-
rrikara propioa bizi du eta gerta-
kizun horrek kolokan jarri du 
haien bizitza. Proposamen horren 
inguruan osatu ditu ipuinak Ne-
rea Loiolak.

Durangoko berriak: 
Kontakizuna aro arinean 

Durangoko Azokak jendea onar-
tuko zuela jakin zenean eta, 
nahiz eta bere mugekin izan, au-
rrez aurre izango zirela egileak, 
argitaletxeak eta irakurleak, su-
tan jarri ziren argitaletxeen ma-
kinak. Kontakizunaren arloan ze-
rrenda luzea agertu zitzaigun Du-
rangon: Joxean Agirre, Uxue 
Apaolaza, Jon Arretxe, Bertol 
Arrieta, Fermin Etxegoien, 
Amaiur Epher, Juan Kruz Igera-
bide, Lander Garro, Xan Idiart, 
Goizalde Landabaso, Asel Luza-

rraga, Migel Angel Minte-
gi, Juanjo Olasagarre, Pa-
tri Urkizu. Zerrenda luze 
bezain joria. 
Denen artean, baina hiru 
liburu aipatu nahi ni-
tuzke. Kirmen Uriberena 
lehena. ‘Izurdeen aurreko 
bizitza’ nobela migra-
zioak eta aldaketek da-
kartzaten ondorioez 
mintzo da, pertsonaia his-
toriko baten bizitzan oina-
rriturik. Egileak ohi duen 
moduan, Rosika Schwim-
mer-en bizitza (1877-
1948) bilbatu du bere bio-
grafiarekin, poesiaz bete-
riko testua osatu arte. Ei-
der Rodriguezek autobio-
grafia hartu du oinarri 
gisa, ‘Eraikuntzarako ma-
teriala’ deituriko lanean. 

Orain gutxi aipatu du egileak «li-
teratura egiteko harrobi berezia» 
dela familia, eta puntu honetan 
bere estetikan sakondu du, bere 
ipuinek familia barnean gertat-
zen diren kinkak aipatzen baititu 
liburuan. ‘Karena’ nobelak, be-
rriz, Alaine Agirreren mundu li-
terarioaren ildoa marraztu du, 
bakarrizketa luze batean emaku-
mearen barne mundua azalduz 
eta marraztuz. 

Eta orain patxada hartu eta fal-
ta diren liburuak irakurtzeko as-
tia hartu beharko dugu.

2021. urteko 
literaturari 
begirada
 Literatura.  Hurrengo lerroetan 
iaz irakurketaz bete gintuzten 
obra interesgarrien errepasoa 
egingo dugu

‘Begiak zabalduko zaizkizue’, 
‘Itzultzeko etorri naiz’, ‘Ene 
iratxoekin solasean’ eta ‘Gure 
falangista zen’ liburuen azalak. 

«Ondoren etorri 
zirenek beste 
bizitasuna bilatu 
zuten kontakizunetan. 
Ekintzek hartu zuten 
lehen planoa, 
esaterako, Pako 
Aristiren nobeletan...»
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