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ZEID Fest (Zeinen Ederra Izango Den 
Fest) apirilaren 2an izango da, Barakal-
doko BECen. Kartelean, ZETAK, Gatibu, 
Iseo & Dodosound, Zoo, ETS, Adrianna 
Gaultier, Los Chikos del Maiz, Maria Ar-
nal & Marcel Bagés eta Sua. Gainera, 
azken astean talde berri baten izena ar-
gitaratu dute: Tanxugueiras. 

Aida Tarriok eta Olaia eta Sabela Ma-
neiro ahizpek osatzen dute Tanxuguei-
ras hirukotea. 2016an ekin zioten ibilbi-
de profesionalari, aurretik pandero-jole 
aritutako hiru emakumeak bildu eta tal-
dea osatzea erabaki zutenean. 2018an 
atera zuten ‘Tanxugueiras’ izeneko lehen 
diskoa. Gero, ‘Contrapunto’ izeneko bi-
garrena. Arrakasta, baina, 2021ean iritsi 
zitzaien, Figa eta Midas izeneko sin-
gleekin. 

Aurtengo urtarrilean, Benidorm Fes-

ten lehiatu dira Terra abestiarekin, Eu-
rovision jaialdian espainiar Estatua or-
dezkatzeko. Publikoaren babesa eskura-
tu duten arren, ez dute lehiaketa iraba-
zi. Hala ere, hizkuntza koofizialek Euro-
vision jaialdian duten paperaren ingu-
ruko eztabaida piztea lortu dute eta seku-
lako babesa jaso dute sare sozialetan. 

ZEID Festeko sarrerak salgai daude 
jada. 28 euro balio dute online eskura-
tuz gero, eta 35 bertan erosita.

Tanxugueiras, ZEID 
Fest jaialdian
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Konbikzio politikoak bururaino jarraitzea-
ren gaineko liburua da Kirmen Uriberen 
azkena. Egitura aldetik eleberri konple-
xua da; eta kontaketa estilo aldetik, gozoa. 
Baporeak, aurrera doala, alde bietara sor -
tzen ditu arrastoak: iragana atzetik doa-
kio beti, nondik datorren gogorarazi nahi 
balio bezala. Eleberri honetan aurrera doan 
baporearen protagonista dira idazlea eta 
bere bikotekidea: familia osoa New Yor-
kera joan da bizitzera idazleak Rosika 
Schwimmerren bizitzari buruzko 
liburua osatzeko beka jaso baitu. 
Sortzaileen bizimodu prekariza-
tua, migrarien arteko elkartasu-
na eta pandemiak behartutako 
bizimodu aldaketa nabarmen -
tzen dira orainaldiko planoan, bi-
kotekidearen ahotsetik batez ere. 
Baporearen uberan, berriz, ira-
ganetik datozen bi arrasto. Bate-
tik, Schwimmerren bizitzaren do-
kumentazioaren arakaketaren 
emaitzak. Historiak merezi adi-
na oroitzen ez duen emakume 

bakezale eta feminista honek Lehen Mun-
du Gerran izan zuen eraginaren berri ema-
ten du: Europatik Amerikarako ihesa, bere 
tinkotasuna, ezkutuan mantendu diren 
lorpenak… Bestetik, bi protagonistek 80ko 
hamarkadako Ondarroaren oroitzapenekin 
osatzen duten erretratua: ezkutaleku kuttu-
nak, musika, sexua, drogak, gatazka poli-
tikoak… Idazlearen sendiak sorterrian ja-
san zuen jazarpenaren berri ematen du 
liburuak. Harena familia komunista eta 
ez independentista izan zen, eta bakearen 
aldeko posizio publikoa hartzeak zipriz-
tindu egin zuen haien bizitza. 

Konpromiso politikoak leku eta garai 
ezberdinetan izan du kostua, eta idazleak 

horri buruz egiten duen gogoe-
tak eta informazio helarazteko 
erabiltzen dituen testu tipolo-
gia aberastasunak bihurtzen 
dute liburua hondarpeko altxor. 
Kapitulu batzuetan, Schwim-
merren bizipenen eta protago-
nisten oraineko edo iraganeko 
bizipenen artean paralelismoak 
ezartzen ditu autoreak. Orrial-
de horietan, itsasontzitik begi-
ratzen duenarentzat, arrainen 
paparrek zilarrezko distira egi-
ten dute.

1 962an jaiotako euskal 
idazleek hirurogei urte 
bete dute edo beteko  di-

tuzte aurten. Berrogei urte 
bete zituztenean euskal litera-
turaren kronikagile nagusiak, 
Juan Luis Zabalak, 2003ko Do-
nejakueren eguneko ‘Berria’n 
euskal idazleen Uzta Oparoa 
aldarrikatu zuen. 

Talde interesgarria 
Literatura sozialerako usaimen 
ederra erakutsi du beti Azkoiti-
ko kazetariak, eta ‘63ko Uzta 
Oparoa’ deituriko artikulu har-
tan euskal literaturaren histo-
rian gertatu den fenomenorik 
interesgarrienetako baten be-

rri eman zuen. Kontua da 
1961ean, 1962an eta 1963an 
jaiotako euskal idazleek oso 
talde sendoa sortu zutela.  

Juan Luis Zabalak egindako 
erroldaren arabera, 1961ean 
jaio ziren Jakes Ahamendabu-
ru, Iñaki Aldekoa, Mikel Antza, 
Javi Cillero, Andoni Egaña, Xa-
bier Etxaniz, Tere Irastortza, 
Amaia Iturbide, Ander Itu-
rriotz, Manu López, Imanol Zu-
rututza. Eta 1962an, Koldo Bi-
guri, Igone Etxebarria, Iñaki 
Friera, Karlos Linazasoro eta 
Juan Ramon Madariaga.  

Zenbat geratu dira bidean? 
Eta zenbatek  erakutsi zuten 
irudi bat orduan eta beste bat 

gaur egun? Aitortu behar dugu 
gehienek jarraitu dutela idaz-
ten eta argitaratzen. Poesian 
(Tere Irastortza, Amaia Iturbi-
de, Karlos Linazasoro eta Juan 
Ramon Madariaga), itzulpen-
gintzan (Koldo Biguri), literatu-
raren historian (Xabier Etxa-
niz, Manu López Gaseni) edo 
nobelagintzan ere hainbatek 
du tokia gaur egun euskal lite-
raturaren plazan. Egia da, gu-
rea bezain sistema txikietan, 
egileek traiektoria laburra 
ematen dutela, liburu bat argi-
taratu eta desagertu. Ez da ho-
rien kasua. Mantendu egin dira 
eta gaur egun ere jarraitzen 
dute euskal literaturaren espa-

1962an jaiotako euskal idazleak  
60 urte betetzear 
 
Zergatik 1961ean, 1962an eta 1963an horrenbeste  
idazle agertu zen gure plazan?

rruan bere lana erakusten. Ez 
da berea agertu eta desagertu 
egin den horietakoen mundua. 

Tokia bilatu eta tokian 
jarraitu  
Tokia bilatu dute eta tokian ja-
rraitu dute. Bakoitza bere es-
parruan, bakoitza bere lana 
erakutsiz. Ez dago emakume 
askorik. Baina direnek oso 
bide luzea eta emankorra egin 
dute euskal letretan. Ez dago 
lehen mailako idazlerik, baina  
txukun atera dituzte beren li-
buruak plazara. Ez dute euskal 
literaturaren historia eraldatu, 
baina bideari eutsi diote, 
idazkera afizio eta ofizio bihur-
tuz.  

Ez da erraza jakiten zergatik 
gertatu zen egoera hori, zerga-
tik 1961ean, 1962an eta 
1963an horrenbeste idazle 
agertu zen gure plazan. Urteen 
kointzidentziak eta patuak 
hala nahi izanda sortu zen tal-
de hori? Jaiotzaren urteak po-
derio argia izan zuen? Edo, 
bestela pentsatuz, gizarteak 
eraginda sortu zen taldea?  

Bigarren hipotesiaren alde 
agertzeko joera dut, dudarik 
gabe. Garai horretan literatu-

rak bere indarra zuen, Euskal 
Autonomia Erkidegoa, deitu 
dezagun gure naziotxoa, jaio -
tzen ari zen, literaturak bazuen 
bere pisu sinboliko nagusia, 
euskal literaturak bazuen bere 
indarra eskolan, institutuan 
eta unibertsitatean. Gerora, 
beharbada, beste tendentzia 
batzuk etorri dira, eta literatu-
ra ahuldu egin da. Garai hartan 
askok nahi zuten idazle izan. 
Eta zerrendakoek lortu zuten: 
1961eko hamalauk, eta 1962ko 
bostek. 

Bada beste galdera bat: Zer-
gatik iraun dute horrenbeste? 
Ez dut esango gure sistema za-
harkitua denik (Saizarbitoria 
1944an jaioa, Lertxundi 
1948an, Urretabizkaia 1947an, 
Atxaga 1951n), baina sendota-
suna ageri du azken urteetan. 
Garaiak iraunkortasunaren al-
dekoak izan dira, aldaketa 
handirik gabe. 

1962an jaiotako euskal 
idazleek hirurogei urte bete 
edo beteko  dituzte aurten. 
Dena dela, Juan Luis Zabalak 
bere begirada 1963an jaiota-
koengan jarri zuen. Datorren 
urtean izango dugu zeresa-
nik… berriro ere.

IZURDEEN 
AURREKO BIZITZA 

KIRMEN URIBE 
Susa. 320 orr.  

19 euro

Kosta ahala kosta

Tanxugueiras hirukotea.

SALDUENAK

1 Miñan 
Amets Arzallus/Ibrahima Balde. Susa 
2 Kantu bat gara 
Jon Maia. Elkar  

3 Aitaren etxea  
Karmele Jaio. Elkar 
4 Izurdeen aurreko bizitza 
Kirmen Uribe. Susa

FIKZIOA EZ FIKZIOA
1 Mandamentu hipermodernoak 
Iñigo Martinez. Elkar 
2 Eman zesarri zesarrena 
Jose Iriarte. Intxorta Elkartea 

3 Infinitua ihi batean 
Irene Vallejo. Pamiela 
4 Txori Urdinak 
Zigor Olabarria. Argia
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