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Euskarazko literaturak 
2020an zer?
Ángel Erro Jiménez
Escritor / Idazlea 
angerro@yahoo.es

doi: https://doi.org/10.35462/pv.279.15

Pandemiaren urtea deitutakoak, euskarazko nafar literaturari dagokionez, zer eman 
duen azaltzen hasi aurretik, beharbada aurreko urteari egin beharko genioke erreferen
tzia txiki bat, 2019an hiru liburu plazaratu zuen Iñigo Astizek (Iruñea, 1985), guztiak 
poesiarekin zerikusia zutenak, baina bakoitza genero ezberdin batean kokatua (haur 
literatura, poesia eta itzulpena), aurtengo Euskadi Sarietako bat eskuratu zuen, haur eta 
gazte literaturarena, hain zuzen, Joemak eta polasak izeneko lanarekin. Ez zen saritua 
gertatu zen nafar egile bakarra, azkenaldian gertatzen ari den bezala (hemen aipa
tu dugunez, Nafarroako euskarazko literaturaren prestigiotze eta legitimatze lanaren 
parte ez txiki bat kanpoan ematen ari delarik), harekin batera ere saritua gertatu zen, 
ilustrazio arloan, Miren Asiain Lora (Iruñea, 1988), Un millon de ostras en lo alto de la 
montaña liburuan eginiko lanagatik.

Sarien ataletik atera gabe, 2020eko «Iruña Hiria» Poesia Sari ketaren euskarazko 
saria Oihane Zuberoa Garmendia Glariak (Erronkari, 1993) eskuratu zuen, urte ho
rretan bertan Denonartean argitaletxeak kaleratutako Bidaia (H)ariketak lanarekin. 
Urte horretan 18 lan aurkeztu ziren lehiaketara. Epaimahaiaren iritziz, lan irabazlea 
«hizkuntza maila jasoko olerkibilduma da, freskotasuna dariona eta kultura klasikoz 
jantzia; bidaia iniziatiko baten barna garamatza, hausnarketa anitzak sortzeko egina 
eta sentimendu paradoxikoak ongi uztartuak agertzen dituena». Igor Estankona kriti
koaren iritziz, «ustebakoa, guria eta sendoa».

Beste sari bati esker 2020an eskuetara iritsi zaigu beste emakume gazte batek ida
tzitako lana. Maialen Diaz Urrizak (Beltzuntze, Txulapain, 1988) urte horretako An
tzerkiko Donostia Hiria Kutxa Saria irabazi zuen, Herri hura izeneko antzezlanarekin, 
2020an bertan Elkar argitaletxeak plazaratuta. Euskaraz 16 obra aurkeztu ziren le
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hiaketara. Iragana gaur egungo begietatik kontatzeko ahalegina eta pertsonaien osake
ta nabarmendu ditu epaimahaiak Diazen lanetik. Euskararen goi mailako erabilera eta, 
bereziki, euskalkiek obrari ematen dioten aberastasuna ere azpimarratu zituen Dorleta 
Urretabizkaia epaimahaikideak, saria emateko ekitaldian. Diaz Urrizak lehenago hau
rrentzat zuzendutako antzezlanak eginak zituen. Javier Rojo El Correoko kritikariak 
Herri huraren argumentua modu honetara laburtzen du:

Arrazoi desberdinengatik jaioterritik alde egin behar duten bi pertsonaiaren go-
rabeherak kontatzen dira. Gazteak zirenean jaioterria utzi zutelarik, beraien bizi tzak 
urrunduko dira ezinbestez. Deserrian biziko dira eta deserria izango da haien mun-
dua. Istorioa bi planotan garatzen da, «orain» (1990eko hamarkadaren hasieran) eta 
«orduan» (protagonistak berrogei bat urte lehenago herritik atera zirenean), eta bi-
lakaera erakusten duten eszena laburren bidez osatuta dago.

Orain arte esandakoa aski izan liteke nolabait demostratzeko Nafarroan harrobia 
egon badagoela eta nafar idazleen eszena ia beti maskulinoegira emakume gehiago iris
ten ari direla, gauza beti pozgarria.

Ez dira hauek 2020eko produkziotik aipatu ahal ditugun emakume bakarrak. Hor 
ditugu Maddi Ane Txoperena Iribarren hendaiarra baina Lesakan bizi dena eta Antxiñe 
Mendizabal Aranburu zumarragarra Nafarroan bizi dena. Biek Elkarlanean argitaratu 
dute. Lehenak Ene baitan bizi da eleberria, X. Gazteluma beka eskuratu zuena. Bi
garrenak Odolekoak. Iraganeko familia kontuak dakartzate biek. Txoperenak Marie 
izeneko Donibane Lohizuneko gaztearen istorioa kontatzen digu, Parisera doana ikas
ketak burutzeko eta bide batez bertan neskame ibilitako amatxiren bizipenen atzetik. 
Mendizabalek, berriz, Iruñean kokatzen du bere eleberria, 1941ean hasi eta 2005era 
arte kontatuz bertako familia baten historia, hiru belaunalditan zehar, hiru emakume
ren bitartez. «Lan anbiziotsua», Ibon Egaña kritikariaren ustez; «kronika historikoari 
apurka lekua kentzen dio nobelan amaalaben arteko harremanari buruzko arakatze 
literarioak, amaiera ausart batean nobela borobildu arte».

Egon da, ez pentsa, gizonezkoek idatzitako eleberri, saiakera, poema liburuak ere. 
2020ean Pello Lizarralde edo Jon Alonso bezalako izen pisutsuek ekarri dute liburu 
berririk. Lizarraldek, Erein argitaletxean, ohi duenez, Argiantza eleberria plazaratu du, 
ohikoa duen estilo dotore eta iradokitzailean. 1980ko hamarkadako zinemaindustria
ren bilakaera du ardatz nobelak. «Herri txikietako zinema aretoak jendez husten hasten 
diren garaian, Ramon Beitiak, hainbat zine aretoren jabe den enpresa bateko gerenteak, 
herriz herri hilzorian direnak bisitatu beharko ditu, enpresari diruzaleak haiekin zer 
egin erabaki dezan», laburbildu du Aiora Sampedro kritikariak. Javier Rojoren ustez 
esperientzia estetikoa da eleberrian barneratzea, esperientzia estetiko bikaina baina ia 
thrillerra bilakaturik.

Jon Alonsok, bere aldetik, Naparra, kasu irekia argitara eman du, aurreko urtean, 
2019an eskuratutako Tene Mujika bekari esker. Debako Udalak eta Elkar argitaletxeak 
ematen duten beka hau Euskal Herriko historia garaikidea aztertzen edo ikertzen duten 
lanei esleitzen zaie. Horixe egiten du, hain zuzen, saiakera honek Jose Miguel Etxebe
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rria Alvarez Naparraren desagerpen oraindik argitu gabea gaitzat hartuta. Liburua 
bi zatitan banatzen da; lehendabizikoan Naparraren jardun politiko eta armatuaren 
lekukotza biltzen da, militatzen hasi zen garaietatik hura bortxaz desagertu edo, hobe, 
desagerrarazi zuten arte (NBEk halakotzat jo du). Bigarren atalean ondorengo 40 ur
teetako nondik norakoak, familiak bere senidea aurkitzeko egin duen lan handiak, ja
sotzen dira. Sampedroren hitzetan:

horretarako, desagerpenaren inguruko hipotesien errepasoa egiten da. Egilea zien-
tifikotasunera lerratzen da; iturriak arakatu, aipamenak egin, alderatu, eta abar egin-
go ditu, oso lan kontrastiboan […]. Alonsok datu objektiboak eta haiek interpretatzeko 
gakoak ematen dituenean, egileak aro bateko konplexutasuna irudikatzen asmatzen 
du. Idazleak iturriak eta sentimenduak elkartzetik lortzen duen testu poliedriko hori 
bereziki erakargarria gertatu zait niri.

Paragrafo honetan beste bi liburu uztartu nahi ditut, neure gogoan nolabaiteko lo
tura dutenak, batez ere merezitako arreta baino gutxiago jaso dutela (edo jaso tzen ari 
direla) salatuta entzun baitut hanhemenka. Eneko Aizpurua Iruñean bizi den lazkao
tarrak, orain arte, aski modu diskretuan, nobela beltza publikatu izan duenak, Bida-
soan gora izeneko saiakera literarioa atera du 2020an, berak ere, Jon Alonsok bezala, 
Tene Mujika bekaren eskutik eta ondorioz Elkarren argitaratu da. Urko Azpitarte Zu
bizarretak urte bereko azaroaren amaieran sare sozial batean: «Zenbat orri gogoanga
rria Eneko Aizpuruaren Bidasoan gora saiakeran (?). Bikaina iruditzen ari zait liburua. 
Eta zeinen etsigarria, nire ustez, izaten ari den oihartzun txikia». Jon Abrilek beste txio 
batean, Beñat Sarasolaren kritika batekin bat eginez, 2021eko urtarrilean: «Bidasoan 
gora da 2020ko liburu onenetakoa, azken urteotako saiakera biribilenetakoa. Tamalez, 
behar baino oihartzun gutiago izan du». Bitartean aldeko iritziak eta laudorioak bil
tzen joan da liburua. Idoia Santamaria itzultzaileak: «Liburu zoragarria da Bidasoan 
gora. Goitik behera, mami eta azal. Edukiak eta formak bat egiten dutenean gertatzen 
den miraria». Aritz Galarragak: “Noiz edo noiz gertatu izan zait, liburu bat irakurri 
eta, kontxo, liburu hau nik idatzi nahiko nukeen pentsatzea […]. Aizpurua mintzo 
da orain, eta nola. Txingudiko paduretan hasi, Xorroxingo iturrian buka, ibai ertze
tik, Claudio Magrisek Danubiorekin egin moduan». Paradoxikoki, armiarma.euseko 
Kritiken hemeroteka kritika bakarra du, kritikaedo, azkenengoz 2021eko apirilaren 
25ean kon tsultatu dudanez. Beraz, beharbada arrazoi eman beharko zaio merezi bai
no oihartzun gutxiago izaten ari den liburu aintzat hartzekoa dela. Ez bat, bi kritika 
ditu Luis Garde iruindarraren Aireportuko musika eleberriak, Pamielan argitaratuak. 
Aingeru Epal tzak, gainera, zutabe bat eskaini dio 2021eko martxoaren 9ko Diario 
de Noticiasen: «2020an euskaraz argitaratutako trepeta literario sendoenetariko bat 
da Aireportuko musika. Hala ere, ez da zalaparta handirik sortzen ari». Tramaren 
abiapuntua modu honetara laburtzen du Javier Rojo kritikariak: «2027. urtean, Leyre 
Olcoz, Nafarroako politikari erregionalista, bahitu du EHAS izeneko taldeak. Bahike
ta gertatu eta bi urtera, Koldo Lakar idazleari enkargua egiten diote gertakari horien 
gaineko kontaera egin dezan. Neurri batean politika fikziozko istorio bat da. Eta alde 
horretatik begiratuta, esan daiteke bertan kontatzen dena Euskal Herriaren historian 
gertatutakoari zeharka begira dagoela […]. Baina gertakariek beren kontaera behar 
dute, eta Koldo Lakarren bidez horixe da nobelaren bigarren argumentu lerroan es
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kaintzen dena, kontaera bera, “errelatoa”, nola moldatzen eta atontzen den helburu 
politiko zehatzen interesei egokitzeko».

2020an plazara atera da idazle berri ez hain berri bat ere, izan baduelako euskal 
literaturan eskarmentu franko, Txalaparta argitaletxean hainbat urtez editore aritu on
doren. Hainbat urteetako idatzi eta esperientzia bital eta politikoak bildu ditu Mikel 
Sotok Suak pizten direnean izeneko poema liburuan, Elkarren eskutik. «90eko Iruñako 
giro potilikoan kokatzen du Sotok ni poetikoa, aitortza pertsonaletan oinarritutako 
kontakizunen bitartez, orduko gatazken, beldurren eta indarkeriaren inguruan […]. 
Koaderno partikular eta intimo baten aurrean gaude, begirada iraganera luzatzen duen 
helduarena. Porrotak, zalantzak, minak bideratzeko, erromantizismorik gabe, gordin
tasunez agerian jartzeko, poesiaren arma hartu du Sotok […]. 90eko kale borroka har
tu du gaitzat eta saiatu da behintzat bere historia biografikoa ondo kontatzen, zituen 
ilusio eta esperantzekin, etsipenak, gogoetak, sufrimenduak, gurera hurreratzen», dios
ku Aitor Francos poeta eta kritikariak. Irati Majuelok, berriz: «Anekdota heroikoak eta 
zauri irekiak aurki daitezke, barkamen eta maitasun mezuak. Adoreari zein beldurrari 
buruz ari zaigu idazlea, muinetaraino bizi izandako ikaraz, ohikoa ez den posiziotik. 
Haatik, gatazka politikoetan publikoki gutxitan erakusten diren sentimenduak argitara 
ekartzen ditu, gordinki eta lotsarik gabe».

Orain arte aipatutakoaz aparte, Txalaparta argitaletxean Floren Aoizek idatzitako 
Mamuari so, neoliberalismoa versus burujabetza saiakera laburra eta, Nafarroa Garai
tik aterata, Erein argitaletxean Xipri Arbelbide heletarrak idatzitako Oilarra kukuruka 
izeneko saiakera erlijiosoa, Bilboko Udalaren Miguel de Unamuno XX. sarian irabazle 
gertatutakoa, plazaratu dituzte.
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