
rtero urtero, Bilbo Zaha-
rra euskaltegiak gai ba-
ten inguruko jardunaldi

zinez interesgarriak ontzen di-
tu, udazkenean eta udaberria-
ren atarian, gerora Arriaga
Antzokian burutuko duen Kla-
sikoen Irakurraldia ekimenaren
aperitifa gisan, nolazpait. Ira-
kurraldi horretan, dakizuenez,
Axularren Gero, Mogelen Peru
Abarca, Jon Miranderen Haur
besoetakoa, Saizarbitoriaren Ha-
maika pauso, Arantxa Urreta-
bizkaiaren Zergatik panpox, Ber-
nardo Atxagaren Obabakoak,
Gabriel Arestiren Harri eta he-
rri, eta Sarrionandiaren Narra-
zio guztiak, eta Franz Kafkaren
Metamorfosia izan dira protago-
nista.

Baina diogun bezala, beste
ekimen hori heldu baino lehe-
nago, azaroan, Estereotipoetatik
ihesi deituriko jardunaldiak on-
du zituen Bilbo Zaharra eus-
kaltegiak Plaza Barrian dagoen
Euskaltzaindiaren egoitzan.
Azaroko egitarauan, literatura-
ren genero guztiak landu di-
tuen Koldo Izagirrek Euskara
akabatzeko euskal metodo batzuk
izenburuko hitzaldia eman
zuen. Hark idatzitako batzuk
honakoak dira: Euzkadi merezi
zuten (1985), Agirre zaharraren
kartzelaldi berriak (1999), Autop-
siarako frogak (2010) edota Pari-
sen bizi naiz (2013). Ur Apalate-
gi eta Aingeru Epaltza idazleek
Iparra/Hegoa. Erdigunea/Perife-
ria gaia jorratu zuten hurrengo
egunean; eta amaitzeko Maddi
Oihenart musikari eta kanta-
riak eta Jabier Kalzakorta eus-
kal filologo jakintsuak Kantuz
hitzaldia ondu zuten.

Joan den hilearen amaieran,
eta 2. hiruhilekoaren barruan,
beste hiru hitzordu ondu zituz-
ten antolatzaileek. Otsailaren
20an izan zen lehen zita Iratxe
Retolaza eta Ibon Egaña biko-
tearekin. Eurek Queer literatura
aztergai izeneko hitzaldia egin
zuten. Biak ala biak, gai horren
adituak dira oso. Iratxe Retola-
zak EHUko Euskal Hizkuntza
eta Komunikazio sailean dihar-
du, eta UEUko Literatura sail-
burua da. Hainbat egunkari
eta aldizkaritan kolaboratu du,
batik bat euskal literatura ga-
raikidearen inguruko iruzki-
nak eginez. Beste aldetik, Ibon
Egaña Euskal literatur kritika-
gintzari buruzko lan mardul
bat du argitaratua: Izan gabe de-
naz. Hogeita hamar urte euskal he-
dabideetako literatur kritikan.
Lan horren harira, Berria
egunkarian egindako elkarriz-
keta batean oso gauza interes-
garriak bota zituen, hala no-
la… “Euskal literaturan idazle
jakin batzuk joan dira kapital
sinbolikoa pilatzen. Idazle ka-
noniko sakratu batzuk ere sor-
tu dira, eta horrek zaildu egin
du haien liburuen gainean
iruzkin ez oso positiboak egi-
tea. 80ko hamarkadan akaso ez
zegoen halako alderik idazleen
artean, oraindik ez zegoen ha-
lako pilaketa eta halako des-
berdintasunik. Bazegoen lite-
raturaren zentzu kolektiboago
bat ere. Taldean egiten den
proiektu baten ideia bazego-

en, bazeuden talde literarioak,
aldizkari literarioak, baina ge-
ro eta gehiago dagoena da ibil-
bide indibidualak, eta kapital
sinbolikoaren pilaketa hori ere
gero eta indibidualagoa da, eta
idazle eta kritikariaren arteko
desoreka gero eta handiago da
ondorioz. Iruzkin negatiboak
egitea ez da erraza, baina kriti-
ka negatiboa egiteak kritikaria-
ren rola ere indartu dezake”.

Gai hauetan jantzita dago,
bai eta Queer teoria eta mugi-
menduaren sorreraz eta jato-
rriez ere. 2010ean, Utriusque
Vasconiae argitaletxeak Desira
desordenatuak. Queer irakurketak
(euskal) literaturaz izeneko lana
argitaratu zuen, eta berak ida-
tzi zuen hitzaurrea. Obra ho-
rretan hainbat galdera dira
abiapuntu: nola kontatu ditu
euskal literaturak lesbianen ar-
teko harremanak? Nolakoak
dira gay pertsonaiak euskal ele-
berritan? Existitzen al da gay li-

teratura? Desira desordenatuak
liburuak horrelako gaiak trata-
tu zituen hamalau adituren
(batzuk idazleak, besteak lite-
ratur kritikariak) gogoeten bi-
dez. 

Hurrengo egunean, Hinka
taldeak 1615 izeneko kontzer-
tua egin behar zuen, baina az-
ken momentuan, bertan behe-
ra gelditu zen. Agian hurrengo
batean izango da, izan ere bere
proposamena interesgarria da
oso. Musika eta testuak uztartu-
ta honakoa kontatzen dute
Hinkakoek: 1615ean Islandia
iparraldeko fiordo batean
hainbat balea arrantzale sa-
rraskitu zituzten. Bere kontzer-
tua Itxaro Bordak idatziriko
euskal testuez osatzen da. 

Horietariko bat hau:

ITSASOZ BAT
Hego haizeak buhatzen du

etengabe gauean
Kurloak pasatu dira karran-

kaz lur zilarrean
Neguari ihes eta hegaldaz

oltze lauean
Elur galerna garratzak utziz

behin iparrean
Iraganeko odola dela altxor

biharrean.
Hiztegiak hostokatuz eta olo

saltsa janez,
Baionan iratzartzen da Isaf-

jordüren bezala:
Itsasoen erraldoiak, esku-za-

bala izanez,
Urtzen du gure harreman

hormatuaren gezala.
Urruneko batasuna kanta

honek sor dezala!
Erraten digute beti garela

jende apalak,
Hizkuntza apurra omen du-

gu eskas ezpainetan
Baina daldaraz dabiltza zau-

rituriko azalak,
Bidaiari lotzen dela laguna

uhin gainetan
Egungo besarkadaren bero-

tasuna zainetan…

Obra musikalean oraina eta
iragana uztartzen dira, eta due-
la 400 urte euskal arrantzaleek
bizi izan zuten gertakari tragi-
koa kontatzen da testu auto-
biografikoen bidez, izan ere,
Itxaro Borda, beste askori ger-
tatu zaien bezala, Islandiako
magiak harrapatu du. Hinka
taldeko kideek musikatu dituz-
te hainbat pieza, baina tartean
ere musika Islandiarra propo-
satzen dute Hinkakoek. Dio-
gun bezala, ea Bilbora datozen
hurrengo batean!

Hitzaldi zikloari amaiera
emateko, Bernardo Atxagak
bisitatu zuen Euskaltzaindiako
egoitza. Asteasukoak egin zuen
hitzaldia Itzulpena kristalezko zu-
bi bat da izan zen. Berak esana
da: “Oraingo egoera erokeria
da. Itzulpenarena estatu auzi
bat da. Aparteko kontselaritza
bat behar luke, eta behar beza-
la antolatzeko plan orokor bat.
Eta azpigai bat litzateke nora
bideratuko ditugun itzulpena-
ren indarrak”.

Estereotipoak beti txarrak,
beti aztergai, baina beti alda-
gai?

Juanra Madariaga

nari Alberdi kantariaren hi-
tzak jarri ditu Kattalin Miner

idazleak bere azken obran: Nola
heldu naiz ni honaino. Liburu urdi-
nean kafe kikara ikusten da eta
ondo ohartuz gero, kafean mur-
gilduta arrain laranja bat. Titulua-
rekin batera zerbait arraro gerta-
tzen ari delako sentsazioa izango
du irakurleak, ha-
siera hasieratik.
Protagonista hala
senti daiteke,
arraina kikara ba-
ten barruan bale-
go bezala, izan
ere “badu agobio
sentsazioa baina
ez da agobio ito-
garri bat. Galduta
edo lekuz kanpo egotearen sensa-
zioa da” azaldu zuen idazleak.

Elkar argitaletxearen hitzetan,
“Enpresan mailaz eta soldataz
igotzea, herentzia bat jasotzea,
etxe bat erosi ahal izatea, lagun
ugari edukitzea… Arrakastaren
laukitxo guztiak beteak ditu Jeza-
belek, argi du zer nahi duen bizi-
tzan eta zirt-zart hartu ohi ditu
erabakiak. Halako batean, ordea,
txikikeria batekin paralizaturik
geratuko da.

Emakume gazte baten nora eza
darabil Kattalin Minerrek gure gi-
zarteko hainbat gai giltzarri jo-
rratzeko: familia eta bikote ere-
duak, heteroaraua, harreman ba-
tean bilatzen duguna… Nortasu-
nez beteriko lehenengo eleberri
bat, irakurlearen gogoa astindu
eta zer pentsatua emango diona”.
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Kaliforniako
euskaldunak

Iratxe Retolaza eta Ibon Eganã hitzaldia hasi baino lehen

Bernardo Atxaga idazle eta euskaltzaina, Bilbo Zaharra Forum-en, itzulpenaz mintzatzen

‘Nola heldu naiz
ni honaino’

oticias de California (Pamiela)
liburuaren aurkezpena egin

zuten Asun Garikano egileak eta
Koro Navarro itzultzaileak joan
den hilean.

Egile horrek, duela urte batzuk
Kaliforniakoak (1533-1848) izene-
ko liburua plazaratu zuen. Obra
interesgarri hartan AEBetako he-
rrialde horretan euskaldunek
izan duten presentziaz idatzi zuen
Asun Garikanok. Bertako herrial-
deek harrapaturik baitaukate egi-
lea, izan ere, lehenago ere Far Wes-
teko Euskal Herria izenekoa izkiria-
tu zuen. Bernardo Atxagak ere
idatzita du Neva-
dako egunak ize-
neko obra, eta
antza denez, fa-
milia osoari nola-
baiteko eragina
sortu dion espa-
zio hura da inte-
resgune. Edo
bertako historia,
zeren eta han euskaldunek histo-
ria zati bat idatzi baitzuten. Eta
lan honekin (orain gaztelaniaz
atera du) hala demostratu nahi
izan du, bertan euskaldun asko-
ren itzala fosilizaturik gelditu da.
Izen asko daude bertan euskal ja-
torria dutenak, baina pertsonaia
askoren testigantzak hantxe dau-
de oraindik: Juan de Ugarte, Juan
Bautista Anza, José Joaquín Arri-
llaga, Diego de Borica, Pablo Vi-
cente Solá edo Pablo José de Mu-
gártegui.

N

Estereotipoak eta beste


