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1. Hitzaurrea

Bilbon ere, gainontzeko lekuetan bezalaxe, azkenak ematen ari da 70eko
hamarkada. Poza Lizentziatua kalean saldoa elkartu da, Plaza Biribiletik hur-
bil, gazteak gehienak. Unamuno Institutuko kanpoaldean dira, baina ez inola-
ko eskoletara sartzekotan direlako. Hitzartutako ordua ailegatu delarik, erai-
kuntzako areto batera bildu eta lerroz lerro paraturik dauden besaulkietan
eseri dira. Halako batean lagun koadrila bat azaldu da oholtza gainean:
Ramon Barea, Alex Angulo, Jon Juaristi –agur anarkistak egiten–, Manu Ertzi-
lla –trabestiz jantzita– eta Bernardo Atxaga –Athleticeko kamiseta soinean eta
sonbreiru bat buruan–. Joxemari Iturralde, Ruper Ordorika, ez dabiltza oso
aparte. Joseba Sarrionandia publikoan da, auskalo lotsagatik edo zergatik, ez
da besteekin gora igo.

Gisa guztietako adarjotze, trufa, inpertinentzia, inkorrekzio, eta beste
hamaika indiskrekzio irakurri eta antzeztu ondotik, Aita Gurea kantatzen amai-
tu dute ekitaldia oholtzako bazter-nahasleek. Ordurako, baina, publikoan
zegoen batek baino gehiagok egin du hanka, eskandalizaturik-edo, sumindu-
rik akaso; tartean bibote sarridun bat, laukizko txaketa batekin, Amatiño ezize-
narekin ezaguna den kazetaria. 

Ekitaldiaren amaitzearekin, gabardinadun bat inguratu zaie oholtzara igo
direnei trenpu txarrez. Atxiloturik daudela esan die, eta handik pare bat kale-
tara dagoen komisaldegira eraman dituzte agudo. “Oraindik ere horrela”,
pentsatuko dute komisaldegira bidean. Gela itxi batean sartu dituzte komisa-
rio buruarekin. Begitarte serioarekin begiratzen ditu morroiak, baina atea itxi
eta bakarrik geratu bezain pronto, algara batean bota die, espainieraz: “Zuek
bai zuek! Kontatu didatenean ezin izan diot ia barreari eutsi. Tira, egon gaite-
zen hemen minutu batzuk eta libre geratuko zarete gero”. Zur eta lur ez ezik
harri eta belarri, laster jakingo dute Partido del Trabajoko militante ohi bat
dela komisario burua, auskalo nolatan hor bukatu duena. Lasaitu ederra hartu
dute Gordoniz kaleko eraikin gotortu hartatik irten direnean. 
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Bitartean, urte batzuk baino ez dituen AP-8 autopistaren ekialdeko mutu-
rrean, beste gazte koadrila bat bildu da Abenidako etxe batean. Kerik ez da fal-
ta, zigarroak eskurik esku. Orduen igarotzearekin, giroa, izan ere, aski lodia da
ordurako; polizia bat sartuko balitz gelan, akaso pentsatuko luke komandoren
bat atxilotzekotan dela, baina lagun horiek aldizkari bat argitaratzeko inten -
tzioz bildu dira han. Denak ere, alabaina, komando batean egoteak eskatzen
duen zehaztasun, ausardia eta konpromiso berarekin ari dira jardunean. Aldiz-
kariaren hastapeneko esaldietako bat erabaki berri dute, gaztigu bat: “Ez da
boutade bat amigo. Oso bigun ari gara oraingoan. Baina lepo bat baino gehia-
go pasako dugu ezpataren ahotik. Erne bada politiko, intelektual, kazetari eta
kaperoi. Erne loteriari. Ez zarete salbatuko konstituzioari uko eginez”. Izena
ere erabaki dute azkenean: Oh! Euzkadi, oh horretan ahotsa sakonduz, nostal-
giaz, eta z peneuveroa erabiliz.

Hamarkada batzuen buruan, “agoreroak” deituko zituen orduan Abenidan
bilduak zeuden gazte haiekin tratua izan zuen Zeruko Argiako kazetari batek.
Ezein kontsentsu hausteko beti pronto, kontzientzia on oro mikazteko, ezker
eskuin, gora behera, egurtzeko; soberazko triunfalismoari zoritxarra atxikiko
zioten itzulingururik gabe. “Baietz astea gaizki bukatu”, esana zuten talde
horretako sortzaileek; eta baiki, ez zen arrazoirik falta astea gaizki bukatuko
zela sumatzeko: trantsizio demokratikotzat saldu nahi zieten erreforma, aten-
tatuak egunak joan egunak etorri, atxiloketak, torturak, zentsura, apaizeria
molde ugaritan... Astea bukatu bitartean umore onari heltzeko, trufa eta bur-
larako, tartea ere hartzen zuten ordea. Hil artean bizi, hori ere bai. 

*
Agorero izaera horregatik deitu zieten Oh! Euzkadikoek beren buruari, bur-

laizez, 10. zenbakian Bainaren belaunaldia. “Baina (hitz askok omen du bere
fetitxismoa, eta hau ere ari da gurean ikaragarria irabazten; zerbait bagara,
“baina”-ren belaunaldia gara)”. Aipuan iradokitzen den moduan, aurretik
behin baino gehiagotan ibili ziren bainaka, batez ere bi serietan, “Baina bizia”
eta “Euskaraz bai, baina”n. Galde dezakegu akaso nolatan halako garrantzia
eman behin parentesi artean azaldu zen esamolde burloso horri, liburuko
izenburura ekartzeraino. Izan ere, batetik, Oh! Euzkadikoek idatzi zuten soilik
bainaren zera, eta ez Ustela eta Pottekoek. Bestetik, aski eztabaidagarria da
kideok, hiru aldizkarietakoek, belaunaldi bat osatzen zuten. Aldizkariotako
partaide aktiboen arteko zaharrenaren –Ramon Saizarbitoriaren– eta gaztee-
naren –Jokin Ansorenaren– artean hemeretzi urteko aldea dago, eta honen-
bestez, nekez sar daitezke zaku berean horiek guztiak. Aldez edo moldez aldiz-
kari horietan parte hartu zuten Bernardo Atxaga, Koldo Izagirre, Anjel Ler -



txundi, Ramon Saizarbitoria eta Joseba Sarrionandiari belaunaldi bat osatzen
ote zuten galdetu zien Hasier Etxeberriak Bost idazle liburuan, eta denek eran -
tzun zuten gauza bera: ezetz, ez zirela belaunaldi beraren parte. 

Hortaz, zergatik Bainaren belaunaldia? Alde batetik, hiru taldeek ere nolabait
partekatu zuten joera umoretsu eta (auto)ironikoaren berri ematen digulako.
Bestetik, eta batez ere, arrasto ona ematen duelako aldizkariotan aurki ziteke-
en jarrera kritikorako. Arestian esan bezala, edozeren aurrean, baita adostasun
zabalenen gainean ere, bainak jartzeko gertu egoten ziren, ez soilik Oh! Euzka-
din, baita Pott eta Ustelan ere. Bainak ipintzea, bada, jarrera politiko bilakatu
zuten nolabait, eta hortik, haien artikuluen kariaz sortutako eztabaida eta kala-
pita ez gutxi. 

Horrekin loturik dago beste alderdi funtsezko bat, lan honen giltzarrietako
bat izango dena, hots, literaturaren autonomiaren aldarria. Ikusiko dugun
moduan, jarrera kritiko hori hertsiki loturik dago autonomiaren defentsare-
kin, eta horregatik, Bainaren belaunaldia izan genuen gurean literaturaren
autonomia banderatzat hartu eta lau haizetara zabaldu zuen lehen belaunal-
dia. Ez alferrik, “Autonomiaren belaunaldia” deitu izan zaio inoiz idazle
horiek biltzen omen dituenari.

Liburu honetako protagonistak hiru dira batez ere, Bernardo Atxaga, Koldo
Izagirre eta Ramon Saizarbitoria. Egiazki, beste idazle ugari ibili zen aldizkari
horien bueltan, baina hiru horiek izan ziren aldizkarion sustatzaile nagusiak.
Izagirrek eta Atxagak sortu zuten Ustela, bigarrenak Pott, eta Izagirrek eta Sai-
zarbitoriak Oh! Euzkadi. Izagirrek aipatzen du halako egitasmo bat aurrera era-
mateko funtsezkoa dela tigre bat egotea, hots, testuen atzetik ibili, datak jarri,
testuak jaso, zuzendu, makinan jo, etab. egingo duen norbait egotea. Aldizka-
riotako tigreak, bada, nagusiki, Atxaga eta Izagirre izan ziren, nahiz eta, ikusi-
ko dugun moduan, Saizarbitoria garrantzitsua izan zen halaber bigarren Uste-
latik Oh! Euzkadira. 

Ezagun denez, hiru horiek ditugu egun euskal literaturaren kanonaren
erdigunean –aldeak alde– kokatzen diren idazle garrantzitsuenetakoak,
garrantzitsuenak ez badira. Pentsa, lehenago esan bezala, Hasier Etxeberria-
ren bosteko idazle guztiek hartu zuten parte modu batera edo bestera aldizka-
riotan. Horrek guztiak neurri ederra ematen digu ohartzeko zeinen garrantzi -
tsuak izan ziren Ustela, Pott eta Oh! Euzkadi egungo euskal literaturaren gene-
sian. Ziur aski, aldizkariok egon ezean, gaur egungo euskal literatura besterik
izango zatekeen. 

Aitzitik, literaturari buruzko ikerketa gehienetan bezalaxe, gureetan ere
aldizkari horiek bigarren mailan geratu izan dira, alde batera utzi ez direnean
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idazleon obra “gailenen” pean. Iñaki Aldekoaren Euskal literaturaren historia lan
mardul eta aipagarrian, adibidez, lerro gutxi batzuk baino ez zaizkie eskain -
tzen. Aintzat hartu izan direnean, gainera, talde moduan, kasik
sinbolikoki –batez ere Pott Bandari dagokionez– egin izan da. Alabaina, liburu
honetan azaltzen ahaleginduko naizen bezala, alde batetik, aldizkariotan eus-
kal literatur esparru sendo bat osatzeko lanketa teoriko eta ideologiko ezinbes-
tekoa gauzatu zen, hain justu autonomiaren defentsaren bidetik. Bestetik, Iza-
girre, Atxaga eta Saizarbitoriaren lan “nagusietan”1 azalduko diren zenbait ele-
mentu eta alderdi muntako agertuko dira aldizkarietako testuetan, zeintzuek
idazleon obra osoaren ikuspegia aberasten laguntzen diguten.

Aldizkariotako testu asko eta asko sinatu gabe edo ezizenez sinatu ziren
arrazoi ezberdinak medio (zentsurari beldurra, taldea azpimarratu nahia...).
Horietako zenbait gerora argitaratu izan dira sinaturik edo jakinarazi izan da
haien autoretza, eta kasu horietan, jakina, autorea nor den seinalatu dut. Beste
kasu batzuetan norena izan daitekeen adierazi dut hipotesi moduan, zenbait
elementu tematiko, estilistiko eta abar kontuan izanik. Testu bakoitza nork
edo nortzuk idatzia izan zen erabateko ziurtasunez argitzea ezinezkoa izateaz
gain (noren hitza sinetsi desadostasunik balego?), aldizkarion –eta, beraz iker-
gaiaren– izpiritua apur bat lohitzea litzateke, anonimoki argitaratu izana ez
zelako arbitrarioa izan. Bestetik, hipotesien formulazioak zenbait lotura litera-
rio errelebante egiteko bidea ematen du, zeina ikuspegi konparatistiko batetik
bederen, emankorra izan daitekeen. 

Liburuaren lehen zatian, luzeenean, aldizkarion eta taldeon inguruko xehe-
tasunak ezagutuko ditu irakurleak, garaiko beste zenbait gertakari eta argital-
penekin loturik ezinbestean, alez aleko irakurketa eta interpretazio xeheaz
gain. Testuinguru sozio-politikoaz ohar batzuk egin beharko dira, belaunaldia
bera garaiak osoki markatua izan zelako. Atxagak behin baino gehiagotan esan
izan du “gure garaiaren antz handiagoa dugu gure gurasoena baino” eta,
egiazki, garaiak sakonki urratutako testuak dira aldizkariotan topatuko ditugu-
nak. Bigarren zatian, aurretik ikusitakoaren interpretazio orokorrago bat topa-
tuko du lau gairekin loturik: literatur autonomia, sistema literarioa, kontrakul-
tura, literatura konparatua eta poskolonialismoa. 

Liburua osatzeko ezinbestekoa izan da Ametx fundazioaren sostengua, zei-
naren Santiago Onaindia bekari esker burutu ahal izan dudan. Gera bedi,
beraz, fundazioarekiko eta bertako langileekiko nire esker onaren aitortza.
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Eskerrak eman behar dizkiet baita ere Mikel Elorza eta Josu Landari liburua-
ren edizio eta zuzenketa lanean eman didaten laguntzagatik. 

Horrekin batera, zergatik uka, aski garrantzitsua izan da liburuaren idaz-
kuntzarako aldizkari eta talde horiekiko nire lilura, batez ere haien jarrera kri-
tiko eta zoliarekikoa. Eskas dugu egun halakorik gurean, eta horien ereduari
jarraituko bagenio (baita beraiei kritikatzeko eta are egurtzeko bada ere) bes-
terik litzatekeela sinesten dutenetakoa nauzue. Horregatik, aldizkariotan parte
hartu zuten kide guztiei eskertu egin nahi nieke, eredu aski ederra utzi zutela-
ko. Gaur egun ere baina gehiago ondo etorriak izango liratekeela alegia.
Momentuz, iraganekoekin konformatu behar, baina. 
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2. Ustela, Pott eta Oh! Euzkadi (1975-1983)

Azterketa honek hartzen duen denbora tartea, ezagun denez, mugarria izan
da Euskal Herriaren historia garaikidean. Frankismoaren akaberatik Trantsi-
zioa deitu izan zaionaren indartzea2 arteko garai hori aski gorabeheratsua izan
zen politikoki, sozialki zein kulturalki. Politikoki, Hego Euskal Herrian, Espai-
niako diktaduraren amaitzea eta erregimen berri baten hasiera suposatzen du,
zeinari denborarekin 78ko Erregimena deituko zaion. Eztabaida handia era-
gin zuen erregimen berria diktaduraren jarraipena baino ez ote zenetz Fran-
kismoarekiko hausturarik ezean3. Oposizio bereziki indartsua izan zuen erre-
formak Euskal Herrian, non EAEn gehiengoak abstentziora jo zuen Konstitu-
zioari buruzko erreferendumean, eta Nafarroan ozta-ozta irabazi zuen
baiezkoak. Testuinguru horretan onartu ziren hilabete batzuen buruan EAEko
eta Nafarroako estatutuak halaber. Honenbestez, esan daiteke 1975-1983ko
tartean ezarri zirela Hego Euskal Herri garaikideko egitura politiko-adminis-
tratiboaren oinarriak.

Diktaduraren kontrako borrokak ere berebiziko garrantzia izan zuen garai
horietan, eta bereziki ETAk, zeina talde armatu bat baino gehiago zen. Fron-
tetan banatua, fronte militarraz gain langile frontea, kulturala eta politikoa
zituen eta indar berezia zuen garaiko mugimendu politikoan. Jende ugari ari-
tu zen, aldez edo moldez, ETAren fronte ezberdinetan lanean edo kolabora-
zioan. Ikerketa honetan aztertutako aldizkarietako kide ugari izan ziren adibi-
dez garairen batean ETAko militante, edo kolaboratu zuten erakundearekin
(batez ere fronte kulturalarekin). Alabaina, 75-83 tarte horretan izan zuen
ETAk bere historiako zatiketarik erabakigarriena, ETA militarraren eta ETA
politiko-militarraren artean banatu zenean. Bigarren taldeak, denborarekin,
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2 PSOE 1982an iritsi zen Espainiako gobernura eta une hori jo izan da Trantsizioaren erabateko
ezartzea ekarri zuen jazoeratzat.
3 Erreforma Politikorako Legea 1977ko urtarrilaren 4an onartu zuten Gorte Frankistek.



fronte militarraren desegiterantz egingo zuen EIA eta, ondoren, Euskadiko
Ezkerraren sorrerarekin, ETA (m)-k ekintza armatuekin jarraitzen zuen bitar-
tean. Zatiketa horrek eragin nabarmena izan zuen Euskal Herriko bizitza poli-
tiko, sozial eta kulturalean ere.   

Diktaduran zehar sortutako hainbat mugimendu euskaltzale ere garai
horretan indartu ziren, alde batetik egoera politiko berriak bultzatuta, eta bes-
tetik, mugimendu politiko-kultural geroz eta indartsuagoen bidez. Horien
artean leudeke ikastolen mugimendua, euskalduntzerako erakundeak (gau
eskolak, AEK...), unibertsitatea (UEU) eta abar. Eremu horretako elkarte eta
erakundeetan jardun ziren lanean orobat aldizkariotako kide ugari, euskara
irakasle gisa gehienetan. 

Literaturari dagokionez ere garai mugarria izan zen, ikusiko dugunez;
belaunaldi berri baten etorrera irudikatu zuen eta euskal literatur esparruaren
ezartze erabatekoa. 

2.1. Aurrekariak

Gabriel Arestiren Harrizko herri hau, Jon Miranderen Haur besoetakoa, Anjel
Lertxundiren Hunik arrats artean, Joxe Azurmendiren Hitz berdeak, Amaia Lasa eta
Mikel Lasaren Poema bilduma, Joxan Artzeren Eta sasi guztien gainetik, Xabier Lete-
ren Bigarren poema liburua. Horiexek Panpina Ustela kaleratu aurreko bost urtee-
tan argitaratu ziren euskal literaturako titulu nabarmenenetakoak. Bistan da,
poema liburuak ditugu gehiengo, Haur besoetakoa eta Hunik arrats artean izan ezik
gainontzekoak genero horretakoak baitira. Era berean, orduko belaunaldi nagu-
siaren azkeneko eginahalak ageri zaizkigu. Bizirik argitaratu zen Arestiren hon-
dar poema-liburua da Harrizko herri hau eta Jon Mirande Haur besoetakoa, bere lan
ziur aski sonatuena, argitara eman eta bi urtera zenduko da. Horien aldamenean
belaunaldi berri bat ari da sortzen, poesiaren baitan batez ere esan bezala, gutxi-
asko 40ko hamarkadan jaiotakoek osatzen dutena: Lertxundi, Azurmendi, Lasa
anaia-arrebak, Artze, Lete... 

Aipatutako tituluez landa, jakina, hamaika liburu argitaratu ziren 75 aurre-
ko urte horietan. Ordukoak dira Xabier Gereñoren hainbat narrazio eta nobe-
la edo euskara batuari buruzko zenbait lan, besteren artean Xabier Kintana eta
Txillardegik idatziak. Izan ere, poesiaren garaia ez ezik saiakerarena ere izan
zen hura. Orduan idatzi zituen Gotzon Garatek marxismoari buruzko errefe-
rentzia batzuk edo Joxe Azurmendik bere lehenengo saiakera lanak. Lur argi-
taletxeko Hastapenak sailean, bestalde, gai soziologiko, ekonomiko eta abarre-
ko manual modukoak argitaratu ziren. Guri, akaso, literatur kritika eta teori-
koak interesatzen zaizkigu gehiago. Ordukoak dira literaturari buruzko Anjel
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Lertxundiren zenbait lan, Ibon Sarasolaren Euskal literaturaren historia, Euskal
literatura numerotan eta Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza (irakurlearen -
tzat gidaria), eta Patri Urkizuren Literatura eta kritika eta Euskal teatroaren historia.
Ordukoa, halaber, Mikel Lasaren Novela berria Hego-Amerikan liburua. 

Nobelagintzako ekarpenak, bada, urriagoak dira. Aurreko hamarkadan
argitaratu ziren Txillardegi eta Saizarbitoriaren estreinako nobelak, eta 75
aurreko aldi horretan, Luis Haranburu Altunaren lehen nobelak, Itsasoak ez du
esperantzarik (1973), esaterako, dira aipagarri, aurretik aipatutako Anjel Ler -
txundiren lehen narrazioekin batera. 

Horietaz guztiez aparte, ez da komeni Antonio Zavalak zuzendutako Aus-
poa sailarekin ahaztea. Urte haietan etenik gabe argitaratu ziren sail hartako
tituluak, ezagun denez, oro har herri literaturarekin loturikoak. 

Honenbestez, alde batetik sorkuntza poetikoa dugu neurri handi batean
garaiko abangoardian. Genero horretan lan egiten dute, nagusiki, idazle
berriek, eta genero horretakoak dira, orobat, urte haietako titulu nabarmene-
tarik ugari. Bestetik, saiakeraren loraldi bat ere suma liteke, neurri batean
herrigintzara loturik edo “herriaren” formazio teorikoa aberastea helburu
duena. 

2.2. Lur taldea

Mota horretako materialak argitaratzea izan zen hain justu Lur argitaletxe-
aren helburuetako bat. Donostian bildutako hainbat lagunek sortu zuten
1967an Lur Taldea, eta haren ondotik ipini zuten martxan, 1969an, izen bere-
ko argitaletxea. Taldea, besteak beste, Rikardo Arregi, Ibon Sarasola, Ramon
Saizarbitoria, Arantxa Urretabizkaia, Xabier Kintana eta Luis Haranburu
Altunak osatu zuten. Taldearen jatorrian ordea Equipo editorial eta Gaur ize-
neko taldeak zeuden. Ikerketa sozioekonomikoak egiten zituzten eta Luis
Nuñez, Joxean Agirre eta Victor Manuel Suinaga ziren taldeko partaide bes-
teak beste, Alderdi Komunistaren ingurukoak gehienak, eta erdaldunak. Che-
ren egunerokoa argitaratu zuten espainieraz eta arrakasta ederra lortu. Sai-
zarbitoria haiekin lanean hasi eta euskal munduarekin zubi-lana egiten zuen
nolabait. Izan ere, ingurune hori mesfidantzaz ikusia zen abertzaletasunetik;
Arregik berak, esaterako, kontu handiz izaten omen zuen haiekin harremana,
komunistekin ibiltzeak bere irudia kaltetuko zuelakoan. Talde hartan zegoen
halaber Enrique Villar, eta hark idatzitako irakurketa metodo bati esker lor-
tutako diruarekin sortu zuten Lur argitaletxea. Hasiera hartan Hastapenak ize-
neko bilduma zen argitaletxearen giltzarria. Arregik zuzentzen zuen eta saia-
kera bilduma zen; gai politiko eta sozioekonomikoak lantzen zituzten liburu
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eta materialak argitaratzen ziren han esan bezala, ez hainbeste lan literario
edo fikziozkoak. 

Garai hartantxuan, 1967an, Arestik Kriselu argitaletxea sortu zuen bere
kabuz eta han argitaratu ziren, esaterako, Harri eta Herri liburuaren bigarren
edizioa eta Txillardegiren Elsa Scheelen. Lur taldekoek, argitaletxea martxan
jartzekotan zirela, Kriseluren katalogoa erosi eta Lur argitaletxea eratzea deli-
beratu zuten, eta halaxe batu zitzaien Aresti belaunaldi berriko kide haiei. Kri-
seluren katalogoaren ordainetan Victor Suinagarena zen Seat 850 markako
auto bat eman behar zioten Arestiri, eta hura eramatera zihoazela, Saizarbito-
riak eta Arregik istripua izan zuten Bilbora bidean. Arregi ezbehar haren
ondorioz hil zen 1969ko uztailaren 10ean Mendaroko errebuelta batean. Patu
makur haren zantzuak hurrengo urtean Arestik plazaratuko zuen bere azkene-
ko poesia lanean aurkitzen ahal dira, Harrizko herri hau poemategian. Bi zatitan
banaturiko liburua, lehena Saizarbitoriari eskainia dago eta bigarrena, aldiz,
Arregiren omenezkoa da, tituluak ongi azaltzen duenez: Rikardo Arregiren
heriotzagatik auhenez. Halaxe dio poemetako batek:

Hasten diat,
Rikardo, 
kantu hau,
(hiretzat,
Rikardo,
euskeraren mutil
gerrilleroa),
hiretzat,
eta hire bizitze laburrean
huen 
arimarentzat,
maite hindudalako,
neure gainean sufritzen ditudan irain guztiak
hik ere
heure gainean,
hain desasoiz ez bahintz gure artetik apartatu
sufrituko hituela
dakidalako. 

Harrizko herri hau poemategiaren tonua aski etsitua da, arrangura moduko
bat sumatzen da haren orrialdeetan. Poemako lerro batek arrasto ona ematen
digu tonu haren zergatia jakiteko: “neure gainean sufritzen ditudan irain guz-
tiak”. 
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Urte haien bueltan Arestik polemika bizia izan zuen euskalgintzako zati
batekin hark Zeruko Argian idatzitako artikulu batzuen harira. Kontrakotasun
hori, modu gordinenean “eladioak” delakoekin eduki zuen. Halaxe deitzen
zitzaien ELA sindikatuaren baitako militante multzo bati. Talde horren jatorria
1964an gertatutako zatiketa batean zegoen, ELAren erbesteko zuzendaritza-
ren eta Euskal Herriko zuzendaritzaren arteko hausturan alegia. “Barneko”
militantziatik sortuko zen lehenik ELA Berri eta ondorengo beste zatiketa
baten kariaz ELA-MSE izeneko taldea. Han kokatu ziren eladioak, zeinak ETA-
ren eta EAJren arteko espazio ideologiko bat hartzen ahalegindu ziren, bere-
ziki antiespainoltasun sutsu batek ezaugarritzen zituela. Bada, talde haren argi-
talpenean, Lan-Deia izeneko aldizkarian, argitaratu ziren Arestiren kontrako
artikulu bortitzak. Horietako batean, adibidez, “Fascismo en euskera” izeneko-
an, Aresti zuzenean “poeta neofascista” gisa izendatzen zen behin baino gehia-
gotan. Kolaborazionistatzat beste batean. “Falanjista berriak” izenekoan,
berriz, Arestiren kontra ez ezik Saizarbitoriaren kontra epelak idatzi zituzten,
tituluari jarraiki biak faxista eta falangistatzat joaz. 

Artikulu horietan, besteak beste, ideologo eta militante politikoen eta Aresti
bezalako literaturaa-gizon baten arteko talka ageri da. Artikulu anonimo
horien idazleek “poeta” hitza darabilte ia mespretxuz, eta Aresti auzi politiko-
etan sartu izana salatzen dute, literatur idazle bat halako gaietan lekuz kanpo
egongo balitz bezala. Auzi politiko burutsuak, bada, koadro politikoei eta
enparauei zegozkien kontuak ziren, bada, ez idazleei zegozkienak. 

Eladioak eta ingurukoak Arestiren hitzaldiak boikotatzera ailegatu ziren.
Horietako baten adibidea ematen du Angel Zelaietak Xabier Kintanaren bidez
Arestiri buruzko biografian.

1968ko martxoan, «Karmele Rotaetxe andereñoak eraginda», Euskal
Jakintza Astea antolatu zen Bilbon. Hilaren 11n Joxemiel Barandiaranek
hitz egin zuen. Biharamunean, Gabriel Arestik. Juan San Martinek 13an;
14an Juan Anjel Etxebarriak eta 15ean Luis Mitxelenak. Gabrielen –eta
besteen– hitzaldien berri Xabier Kintanak ematen digu: «Atzean, lekurik ez
zegoala, etorri zan jendetza guztia egon ahal izateko, auditoriumetik zinerat pasatu
ginan Errotaetxe andereñoak Gabriel Arestiren presentazioa egiterakoan, zine goial-
dean zegozan pertsona batzuk, gitxik, “fuera, fuera” deadarka hasi ziran, baña
beheko aldean ziranak txaloka erantzun zieten, Arestiren alde. Azkenez, goiko zora-
biatuak azpertu eta isildu egin ziran, Aresti hasi zekigun berbaz. (Zelaieta, 2000)

Ikusten denez, honenbestez, Lur taldearen eta argitaletxearen sorrera tes-
tuinguru hartan zertu zen, eta luze gabe espainolista eta komunistatzat hartu-
ko zituzten bertako kideak. Halaxe azaltzen du Saizarbitoriak. 
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Lur-ekook espainolistatzat eta komunistatzat hartzen gintuzten eta arra-
zoi askorik gabe egia esan. Guk Arestiren zama generaman gainean eta
horrek asko markatzen gintuen. “Sui generis” ginen gu komunistak, bue-
no, “nostri generis” esan beharko nuke; eta espainolistak, inondik ere ez.
Ez ginen jator horietakoak, hori ere aitortu beharra dago. (Etxeberria,
2002, 242)

Istilu, polemika eta katramila haietatik, beraz, lehenago aipatutako Arestiren
poemako lerroak. Poema hartan Arestik Arregi jartzen zuen halaber –zeina tal-
deko kideen arteko soslai politikoena zuena zen ziur aski– laido eta destainen
jopuntuan etorkizunean, baldin eta ezbehar haren ondorioz hil izan ez balitz.

Hala, bada, Lur taldea bihurtzen da 60ko hamarkada amaierako idazle
berrien elkargune funtsezkoena. Euskarak eta euskal kulturak zituen hutsune-
ak bete nahian, hiru astean behin liburu bat argitaratzeko jomuga ezarri zio-
ten beren buruari haiekin harremana izan zuen Mario Onaindiaren arabera.
Kartzelan zegoelarik Marxen testuen hainbat itzulpen idatzi eta, azkenean,
Louis Bonaparteren “Brumaire”aren hamazortzia argitaratu zioten Lurrekoek.
Hark dioenez, hastapeneko euforia hori itzalirik, oso gorabeheratsua izan zen
Lurren argitaraldia harik eta 1973an taldea desegin zen arte. 

Lurrek harpidetza bidez funtzionatzen zuen. Harpide kopuru majoaren
bidez sostengatu ahal izan zuten egitasmoa, nahiz eta hori ez zen partaideen -
tzat egoera behinena, halako erosle militante gatibuak edukitzea suposatzen
zuelako, horietako askok jasotzen zituzten liburuak ireki ere egiten ez zituzte-
nak. Nahiko modu amateurrean funtzionatzen zuten. Azkeneko urtean-edo
idazkari bat kontratatu zuten kontabilitate kontuak-eta eramateko, baina gai-
nontzean, lan guztia denen artean egiten zuten, liburuak editatzetik aleak
paketatu eta postaz bidaltzeraino. 

Garaia, gainera, euskara batuaren inguruko polemikak markatu zuen.
Lurrekoak argi eta garbi lerratu ziren batasunaren alde. Argitaletxearen lehe-
nengotako argitalpenetako bateko, Euskal Elerti 69ko azken oharrak, ondo
azaltzen du euskarara batuarekiko taldearen konpromisoa: 

LUR/KRISELU/HATSAPENAK euskeraren batasunaren zerbitzuan
jartzen dira. Beren hautapen-kontseiluak, Gabriel Aresti, Xabier Kintana,
Ramon Saizarbitoria eta Ibon Sarasolarekin osaturik dagoenak euskal gaiz-
toko dialekto mordoiloetan idatzitako lanak ukatuko dituela jakin-arazi -
tzen du, eta bide batez euskeraren batasunik nahi ez duten euskaldunak
euskeraren eta Euskalerriaren etsaiak direla deklaratzen du. Are gehiago
negarreztatzen du batasun hori gonbatitzen dutenen portaera, bereziki
Eizmendi’tar Iñaki «Basarri» jaunarena, zeinak, Euskaltzaindiak Arantzat-
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zun hartutako erabakiak onartuko zituela publikoki manifestatu ondoren,
bere hitzari ez dion eusten. Seguru asko bere hitza eman zuelako batasun
hura bere dialekto mordoiloa izanen zela ustean. (Aresti, 1969, 547)

Amateurtasuna amateurtasun, garaiko argitaletxe erreferentziala bihurtu
zen berehala Lur, eta titulu aski garrantzitsuak plazaratu zituen. Arestik Krise-
lutik zekarzkien Tomas Meaberen Hamalau alegia (Arestik berak itzulia), Txi-
llardegiren Elsa Scheelen eta Aresti beraren Euskal Harria eta Harri eta Herri. Gai-
nera, oroz gain, 1969ko Saizarbitoriaren Egunero hasten delako nobelaren argi-
talpena azpimarratu behar da. Luze gabe agortu eta euskal literaturaren
historiara pasako zen. Horietaz landa, nabarmentzekoak dira, esaterako, Sara-
solaren Poemagintza (1969) eta Lertxundiren Hunik arrats artean (1970), haren
narratibazko opera prima. Itzulpenak ere argitaratu zituzten, hala nola, Franz
Kafkaren Itxura aldaketa, Nazim Hikmeten Lau gartzelak, Aldous Huxleyren Bai
mundu berria eta Voltaireren Kandido, denak ere goi mailako literatur lanak,
bistan denez. Arestian aipatutako Arregik zuzentzen zuen Hastapenak saiakera
lanen saila ez da ahantzi behar orobat. Han argitaratu ziren Sarasolaren eta
Urkizuren literatur lan kritikoak eta beste zenbait itzulpen: Franz Fanonen
Afrikar iraultzaren alde edo Karl Marxen zenbait testu. 

Argitaletxeak lau urte eskas iraun bazituen ere, mugarria izan zen taldea
hango kide ugarirentzat beren ibilbide literarioan. Elkarlanean formazio teo-
riko eta literariorako testuinguru behinena izan zen askorentzat. Taldean inte-
gratuta sentitzearen babesa azpimarratzen du Arantxa Urretabizkaiak eta
ondo azaltzen du zein izan zen haren hastapeneko funtzionamendua.

Ez nintzen sekula gutxiago sentitu emakumezkoa nintzelako. Taldeko
bat gehiago nintzen. Ramon Saizarbitoriak, Ibon Sarasolak eta Rikardo
Arregik osatzen zuten taldea. Astean behin Urbieta kaleko Aurrera jatetxe-
aren azpialdean biltzen ginen, eta bi gauza egiten genituen: batetik, Axular
irakurri eta konstanteren bat harrapatzen genuen bakoitzean, azpimarratu
eta elkarrekin partekatu; eta bestetik, jakintza interesen arabera azpitalde-
ak osatu ziren: ba tzuk ekonomia, beste batzuk literatura, eta abar lantzeko.
Hasieran, hogeiren bat lagun izango ginen, baina talde haiek oso gutxi
iraun zuten, eta azkenean Joxemi Zumalabe eta biok gelditu ginen baka-
rrik. Taldeen helburua ere bikoitza zen: batetik, ikasteko biltzea, eta, bes-
tetik, ikas material ezberdinak euskaraz sortzen joatea. (Urkiza, 2006, 26)

Saizarbitoriak ere talde lanaren garrantzia azpimarratu izan du, zeinen
garrantzitsua izan zen beretzat taldearen babesa edukitzea bere literatur has-
tapenetan. Bi talde zehazki, lehenik Lur Taldea, eta ondoren Koldo Izagirre-
ren bidez Ustelan eta, batez ere, Oh! Euzkadiren inguruan sortutakoa. 



Nire kasuan, inguruan talde bat eduki gabe idazteak ez zuen inongo
zentzurik. Taldeak ematen zion zentzua lanari. Hain zuzen ere, segurtasu-
na behar nuen eduki, nire lana herriarentzat onuragarria zela egiaztatu
behar nuen, alegia. (...) 

Hasieran LUR argitaldiak ikaragarrizko babesa eman zidan, eta hura
desegin zenean utzi egin nion idazteari. Gainera, ordurako hasiak ziren ni
baino gazteagoak, eta ikusten bainuen literatura, nire beharrik gabe, berez
zihoala bere bidetik; ia finkaturik zegoela eta beste liburu bat argitaratzeak
ez zeukala hainbesterainoko garrantzirik. 

Gero, Koldo Izagirre aurkitu nuenean animatu nintzen berriro ere.
(Etxeberria, 2002: 233)

Lehenago aipatu dugu Enrique Villar izan zela batez ere argitaletxea sosten-
gatu zuena. Villarrek halaxe definitzen zuen Lur taldea: “un grupo de perso-
nas que tratamos de no dejar exclusivamente en manos de los curas la produc-
ción cultural impresa del país” (Zelaieta, 2000)

Kontuan izan behar baita garai hartan oraindik ere ez zela nolanahikoa eli-
zaren ingurukoek zuten pisua euskal literaturan eta euskal kulturan oro har.
Bereziki aipa liteke Arantzazuko frantziskotarren itzala. Handik pasatakoak
ziren, besteak beste, Salbatore Mitxelena eta Bitoriano Gandiaga, eta belaunal-
di berrietan ere bazen kiderik, Joxe Azurmendi eta Joan Mari Torrealdai esa-
terako. Frantziskotarrekin loturik zegoen baita ere garaiko euskal prentsako
publikazio garrantzitsuenetako bat, Anaitasuna aldizkaria. Haren zuzendari
izan zen, adibidez, Joseba Intxausti, Arantzazun ikasitakoa hura ere, batez ere
euskararen inguruko saiakera mordoa argitaratuko zuena. Oh! Euzkadiko lehe-
nengo zenbakian, ikusiko dugunez, trufa egingo zuten Intxausti literatur sari
ugarietako epaimahai zelako.

Honenbestez, Lurrek Arestirekin batera irekitzen duen bidea ere aski anti-
klerikala da, edo Villarrek azpimarratzen duen moduan, fraide eta apaizez
haratago euskal literatura sustatzeko borondateak gidatzen ditu. Saizarbitoriak
aipatu bezala, ez dute ezer fraidetik edo mojatik Lurreko kideek; are, apaiz
eskolak eta bertako gehiegikeriak pairatutakoak dira gehienak, eta marxistak
dira “sui generis”. 

1971n Jakes Oihenarten Kaniko eta Belxitina argitaratuko du Lurrek Aresti-
ren ekimenez. Obra 1848an eginiko pastoral komiko bat zen, Arestik okasiora-
ko txukundu eta berritua. Saizarbitoriak dioenez, Arestiz beste inork ez zuen
interes handirik taldean obra hori argitaratzeko. Inprentatik liburua jaso eta
Arantxa Urretabizkaia ohartu zen azal-hegalean jartzen zuen zerbaitek arazoak
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ekar ziezazkiokeela taldeari. Arestiren lumak idatzia zen, jakina, eta euskal
proletariorik existitzen ez zela zioen. Ordurako gatazka ugari izandakoak ziren
Lurrekoak, esan bezala, beren balizko espainoltasuna gorabehera, eta taldean
eztabaidatu ostean, ale guztien hegalak moztea erabaki zuten. Erabakiaren
berri Arestiri Saizarbitoriak eman ziezaion deliberatu zuten halaber. Arestik,
ordea, sumindurik jaso zuen erabakiaren berri, baina onartzen zuela esan zion
Saizarbitoriari, “zure erantzukizunpean”, hori bai. Ale guztietako hegalak
banan-banan moztu zituzten, bada, baina Saizarbitoriari erantzukizun zelakoa
zer ote zen zalantza geratu zitzaion. Luze gabe jakin ahal izan zuen. Kontuaren
inguruko poema bat idatzi baitzuen Arestik espainieraz. 

Elegía por un niño castrado 
Ahinco las rodillas sobre el suelo, 
y rezo una oración por este pueblo,
por este triste pueblo mío, muerto,
ya descompuesto. 

Cojo en los labios la palabra extraña;
voy componiendo mi oración con mala
maña.

Jamás podré decir cuánto bochorno,
cuánta vergüenza soporté yo sólo;
Qué loco,
qué necio fui al decir que lo soporto
todo. 

Esto ya no; parad: Ya es suficiente.
Ya habéis llevado al pueblo hasta su muerte.
Hiede.
Mirad: Temblando estoy diente con diente.
Qué criatura fue, de mala suerte!

El último reducto de leales,
“Cultura para el Pueblo-Lur”, los cuales
yo siempre tanto amé (por qué?), cabales
compañeros en tantos avatares,
callan mi voz amable.

Y al callarse mi voz, el pueblo muere,
al callarse una voz, el pueblo muere,
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la de aquel o la mía calla, y muere.
Muere; muere.

El pueblo muere si se quema un libro. 
El pueblo muere si se castra un niño.

Así, por eso, digo:
Que Euzkadi ha muerto en el instante mismo
en que Ramón Saizarbitoria (amigo
mío),
cogiera las tijeras con ahínco, 
y arrancara una página de un libro,
castrando así a mi niño:
“Canico et Belchitine”. Mi pobre hijo. 

Poema hori, esan dezagun bidenabar, Ustelako hirugarren zenbakian argita-
ratuko da euskaraturik, Aresti jada hilik zela eta Saizarbitoria aldizkariaren
arduradunetako bat dugula. Esan daiteke kontua, beraz, umore puntu batekin
ere hartu zuela idazle donostiarrak. 

Gertaera hartaz gero, Aresti Lur taldeko kideetatik urrunduko da. Haatik,
oraindik liburu garrantzitsu bat editatuko du bilbotar suminduak argitaletxe-
an 1972an. Euskal Literatura 72 izeneko liburuaz ari naiz, zeina antologia lan
kolektiboa baita. Garaiko erreferentzia garrantzitsu bilakatu zen denboraren
igarotzearekin. Lau ataletan banatuta zegoen liburua, literatur generoka: Poe-
sia, Ipuin, Periodismoa eta Antzerti. Belaunaldi berri baten erakusgarri izan
zen; horri egiten zion erreferentzia hain zuzen izenburu azpikoak: “Gaurko
literatura gaztearen azalpen bat”. Autore guztiak ere belaunaldi gaztekoak
baitziren: Bernardo Atxaga, Mikel Azurmendi, Luis Haranburu Altuna, Xabier
Kintana, Anjel Lertxundi, Ibon Sarasola, Arantxa Urretabizkaia eta Anjel
Zelaieta. Salbuespen bakarra zegoen, Aresti bera, zeinak kazetaritza-lan bat
idatzi zuen, Malgizon-en abenturismoa. Gainontzean, argitaratutako testuetatik
garrantzitsuena Urretabizkaiarena da, San Pedro bezperaren ondokoak poema.
Horretaz gain, azpimarragarria da liburu horretan azaldutakoak direla Atxa-
gak argitaratu lehen bi lanak; alde batetik, Oskar ipuina eta Borobila eta puntua
antzerkia. Euskal Literatura 72k bazuen aurrekari bat, kontzeptu eta taxuera
berdineko Euskal Elerti 69, Lurrek argitaratu zuena halaber. 

Nekez esan liteke arrazoi bakarra egon zenik Lur argitaletxearen desager-
penerako. Esan bezala, modu ez-profesionalean atera zuten aurrera argitale -
txea, eta horrek, jakina, geroz eta zailagoa egiten zuen proiektuari jarraitasuna

22



eta kalitatea ematea, eta hala, ezarian, ahitu egin zen. 1973an desagertu zen
argitaletxea, besteren artean Haranburu Altunaren Itsasoak ez du esperantzarik
nobela plazaratu ondoren. Halaxe gogoratzen du Urretabizkaiak Lurren
amaiera.

Ramonek orain dela gutxi galdetu zidan ea Mario Onaindiaren liburua
irakurri nuen, askotan aipatzen ninduela eta. Erosi nuen, bada, liburua eta
konturatu nintzen Mario Onaindiak Lur-en gertatutakoari buruz konta -
tzen duen bertsioa ez dela nirea. Eta Ramonek argitu zidan ez zela berea
ere. Orduan, zergatik desegin zen Lur? “Ez dakit”, erantzun nion; eta
berak: “Ba nik ere ez dakit”. Eta Ibonek ere ez omen daki. Hiru ginen, eta
inork ere ez daki zergatik desegin zen. (Urkiza, 2006, 28)

Saizarbitoriak arrazoi etikoak ere aipatu izan ditu amaiera horretarako;
esan nahi baita, ohartzeak Lurren harpidedun gehienek militantziaz erosten
zituztela liburuak –eta ez interesatzen zitzaizkielako–kontzientzia txarra eragi-
ten ziela. 

Lurri amaiera eman eta denbora gutxira ipini zen gaixorik Aresti. Ordurako
proiektutik aldenduta zebilen arren, taldeko kide batzuk bisitan joan zitzaiz-
kion. Oso egoera tamalgarrian aurkitu zuten, gaixo ez ezik baldintza ekonomi-
ko aski penagarrian. Hori ikusirik, diru kopuru bat bildu ostean4, proiektu edi-
torial berri bat martxan jartzea bururatu zitzaien, zeinetan Arestik lan egin
ahalko zuen. Zoritxarrez, baina, Aresti hil egin zen egitasmo hori hasi baino
lehen. Hala, azkenean Haranburu Altunaren esku geratu zen argitaletxea Kri-
selu zigilua berreskuratuta5. Azken momentuko esku aldaketa horrek gogo -
txarturik utzi zuen Saizarbitoria.

Taldera azkena iritsi zenak ez zuen erreparorik izan harpidedunen
zerrenda hartu, eta argitaratzearen profesional bihurtzeko, eta, begi-bista-
koa da, guk aldegin ondoren asko baliatu dela jendearen kontzientzia on
edo txar, baina euskalzale eta abertzaleaz, zaborreria asko eta, hoberenean,
liburu objektuak saltzeko, gure historiari, deiturei, ibaiei eta abarrei buruz-
koak, inongo lotsarik gabe, eta gehienetan erdaraz. (Alberdi, 2000, 24)
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4 Hainbat izen handiko kultur eragilek lagundu zuten, tartean Eduardo Txillidak. 
5 Urte batzuk geroago segida emango zion ondoren bere editore lanari Haranburu Argitaletxea-
rekin. Urte batzuen ostean, 1999an, Haranburu Altunak Hiria argitaletxea ere sortuko zuen,
oraindik martxan dagoena. 



2.3. Aldizkariak

Lur argitaletxea abian jartzeko arrazoietako bat hain justu garaian literatur
aldizkaririk ez egotean zetzan, Ibon Sarasolaren arabera. 

Euskaldunok ez dugu azken urte hauetan kultur-aldizkaririk eta badiru-
di oraingoz ez dugula izanen. Eta haien hutsunea nola hala betetzeko era-
biltzen den zenbait aldizkarik gure lanak argitaratzeko jartzen dituen era-
gozpenek ez digute egoera samurtzen. (Sarasola, 1973, 6-7). 

Migel Anjel Elkoroberezibarrek (2004) ongi azaldu bezala, gabezia haren
baitan uler litezke Lurrek argitaratu zituen lan kolektiboak, oraindik orain
aipatutakoak. Lurren hastapenetan, beraz, ez zegoen idazleen lanak errazki
publikatzeko bidea ematen zuen aldizkaririk. “1959an amaitu zen Euzko Gogoa,
1963an Igela eta 1969an egin zuen etena Karmelen gehigarri moduan sortutako
Olertik, beraz 70eko hamarkada hasieran lehortea nabarmena da” (Elkorobe-
rezibar, 2004). Salbuespen bakarra Egan da, zeina 1948tik6 etenik gabe argita-
ratu izan den gaur arte. Aldizkari horiek guztiak, Egan barne, gehiago izan
ziren gerraosteko belaunaldiaren elkargune Ustela, Pott eta Oh! Euzkadik eka-
rriko zuten belaunaldi berri eta transgresorearen parte baino. Euzko Gogoa
Jokin Zaitegik sortu zuen erbestean eta Orixe eta Andima Ibinagabeitia izan
zituen bidaide nagusi. Igela Txomin Peillen eta Jon Mirandek sortu zuten Pari-
sen eta Olerti, berriz, Santi Onaindiak. 

Belaunaldi berriarekin lotura lana egin zuena Zeruko Argia izan zen, zeina,
ezagun denez, ez zen zehazki literatur aldizkaria, informazio orokorrekoa bai-
zik. Han hasi zen Rikardo Arregi argitaratzen 1963an nazioarteko politikari
buruzko artikuluak, eta atal nabarmen eta iraunkorrenetako bat osatu zuen
tankera horretako testuekin: “Erriak eta gizonak”. Urte horien bueltan ezagu-
tu zuen Saizarbitoriak Arregi. EAJko gazteek osatzen zuten Euzko Gaztediko
kide ziren, eta testuinguru erdi klandestino batean ezagutu zuten elkar7,
Donostiako Elkano kaleko Lasarte tabernan8. Arregik, esan bezala, Zeruko
Argian idazten zuen, eta idazle gazteentzako espazio bat sortu nahian zebilen
aldizkarian, gerora “Gazte naiz” atala izango zena. “Gazte naiz” horri abia
emango zion hain zuzen Saizarbitoriak 1965eko ekainaren 6an Jaiak, atseden?
izeneko artikuluarekin. 
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6 Hasieran elebitan argitaratzen zen, 1953tik aurrera da euskara hutsean. 
7 Izan ere, Euzko Gaztedi, EAJ bezala, ilegala zen oraindik. 
8 Kuriositate moduan, taberna Hamaika pauso nobelan agertzen da (114. orr), ez dakigu enkontru
haren gomutan ote den. 



Garai hartan, gainera, Jarrai antzerki-taldeko kidea zen halaber Saizarbito-
ria. Antzerki atal bat ere bazuen aldizkariak, talde hartako zuzendaria zen Iña-
ki Beobidek idazten zuena. Jarrai 1959an sortu zen euskara eta euskal kultura
sustatzeko asmoarekin. Euskal antzerkigintzaren modernizazioan urrats
garrantzitsuak eman zituen, besteak beste, Albert Camusen Les justes taulara-
tuz. Saizarbitoriaren lekua euskal kulturan, bada, Jarraiko kide moduan zen
ezaguna. Halaxe egin izan zituen, esaterako, Ez dok Amairu taldearen zenbait
emankizunetan aurkezle lanak. Horregatik guztiagatik, “Gazte naiz”en idazten
hasi zenean “Jarraiko Saizarbitoria” moduan sinatzen hasi zen. 

“Gazte naiz”en hastapenetan idazle batek artikulu bakarra idazten zuen
astero, batez ere Saizarbitoriak baina baita Arantxa Gurmendik ere9. 1965eko
urriaren 3an diseinu berri eta erakargarriago bat estreinatu zuen atalak. Espa-
zio handiagoa hartu zuen halaber, eta hori profitatuz, astero artikulu bat baino
gehiago argitaratzen hasi ziren. Han idatzi zituen zenbait artikulu arestian
aipatu Iñaki Beobidek ere, hala “Jarraiko Beobide” nola “Joseba Agirre” sina-
durarekin. Hiru urte luzez iraun zuen atalak, azkena 1968ko apirilak 7an, argi-
taratu baitzen, eta han idatzi zuten, aipatutakoez landa, Rafa Egigurenek, Ibon
Sarasolak eta beste zenbaitek. 

Saizarbitoriaren artikuluen artean aski oihartzuna izan zuen hasierako
batek, oraindik ere han-hemenka aipatzen den Ez naiz jatorra artikuluak. Eus-
kaldun jator prototipikoaren deskribapena egiten zuen Saizarbitoriak, bere
burua handik aparte kokatzeko. Haren arabera, euskaldun jator tipikoa, bada,
itxura indartsukoa zen, sudur handikoa, ilea motz zeramana, txapela janzten
zuena, erromeriak eta bertsolaritza gustatzen zitzaizkiona eta goierritarra. Ez
da zaila imajinatzen hirurogeiko hamarkadan halako artikulu batek bati baino
gehiagori eragingo zion azkura; egiatan, egun ere azkuratxoren bat eragiten
duela egingo nuke.

2.4. Ustelarantz

Bernardo Atxaga

Bernardo Atxagak hiru faktore aipatzen ditu bere literatura eta letrekiko
zaletasuna azaltzeko. 

Lehenik zuk duzun berezko joera dago, gauza ia genetiko bat esango
nuke, erreflexu moduko bat. Gure etxean hiru anaia gara eta hiruek dugu
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9 “Gurmenditar Arantxa” moduan sinatzen zuen. 



letrekiko jaiduria hori. Gero pertsonak aipatuko nituzke, badira pertsona
batzuk zure haurtzaroan markatzen zaituztenak betirako. Nire kasuan, lite-
raturari dagokionean, nire ama, letrekiko sentsibilitate berezia zuena, eta
don Hipolito erretorea. Azkenik, liburutegiak. Etxean bazegoen txiki bat
eta handik irakurri nituen Charles Dickensen The Posthumous Papers of the
Pickwick Club, espainieraz, eta Pierre Lotiren Ramuntcho esaterako. Baina
batez ere, Andoaingo liburutegiak markatu ninduen errotik; egunero joa-
ten nintzen hara nire lagunekin. (Atxaga, 2015)

Horretaz gain, Asteasun bizi zelarik, tebeo ugari irakurri zituen. Hara joan
zen bizitzera aita donostiarra zuen familia bat. Paper fabrika batekin egiten
zuten lan, eta hala, komiki mordoa zuten etxean. Halaxe joaten zen Atxaga
aldiro-aldiro familiako semearekin tratuak egitera tebeoak eskuratzeko. Gau-
zak zer diren, urte askoren buruan, Obabakoak aurkezten ari zela Bartzelonan,
Plaza y Janés argitaletxean lan egiten zuen gizon bat aurkeztu zioten. Komi-
kiak ematen zizkion hura zen. Don Hipolitori dagokionez, gerora omenaldit-
xoa egingo zion Soinujolearen semeako pertsonaia bihurtuz, eta aurretik, haren
oihartzunak suma litezke Atxagaren obrako beste puntu garrantzitsu batean,
Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena ipuinean. 

Hamalau urte zituela joan zen Atxaga bere familiarekin Andoainera bizitze-
ra. Hango liburutegian liburu mordoa irakurri zuen hurrengo urteetan, eta
gero lagunartean haiei buruz aritzen ziren kalakan. Arthur Koeslter-en El cero
y el infinito, Dostoievski, Tolstoi, Herman Hesse... “Idazle kaskarra da Hesse
egia esan, baina orduan haren nobelen edizio ugari egiten zen” (Atxaga,
2015). Etxean bazuten Lizardiren libururen bat baina irakurri eta oso arrotza
egiten zitzaion, batez ere zerabilen euskararengatik, garbizalekeria horregatik.
Hala, euskal kantugintzak, Laboa eta Letek, hurbildu zuten gehienbat euskal
kulturara. 

Andoaindik Bilborako jauzia, orobat, erabakigarria izan zen Atxagaren ibil-
bide literarioan. Ekonomia ikastera joan eta astialdietan literatura irakurtzeari
eta idazteari ekin zion. Orduan ezagutu zuen Gabriel Aresti, hastapen haietan
figura mugarria izan zena beretzat. Haren ereduagatik pasa zen, besteak beste,
gazteleraz idaztetik –tarte txiki batez–, euskaraz idaztera. 

Hemezortzi-hemeretzi urterekin hasi zen idazten Anaitasuna aldizkarirako
zenbait artikulu10. Luze gabe kaleratuko zituen halaber bere lehenengo lan
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10 Hurrengo urteetan ere jarraituko du idazten Anaitasunan. Esaterako, literaturaren autonomia-
ren defentsa sutsua egingo du 1977ko testu batean, non Azurmendik Euskal idazleak, gaur liburuari
egindako hitzaurrea kritikatzen duen gogorki. Aipatu hitzaurrean, herri kontzientzia idazle indi-
bidualen gaindi zegoela aldarrikatzen zuen Azurmendik.



argitaratuak, Oskar ipuina eta Borobila eta puntua antzerki lana, Euskal literatura
72 liburuan. Nori eman ez jakin eta Verdes liburu-dendako langileei utzi zien
Borobila eta puntua. Handik ibiltzen zen Anjel Zelaietak lana hartu eta Arestiri
pasa zion; azken honek erabaki zuen argitaratzea. Honenbestez, bakarrik zego-
en orduan Atxaga, eta zerotik abiatu zuen bere ibilbidea. 

Izanak izan, Bilbon murgildu zen bete-betean euskal kulturaren mundutxo-
an, leku batean non, esan gabe doa, euskal mundua aski bazterrekoa zen. Han
hasi zen hitzaldietara joaten, euskaraz argitaratzen zena (Lur argitaletxekoak,
esaterako) irakurtzen eta abar. Arestirekin euskaltasun ezberdin bat topatu
zuen, ezohikoa erabat, politikoki zein kulturalki, eta harekin identifikatu zen
goitik behera. Hark akuilatu zuen klasikoak irakurtzera eta halaxe irakurri
zituen Axular eta, batik bat, Agirre Asteasukoa, zeinak gerora haren prosagin -
tzan arrasto nabaria edukiko zuen. Gizon nagusi hiritar hura euskal ahozko
tradizio eta herri-tradizioarekin (tartean Mikaela Elizegiren Pello Errotaren bizi -
tza bere alabak kontatua) interesaturik ikusteak ere txunditu zuen nabarmenki;
izpiritu hori oso diferentea egingo zitzaion Donostian topatuko zuen giro bur-
ges eta refinatuaren aldean. 

Ikasketak amaiturik, Banco Europeo de Negocios bankuak Donostiako
Askatasunaren Hiribidean zuen sukursalean hasi zen lanean. Orduan hasiko
da Donostiako giroan igaroko duen denbora tartea, Ustela sortuko duena eta
oso luzea izango ez dena.

Koldo Izagirre

Izagirre, Atxaga baino bi urte gazteagoa dena, langile ingurune batean hezi
zen, Pasai Antxon, eta, aipatzen duenez, oso erraza zen orduan, oso azkar, 13-
14 urterekin, formazio taldeetan sartzea; zirela elizaren babespekoak, zirela
PCren baitako taldetakoak edo ETAren baitakoak. Halaxe sartu zen elizaren
inguruko taldeetako batean, OARGUI11 izenekoetako batean. Parrokien buel-
tan antolatzen ziren kultur taldeak ziren, azken batean, oposizio politiko eta
kultural erdi klandestinorako erabiltzen zirenak. Han biltzen ziren aldaketa
gose ziren gazteak, eta Elizaren lokalak eta babes ez beti erraza profitatuz12,
mintegi politikoak, publikazioak eta abarrekoak jarri zituzten martxan. Izagi-
rrek Pasai Antxoko parrokiako OARGUIn izan zuen, bada, giro horrekin
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11 Obra Atlético Recreativa de Guipúzcoa izena zuten. Acción Católica-ren baitako talde kultural-
deportiboa zen, J.O.C. (Juventud Obrera Católica) eta J.I.C-en (Jucentud Independiente Católica)
gisako taldeen kideko. Lan-arazo eta politikakontuak lantzen ziren JOC-en; OARGUIn, ostera, gaz-
teen kezka artistiko-kultural-deportiboen elkargune. 
12 Izagirrek berak dio OARGUIn ibili zirela “elizak berak bota gintuen arte”.



lehen kontaktua. Bere gurasoekin bizi zen bizitokitik metro eskasera zegoen
parrokia hartan ezagutu zuen zertan zeutzan eztabaida, argudiatzea, formazio
politiko eta kulturala eta enparauak. OARGUIk eman zion, halaber eta estrei-
nakoz, elizarena zen multikopista makina ezagutzeko parada. Haren bidez
argitaratzen zuten aldizkarian hasi zen idazten eta huraxe izan zen, honenbes-
tez, bere lehen publikazio esperientzia, horrek esan nahi duenarekin: testua-
ren zabalkundea, irakurleen iritziak jasotzea eta abar. 

Ordurako euskaraz idazten hasia zen, baina Izagirrek euskara ia galdu egin
zuen urte gutxi batzuk lehenago, 14-15 urte inguru zela. Ingurune hartan
espainiera zen nagusi, eta gazteetako zenbaitek euskaldunak izanagatik ez
zuten etxetik kanpo erabiltzen. Gaztetan beti espainieraz hitz egindako hain-
batekin gertatzen omen zen handik urte batzuen buruan deskubritzea euskal-
dunak zirela. Euskal kantagintzak akuilatuta berreskuratu zuen neurri handi
batean Izagirrek euskara eta pixkanaka testuak euskaraz idazteari ekin zion. 

Testuinguru hartan hasi zen ontzen bere lehenengo literatur lanak, beraz,
karpeta batean biltzen zituenak. 

Neure karpeta baliosarekin nindoan behin Donostiako Abenidan,
1970eko udazkena zen, eta hortxe ikusi nuen Ibon Sarasola, Argiako argaz-
kietan bezalako bibote nietzschianoarekin, Poemagintza zuen ordurako
berak publikatua, eta literatur kritikak argitaratzen zituen. Hurbildu nin -
tzaion eta zu halakoa zara, begira, nik poema liburu bat daukat hemen.
Hartu zidan, eta hizketan gurutzatu genuen abenida. Geroztik ez dit ezer
esan sekula. Oso dotore portatu izan da Ibon Sarasola beti nirekin, diskre-
zio handiko pertsona dela ziurta dezaket. Handik hilabete batzuetara Eus-
kal Literaturaren Historia publikatu zuen, eta orduan konturatu nintzen nik
munstro bati eman niola nire ziztrinkeria hura. Lotsatu egin nintzen, eta
ez gutxi. Ibonen liburua hartu nuen, historia hura alegia, eta, neure arte-
an, ni non kokatzen naiz hemen? Esango nuke asko heldu nintzela orduan
kolpetik. (Etxeberria, 2001, 84) 

Hastapen garai haietan, Donostiako Udal Liburutegiak antolatutako lehiaketa
batean saria eman zioten ipuin bategatik, nahiz eta ipuin hori ez zen gerora
publikatu. Sariketa hartan aurkeztutako poema batzuk bai publikatu zituen gero
Karmel aldizkarian, eta haiexek izan ziren bere lehen literatur lan argitaratuak.
Handik gutxira ezagutuko zuen Atxaga eta abiatuko ziren Panpina Ustela idaztera. 

2.5. Ustela

Garaiaren izaera politizatu eta bortitza ulertzeko historia honen hastapene-
ra begiratu besterik ez dago. Izan ere, Ustela aldizkaria kartzela medio sortu
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zen. Koldo Izagirre kartzelan zegoela ezagutu zuen Bernardo Atxagaren anaia
bat eta haren bidez egin zuen Atxagarekiko lotura. Anaiak esan omen zion
Atxagari: “Aizak, hemen hik baino hobeto idazten duan bat zagok!”. Izagirre
kartzelatik irten eta berehala hartu zuten elkar. Izagirrek beti aipatzen du
hogeita hiru urte izanagatik ordurako idazle kontzientzia handia zuela Atxa-
gak, oso garbi zuela idazle izan nahi zuela: “Ezer egon ez balitz ere euskal lite-
ratura berak sortuko zukeen bere indibidualismo, grina eta indarrarekin” (Iza-
girre, 2014). Aurrerago esana den bezala, Atxagak ordurako bi testu zituen
argitaratuak 1972an Lur-ek publikatutako Euskal Literatura 72 bilduma kolekti-
boan. Haatik, horietaz gain argitaratu gabeko testu piloa zuen makinaz joa, eta
neurri batean, aldizkaria testu horiei irteera emateko sortu nahi zuen. 

Panpina Ustela

Atxagak ba omen zuen Zubimendi abizeneko lagun usurbildar bat eta
haren bidez lortu zuten Usurbilgo Reprografía Anaitasuna izeneko inprenta-

ren kontaktua eta hango buru Daniel
Palaciosena Panpina Ustela inprimatzeko.
Inprenta hori ohituta zegoen Atxagak eta
Izagirrek eraman zizkioten testu eta ilus-
trazio motekin (Josetxo Alberdi pintorea-
renak) lan egitera, besteak beste Jose Luis
Zumeta eta Joxean Artzerekin lan eginda-
koak zirelako. Garaiko inprentek proze-
suaren gainean egotea eskatzen zuten,
lehen inprimakiak aztertu, ilustrazioak
nola inprimatu diren ikuskatu eta abar,
eta hori ere irakaspen ederra izaten zen
aldizkarietako partaideentzat. Halaxe
ikasten ziren grafismoarekin loturiko
hainbat kontu. 

Garai hartan nagusi ziren publikazioak,
diktaduraren kontrako giroan, batez ere
politikoak ziren. Analisi eta estrategia

politikoak eztabaidatzeko guneak, lengoaia marxistaz josirikoak sarritan, eta
aski serioak. Gai transzendentalak tratatzen zituzten publikazioak ziren, tonu
beti grabean idatziak, eta gehienak espainieraz13. Izagirrek dioenez, “giroa ez

13 Salbuespenetako bat, euskaraz idatzia zelako, Zehatz aldizkaria zen, L.A.I.A.-ren ingurukoa.



zegoen literaturarako. Ez zegoen politikatik distantziarik, dena hiperpolitiza-
tua zegoen, dena, goitik behera” (2014), eta hala, “bizkar gainetik begiratzen
gintuzten, eta hori dena umetxoen edo gaztetxoen zalaparta bezala hartzen
zuten” (2014). Horregatik, ezinbestekotzat jotzen zuten orduan irreberentzia
espazio moduko bat irekitzea. “Guk lainoa ekartzen genuen, zehaztasun gutxi.
Ametsaren mundua, fikzioa, hau da, estratosferan ibiltzea haientzat” (2014).
Aitzitik, horrek ez du esan nahi aldizkari berri horiek apolitikoak izan zirenik;
garaiko gertaera politikoek eragin nabaria izan zuten aldizkariotan eta bertako
partaideengan. Aldizkari politiko horiei aski joko zien denborak Izagirreren
ustez. “Ez da inor gogoratzen egun testu transzendental haietaz espainieraz
idatziak izan arren” (2014). Atxaga bereziki komunisten jokamolde itxi eta
zurrunak ernegatzen zuen.

Alderdi Komunistako partaide zenak, edo alderdi abertzale sutsu bate-
koa zenak, pentsa zezakeen konpromisoa bere idazkari nagusiak esaten
zuena idaztea zela. Eta hori, jakina, ez da konpromisoa. Hori morrontza
da. Horregatik galdu zen belaunaldi oso baten literatura Espainian, esate-
rako. Ez dut izenik eman nahi, baina Espainiako Alderdi Komunistaren
inguruan ibilitako askoren poesia txirristan behera joan zen. Zure parti-
duak emandako gaiaz idazten baduzu, zu ere beherantz joango zara, zure
partidua beherantz doanean. (Etxeberria, 2002, 33)

Politikaren eragina, baina, alde guztietakoa zen, eta hark kontu praktiko eta
egunerokoetan uzten zuen arrastoa. Izan ere, kontuan izan behar da zentsura
indarrean zegoela14, eta publikazio oro “Información y turismo” Ministerioan
aurkeztu behar zela aurretik onarpena jasotzeko. Horixe zen aurre-zentsura.
Han aurkeztu gabe (eta aurkeztuta ere zenbait kasutan) argitaratzen bazenuen
polizia konturatu eta argitalpena bahitu ziezazun arriskatzen zinen, zigorren
bat jasotzeko mehatxuarekin bat. Kaltea ez zegokien soilik argitaratzaileei,
inprentakoei ere bai15. Aurretik zentsuratuz gero, ostera, argitaratu izan ez
balitz bezala zen, eta ez zenuen tirada osoa galtzen. Horregatik, zuhurrena
aurre-zentsura pasatzea zen, hango baimenak arazo gehigarririk ez edukitzea
bermatzen baitzuen nolabait. Panpina Ustelak, ordea, ez zuen zentsura igaro.
Arrazoia, “Elizaren kontrako irainak”, trufazko eskela batzuk argitaratzeagatik.
Eskela horiek aldizkariaren bi egileenak ziren, Bernardo Atxaga eta Koldo Iza-
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14 Franco hil ondoren ere urte batzuetan jarraituko zuen.
15 Horregatik, sarritan inprenta handiek ez zituzten mota horretako argitalpenak inprimatu nahi
izaten, eta inprimategi txikiekin egiten zen lan, zeinak propaganda politikorako panfleto klandes-
tinoak-eta inprimatzera ohituago zeuden. 



girrerenak alegia, eta lehendabiziko orrialdean ageri ziren, fitxa teknikoaren
azpian. Halaxe zioten:

BERNARDO ATXAGA

atzoko egunean hil zen, 23 urte zituela
– Goian bego –
Bere arimak ez zuen zuzendaririk, ez zuen ez emazte ez maiteño ezagu-

nik. Ama ba zuen, halare, aski istimatua: Izaskun. Aita ere asko maite zuen:
Jazinto. Eta berdin bere bi anaiak: Iñaki ta Ramon.

Oso gauza gutti egin zituen bere bizitzan.
«Urtebetetze egunekoa» lana bere lagunei uzten die; «Teatro minimun

bat» deitu lana Asteasuko Antzerki Taldeari; «Hiltzaile batek zenbait erretra-
to...» sinojos deitu emakume kastellanari ta «Gizagaixo batek...» lana, berriz,
egia esan, ez zekien nori dedikatu ta utzi.

Arren egiten diegu bere adiskideei ez egiteko ezer bere arimaren alde. Ez
da hiletarik izanen.

Andoainen, Abenduak 27, 74

KOLDO IZAGIRRE URREAGA

egun bertan izanen da urkatua, 21 urte dituela, 
Kritikarenak eta Irakurle Sainduaren bedeinkazioa hartu baikoz.
A. bere maite minak, bion haur klandestinoek, hala nola «Ipuin batetara-

ko», «Maite zaitut, eta kito», «Bigarren heriotz-otoitzak», «Eta aitzinean itsa-
soa», «Foi preso dia 6 do 6/73 na estacion» eta bestelako haur bort eta ileji-
timoek.

Berri Handi honetaz pozturik zorionik beroenak opa dizkizuete.
Zuzenbidea: Ilunabar Bustia
Pasaia, Urtarrila 1975
Oharra: Gorputza bere maiteak gorde nahi omen du zazpi urtez, ostira-

lero zitroin-urez ukuzteko.

Hala ere, zuhurtziaz jokatu zuten eta inprentan botatako ale kopuruaren
erdia baino ez zuten deklaratu eta zentsurara eraman, hain justu zentsuraren
kariz alerik gabe geratuko ziren beldur zirelako. Halaxe salbatu zituzten, bada,
ale gutxi batzuk eta banatu ahal izan zituzten nola edo hala. Izagirrek dioenez
“Soldata batzuk galdu zituen hartan Bernardok” (Etxeberria, 2002, 89). Izan
ere, Atxaga zen bien artean lan arautu bat zuen bakarra, esan bezala banku
sukurtsal batean.
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Panpina Ustelan argitaratu zen Ustelako eta, oro har, literatur aldizkarietako
testu garrantzitsuenetako bat: Ez dezagula konposturarik gal, halare16. Euskal litera-
turaren baitako literaturaren autonomiaren aldarri lehenengotarikoa eta indar -
tsuenetakoa dugu, batez ere lerro honengatik: “Zeren literaturak bai bait du
bere dinamika propioa ta berezia”. Alabaina, hasieratik azpimarratzen zuten
Atxagak eta Izagirrek literaturak, autonomia horretatik, gizartean eragin eragi-
ten zuela. Hori nola artikulatzen zen zirriborratu zuten gainera testu hartan. 

Literatura bait da herriaren boza: gizarte-aldaketan lagungarri denez,
beste Euskal Herri baten lorketa lagundu behar du euskaldunon literatu-
rak. Laguntza hau exkaxa ta ahula izanen da noski, literaturak, zerbait
aldatzekotz sentsibilitatea aldatzen bait du, ta ez besterik.

Literaturak, honenbestez, gizartea aldatzen du hartzaileen sentsibilitatea
aldatuz. Liburuaren bigarren zatian ikusiko dugun moduan, bere laburrean
artearen autonomiaren auziaren ezaugarritze aski interesgarria da, nahiko
harritzekoa literaturaren eta teorizazioaren esparruan eskarmentu handirik ez
zuten bi idazlek egin zutela kontuan izanik. 

Horrekin batera, hurrengo urteetan aldizkarietan mahaigaineratu eta gara-
tuko ziren zenbait gai aipatzen zituzten: argitaratzeko zailtasunak, literatur
sariketak (kontra zeuden, ñabardurarik gabe), euskal poemagintzaren balizko
kalitatea, nobelagintzaren urritasuna, antzerkigintzaren eskastasuna, bertsola-
ritzaren garrantzia (batez ere Oh! Euzkadin idatziko zen gaiari buruz)...
Urgentziazko poetika labur bat ere ematen zuten aditzera: “Zenbait erakunde-
ren fama ez da euskal literatoen hauzia, beraiena baino. Geurea, euskal literatu-
rari astinaldi bortitzak ematea da17”. Ikusiko dugun bezala, poetika hori aurrera
eraman zutela esan daiteke neurri handi batean. 

Gainontzean, alea poemek, fragmentu literarioek eta ipuin eta antzerki bat
edo bestek osatzen dute. Tonu orokorra aski iluna da, heriotzaren presentzia
handiarekin aldizkariko testu gehienetan. Egia da eskelena, esaterako, txan -
txetan egindakoa dela, tonu burlatian, baina testuen tituluetara begiratu bes-
terik ez dago heriotzaren presentzia handiaz jabetzeko: “Bigarren heriotz-
otoitzak”, “Gizagaixo batek bere burua bota nahi du”, “Hiltzaile batek zenbait
erretrato egiten dizkio bere maiteño begi-gabeari”. Atxagak berak tonu beltz
hori gogoratu izan du ale hartatik: “Niri iluna iruditzen zitzaidan Ustela, garaia
zen bezalakoa, oso tanatikoa” (Etxeberria, 2001, 11).

16 Aldizkari berriaren promozio gisa-edo, Anaitasuna aldizkariko otsaileko alean aldizkariko testu
bat argitaratuko zuten, eta zein izango eta Ez dezagula konspoturarik gal, halere. 
17 Letra etzana nirea da.



Aldizkarian agertutako testuetako zenbait, hala beren horietan nola molda-
tuta, Atxaga eta Izagirreren ondorengo lanetan topatuko ditugu, haietan ageri
diren hainbat literatur baliabiderekin batera. 

Atxagaren kasuan Panpina Ustelako testu batek izango du oihartzuna bere
ondorengo hainbat obratan: Ipuin berri bat: urtebetetze egunekoa narrazioak. Bere
horretan ez du beste inon argitaratuko baina bertako ideia eta zatiak beste ale
batzuk osatzeko baliatuko ditu. Hor azaltzen zaizkigu estreinakoz Casiopea eta
Polux, greziar mitologiako pertsonaiak eta ondoren Etiopiako poema batean
ageriko direnak.

orduan, arratsero urreztatzen zen hibaiaren ertzetatik ibiltzen nindunan
ni jaio aurretik hila hintzela pentsatuz
edo nire heriotzeko uda berberan sortuko hinduala lurrak
laranja urez elikaturiko sagarrondoaren mihura bezala

espaloi orotan bilatzen ninan hire soineko gorri eta urdina
gero, zakarrontzietako hondakinen balioaz eztabaidatu gintunan

eta bidaia luzeren probetxuari buruz

udazken hartan izen ugariko emakumea bihurtu hintzenan
Casiopea eta Pollux edo Isis and Pandora eta Bereniceren 
ilea elemental Mr. Watson

astelehen edo artearte batetan gogoa higan nuela
nire sexoan arkitzen dun Bagdag
nire zerebroan hazten ditun Canadako basoak
idatzi ninan gauez

baina hi basorik arbatsuena

orain hire maitale traketsa naun
maitatzen haunat negu bezperetan etcetera etcetera18

Poemako “Bereniceren ilea” ere Panpina Ustelako testu hartan idatzirik age-
ri zen, “berenice.n ilea” grafiarekin. 

Horretaz gain, boxeolari bat azaltzen zaigu halaber. Boxeoa gai errepikaria
izan da Atxagaren obran, Etiopiako “herdoilaren tristeziarekin batera” poemako
“bus txofer batzu bozeolari hilaz mintzatzen” lerrotik hasita Soinujolearen seme-
ako eta Nevadako egunakeko Paulino Uzkuduni buruzko pasarteetaraino. 
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18 Poema hori Mikel Laboa-k kantu bihurtu eta grabatuko zuen bere azkeneko estudio lanean,
2005eko Xoriek diskoan, Lisabö taldearekin. 



Izagirreren kasuan Panpina Ustelako testuen eta bere ondorengo obraren
arteko lotura are agerikoa da; izan ere, aldizkarian sinatzen zituen hiru poe-
metatik bi sartu zituen Itsaso ahantzian, urtebete ondoren argitaratuko duen
bere lehen lanean: Abioien isatsek airearen eskeletoa dibujaturik eta Ene soek.

Zentsura gorabehera, Panpina Ustelaren aleren bat Saizarbitoriaren eskueta-
ra iritsi zen. Han irakurritakoak erakarririk, bi gazteengana gerturatu eta haie-
kin elkarlanean hasiko da donostiarra. Hain da horrela ezen, funtsean,
hurrengo bi zenbakiak, Mermelada Ustela eta Zorion Ustela, Izagirre eta Saizarbi-
toriaren artean egin zituzten.

Izagirre eta Saizarbitoriaren arteko adiskidantza honek beste argitalpen
garrantzitsu batean ere utziko du arrastoa garai hartan. Izan ere, 1976an argi-
taratu zuen Saizarbitoriak bere bigarren nobela, 100 metro, eta lehen edizioko
hitzaurrea nork egingo eta Izagirre gazteak idatzi zion. Aldizkarion tonu irre-
berente eta abangoardistarekin bat datorren hitzaurrea da dudarik gabe. Pun-
turik gabe idatzia, literatur kritikatik baino sormen testutik du gehiago. 100
metrori buruzkoa bainoago, euskal literaturaren, euskararen, eta haiekiko gazte
baten harremanaren ingurukoa da, tonu umoretsu eta ironikoan idatzia beti
ere. 

Bestalde, urte horretakoa da halaber, oraindik orain aipatutako Izagirreren
lehen argitalpena, Itsaso ahantzia poema liburua, Kriselu argitaletxean publika-
tu zena. Liburu hori ere garai hartako Ustelako elkarlanaren erakusle da; izan
ere, liburuaren kontrazalean Atxagaren testu bat ageri zen, non, besteak beste,
Izagirreren poesia garaiko euskal literaturako kutsu kristauko poesiatik alden -
tzen zela azpimarratzen zuen. 

Izagirreren bi argitalpen horiek, 100 metrori egin hitzaurreak eta Itsaso
ahantziak alegia, Xabier Leteren arreta erakarri zuten, antza denez, eta Zeruko
Argian idatzitako kritika batean hartu zituen hizpide. 1976ko maiatzaren 2an
argitaratu zen “Bi poeta gazte” izenburuko iruzkina, eta bertan Izagirreren lan
horietaz gain Mikel Arregiren Hego haizearen konpasean poema liburuaz zihar-
duen Letek. 

Azken urte hauetako euskal poesia sentimentu on, kezka politiko eta
esistentzial larriduraz beterik zegoen. Ez dut esan nahi hemendik aurrera
ere egongo ez denik, edo egon behar ez duenik, erne. Bakoitza jabe da
nahi duen materialarekin poesia egiteko munduarekiko sekretu nagusia
giltzarri honekin edo harekin susma nahi izateko. Hala ere, jendea pixka
bat aspertuta dago. Aspertuta bezela gaude denok, eta poetak ere aspertu-
rik agertzen zaizkigu. Baliteke iñora heldu gabe dagoeneko “bueltan” egon
nahi izatea, halako eszeptizismo erdi-sakon, erdi-azaleko batekin… 
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Baiña, egoera hontan, intimismoa zerbait da; barnekoitasun hori “egiaz-
koago” eta era berean “apalago” liteken zerbaiten adierazpen balitz bezala.
Badirudi gure poetok, gazteok batez ere (paradoja ote?) egia orokor, mun-
du sozialaren ulermen eta gainerako helburu “konbatiboz” aspertuxe
bezela agertzen zaizkigula, beste mailla pertsonal, barnekoi eta apalagoan
beren poesiaren funtsa aurki nahi balute bezela. (Lete, 1976)

Aipu hori deigarria suertatzen da Izagirreren ondorengo lana eta urteetan
egotzi izan zaiona kontuan hartzen badugu. Sarritan entzun izan baitu bere
literatura politikoegia edo engaiatuegia dela. Saizarbitoriak berak inoiz esan
izan du ezer horren inguruan.

Koldorekin arazo ideologikoa dago. Nik gauzak beste modu batera ikus-
ten ditut. Berak apustu oso gogorra egiten duela iruditzen zait, oso modu
literarioan, gainera. Koldo, besteak beste, oso arrazionala eta argia da. Eta
entregatu egiten du bere burua. Poeten era sentimentalean. Traizioak bel-
durtu egiten du. 

Nik, ostera, onartu egin dezaket traizio apur bat, miseria pixka bat. Abe-
rria geure aberria da, baina, tira, ez da hainbesterako ere. Guri horixe ego-
kitu zaigu, eta Koldok erakusten duen grina hori, oso literarioa den arren,
gainetik kendu beharko lukeela uste dut. Literatura kendu egin beharko
luke toki horretatik, eta, egia esan, noizbait kendu ere egingo duela uste
dut. Koldo gauza handiak egitera dago deitua. Ez dakit ondo ulertuko den
esaten ari naizena. (Etxeberria, 2002, 245)

Izagirrek Sua nahi, Mr. Churchill? idatzi zuenean bere literaturaren izaera poli-
tikoki manikeoaren kritikak entzun ziren. Javier Rojo kritikariak “Mamuak ber-
piztuz” izenburuko kritika egin zion liburuari non Izagirreren literatura “moder-
nismo sozialistatzat” jotzen zuen, “izenak txantxa itxura izango ez balu” (2006)
gaineratzen zuela. Bestetik, Euskadi Sarien finalista izan zen liburu hura eta, an -
tza denez, saria ez emateko arrazoietako bat haren izaera politikoa izan zen. Hala-
xe iradoki zuen Jon Alonsok Argian argitaratutako “Euskadi sariak” artikuluan.

Zer pentsatu, orduan, Vladimir horretan panfleto bat baizik ikusi ez
omen duten kritikariei buruz, espezialistei buruz, unibertsitateko irakasle-
ei buruz, sari-emaileei buruz? Amsterdam izenekoan bada gure kontradikzio
guztien –politikoak, sexualak, linguistikoak, ekonomikoak, sozialak...– bil-
duma bat bezalakoa den portuko makinistaren pertsonaia. Ezer bada,
humanoa. Filiaziorik suposatu behar al diogu bai Aitzol, bai bere aurka
doazen langileak ere bere tamainan uzten dituen ipuinaren (Martiria) egi-
leari? Zer pentsatu, orduan, Izagirreren liburuan pertsonaia zurrun eta
kontradikziorik gabeak, planoak, determinismoak joak baizik ikusi ez
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dituztenei buruz? Zer pentsatu, esaldi eginez, arinkeriez eta topikoz josita-
ko berbak idatzi eta esan dituztenei buruz? (Alonso, 2007, 187)

Eider Rodriguezek Belen Gopeguiren Tiroa kontzertuaren erdian liburuaren
hitzaurrean ezker abertzalekotzat jotzen ziren idazleek pairatu behar izan
omen dituzten etiketei buruz –literatura politikoa, engaiatua eta abar– idatzi
zuen eta horien arten kokatu Koldo Izagirre, oraindik orain aipatu ditudan
adibideak eta beste zenbait mahaigaineratuz. 

Honenbestez, gerora hain autore politikoa omen den Izagirre, lehen lan
horiekin Letek poeta intimista, eszeptiko, barnekoi eta kasik “bueltan” dagoen
autoretzat jotzen zuen. Mundu sozialetik lekora omen zebilen orduan Izagirre-
ren poesia. Lete akaso ez zen oso erraturik ibiliko Izagirrek berak “surrealismo
xalo”tzat (Etxeberria, 2002, 96) jotzen dituelako bere lehen poema liburuak.
Surrealismoaren eragin hori seinalatzen zuen hain justu Letek ere orduko har-
tan, Izagirreren poesia ez-dogmatiko moduan definitzearekin bat. 

Poesia-hizkuntza berri baten aurrean gaude, zalantzarik gabe; elisio eta
inguru-mingurutasunez josiriko poesi estilo ausart baten aurrean. Gaur-
gaurkoz, ez dira gauzak itzalik gabeko “egia” oso bezela agertu nahi, horre-
tan sinplekeria edo dogmakerien tranpa legoken zalantzaz. (Lete, 1976)

Planteamendu estetiko ez dogmatiko eta autonomo horretatik gertu ageri
da Lete baina amaiera aldera hasieran iradokitakoa are garbiago azalduko du,
Izagirrek 100 metrori egin hitzaurrea ere hizpide hartuz. 

Duela zenbait egun, eranegun edo, Koldo Izagirre Urreagak Ramon
Saizarbitoriaren nobelari jarri dion aintzin-solas poetiko eta auto-konpla-
zientea irakurri dut, eta haretan zera aurkitzen dut: burruka guztietatik
kanpo, eta lerratze guztietatik, inuzente itxuraz eta aurpegiz egoteko pre-
tensioa, “como quien jamás rompió un plato…”.

Bueno, berdin zait. Farregura ematen dit, soilki, horra. Aintzinsolas
gisako horretan, poeta genuen Izagirre agente deklamatzaile eta negarti
biurtzen zaigu, “inuzente” akusatu guztien palinodia kantatu nahi baligu
bezela… A, baiña nor zen ba akusatua? A, baiña badago egon beraz beste
mota batetako gorputz mistikorik hor zehar? Saizarbitoriaren nobelak
horrelako introdukziorik behar zuen ala?

Irribarrez gogoratzen du Izagirrek kritika hura. “Ramonek aukera hori
eman zidan eta ez nuen maila eman, zer egingo diogu” (Izagirre, 2014). Ira-
kurri bitartean amorru puntua ere izan omen zuen platerik hautsi ez omen
zuen gazte hark hilabete batzuk lehenago poliziak jipoitu zuela gogoratuz eta,
kontatu dugun moduan, kartzela ere ezagututakoa zelako. 
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Kanpotik erraza zen pentsatzea hauek ume mukizu irreberente batzuk
baino ez dira beren poesia eta aldizkariekin, baina ez zen horrela, ez ginen
apolitikoak eta probatua genuen modu batera edo bestera errepresioaren
egurretik. Eta ez ginen bakarrak horretan. (Izagirre, 2014) 

Gerora aldizkariotako kide izango zen Juanba Berasategi adibidez gorputz-
enborra gurutzatu zion tiro bat jasotakoa zen San Juaneko plazan, “ez zen odo-
lustu milagroz” (Izagirre, 2014). 

Itsaso ahantziari dagokionez, duda-ezina da poesia sozialetik urrun dagoen
liburua dela. Apustu estetiko hori, ordea, garaiko testuinguruan kokatu behar
da, eta bereziki Arestiren harriaren poetikaren ondorengo testuinguruan. Iza-
girreren poema liburuari Arestiren ondoren eta haren poetikaren bideetatik
urrun zeuden liburuen usaina dario. Mikel Lasa, Amaia Lasa eta Mikel Arregi-
ren poesiaren asperdura, gogogabetasun modukoa (Baudelaireren ennui, sple-
en gogoan) eta ageri diren irudi errepikari ugari ere –itsasoa, eguzkia, euria,
lanbroa, kaioak, ilunabarra– beste poemategi haietan topatzen ahal dira. Itsaso
ahantzia, titulutik beretik hasita, gehiago da kostalde zabaleko poema liburua,
badia barneko portu zikinarena baino, Izagirreren obran geroago garrantzia
handia izango duen espazioa aipatzearren19. Edonola ere, bakanak badira ere,
ageri dira mundu obreroago baten irudiak. Elektrikari tiranteak azaltzen zaiz-
kigu eguzkia eskuetan hartu poeman, kea ere oso present da ale askotan, zigarro-
etakoa, tximinietakoa eta “fabrikatua”, baita beste zenbaitetan ere burdinbi-
dea eta herdoila, argi-kableak, gruak, txatarra, alikatea, erreaktoreak... Kontua
da elementu horiek guztiak metaforikoki erabiltzen dituela, irudiak osatzeko
–gogoan hartu bere soslai surrealista–. Bada, elementu obrero horiek gehiago
dira joera metaforiko baten seinale mundu erreal bat irudikatzeko erreferen-
teak baino, eta horregatik, nahiko oharkabean igarotzen dira poemategi oso-
aren baitan. Haatik, esan daiteke gerizpean bada ere jada hasieratik dagoela
Izagirreren iruditeria propio hori, ondoren askoz ere agerikoagoa izango dena
baina Lasa anaia-arreben eta Arregiren poemetan adibidez agertzen ez dena. 

Surrealismoaren bide horrek abangoardiekiko eta modernismoarekiko
lotura ageri du baita ere, eta hor erlazio handiagoa izango du Sarasolaren Poe-
magintzarekin edo denbora gutxiren buruan kaleratuko den Atxagaren Etio-
piarekin. Irudietan konplexua eta deigarria da oso poema liburua: “giroa
orroz berdeagotu duen itsaso ahantziaren kresala hitzok beteko balute”,
“gorrotoaren ezpatak urturik iman bat eginen dugu eguzkiaz jabetzeko”, “hai-
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zeak ezpainak hostogabetzen dizkizu” eta abar. Ezagun denez, Izagirrek abile-
zia hori sarritan erakutsiko du ondoren ere. Azpimarragarria da halaber poe-
maren erritmo eta kadentziaren menderatzea, Itsaso ahantzian ere aurkitzen
ahal dena, besteak beste puntuazio marka ezaz baliaturik. 

Edonola ere, Itsaso ahantzia, oroz gain, maitasunezko poemez osatutako
liburua dugu, halako intimotasun batetik idatzitakoa, eta beraz, baiki, poesia
engaiatutik ez du sobera. Azpimarragarria da, baina, neurri batean maitasu-
nezko poesia autokonszientea dela, halako distantzia ironiko bat hartzen due-
na, liburuko poema sonatuenetako batean esaterako. 

baina
adolezente enamoratuek ez dute gehiago
zapatak ilunabarraz itotzen
bikoteek ez dute hodeirik dastatzen
periodiku zaharrez eginiko kukurutxotan
mojetako neskek ez dute ene poemarik
frantsesezko koadernoan kopiatzen
zure ilearen bobina erreetan
inor ez da biluzten euripean
eta han
urrunean
gizonek sua edaten dute
gauezko ontzitan

Horrekin batera, Letek egotzi eszeptizismo erdi-sakon erdi-azalekoa argiago
zalantzan jartzen duen liburuko ildoa antiklerikalismoa da, zeina bidenabar,
aldizkarietan ere aski presente dagoen, ikusiko dugun modura. Baina poeman
bertan mojak ageri zaizkigu eta han-hemenka topa daitezke garaiko hezkuntza
katolikoaren aztarna kritikoak. Alabaina, auziari buruzko poema argi eta oso-
ena honakoa da.

ez dudala inoiz taferna komunetako ate ostean deus izkribatu
ez dudala inoiz neskarik ukitu begiekin ezik
ez dudala inoiz ukabiletati negar egin
ez diodala inoiz gauari musurik eman ezpainetan
ez dudala inoiz arraun egin ametsak gaindi
ez diodala inoiz bihotzari hatzazalik zorrozten utzi
ez naizela inoiz ezertaz gozatu
ez dudala inoiz ispilurik harrika apurtu
ez dudala inoiz itsasoa orratz batez lehertu nahi izan
ez dudala inoiz poeten bertsorik buruz ikasi
ez naizela inoiz errekan biluzik bainatu
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ez dudala inoiz mapamundirik erre
ez dudala inoiz lapurtutako motoarekin kopeta hautsi

aitortzen dut
damu naiz

Halaxe, bada, Panpina Ustela argitaratu eta hilabete gutxira, Saizarbitoriaren
gerturatzea eta Atxagaren urruntzea gertatuko da. Ustelako bigarren zenbaki-
rako, Zorion Ustelarako, jada Atxaga Bilbora joana da eta Saizarbitoria bete-
betean dugu sartua proiektuan. 

Saizarbitoriaren eta Atxagaren arteko aldentze hori aski gai interesgarria da
edozein ikerlarirentzat. Izan ere, gerora euskal literaturako bi idazle ezinbes-
teko bihurtuko dira, bakoitza bere bidetik eta literatura eta poetika aski ezber-
dinetatik. Aldentzearen arrazoi zehatzak baino pertinenteagoak dira bien lite-
raturen eta ideia literarioen arteko ezberdintasunak, aurrerago aletzen ahale-
ginduko garenak. Gainontzean, esan daiteke Atxaga eta Saizarbitoriak ez
zutela pertsonalki sobera enpatizatu. Izaeraz aski ezberdinak, Atxagak berak
biok epigono moduan definitu zituen garai hartan.

Lehen esana dugu Atxagak oso garbi zuela gaztetatik literaturari emana bizi
nahi zuela, idazle izan nahi zuela. Saizarbitoriak, ostera, oso berandu arte ez
dio bere buruari aitortu idazle izaera. Atxagak idazle ofizioaren bidea hartu
zuen hainbat biziraute-lan eduki ostean, eta Saizarbitoriak beti izan du bere lan
finkoa soziologo moduan20. Gainera, bata eta bestearen gustu literarioak ere
ez dira berdinak. Saizarbitoriak tradizio frantsesetik edan izan du batez ere,
tradizio moderno eta modernistatik. Atxaga eklektikoagoa izan da ziur aski
bere erreferentzietan eta, esate baterako, askatasunez elkarlotu izan ditu goi
literatura, herri literatura eta pop erreferentziak. Borgesen literatura, bestal-
de, Atxagaren erreferentzia garrantzitsuetako bat izan da, eta Saizarbitoriak,
ordea, ez du batere gogoko. 

Horretaz gain, kontuan izan behar da ordurako Saizarbitoriak bidetxoa egi-
na zuela euskal literaturan (Atxaga baino zazpi urte zaharragoa da). Egunero
hasten delako nobela argitaratua zuen 1969an Lur argitaletxearekin eta bereha-
la aldarrikatu zen obra hori euskal nobela modernoaren aitzindari moduan.
Ibon Sarasolak horixe argudiatu zuen Saizarbitoriaren nobela publikatu eta bi
urtera, Euskal literaturaren historia liburuan. Tesi horretan sakonduko zuen gai-
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nera 1975ean (egin kontu, Panpina Ustela argitaratu urte berean), Txillardegi
eta Saizarbitoriaren nobelagintza saiakeran. Honenbestez, Saizarbitoria Ustelara
gerturatzerako ez da idazle outsider bat, Sarasolaren poesia batean agertu ter-
minologia erabiltzearren21. Ordurako 100 metro idatzia zuen Saizarbitoriak
nahiz eta ez argitaratua. Izan ere, liburu haren argitalpena ez zen hain justu
arazo gabea izan. ETA (pm)ren ingurukoek Hendaian antolatzen zuten
Mugalde lehiaketara aurkeztu eta bigarren saria eman zioten nobela atalean22.
Lehen saria hutsik utzi zuen epaimahaiak23, eta nobela horiek argitaratzeko
konpromisoa hartu. Diru falta zela eta, azkenean, ordea, ez zen Mugalde bidez
argitaratuko, Kriselu bidez (jada Haranburu Altunaren eskutan) baizik 1976ko
otsailean24. Handik aurrera edizio mordoa izango zituen. 100 metro izan zen
zalantzarik gabe Saizarbitoria euskal literaturaren erdigunean ipini zuen nobe-
la.

Atxagak, ordea, Panpina Ustela argitaratzen duenerako, apenas du ezer pla-
zaraturik. Arestian esan bezala, Lur-ek ateratako liburu kolektiboko Borobila eta
puntua antzerkia eta Oskar ipuina ziren bere testu publikatu bakarrak. Material
publikagarria, aitzitik, bazuen, eta honenbestez, aldizkariok testu horiek argi-
taratzeko bide zitzaizkion. Pott bandaren hasierako egitasmoa argitaletxe bat
sortzea zen hain justu, azkenean gauzatuko ez zena. Soilik liburu bat argitaratu
zen Pott Liburutegiaren izenpean, Atxagaren Etiopia. Funtsean, ordea, auto-
edizio bat izan zen hura ere. Halaxe zioen Etiopiaren lehen argitalpeneko hi -
tzaurrean Atxagak: “Artisau moduan egin da liburua bera, gauzak dauden
bezala daudela ez baitut beste soluziorik aurkitu” (Atxaga, 1978). Jakina, “gau-
zak dauden bezala daudela” hori aski esanguratsua da orduan Atxagak argita-
ratzeko topatzen zituen zailtasunez jabetzeko. Saizarbitoriak, ordea, ez zuen
halako premiarik, are gutxiago 100 metro nobelaren argitalpenaz gero. 

Hau guztia kontuan izan behar da Atxagak eta Saizarbitoriak literatur aldiz-
karien inguruan zuten ikuspuntu ezberdina konprenitzeko. Esan izan da Sai-
zarbitoriaren ikuspegia soziologikoagoa zela nolabait (Etxeberria, 2002) eta
Atxagarena literarioagoa edo, eta honenbestez, halaxe izan zirela ere, hurre-
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22 Akzesita Xabier Gereñoren Andereñori eman zioten.
23 Beste bi sailak saiakera eta poesia ziren. Lehena 1833.eko euskaldunen asaldura lanak irabazi zuen
“Gartzelako Bi”k sinatua eta, nik dakidala, behintzat, ez zen inoiz argitara eman. Poesia arloan
lehen saria ere hutsik geratu zen eta accesit bat eman zioten Mikel Arregiren Bizitzaren pertsianak
lanari, gerora Kriseluk argitaratuko zuena Hego haizearen konpasean izenburuarekin. 
24 Eta oraindik, zentsura zela eta lehen edizioa sekuestratu egingo zuen poliziak.
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nez hurren, Oh! Euzkadi eta Pott. Horrek eragiten du Zorion Ustela eta Mermela-
da Ustelan narrazio eta poemak murriztu eta saiakera eta analisi kritikoak are-
agotzea. 

Izanak izan, bidegurutze honen ondoren Atxaga Bilbora itzuli zen eta han
nukleo literario berri bat osatu zuen, bera buru eta sustatzaile nagusi zela, Pott
banda alegia, eta Saizarbitoria eta Izagirreren elkarlanak emaitza on askoak
emango zituen, batez ere Oh! Euzkadi aldizkaria. Izagirrek berak dio aldentze
hori, azken buruan, euskal literaturarentzat onuragarria izan zela. 

Nahiz eta mikaztasuna ekarri, banatze hura onuragarria izan zela esan
genezake, Atxagak beste nukleo bat osatu baitzuen Bilbon... Orduan bi ale
atera genituen, Ramonek eta biok, guk ere hainbat jende berri bildu
genuen, Joxan Elosegi, Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Joxean Muñoz...
Belaunaldi berri bat” (Etxeberria, 2002, 89-90)

Zorion Ustela

Lehen zenbakia eta urtebetera argitaratu zen Ustela aldizkariaren bigarrena,
aipatu aldaketekin argitaratu ere. 

Aldizkariko lehen testutik bertatik igar daiteke Atxagaren irteerak eta Sai-
zarbitoriaren parte hartzeak eragindako aldaketa. Pieza laburtxoa da, izenbu-
ru gabea, eta jada hortik aurrera Ustelak izango duten tonu zirtolaria antzeman
liteke. Kasu horretan, “Aldizkari independente” terminoaren inguruan egiten
dute irri. 

Hainbeste aldizkari independiente atera tzen
ari den eta ateratzeko dagoen bitartean honako
hau zirriborratzen diat Jeff. Aldizkari indepen-
dienteen gainean niagok eseria Jeff, aldizkari
independienteak zeudek kumuneko gakoan,
aldizkari independienteak estaltzen ditek leihoa
eta ohea eta egunak dituk katua ikusten ez
dudala ziur asko aldizkari independienteen ton-
tor artean preso. Bai Jeff. Independienteek
bazeukatek hitza, eta ez hitza bakarrik diskur -
tsoa ere badutela esanen nikek Jeff. Eta ez diat
entenditzen, zeren atzo inutilak desorganiza-
tuak inozoak eta burges txiki batzuk hituan
independienteak –joder Jeff beste aldizkari
orain independiente bat begian– ez zekiat nola
organizatu ahal izan dira hainbeste aldizkari
independiente kaleratzeko.



Zenbaki horretako artikulu bi baino ez daude sinaturik, hain zuzen ere kola-
boratzaileena: Bernardo Atxagaren Eta iraultzaile izandakoa zen... eta Xabier Ola-
rraren Zorrien balada, azken hau X.O. sinadurarekin. Horrek ere aldaketa bat
dakar aurreko zenbakiarekiko; lehenean, ikusi dugun moduan, aldizkariaren
egileen sinadura ageri delako artikuluka –hainbatetan behinik behin–. 

Aldizkariko hurrengo artikuluek ere aldaketaren soslaia dakarte. Hurrengo
hirurek euskararen egoera dute hizpide, eta analisi kritikoak dira fikziozko
lanak bainoago. 

Oraindik ere egun testua, pasadizo batetik abiatzen da. Euskaraz baino egiten ez
duen ume bat psikiatrara joan eta hark “El niño habla mucho pero no se le entien-
de” idatzi omen zuen koadernoan. Testuak dioenez, halako oharra euskaraz egi-
ten zuen ume bati gerta zekiokeen soilik, ingelesez edo frantsesez egin izan balu
“no le entiendo yo” edo gisakoren bat idatziko zukeelako. Euskal kultura euskal
gizartean oraindik ere zeinen ezikusia zen adierazteko balia tzen da pasadizoa, psi-
kiatrak eta bere laguntzaileak izan zezaketen elkarrizketa irrigarria irudikatuz. 

– A este niño no le entiendo. ¿Es un niño turista inglés?
– Francés tampoco, porque le entendiría. ¿Será hijo de algun importador

de zapatos alemán?
– No.
– Es acaso un niño ruso. Porque mudo no es.
– Tampoco.
Pues no le entiendo. Escriba: observaciones. El niño habla mucho pero

no se le entiende.

Hurrengo testuak ez du izenbururik eta euskal kulturaren eta ideologien
inguruan da mintzo. Bereziki nabarmentzen da nola ezkerreko ideologiak, eta
zehazki Espainiako ezkerrak, euskararen eta euskal kulturaren inguruan jarre-
ra aldatu zuen garai hartan. Gutxiestetik aintzakotzera pasa zen, testuaren ara-
bera. Borroka nazionala zuzenean burges txikitzat jotzetik haren soslai eralda -
tzailea aitortzera iritsi zen, eta horren barruan, euskara eta euskal kultura
balioztatzera. Horretan lagundu omen zuen ere euskal kulturak iraganeko ku -
tsu landatar eta elizkoia utzi eta kaletartzen hasi izanak. Normaltze horrek bi
arazo funtsezko zituela gehitzen zuen testuak. Alde batetik, azpigaratutzat jo -
tzen zen oro ezkutatu edo disimulatu nahia, ohartu gabe balizko azpigarapen
horretan alderdi positibo franko zegoela. Beste alderdi negatiboa, aurrekoare-
kin lotuta dagoena, kanpokoarekin homologatu nahia litzateke, hots, euskal
kulturaren indarrak sustatu beharrean kanpotik zetorren oro zuzenean imita -
tzeko joera. Horren aldean, Ustelakoen proposamena honakoa zen:
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Oinarrizkoa ez da derrigorrez alfabetatze textoak egitea, ez, geure erre-
alitate hau konplejorik gabe analizatzea, aurreiritzi petralik gabe, errealita-
te honi lotzen zaizkion, errealitate honetan sentidurik izanen duten lanak
egitea baizik. Inbentatzea, imaginatzea, eta ez imitaziozko unibertsitatee-
tan edo presta tzen dizkiguten errebistetan, besteek izatea beste erremedio-
rik ez duten errealitatearen imitazio ridikulo bat gertatzea.

Ideia horiek aski interesgarriak dira gerora Saizarbitoria eta Izagirreren
hainbat planteamendu ulertzeko baliagarriak direlako. Ikusiko dugun bezala,
zentroen eta periferien arteko harremanean modu zehatz batean ipintzen
dute azpimarra, besteak beste hirugarren testuan ere azaltzen zaiguna. 

Izan ere, hirugarrena da denetan luze eta mardulena. Segurantza osoz esa-
tea ezinezkoa den arren, Koldo Izagirrerena dela ematen du. Herria, euskara,
literatura eta horrelako batzuk du izenburu eta aurreko bi testuetako ideien gara-
pena litzateke, batez ere literaturaren esparrura eramana. Hasteko elebitasu-
naren zalantzan ipintze bat azaltzen zaigu, edo hobeki esana, bi hizkuntza ego-
era berdin eta orekatuan egongo litzatekeen balizko egoeraren zalantzan jar -
tze bat. Alegia, badirudi Izagirreren arabera ameskeria dela diglosia gabeko
elebitasun bat. Borondate oneko desioa izan liteke euskara-espainiera edo eus-
kara-frantsesa arteko elkarbizitza berdintasunezkoa, baina errealitatean gerta -
tzeko ezinezkoa dirudi. 

Ez naiz ni izanen bilinguismoaren aurka zaunka altxako naizena. Baina
aldez aurretik gauzak klaro utz ditzagun: normalizazio guztiek “sustituzio lin-
guistikoa” suposatzen dute, eta diglosia apurtzera doaz zuzenean. Bilinguismo
asmo hoik, ez daitezela euskararen kaltetan gerta.

Badirudi euskararen egitekoa diglosiari buelta ematea dela, euskal hiztunek
euskara hautatzea bizitza esparru orotarako eta espainiera alde batera uztea:
“hizkuntza batekin nahikoa dugu geure mundua egiteko, eta euskara besteak
bezain egokia denez (“normalizazioa”) eta gu euskaldunak garenez, euskara
aukeratu dugu hizkuntza bakartzat eta ofizialtzat.”

Literaturari dagokionez argudio-bide interesgarria garatzen da testuan.
Literatur teoriako errealismoaren premisa klasikoetako batetik abiatzen da:
“Literatura, herri baten espirituaren adierazgarririk irmoenetakoa da”. Halako
ideiek beti izaten dute gehiegizko materialismo eta erredukzionismotzat jotze-
ko kritika prest, baina Izagirreren formulazioaren alde esan daiteke ez dela
esaten literatura herri izpirituaren adierazgarri denik bakarrik25, ezta literatura

25 Izan ere, aurrerago ikusiko dugu nola testu berean beste literatur forma batzuk ere aintzakotzen
diren. 



denik bakarrik herri baten izpirituaren adierazgarri. Hortik abiatuta lehen
ondorioa argia da: euskal literaturak ezin ditu erdaretako eredu eta literatur
formak kopiatu errealitate ezberdina duelako irudikatzeko, herri ezberdin
baten izpiritua. 

Gauzak honela, B hizkuntzaren literaturak ez du zergatik A hizkuntza-
rena kopiatu behar edo eta imitatu. B hizkuntzaren literaturak bere herri
oinarri estetiko-literario-sozialak hartu behar ditu oinarritzat. (Adibidea ez
dago horren urruti: zer gertatu zen euskaraz kantatutako bossa nova haie-
kin, eta zer gertatuko zen euskal kantagintzak bide hori hartu izan balu?).
Hau guztia formula zehatzago batetan esatekotan: badira A hizkuntzak eta
B hizkuntzak, baina ez A literaturak eta B literaturak. B hizkuntzak, A hiz-
kuntzaren literatura egiten badu, bere suizidioa antolatzen du.

Eta idazle bezala, radikalago adieraziko nuke: B hizkuntzaren literatu-
rak, A hizkuntzarena baino “hobeagoa” izan behar du, “zintzoagoa”.

Hortaz, euskal literaturaren eta beste literaturen artean ezberdintasun fun -
tsezkoa egongo litzateke, literatura horien magaleko errealitateak ere ezberdi-
nak direlako. Horregatik, absurdu samarra litzateke, demagun, leku exotikoe-
tan kokatutako generoko literatura euskaraz idaztea, euskal errealitatearekin
zerikusirik ez luketen heinean, bossa nova euskaraz egitea bezalaxe. Hori guztia
absurdua litzateke, literaturaren eta artearen zentzu indartsu eta berritzaile
baten ikuspuntutik behinik behin. Saiakera horiek akaso denbora-pasa gisa
zilegi lirateke, baina testuan esan nahi dena da ez direla sekula literaturaren
abangoardian kokatuko, ez dutelako euskal errealitatean eta imaginarioan
bide berririk irekitzen. Argi geratzen da, beraz, paradigma moderno baten
aurrean gaudela, modernitateak arte aurreratu eta arte erreakzionario baten
artean bereizten duelako, eta lehenengoan ipintzen du enfasia artearen aurre-
rabidean. 

Zentzu berean proposatzen den bigarren argudioa ere aski interesgarria
da. Izan ere, literatur obra baten izaera immanentearen dimentsiotik harre-
raren dimentsiora igarotzen da arrazoibidea. Hala, irakurlearengan ipintzen
da arreta. Euskal literaturaren irakurlea erdaretako literaturaren (bereziki
espainiarra eta frantsesa noski) irakurle dela nabarmentzetik abiatzen da.
Hau da, “gaur egun, euskaraz baizik irakurtzen ez duena, eszepzioa da, bitxi-
keria, eta esanen nuke euskal kulturarako ia inoperantea dela”. Gauzak
horrela, horren ondorioa argia da: euskal literaturak ezin du beste literaturen
eremuan borrokatu. Horretarako irakurleak baditu beste literaturak. Euskal
literaturak beste zerbait eskaini behar dio irakurleari, beste literaturek
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eskaintzen ez diotena. “B hizkuntzaren literaturak ezin du inolaz ere A hizkuntza-
ren literaturaren armez baliatu. Borroka horretan beti menpeko geratuko litzateke. A
hizkuntzaren literaturak ezin eman diezaiokeen “hori” bilatu behar du irakur-
leak B hizkuntzarenean.”

Orain arteko bidea garbia da baina testuaren irakurleak honakoa galde
dezake honaino iritsita: ederki, euskal literaturak bide propioa jorratu behar
du, baina zertan datza bide propio hori? Azkeneko puntuan dago erantzuna,
“B literaturaren bideak” izenekoan. Horretarako hiru modu edo bide azpima-
rratzen dira: herri-genero tradizionalak, egoeraren azterketak eta (euskal) esti-
lo idaztankeraren bilaketa. 

Lehenengo multzoan batez ere bertsolaritza kokatuko litzateke. Bereziki
bertsolaritzaren bidetik literatura modernoa egiteko saiakerak; adibidez, Ares-
tiren obra eta bertako kopla formak eta euskal kantagintzak bertsolaritzatik
jasotako baliabide, neurri eta enparauak. Esparru horretan prosan oraindik
adibide muntazkorik ez dela adierazten da. Bide horretatik, bada, honakoa
egiten ahal da: “Literatura folklorikorik egin gabe, folk literatura egin (...) Hau
da teknika desberdinez baliatuz, oinarrizko tradizioa errekuperatu”. 

Bigarren multzoan kutsu soziologikoa dukeen literatura genuke, testuan
azaltzen den terminoa erabiltzeko, “nobela-saiakerak”. Obra horietan, jakina,
euskal errealitatean sakonduko litzateke. Ildo horretako garaiko bi hartzen
dira adibide gisa 100 metro eta Joan Mari Irigoienen lehen nobela, Oilarraren
promesa. 

Hirugarren multzoa, esan bezala, estilistikoagoa dugu. Euskararen espresio-
bide berezkoak sustatzea litzateke kontua nolabait, euskararen forma propioak
bilatu eta garatzea, gisa honetan beste hizkuntzek eman ezin lezaketena eman-
go lukeelako euskal literaturak. 

Honek, noski, iraultza formal bat eskatzen du, idaztankera tradizionala-
ren bortxaketa. Literatura bizkortzez geroz, “etengabeko iraultza” estilisti-
koan ari beharrak gara. Eta kontuz ibili behar dugula ahaztu gabe, batasu-
na egiten ari garen mementu honetan ezin joka dezakegula arinki, ezin
gaitezkeela manifestu espantagarriak egiten dibertitu. Baina euskal narra-
tibak bere identidadea aurkitu behar du, eta horretarako, dudarik gabe,
euskara guztiez baliatu behar du, euskararen zokomoko guztiak harrotu,
euskara berriak asmatu. 

Testua Izagirrek idatzia izan zela esan dugu. Alde batetik, artikuluaren
hasieran azaltzen diren euskararen inguruko hainbat ideia gerora Izagirrek
defendituko dituenekin aski erkagarriak dira. Euskal literaturaren berezkota-
sunaren ideia Saizarbitoriarena ere izan zitekeen lasai asko, baina nekez ima-



jina dezakegu Saizarbitoria berezkotasun horretan bertsolaritza sartzen26. Iza-
girrek, ordea, bertsolaritzarekiko interesa izan du bere ibilbide osoan. Bere
poesian herri tradiziotik hartutako hainbat forma topatu litezke gainera.
Horretaz gain, hirugarren multzoaren bidea, euskararen baliabide estilistikoe-
tan arreta ipintzen duenarena alegia, Izagirreren obran oso presente dagoela
esan daiteke. Ikerketa sakonago baten gaia izango litzateke, baina ez da zen -
tzugabea pentsatzea Izagirrek urteetan garatu duen idazmoldea hirugarren
bide horretan teorikoki azaltzen denaren gauzatzea izan dela. 

Herria, euskara, literatura eta horrelako batzuk testuaren ezpalekoa da aurrera-
go azaltzen den testu txiki bat orobat. 

Aspertu gaituzte baitare, mamiaren eta azalaren, esanahiaren eta esate-
ko moduaren aldetik herriaren izenean mugaketak jarri nahi dizkigute-
nek. Esan nahi diegu ez gaudela prest herriak telebistarekin sinkronizatu-
tako irakurketatan gozatuko lituzkeen nobela poliziakoak izkribatzeko, ez
eta ere konforme analfabetoek konpreni dezaketen euskara bat erabiltze-
ko.

Literatura herrikoi edo errazaren eta euskara sinplearen sustatzaileen kon-
trako kritika dugu, eta berretsi egiten du, nolabait, Panpina Ustelako literatura-
ren autonomiaren aldarria. Literaturak bere lege propioak ditu eta ezin da
bere izaera herriaren balizko interesen mende (irakurterraztasuna, herriaren
gustuak eta abar) utzi. 

Zeharka bada ere, aleko azkeneko testuak ere bat egiten du ideia horiekin,
batez ere ethos edo jarrera estetikoari dagokionean. Berez, literaturaz harata-
go dagoen testua da, eta gurasokeria eta nagusikeriaren kontrako jarrera har -
tzen du hizpide. Azaldu dugu dagoeneko nola aldizkari horiek bizkar gainetik
begiratzen zituzten batez ere intelektualitate politikoenek; bada testu hori sal-
do haren kritika gisa ulertzen ahal dugu. 

Oso haserre baikaude. Haserre beren iritziei indar emateko herriaren
ezpain hertsietan jartzen dituztenekin. Herria beren besoetan legokeen
haur mongoliko bat kontsideratzen dutenekin. Kontra gaude bere dogma
partikularren izenean, eta herriaren izenean, hor zehar zihoan edo hemen
dagoen gizona eta hainbeste gizon deskomekatu dituztenen kontra.

Alabaina, jarrera hori literaturarekin ere lotu liteke, eta zehazkiago, orain-
dik orain azaldutako literatura zorrotz eta autonomoaren aldeko aldarriare-
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kin. Herri edo masari baino minoria bati idazten ari zaizkiola kontziente dira
ustelakideak: “Minoria bat baikara baina ez azken mohikanoa”. Ustelakoek
bilatzen duten irakurlea indibiduo bakan eta apur bat ameslaria da, eta are
heroikoa ere, zergatik uka. 

Ateak hertsi zaizkiolarik atarian etsia edo kabreatua halabeharrez sukal-
de guztietatik kanpo zeru izarren pean desesperaturik oraindik bila dabi-
lenaren alde. Hoientzat baita gure literatura. Besteentzat, beren dogmatis-
mo satisfetxoaren zoriona. 

Zorion Ustelako gainontzeko testuak fikziozkoagoak dira. Horietan gehien
nabarmentzen dena, Atxaga eta Olarraren kolaborazioak ez direnetan, sexua-
ren presentzia da. Askok dituzte konnotazio sexuala edo errepresio sexualaren
inguruko erreferentziak. Panpina Ustelan agertu ez zen ezaugarrietako bat da
eta deigarria egiten da ale horretan halako pisua izatea. 

Horietan argigarriena ziur aski, Grande nature ipuina dugu, Le Nouvel Obser-
vateureko albiste bat oinarri hartzen duena. Han kontatzen omen zen nola Sal-
vatore D’Angelo izeneko gizon bat atxilo hartu zuen poliziak parke batean
plastikozko panpina batekin sexuketan ibiltzeagatik. Testuak, bada, D’Angelo-
ren atxiloketa eta ondorengo epaiketa irudikatzen ditu tonu umoretsuan. Tes-
tuaren izenburuak, bestetik, izen bereko 1974ko Luis Berlangaren filmari egi-
ten dio erreferentzia, zeinetan plastikozko panpina batekin maitemintzen den
gizonaren istorioa kontatzen den hain justu. Antza, Italiako feminista batzuek
filmaren debekatzea eskatu zuten edukia emakumeen duintasunaren kontra-
koa zelakoan, eta feminista horien inguruan trufa egiteko baliatzen dute noti-
zia ustelakideek. Gainera, bat egiten dute filmaren zentsuraren kontra agertu-
tako beste feministekin. 

Atxagaren testua, izenburu gabea, Ziutateazen argitaratuko zuen hilabete
gutxiren buruan “Monsieur Salat da mintzo” izenburuarekin. Liburuko azke-
naurreko atala osatu zuen zati hark eta hor ageri zaizkigu liburuko pertsonaia
nagusiak, Theo eta Scardenalli (aldizkarian “Scarlatti”).

Olarraren ipuinak lau deabru ditu protagonista. Infernutik alde egin eta
Sorian zorriak zaintzen ipini ziren, eta haren ondoren herrian zabaldutako
izua deskribatzen du, herriko neskek izandako “hileodol-hustutze” amaigabe
eta orokortu baten harira. Bistan denez, kontakizun aski fantastiko eta surrea-
lista dugu, eta egun itzultzaile eta editore ezaguna den Olarraren sormen lan
argitaratu bakarrenetakoa dugu. Orduan, ordea, hogeita hiru urte eskas
zituen gazte hark oraindik itzulpenik argitara eman gabea zen. 

47



Aipamena merezi du baita ere Egin digutenagatik poemak. Izagirrerena da,
nahiz eta alean ez den sinaturik agertzen, eta hilabete batzuen buruan argita-
ratuko zuen bigarren poema liburuan, Oinaze zaharreran, agertuko da apur bat
moldaturik. Itsaso ahantzian agerturiko poemen ildoan kokatzen ahal den poe-
ma dugu, egiazki Oinaze zaharrera liburu osoa bezala, ausartuko nintzateke esa-
tera. Maitasunezko poema dugu halaber –nahiz eta ez soilik eta modu age-
rian–, bigarren lerroan jada Izagirreren hasierako lanetako irudi eztanda tipi-
ko horietako bat ageri zaiguna: “gorrotontzietan ahantzirik ito ziren
itsasoengatik”. Baita hizkuntzaren bortxaketak ere, zeinak bat datozen, esan
dezagun bide batez, arestian iruzkindutako euskal literatura berri baterako
proposameneko hirugarren puntuarekin: “ilunabarra ari duzu eta ni ilunaba-
rrak nago”.

Bai, edozer gauza da posible granadan testuak ere Izagirrerena izateko tankera du.
Arestiren omenezkoa da, poeta gazte batek begiramenez idatzia. Hamarkada bat
geroago Izagirrek Balizko erroten erresuma liburuan Lauaxeta, Lizardi eta Arestiri
poema sorta bana eskainiko zien Errotari zaharren oroitarria atalean. Hango poe-
mak dira egun ezagunagoak, tartean Bakarrik hil zinen Aresti hil bakarrik, baina
ikusten denez, maisuarekiko mira hori Izagirreren gazte-gaztetako testuetan aur-
ki dezakegu halaber. Bien artean paralelismoren bat edo beste aurki daiteke gai-
nera. Bai, edozer gauza da posible granadan Aresti oraindik herriaren poeta ez zela
errepikatzen da, gordetzen zuela halako erradikaltasun eta kontrakotasun bat.
Antzeko zerbait ageri da Bakarrik hil zinen Aresti hil bakarriken, non lerro batean
honakoa irakur litekeen: “Eskertzen dizugu garaiz hil zinen Aresti lumazuritu bai-
no lehen”. Lumazuritu baino lehen hil izanak Aresti bezatu bat, urardotu bat eki-
diteko baliagarri izan zen, beraz, herriaren eta kontsentsuaren poeta izatea ekidi-
teko alegia. Egun, seguru asko, bestela ida tziko zukeen Izagirrek Arestiren ingu-
ruan, egun Aresti jada herriaren poeta dela esan baitaiteke, Aresti lumazuritua
nahieran eskaintzen zaigula. Baina hori beste kontu bat dugu, baiki. 

Mermelada Ustela

Ustela aldizkariaren hirugarren eta azken zenbakia bigarrenaren jarraipen
gisa uler liteke. Esan bezala, arduradunak Izagirre eta Saizarbitoria izaten
jarraitu zuten eta Atxagak kolaboratzaile moduan idatzi zuen. Alabaina, beste
kide berri batzuk azaldu ziren halaber, gerora Oh! Euzkadin parte hartuko zute-
nak, eta honenbestez, Oh! Euzkadirako lerroan katebegi garrantzitsua dugu
Mermelada Ustela. Aipatu kideak Iñaki Badiola, Joxan Elosegi eta Joxean Muñoz
dira, Juanba Berasategiz aparte, zeina Zorion Ustelan ere diseinatzaile moduan
aritu izan zen eta hurrengoan ere hala egin zuen. Nukleo hori, eta gero etorri-
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ko diren beste hainbat, Deustuko Uniber -
tsitatetik, EUTGtik, etorria zen gehienbat.
Han ikasten zuen Izagirrek, nahiz eta
inoiz ez zuen karrera amaituko, eta hango
harremanak baliatu zituen aldizkarietara
hainbat kide erakartzeko. Egun Donostia-
ko fakultatean Filologia ikasterik ez dago-
en arren, 70eko hamarkadaren akaberan
eta 80ko hamarkadan pisu nabarmena
izan zuen EUTGk euskal kulturan. Han-
dik pasatakoak izan dira egun euskal kul-
turako eragile garrantzitsuak diren ugari,
eta horietako zenbait Oh! Euzkadin topatu-
ko ditugu. Gerora aldizkari eta argitaletxe
funtsezkoa izango den Susa ere fakultate
hartan sortuko zen Mikel Antza, Mikel
Hernandez Abaitua, Josu Landa, Xabier

Montoia, Eneko Olasagasti eta enparauak medio. 
Estiloan ere ale berriak Zorion Ustelari jarraitzen dio, tonu irreberente, umo-

retsu, zirtolariarekin, eta erreferentzia politiko ugarirekin. Ez dugu, hori bai,
aurreko zenbakiko analisi sakon gisako artikulurik aurkituko. Zorion Ustelan
pisu handia zuten euskara eta literaturaren inguruko hausnarketek, baina Mer-
melada Ustelan ia testu guztiak sormenezko eta fikziozkoak ditugu. Horregatik,
alea salbuespentzat jo daiteke Saizarbitoriaz geroztik sortutako lerro soziologi-
koagoan-edo (batez ere Oh! Euzkadin). 

Analisi sakonena ematen duena editorial itxurako testua dugu, “Ustela”
moduan sinatua den bakarra alegia. Han euskaraz edo espainieraz idaztearen
gaiaz mintzatzen zaizkigu, aurreko zenbakitik datozen hausnarketei jarraiki.
Antza, aldizkaria bi hizkuntzetan, euskaraz eta espainieraz esan nahi baita,
argitaratzeko eskaerak jaso zituzten. Horren inguruko zenbait komentario
burlosoren ostean, honakoa zioten:

Baina batez ere, esan dezagun behingoz, eta sin que sirva de precedente,
porque no tenemos nada que decir en castellano, ni nadie a quien hablar en
castellano, zera, ez dugulako erdaraz mintza ahal gakizkiokeenik.

Euskarara mugaturik daude gure hitzak. Euskararentzat sortzen da gure
kreatibitatea, eta hartan emanen, beti euskaraz sortuko ez bada ere. Hau
ez da zenbaitek usteko duen boluntarismo militantea. Guk, erdal eskoletan
hezitako kalekumeok errazago egiten dugu erdaraz euskaraz baino, zerta-
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rako ukatu, baina zorionez ala zoritxarrez, eta gure boluntateak zer ikusi-
rik ez duela, euskarazko testoetan besterik ezin identifika gaitezke. Irrazio-
nalkeria hutsa beharbada, motibazio subjetiboak noski, inkonszientean
eragin afektiboak, ur amniotikoaren epelean flotatuz jasotzen direnetako-
ak. Ez dira arrazoi makalak literatura egiten duen inorentzat.

Aurreko zenbakian argudiatu moduan, euskaraz idazteak errealitate ezber-
din bati buruz eta publiko bereizi bati buruz idaztea suposatzen du, eta horre-
gatik absurdua litzateke espainieraz edo beste erdararen batean idaztea. Argu-
diatze interesgarria da besteak beste zalantzan ipintzen duelako baita ere eus-
karaz militantziagatik idaztearen ideia. Hezkuntza eta ingurune diglosikoa
medio espainieraz errazkiago idazten dutela aitortu arren, euskaraz idazteko
arrazoia ez dago ideia militante-abertzale batean, hots, Euskal Herriaren bizi-
raupenari zuzenki loturik, baizik eta ideia literario bati loturik. Kontatu nahi
dutena kontatzeko eta modu horretan kontatzeko euskara behar dute, nahiz
eta horrek esfortzu gehigarria suposatu. Euskaraz idatzi eta irakurtzea hautu
bat da, bai, ez da berez naturalki egiten den zerbait, baina hautu izateak ez du
esan nahi aukeraren arrazoiak ez-literarioak direnik. 

Gure hizkuntzak geure literatura dihoakion publikoarekin koinziditzen
du. Hau da, gure publikoa euskaraz irakurtzearen aukera irrazionala egi-
ten duena da, eta ondo diogu aukera esatean, zeren euskaldun izatea akzi-
dental izan badaiteke ere, oraindik zoritxarrez aukera bat egitea da euska-
raz irakurri eta izkribatzea. Euskaraz irakurtzea eta izkribatzea ez da baka-
rrik signo konbenzional batzuk interpretatzen jakitea, beste zerbait
gehiagoren sintoma baizik. Sintomatologia hori, sindrome hori duen jen-
dea, esanen genuke, interesatzen zaigu guri, jende horren aurrean baka-
rrik sentitzen gara gauzak kontatu beharrean, eta zihur gaude gauzak erda-
raz emanen bagenitu ere, interesatu, benetan interesatu, euskaraz irakur -
tzen gaituzten irrazionalak interesatuko liratekeela.

Ez da hizkuntza afera soilik, beraz, idazgai eta idazkerarekin lotuta dagoen
zerbait baizik, eta horregatik, hautua funtsean literarioa da. Elebitasunaren
inguruko hausnarketa batekin amaitzen dute, aurreko zenbakian nolabait
azaldu zena jada. 

Euskararen erabilketa hizkuntza bakarra bezala goien gradora poten-
ziatzea da gure bilinguismoa. Hortik bakarrik etor bailekiguke noizbaitera-
ko espero dugun bilinguismoa. Besteak, legezkoak izanik ere, pasmo bela-
rrak dira, berdintasun formalak desberdintasun errealen iturburu baitira
hor hain zuzen, baxatoxik baxatoxik demokrazia liberalaren tranpa beti-
koa. Noizbait tranpekin harrapatutako abantaila betirakotu nahi izatea.
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Euskaraz aritzea edo idaztea, beraz, ez da kontu formal edo bihurgarria. Hau
da, euskaraz idazten direnak ez dira zuzenki beste hizkuntzetara bihurgarriak, ez
behintzat bidean zerbait galdu gabe. Ideia honen atzean itzulpengintzaren ingu-
ruko kontzepzio oso bat dago, Oh! Euzkadiko aldizkarietan garatuko dena. 

Badira beste testu batzuk egunerokotasunari –izan literario, sozial edo poli-
tiko– lotuak daudenak, denak ere tonu aski zoli eta probokatzailean idatziak.
Batetik, aldizkariaren amaiera aldera, testu labur bat ageri zaigu alderdi poli-
tikoen kanpainetako marketingaren erabileraren inguruan kritiko dena. An -
tza, alderdietako batzuk beren iragarkietarako “deterjente anunzioen bidea,
beren estilo horteraz ongi ezagunak, eta bidaia ajenzietako inaugurazio mode-
loak” aukeratu zituzten eta haren inguruko zenbait burlaren ondoren, honela
amaitzen zuten ustelakideek. 

Baina gusto txarra fomentatuz gehiago saltzen omen. Dena den, ez
dugu asko espero komunikazio bi-de ez-hortera bat aurkitzeko gauza ez
direnengandik. Jendea formatuz konbenzitu beharrean, kultura alienatzai-
le batek geure menteetan urratu dizkigun zirrikiztuetaz baliatzen direnen-
gandik. Ustela ustela hoien estrategia.

1976. urte haren hondarrean bozkatuko zen Erreforma Politikorako Legeari
buruzko erreferenduma, eta hilabete gutxiren buruan antolatuko ziren Espainia-
ko Gorteetarako diktadura ondorengo lehen hauteskundeak. Giro horretan ari
dira idazten bada, Ustelan, eta ikusten denez eta aurrerago are nabarmenagoa
denez, ikuspegi aski kritiko eta eszeptiko batetik. Iritzi publikoan eta alderdi poli-
tikoen gehiengoaren giro triunfalista horri beste aldea ipin tzen zioten. 

Bada beste testu luzeagoa bat, genero (ez)berdintasunari buruzkoa. Tonu
burlatian bigarren pertsonan eta noka idatzita, larrutan egin ondoren gizonez-
koa umiliatzeko zenbait proposamen ematen zaizkio emakumeari. 

1. Hire ondoan konparaketak egiteko erreferenziak falta zaizkinalako
ustetan maitasuna beste inork egin ez zezakeen bezala egin duela pentsa-
tuz lo dagoen animalia bizartsuari eman iezaion zaflada bat muturretan eta
egin ezan gero lo hagoen itxura. Egitekoan harrapatua izateko beldur
bahaiz jeiki hindeke ohetik bi besoak aurreruntz luzatuz eta leiho ondora
inguratu beti alegatu ahal izanen den sonanbulismoaren aitzakia.

2. Zigor fisikoaren kontrako bahaiz gauza egin ondoren bere lo satisfe -
txoa egiteko bueltatzen denean heure abotsaren modulazio leunenaz
baliatuz, neregatik ez du axolik esan iezaion, baina ez zenuke hainbeste lan
egin behar Deustuko Unibertsitatean (edo kaixa do Popular Laboren
kasuak kasu). Insistitu hurrengo goizean, asko kostako bazain ere gosaria
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ohera eramanaz eta gosariarekin Redoxona edo beste edozein konplejo
polivitaminiko.

3. Gomendagarriena hirugarren pundu hau iruditzen zaigu: Ahalegin
hadi ohean bere aurretik sartzen galtzerdi hori edo gorriekin eta posible
ez bazain urdin elektrikoekin, baina gorriekin ahal dunalarik. Braslipetan
agertzen zaianen akonplejaturik zegon gerri gaineko tubularrekin hik ez
uste arren, Tarzan deitu iezaion Pol Niuman edo sex-symbol eta ager itzan
zangoak galtzerdi gorri edo urdin elektrikoekin izera azpietatik.

Beste testu bat Jakin aldizkariarekin da kritiko. Aldizkari hartan ikurtxoak
(“ikurrikoak”, “marraskiloak”, “txarraskiloak”) jartzen hasi ziren euskal idazleei
beren balizko balioaren arabera, eta horrek txikitako eskola katolikoetako notak
gogorarazten zizkietela zioten. Nahiko argiak ziren beren iritzia ematerakoan.

Popatik hartzera bidali nahi genituzke guk modurik finenean txarraski-
lo porroskilo edo hostia hoiekin datozkigun hoiek eta herriko festeetan 
–baina zein orijinal diren batzuk– programaren zuloak betetzeko zaku
karreraren ondoren libururik hoberena, eskritorerik aplikatuena, puntua-
lena edo garbiena aukeratzea bururatzen zaienak.

Eta diruetxeak, kaixak, kaixas o kaixas do povo, eta diruetxeen marke-
ting eta relaciones públicas-en departamenduen aginduetara morrointza-
lan debaldekoan edo bazkari baten truke txibato zalatari kontakatiluarena
egiten dutenak euskararen alde, hau ona eta hau txarra éste el primero,
éste el segundo y éste el tercero gomendatuz.

Azkeneko puntu hau, gainera, beste ildo garrantzitsu batekin lotzen zen,
hots, literatur sariketen kritikarekin. Kritika hori jada Ustelaren lehen zenbaki-
ko Ez dezagula konposturarik gal-en ageri zen aipamen labur batean (“Sariketa
literarioen aurka, liburuak, aldizkariak, poema, bertso ta teatro saioak propo-
satzen ditugu.”), eta kritika gehiago garatuko da Oh! Euzkadin aurrerago ikusi-
ko dugun eran. Mermelada Ustelan kritika landu bat baino trufazko gaztigu bat
bidaltzen zuten. 

Eta konkursoetara presentatzen direnak ere ojo, zeren laister entzun
behar dituzte hoiek ere entzutekoak eta ez etorri guri, nola tonbola den
sosa batzuk ateratzekoarekin, zeren badakizute sosaren truke jartzen due-
nak duintasuna nun lagatzen duen eta hain gaizki bazabiltzate zopa eta
ohea ez zioagu inoiz lankide bati ukatu.

Gainontzeko testuak fikzioaren bideetatik dabiltza gehiago (nahiz eta dago-
eneko aipatu batzuek fikzioaren baliabideak erabiltzen dituzten). Nabarme-
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nak dira, hasteko, unibertsitate munduari eta EUTGri erreferentziak egiten
dizkieten testuak, aurreko aleetan ageri ez direnak eta arestian aipatutako kide
berrien batzearekin zerikusia dutenak. Agertu berri zaigu jada Deustuko Uni-
bertsitateari erreferentziatxo bat. Aldizkariko bigarren testuan, izenburu
gabea bera, azaltzen zaigu beste erreferentzia bat. Hil berri den lagun bati hitz
egiten dion narratzailearen bakarrizketa dugu, hitanoz eta teknika aski moder-
noz idatzia, eta momentu batean ahotsak EUTGn filologia ikasi zuela ematen
du aditzera. Erreferentzia, testu guztia bezalaxe, tonu ironiko eta zirtolarian
idatzia da. Bada beste testu bat fikziozkoa ez dena baina ezta analisi formakoa
ere, eta han EUTGko Maritxu liburuzaina ageri zaigu. Baina testu guztietan
muntazkoena unibertsitateari buruz amaiera aldeko bat dugu. Xarrari zuzen-
dua da, gerora Gaztelupeko Hotsak zigiluaren arduraduna izango zen Jose
Felix Azkarateri zuzendua alegia. Izagirrek dioenez, eta anekdota gisa, Xarrak
garai hartan ez omen zuen parekorik Alde Zaharrean barrikadak eraikitzen.
Kontuak kontu, testu-erauntsi modukoa da, jario etengabe bat, punturik gabe-
ko paragrafo luzexka bat duena.

Baina gauza batzuk ezin dizkiagu katilupean gorde hi, nik hori guztia
konprenitzen diat, zer eginen diok ba, itxurak gorde egin behar dituk,
batez ere unibertsitate erlijiosoetan eta, arrazoi puntta bat ere badutela
aitortzeraino iritsiko nintzatekek, baina ezin konprenitu dudana, eta
behingoa barkatzekoa duk xarra, baina ez baitakit zenbakarrena den
honez geroz, ba esaten nian bezala, hasitakoa bukatu egin beharko, ezin
konprenitu dudana, edo hobeki esateko, gehiago ezin soporta dezakeda-
na, euskal unibertsityarena duk, eta hitz batek bestea, noren izenean ari
zaizkiguk xarra, zer oholkia duk hau, idiak min eta gurdiak soinu, mihina
leku bustian zegok bai, neronek ere bazekiat horrenbeste, baina oraingoan
ez ote dabiltzan mihina hortzak baino aurrerago aterata negok, bueno
xarra, ez didak orain esanen, agerian dagoenak ispilu beharrik ez aizak,
orain arte latin zopaz jan bagaituzte hemendik aurrera baztan zopaz nahi
gaituztek, zera, ahaidearen ahaide pariente, eta herorrek ere badakik
xarra, zopak baraurik denarentzat direla, eta azken finean, abstemioa
denak ezin baitu besterik, eta begira zer esaten diadan, apustu eginen
nikek beren tesina inefableak hauspetik atera eta nola edo hala euskara -
tzen hasiak direla, baietz xarra, euskal kulturarena egin dik, horretarako
hobe ziaketen intxaurrak berotzen jarraitu, berdinean jarraitzeko demo-
krazia antolatzen ditek zenbaitzuek, eta deskulturizatzen jarraitzeko euskal
unibertsityaz apropiatzen dituk ez gutik, baietz xarra, baietz.

Sinatu gabea izan arren testua Izagirrerena dela igartzen da; bertako ikasle
eta Xarraren laguna izateaz gain, halako jario narratiboa eta atsotitz-jokoak
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beste inork nekez egin zitzakeen. Bestetik, Izagirrek behin baino gehiagotan
azpimarratu izan du garai hartan ikaragarrizko ingenuitatea zegoela euskal
kulturaren baitan. Diktaduraren finitzearekin, instituzionalizatze baten ata-
rian zeuden Hego Euskal Herrian, instituzio publikoak (unibertsitatea, telebis-
ta, gobernua, polizia eta abar) osatze bidean alegia, eta horrek itxaropen
gehiegizkoak ekarri zituen hainbat jenderengan Izagirreren ustetan.

Orduan frankismoa amaitu berria zen, zetorren prozesu autonomikoari
buruz esaten ziren astakeriak ezin genituen jasan, eta kulturari buruz ber-
din, ez da sinestekoa zegoen inuxentekeria politikoa. Orain harrituta nago
nolako heldutasuna azaltzen genuen orduan, benetan, entzuten eta ira-
kurtzen genituen gauzek ez baitzuten ez buru eta ez buztanik. (Etxeberria,
2002, 91)

Xarra aipatzen zuen testuak, bada, kritika horren lerroarekin bat egiten du
nolabait, euskal unibertsitatearen balizko zorion eta onurekiko eszeptiko
agertzen dela. 

Izagirrerena dirudien beste testu bat portua eta portu giroa deskribatzen
duena dugu. Idazkera aldetik ere, aurretik aipatutako jariotik franko du eta
hainbat ahots nahasturik bilbatzen du testua. Ziur aski honakoa da Izagirreren
obran portua hain modu presente eta indartsuan azaltzen den lehenengoeta-
koa. Bere hastapenetako poesian hain presente dagoen irudi surrealistaren
erabilera apenas dago, konparazio agerikoren bat (grua flotanteak hipopota-
mo bat dirudi) eta metafora ederren bat (oilo-ipurdia egiten zaio itsasoari)
izan ezik, eta horren ordez elementu errealisten pilaketa gordina ageri zaigu.
Portuaren degradazioa eta joan-etorria ondo irudikatzen dizkiguten elemen-
tuak: gruak, bandera ezezagunak, tximiniak, trenbidea, marinelak... Testuaren
zati handiena, hain zuzen, elementuen segida bidez osatzen baita.

hatzamarta herdoilduak, kresal usaina, aingurua zaharrak, boiak,
arrantzontzi lotuak, eskailera labainak, Txileko fosfatoa eta Gineako enbo-
rrak, ah, grumetea izateaz amets egiten genueneko korsario beltza, solda-
dura utziak, karabinero estraperlozaleak, kablea, kuilara, kakoa, enbarka-
lekua, mastak, mangera, traktore sudur-motzak, komunak, erlojua, taile-
rrak, tinkagailuak, burdin-kizkurra, asturiano hordiak, kristal zikin
hautsiak.

Edo hurrengo parrafoan. 

Toldo berdez estalitako fardoak, tegi berriak, ate gris hertsiak, batelak
eta txintxorroak, begira, ea dakizun nongoa den bandera hori, draga, kon-
tainerrak, kamioiak, garai batetan platanoak ekartzen zituzten, eta kokoak
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ere bai, eta kafea, eta azukrea, oraingo marinelek ez dute areterik erabil-
ten, aduana, komandantzia, bizikleta zahar bat, kai honek kuadrantea du
izena, pertsiana berdetako etxe horretan bizi naiz ni, azetileno botilak,
katemailak.

Aldizkariko Atxagaren kolaborazioak ere sormenezko testuak dira. Horie-
tan ezagunena, ziur aski, Lizardi, Rimbaud etorri duk hitaz galdezka poema genu-
ke, Mikel Laboak Sei diskoan kantu bihurtuko zuena. Beste poema nabarmen
bat Lauaxeta gogoan dugu, Laukizeko poetaren omenez idatzia eta Etiopian
argitaratuko zuena pare bat urte geroago. 

Saizarbitoriarenak diren beste zenbait testu ere aipa daitezke. Batetik, aldiz-
karien hasieran dagoen artikulu bat, zoroetxeen ingurukoa. Foucaulten teo-
rien oihartzun nabaria duen artikulu horretan dio: “zoroetxearen zeregina
arrazoinezaren anulatzea izan da; eta enzierroa ideolojikoki justifikatzea, psi-
kiatriarena”. Saizarbitoriaren literaturgintzan konstante bat izan da psikiatria-
ren inguruko kezka. Mikel Hernandez Abaituak idatzi zuen Ene Jesus eta psiko-
analisiaren inguruko erlazioaz; Hamaika pauso nobelako protagonistetako bat,
J.J. Lasa, psikiatra da; eta Mari Jose Olaziregik ere idatzi du Rosettiren obsesioa
eta psikoanalisiaren arteko loturaz (2004). Berriki Markos Zapiainek argitara-
tutako Saizarbitoria eta Iraganan ere beste horrenbeste azaltzen da. 

Psikoanalisiaren aferaz gain, artikulua Samuel Becketten pertsonaia (eta
alter egotzat har daitekeen) Belacqua Shuah aipatuz amaitzen du. 

Zoroetxea, behar den garaiean behar den bezala farra edo negarra egi-
ten, maitatzen eta gorrotatzen, dudatzen, desiratzen, konbenzionalki orru
egiten ez dutenen gordelekua. Belacqua Shuah Beckettiarrak zion bezala,
gure bihotzak ere han daude.

Ezagun denez, Beckett dugu Saizarbitoriaren idazle kuttunetako bat, eta
bere obrak haren eragina jaso izan du Hernandez Abaituak (2008) erakutsi
duen moduan. 

Saizarbitoriarena izan daitekeen beste testu batek bi maitaleren ibilera iru-
dikatzen du, eta paseoan doazela elkar hartzeko ibilbidea deskribatzen da,
lehen ukitu ia ausazkoetatik elkar besarkatze suharreraino. Urrats bakoitzari
izen bat ipintzen dio: “Bertizeen musu zoroa”, “Biligarroen habia”, “Elurrezko
hatzaparraren hotzikara” eta abar. Saizarbitoriaren obran ia beti azaltzen dira
bikote arteko harremanak. Horren baitan, elkar ezagutzen ez duten edo eza-
gutu berri diren neska-mutilen hurbiltze mugimenduak arakatu izan ditu
artez. Horietan nabarmenetarikoak dira Rosseti-ren obsesioan protagonistak Vic-
toria ezagutzen dueneko pasartea edo Martutenen Harri eta Keparen arteko



enkontrua aireportuan. Mermelada Ustelako testua ildo horretako estilo ariketa
moduan uler liteke bada. 

Beste testu bat Oteizari buruzkoa da. Oso pieza laburra da eta espazio han-
diena Oteizaren deklarazio baten aipuak hartzen du. Euskarari buruz dihardu
eskultorea: “Amo tanto al euskera, que yo sólo sé que mi euskera sólo se apren-
de en la teta de la madre”. Aipu luzearen ondoren halaxe irakurtzen ahal da
asmo zirikatzaile agerikoaz: “Eta abar eta abar. Deus, qui nos annua Apostolo-
rum tuorum Philippi eta Jacobi solemnitate laetificas; praesta, quaesumus; ut
quorum gaudemus meritis, instruamur exemplis: –Quosque tandem Juan
Quosque”. Oteizari buruzko testu burlatiak aurkituko ditugu aurrerago ere,
baina hori ez zen izan Saizarbitoriak eskultoreari botatako lehen eztenkada.
Zeruko Argiako “Gazte naiz” atalean jada polemikatxoa izana zuen Oteizarekin,
eta ez zen hain justu donostiarraren artista eta pentsalari gustukoetarik. 

Bada aldizkariaren amaiera aldera ipuintzat jo daitekeen testu azpimarraga-
rri bat orobat. Teknika modernista bistakoaz idatzia da. Alde batetik, aurrera
egiten ez duen elkarrizketa beckettiano baten bidez, bi maitale irudikatzen
dira ohean haurra edukitzearen inguruan solasean edo; bestetik, bigarren
pertsonan idatzitako zatiak tartekatzen dira, non familia bilkura bat deskriba -
tzen den nouveau roman-eko teknika narratiboez baliatuz: detaileen deskriba-
pen xehe obsesiboa, ahotsen gurutzaketa, eta abar. Elementu horiek guztiek
testua Saizarbitoriarena izan daitekeela pentsatzera garamatzate, baina egiaz-
ki, aipatutakoen artean zalantzazkoena da ziur aski. 

Artikuluak sinadura gabeak badira ere, bi salbuespen daude, editorial itxu-
rako “Ustela” moduan sinatutakoaz aparte. Batetik, J.Ig. Garmendiak sinaturi-
koa eta Paristik idatzitakoa. Zorion Ustela irakurri ostean bidali zien ustelakideei
eta aldizkariarekiko miresmenetik idatzitako testua da. Garmendiak Hitzakia
liburua argitaratuko zuen denbora gutxiren buruan Izagirreren eskutik, zeina
Potten iruzkinduko zuten aurrerago ikusiko dugun gisara. Halaxe azaltzen
dute aldizkariko arduradunek nola iritsi zitzaien Garmendiarena: 

Hiru gutun, hiru, jaso ditugu Zorion Ustela argitaratuz geroztik: Alfabe-
tatze talde batena ale bat eskatuz –alea eta guante pare bat bidali genien,
eskuz esku pasatzean inor kutsa ez zedin–, inprenteroarena bestea, betiko
inposiblea eskatuz gizarajoa, eta hirugarren hau.

Halaxe amaitzen zuen Garmendiak artikulua, Ustelakoei eta kidekoei agur
eginez.

Eta guk Euskal Herria eginen dugu, euskaraz jantziko dugu gure hitza
besteek ikas dezaten eta gu gu izan gaitezen, aspertu baikaituzte hainbeste
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lelo eta berritxukeriarekin, bai goikoek, bai behekoek MUGALDE HERRI-
KOAK GARA.

Nahiz gutxi izan, ez gara azken mohikanoak eta denok agurtzen zaituz-
tegu bihotz eta ipurdiz:

Zorion Ustelaren izenean marrubi bila dabiltzan agure guztiei agur
Zorion Ustelaren izenean sua pizteko egur bila mendira joan diren

lanik gabeko guztiei agur
Zorion Ustelaren izenean larrurik jo gabe lo egiten duten sifilitiko guz-

tiei agur
Zorion Ustelaren izenean beldurrez pixa egiten pekatuan harrapatu

dituzten guztiei agur
Zorion Ustelaren izenean oraindik zerurik izanen dugula sinesten

duten guztiei agur
Zorion Ustelaren izenean infernua zerua baino maiteago duten guztiei

agur
Zorion Ustelaren izenean zimaurtegiko arrosak maite dituzten guztiei agur
bedi zuekin ZORION USTELA.

Sinatutako testua zen baina autorea ezezaguna zen –eta izaten jarraitzen
du– hala aldizkarien egileentzat nola euskal irakurlegoarentzat. Beste kasua
guztiz ezberdina zen. Lehenago aipatu moduan, Gabriel Arestiren poema bat
argitaratu baitzuten ale horretan, hain zuzen ere Canico et Belchitine liburuaren
argitalpenaren harira Arestik Saizarbitoria egurtzeko baliatu zuen poema,
kasu honetan euskarara itzulia emana. 

Ustela Saila

Aldizkariok argitaletxe berrien sorreran izan zuten garrantzia ikusteko aski da
Ustelaren kasuari erreparatzea. Gerora egongo ziren saiakera gehiago –Potten egi-
tasmo eternal ez gauzatua– eta handiagoak –Susa, Pamiela...–, baina Ustela bera
argitaletxe bilakatu zen aldizkariaren akaberarekin. Mermelada Ustela argitaratu eta
hilabete gutxiren buruan argitaratu zen Ustela Sailaren lehena, Izagirreren biga-
rren poema-liburua izango zena: Oinaze zaharrera. Liburu salmenta harpidetza
bidez egiten zen, orduko edo aurreragoko beste zenbait proiekturen antzera (Lur
esaterako), eta Ramon Etxezarreta eta Josetxo Lizartza ibiltzen ziren EUTGko kla-
seetan harpidedunak bilatu nahian (Hernandez Abaitua, 2010, 48). 

Ustela Sailaren azkeneko liburua 1983ko abenduan plazaratu zen, Jose Luis
Otamendiren Azken undinaren kaira. Ia zazpi urtetan hemeretzi erreferentzia
argitaratu zituzten, ia hiru liburu urteko, ez nolanahiko zenbakia alafede, argi-
taletxe aski txikia izan zela kontuan izanik. Sailaren arduradun nagusia Izagi-
rre zen, berak egiten zuen editore lana.
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Haren laguntzailea Joxemari Olaizola izan zen, militante anarkista bat,
gerora CGTko idazkari nagusi izandakoa. Olaizolak Donostiako Kolon pasea-
lekuko inprimategi baten kontaktua zuen eta han argitaratu zituzten liburu
guztiak. Horretaz gain, kontu administratiboez arduratzen zen, Izagirreri oso-
ki lan editorial literarioaz arduratzen uzten ziola. Liburuak publikatzeko zigilu
bat behar zen, azpiegitura ekonomiko eta legala alegia, eta hasieran Izagirrek
ez zuen halakorik. Orduan, trikimailu bat baliatu zuen lehenengo liburuak
argitaratzeko “Autor-editor” figurari helduz, hots, auto-edizio moduan. Lehen
liburuak, beraz, Izagirrerenak bailiran publikatu zituen, non, esaterako, Ibon
Sarasola Izagirrek erabiltzen zuen goitizen bat litzatekeen. Liburu batetik
aurrera kontua normalizatu behar zuela ikusi zuen eta halaxe joan zen Iñaki
Mujika Arregi “Ezkerra”rengana laguntza eske. Baita honek eman ere; halaxe
argitaratu ziren hortik aurrerakoak Hordago argitaletxearen zigilupean baina
askatasun editorial erabatekoz. 

Izagirrek berak dioenez, garai hartan ez zen argitaratzeko bide ugaririk
bere inguruan. Nagusiki bi aukera zituzten: Kriselu batetik, Aresti hil ondoren
Haranburu Altunaren eskuetan geratu zena, eta Gero27 bestetik, jesuiten ingu-
ruko argitaletxea. Lehenengoan argitaratu zuen Itsaso ahantzia Saizarbitoriak
bidea eginda, baina geroztik ez zuen gogo handirik han argitaratzen jarraitze-
ko. Gerori, bestetik, apaiz kutsu handiegia hartzen zion. Baziren argitaletxe
gehiago, jakina, baina Izagirreren eremutik kanpo geratzen ziren –Leopoldo
Zugaza– edo oraindik sortzeke edo lehen urratsak ematen ari ziren Elkar eta
Erein. 

Bestetik, Izagirrerentzat garrantzitsua zen argitalpen prozesuaren bide guz-
tiak bere esku izatea, edo behinik behin, bere kontrolpean. Ikusi dugunez,
aldizkarien argitaratzeak argitalpen prozesuaren inguruko gorabeherak ikas-
tea ekarri zien baita ere, eta horregatik, uzkur ziren beren testuak euren
eskuetatik erabat kanpo zeuden besterengan uzteko. Atxagak berak ere bere
bide propioetatik argitaratuko zuen Etiopia esaterako. 

Azkenik, Ustela Sailean argitaratu ziren testu gehienak ez ziren oso luzeak,
opera primak izan ziren asko, eta, beraz, argitaletxeen zirkuitu arruntetik kan-
po geratzen ziren testuak ziren. Testu mota horiei bidea eman zien, bada,
Ustela Sailak, edizio sinple baina mimatuekin. Izan ere, horietako hainbat
liburu marrazkiez lagundurik argitaratu ziren, kutsu estetiko bereziarekin.
Oinaze zaharrerako poemek, esaterako, Juanba Berasategiren ilustrazioak dituz-
te bidelagun. 
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Hemeretzi titulu horien artean izen nabarmenak aurkitzen ahal dira.
Denak izan ziren liburu berriak salbu eta Saizarbitoriaren Egunero hasten delako.
Lur-eko lehen argitalpena agortua zegoen eta hala argitaratu zen bigarrena
Ustelan. Tituluen artean dugu, esaterako, Pello Lizarralderen lehen liburua,
Hilargiaren hotzikarak. Jose Luis Otamendiren lehen poema liburua ere, Egun-
senti biluzia, Ustelak argitaratu zuen28, Jokin Ansorenaren (Alex Azkue izenor-
dez) lehena bezalaxe. Rafa Egigurenen opera prima ere, Txipiroiren bat edo bes-
te, Ustelan plazaratu zen, eta baita Joxe Agustin Arrietarena ere: Bidaia - Termi-
tosti. Horietaz gain, Ibon Sarasola eta Jon Casenave (Potten ere aski aktibo izan
zena ikusiko dugun moduan) eta Maripi Solbesen lanak eman zituen argitara
Ustela Sailak besteak beste. 

2.6. Pott

Ustelako bigarren eta hirugarren zenbakian kolaboratuko bazuen ere, ikusi
dugun moduan, Atxaga taldetik irten eta ingurune literario berri bat sortu
zuen Bilbon. Urtebete baino gehiago igaroko da Mermelada Ustelatik Pott aldiz-
kariaren lehenengo zenbakiraino, Pott bandaren berriemailea izeneko aleraino.
Haatik, 1977ko irailean hasi ziren aldizkaria sortzeko prestaketak. Atxagak eta
Joxemari Iturraldek elkar ezagutzen zuten ia nerabe zirenetik eta biak hasi
ziren elkartzen Tolosako Frontoi Kafean aldizkariaren egitasmoa mamitzen
joateko. Atxagak Jon Juaristi ezagutzen zuen Bilbotik, eta baita Ruper Ordori-
ka ere. Deustuko unibertsitatean ezagutu zuen Ordorikak Joseba Sarrionandia
eta azkeneko horrek ekarri zuen taldera, azkenik, Manu Ertzilla. 

Ertzilla Bilboko jesuitetan irakasle zen garai hartan. Iturralde filologia erro-
manikoa ikasitakoa zen Iruñean, eta Ondarroan zebilen ikastola batean irakas-
le, besteak beste ingeles eta literatura irakasle. Juaristik filologia erromanikoa
ikasi zuen Deustun eta Sevillan. Urte haietan Aresti zuen idolotzat eta haren
lanak editatzen eta espainierara itzultzen ziharduen. Ordorikak Deustuko Uni-
bertsitatean ikasi zuen eta bertan Panpina Ustela aldizkariaren banatzaile ibili
zen. Sarrionandia zen denetan gazteena. Deustuko Unibertsitatean ari zen
ikasten euskal filologia, eta luze gabe UNEDen hasi zen halaber fonetika ira-
kasle gisa lanean. Ibaizabal aldizkarian argitaratu zituen lehen poemak eta
Zeruko Argian lehen artikuluak. Hain zuzen Zeruko Argiako horiek arretaz ira-
kurtzen zituen Atxagak eta Ordorikaren bidez (Deustuko Unibertsitatea tarte-
ko) lortu zuen taldera inguratzea. 
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Horiexek izan ziren Potten hastapenak, baina luze gabe zenbait kide urrun -
tzen joango ziren motibo ezberdinengatik. Juaristik pixkanaka ardura gutxia-
go hartu zituen29, Ertzillak bezalaxe; Ordorikak soldaduskara joan behar izan
zuen eta Sarrionandia atxilotu egin zuten 1980an. Hala, taldearen azkeneko
alea, Pott Tropikala, Atxagaren eta Iturralderen artean argitaratu zuten funtse-
an30 (Iturralde, 2015). 

Taldearen aitzin asmoa, hala ere, editorial bat sortzea zen, lehen aleko
sarrerako testuan adierazi zuten moduan. 

Ukatu egin digute, oraingoz, derrigorrezko zenbaki editorialea; baina
burokraziaren mirakuluak ez gaituzte alderatuko. Bien bitartean, hau
bezalako panfloen bitartez jakinen duzue gutaz. Hitz bat oraindik: edito-
riale bat ez da beti sortzen plangintza kulturalaren hutsuneak betetzea-
rren. Ez gaude horri begira. 

Kontrazalean iragartzen zen zein izango zen editorialaren lehen zenbakia:
T.S Elioten Lau Quartetto poema liburua, Arestik euskaratua. Gerora, arazo
burokratiko eta ekonomikoak gorabehera, erreferentzia bakarra aterako zuen
Pott Liburutegiak, Atxagaren Etiopia, eta argitaletxe baten argitalpena bainoa-
go autoedizio bat izan zela esan daiteke, eta honenbestez, hastapeneko asmoa
ustela –barka hitz-jokoa– irten zela. 

Atxagak erabilitako terminoa baliatuz, honakoek osatzen zuten taldearen
bilbografia. Taldea Arriaga antzokiko kafetegian bildu ohi zen astean behin edo
bitan bilerak egiteko, literaturaz eta etorkizuneko egitasmoez hitz egiteko.
Gero leku horretara bertara edo Zazpi Kaleetako Cantábricora joaten ziren
afaltzera (Arriagako afarietara taldearen inguruko jende gehiegi joaten hasi
zenean). Atxagak Villarías kalean zuen bulegoan ere egin izan zuten bileraren
bat. Osteko hitz-aspertuak, Iturriza kaleko JK koktelerian egiten zituztenak, tal-
dearen bizimoduaren parte bilakatu ziren halaber. 

Potten anagrama Remigio Mendiburuk diseinatu zuen, eta laugarren alean
aditzera emango zuten moduan, debalde egin zuen lan hori. 

Pott argitaratzeko lanak (eta baita Etiopia ere) taldekideen esku egon ziren,
testuak idaztetik hasita, aleen taxutze eta banaketaraino. Atxaga zen batik bat
kontu tekniko eta kudeaketakoez arduratzen zena, “gerentea” (Etxeberria,
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2002, 28). Banaketarekin aski arazo izan zuten, ikusiko dugunez, eta beren
kabuz ibiltzen ziren autoa hartuta leku batetik bestera aleak zabaltzen. Horie-
tako batean, esaterako, Iruñeko Gaztelu Plazan jardun ziren aldizkaria saltzen
San Ferminetan. 

Pott bandaren berriemailea

1978ko martxoan argitaratu zen, eta
aldizkaria bainoago panfleto moduko bat
izan zen. Ustelakoak 35 orrialderen buel-
tan ibiltzen baziren, honakoak 16 orrialde
baizik ez zituen. Ikusi berri dugun
moduan, izenak berak aditzera ematen
duen eran, argitaletxea sortu aurretiko
publikazio txiki moduko zerbait izan zen,
asmoen berri eman eta testutxo batzuk
plazaratzeko helburuarekin. 

Kontu kuriosoa da Potten lehen zenba-
ki hau, gainontzekoak bezalaxe, estilo eta
tonu aldetik gertuago dagoela Zorion Uste-
la eta Mermelada Ustelatik Panpina Ustelatik
baino. Lehen aleko iluntasunaren, herio -
tzaren presentzia aski dramatikoarekin,

zantzu gutxi geratzen dira Potteko testuetan, eta, aldiz, Ustelako beste bi zenba-
kitan presente ziren irreberentzia, eta lotsagabekeriatik franko izango dugu.
Horrek ez du esan nahi derrigorrez handik jaso zuenik Pottek hori guztia; izan
ere, Bilbon eszena artistiko-politiko aski transgresorearekin izan zuen harre-
mana Atxagak, denbora gutxiren buruan Euskadi Sioux aldizkaria sortuko zute-
nekin eta baita luze gabe (1978an) Txomin Barulloko kide izango zirenekin.
Horiek franko zuten halaber transgresiotik, lotsagabekeriatik, zirtotik, burla-
tik. Panpina Ustelatik zerbait gordetzekotan, umore beltza gorde zuten Pottera-
ko.

Aipatu sarrerako testu horren ondorengo testua, esaterako, Berriak izeneko
zerrenda luze bat da, balizko esamesa eta albisteen gezurtatzeen zerrenda bur-
latia. Aho bizarrik gabe idatziak denak ere, bistan denez; esaterako:

-Ez da egia Ortzi deputatua gauez Dr. Jekil bihurtzen denik. Baina
aunitz amek erabiltzen dute falazia hau beren haurrak izutzeko.

-Ez da oraindik konfirmatu Joxe Azurmendik, Euskal Ezker Abertzalea-
ren Krisia delako gozari jermanikoa goizero armosatzen duenik.
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-Ez da korrektoa J. M. Torrealdairen idazlanak antologia dada batetan
sartu dituztenik, bere hitzaurrean baizik.

Horretaz aparte, bi literatur erreferentzia esanguratsu ageri dira zerrenda
horretan. Batetik Gabriel García Márquez eta bestetik Jorge Luis Borges. Biak
ere autore garrantzitsuak izango dira taldean.

-Ez da egia Garcia Marquez hegoamerikar idazlea macondarra denik.
Bere askaziaren kontu oro harrokerizkoa dela eta ez dezala nehork sinetsi
agintzen eta esijitzen du Koronel Buendiak.

-Euskaldun nekazari talde batek, Borgesen El Congreso ipuina irakurri-
ta agiri bat publikatu du, ohar bi eginez: a) Bazkalekuaren teoriaren araue-
ra Fermin Eguren ez da euskalduna eta, gainera, b) Gauzak bere tokian
ipintzeko euskaldunek bere historian zehar behiak gobernatu egin badi-
tuzte, beraz ez du inoiz liburuak esprimitu besterik egin. (1) Pott bandako
apatridak eta banda berbereko liberalak halere bere diskonformitatea
adierazi nahi dute berri honen aurrean: Biba Borjes, biba.

Azpimarra dezagun García Márquezi Literatur Nobel saria eman baino urte
batzuk lehenagokoa dela aipua, saria 1982an eman baitzioten kolonbiarrari.
Horrekin esan nahi dudana da idazlearen famatze behin-betikoa baino lehe-
nagotik zutela Potten haren ezaguera. Joxemari Iturraldek, esaterako, uniber -
tsitate garaian irakurri zuen estreinakoz idazle kolonbiarraren lana. Ezagun
denez, García Márquez dugu errealismo magiko deitu izan zaion literatur
korrontearen adibide paradigmatikoenetakoa, eta Atxagaren Obaba mundua,
esaterako, errealismo magikoarekin lotu izan dute zenbait kritikok (Gabilon-
do, 2013). Egiazki, García Márquezen kanonizazio prozesua eta Obabakoaken
idazketa aldi berean gauzatu ziren, eta Macondo eta Obabaren arteko parale-
lismoak ez dira gutxi. Biak daude, nolabait, haurtzaroko munduetan –Aracata-
ca eta Asteasu hurrenez hurren– oinarrituak eta biak desagertu zitzaizkien
nerabezaroan edo nerabezaroaren atarian31. Biak dira, gainera, mundu erdi-
fantastiko erdi-errealistak. 

Borgesen erreferentziak idazle argentinarrak El Congreso ipuinean euskaldu-
nei buruz egin zuen aipu sonatuaz dihardu. Honela zioen ipuin hartako
narratzaileak:

Nunca Fermín Eguren me pudo ver. Ejercía diversas soberbias: la de ser
oriental, la de ser criollo, la de atraer a todas las mujeres, la de haber ele-
gido un sastre costoso y, nunca sabré por qué, la de su estirpe vasca, gente que
al margen de la historia no ha hecho otra cosa que ordeñar vacas.32
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Aipu hartatik, beraz, euskaldun nekazarien agiriarena. Ale horretako bertako
beste testu batean ere kontuaren inguruan idatzi zuten, Diglosak izeneko artiku-
luan hain justu. Borgesen ipuineko aipua ipintzeaz bat, honakoa iruzkintzen dute:

Zalantzatik kanpo dago herri honetan perito industrialak eta abokatu
ekonomistak unaiak baino askozaz ugariagoak izaten direla. batek igar di -
tzake nortzu izan ziren sanbenito hau jantzi zigutenak, baina ez genioke j.l.
borgesi hain zuzen euskaldunak vaqueiros de alzada edo pasiegoekin
nahastearen hobena leporatu behar. zeren borges itsuak manaiatzen duen
topiko hau eidos/imago edo irudi plastiko bat baita. pinturan sortu zen
euskal arkadia.

Dagoeneko aipatu dugu zerbait Atxagaren Borgesekiko zaletasunaren ingu-
ruan, baina ez da bakarra, Atxagak berak azpimarratu izan du Sarrionandiaren
literaturaren eta Borgesenaren arteko harremana (Etxeberria, 2002). 

Zenbaki horretako artikulu sakonenean ere, Poema liburu baterako hitzaurre bat
izenekoan, Borges ageri zaigu beste behin. Pott Bandako Apatridak sinatua da
artikulua. Jon Kortazarren arabera (2003) Atxaga izan daiteke artikuluaren egi-
lea eta neronek ere bat egiten dut hipotesi horrekin. Bertan aztertzen diren
gaiak eta horiek lantzeko modua Pott bandaren bragan argitaratuko den beste arti-
kulu baten, Kritiko literarioaren aideplano konplexuaz eta beste zenbait arazo xelebrez tes-
tuaren oso antzekoak dira. Artikulu hori ere pseudonimoz sinatua bada ere, gar-
bi dago bertan ematen diren arrasto batzuengatik Atxagarena dela. Bestetik, Poe-
ma liburu baterako hitzaurregai baten zenbait erreferentzia, bereziki Guy
Debordena, Atxagaren garaiko erreferentzia garrantzitsuenetakoak ditugu. 

Artikulua euskal kulturaren egoeraren analisia da eta azterketaren sostengu
teorikoan autore garrantzitsuena, esan bezala, Debord situazionista. Hamarkada
igaroa zen Maiatzaren 68tik baina oraindik orduko hainbat erreferente indarre-
an zeuden bistan denez. Izan ere, Guy Debord pentsalari oinarrizkoa izan zen
ebento hartan; militantzia letrista eta situazionistan aritu zelako lehenik, eta
68koak eztanda egin baino justu urte bat lehenago argitaratu zuen La société du
spectacle liburu eraginkorragatik batez ere. Ezkerraren eta marxismoaren bide
berriak erakusten zituen liburuak eta Deborden pentsamenduak oro har, kapi-
talismoarekin bezain kritiko zena sistema burokratiko sobietarrarekin. Kultura-
ren arloan garrantzia berezia izan zuen gainera, oinarriaren eta superestruktu-
raren arteko erlazioaren irakurketa marxista ortodoxoa kritikatu zuelako kultu-
ra eta artearen indar iraultzailea azpimarratuz. Situazioak edo ekintza
situazionistak eta haietan erabilitako lanabesak, détournement (desbideraketa)
sonatua kasu, indar horien gauzatzea besterik ez ziren. Atxaga orduan mugitzen
zen inguruneak ideia situazionisten eragin nabaria zuen. Txomin Barullo ingu-
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rukoek, esaterako, situaziotzat edo simulakrotzat jo daitezkeen zenbait ekintza
egin zituzten: Bilboko gotzainarekin emanaldi bat lotu, katedralean koro alema-
niar bat zirelakoan, eta kantu probokatzaile eta lohiak –Elizarentzat– kantatzen
hasi; Bilbao Bizkaia bankuko Abandoko egoitza hustu, eta abar.

Testuan ez da Debord esplizituki ageri baina nabaria da lerroen gibelean
dagoen sostengua haren teoria dela. Espektakuluaren gizartea eta espektaku-
lua literalki aipatzen dira behin baino gehiagotan: “Espektakuloa da nagusi.
Literatura moeta asko hedatu bada, arrazoi extraliterario –eta gainera, boterea
dagoela tartetik jakina– bategatik izan da”. Artikulua euskal literaturaren kriti-
karen kritikatik abiatzen da euskal kulturaren, eta zehazki, Euskadi Ofiziala
deitzen duenaren kritika zabalago bat egiteko. 

Irakurlearen epaile izaeraz kexu da testua, hau da, literatur lan bat epaitzea
kritikatzen du. Epaiketa oro, balorazio oro, arbitrarioa dela argudiatzen da eta
ez dela zertan ibili behar, bada, obra baten euskara mailaz, erabilitako iturriez
eta beste kontuez epaitzen. Dinamika hori espektakuluaren gizartearen dina-
mikaren baitan sartzen du hain zuzen ere. 

Epaile-epaitu bikotea, honi dagokion konpetibitatea eta ierarkia litera-
turgintzaren ardatz ba dira, jakina, gizartekera berezi batean kokatzen
dugula geure aktibitate hau. Espektakuluaren gizartean. Honen barnean,
berorren filosofiaz hornitua. Harreman faltsuztatu bat lehen esan bezala,
non azken finean, edonon eta edonola, merkantzia azalduko den. Mer-
kantzia huts bat liburua. Eta egileok ere gogoz sartzen gara zirku horretan.
Sariketa literarioak, prolifikotasun bitxi bat, photoak. Zein absurdoa.

Euskal literatura eta kulturaren txikitasunak ezinezko egiten du muntaia
handirik, espektakulu handirik egotea, baina hala ere egon badago logika
horren baitan sartzen den esparrurik Atxagaren ustez. Horixe da hain justu
Euskadi Ofiziala. 

Baina hemen Euskadi Ofiziala sarritan deitu izan dudana errealitate
boteretsu bihurtzen ari da azken aldi honetan. Euskadi Ofiziala, España tti-
ki bat. Euskal polizia, euskal katedratikoak, euskal eliza eta euskal tituloak.
Euskadi ofizialak, sustantiboa dagoen bezala utziz, adjetiboaz kezkatzen da
bakar bakarrik. Horregatik behar dira, euskal star literatoak. Batzuk horre-
tara prestatuko dira, noski. Borrokatuko gara posturen bat hartzen. 

Eta Euskadi Ofizial hori sostengatzen duen literatur kritikagintza ez da taxuz-
koa: “Gure kritika, kritika arbitrario bat da, mafia (eta ez magia) arazo bat. Balo-
re literarioak bost axola, ideologia edo arrazoi taktikoak edo elkarrekin eginda-
ko bazkariko autobonboak”. Puntu honetan artikuluaren anbiguotasuna nabar-



mendu behar da. Hasiera batean kritika ororen izaera ezinbestez arbitrarioa
azpimarratzen bada ere –eta artikuluan aurrerago argudio-bide hori garatuko
du–, orain kritika zilegi eta ez-arbitrario baten posibilitateaz dihardu Atxagak.
Zilegi den kritika irizpide literarioetan oinarritua litzateke (atzera ere autono-
miaren auzia) eta beraz, kritika oro ez litzateke arbitrario. Kontua da, hain justu,
taxuzko kritika horren faltan dela euskal kultura haren ustez. 

Horrekin batera, Atxaga kexu da Euskadi Ofizial horren baitan sartzen ez
diren autoreei ez dielako kritikak jaramon zipitzik ere egiten. Kritika, bere
ustez, ez da irizpide literarioaz gidatzen baizik eta euskal kulturaren erdigune-
an kokatzen diren autore ospetsuen arabera. Ipintzen den adibidea Amaia
Lasarena da –Manu Ertzilla Potteko kidearekin batera–, zeinaren Hitz nahas-
tuak liburuari kritikak kasurik egin ez ziola arbuiatzen den artikuluan. 

Zenbait kontzeptu marxista erabiltzen ditu Atxagak amaiera aldera bere
argudioa garatzeko. Irakurleen kontsumo eta gustuak berezkoak ez direla
nabarmentzen du, hots, botereak ezartzen dituela. Hori da alienazioaren izae-
ra hain zuzen, indibiduoak naturaltzat jotzen dituela botereak ezartzen diz-
kion gustu eta enparauak. Makinaria alienante horren piezak lirateke, besteak
beste, This is America33 eta Los cuarenta principales esaterako. Alienazio horrexe-
gatik lukete haurrek gustukoen halaber Heidi telesaila. 

Gauza bera gertatzen da literaturarekin. Literatura ere, logika alienanteari
jarraiki, botereak gobernatua dugu. 

Literatura moeta asko hedatu bada, arrazoi extraliterario –eta gainera,
boterea dagoela tartetik jakina– bategatik izan da (...) Hemen ere, epaike-
ta eta literatura bera bitartekotua, mediatizatua, dago. Botereak behar tzen
du egile honen edo haren zabalkuntza. Ez bakarrik batzuk dirudunak eta
besteak gizarajo batzuk direlako. Kritika arbitrarioa delako ere bai. Botere-
ak, hemen, beste izen bat du, Euskadi Ofiziala deitzen da. Mafiak, balora-
keta estupidoak, propaganda eta beste hortikan sortzen dira. Arrazoi des-
literarioak nagusi. 

Zerk definitzen du edo zeintzuek osatuko lukete Euskadi Ofizial hori? Atxa-
gak argibideak ematen dizkigu. Sozialdemokrazia populista moduko batek
osatuko luke, Espainiako kulturaren kopiatze soil bat eta euskaldun guztien
batasunaren bilatze bat. “Denok anaiak gara, euskaraz izkribatzen den oro ona
da, ondo dago. Aski da. Kultura nazionala egin, jaso edo indartu egin behar
da”. Horren baitan, indibiduoaren ahalmena ez da aintzat hartzen, helburu
orokorragoaren (nazioa, naziogintza) baitan geratzen da mugaturik. Kultura
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Bat (bakarra) da Euskadi Ofiziala, eta finean boteretsuen kultura sustatzen du.
“Azpitik talde indartsuenaren haizea dabil hauspotzen –dirudunena etab–
planteamendu hori, bai, hor dator gure anai burjesa”. Horren aurrean Atxa-
gak, Ustelako manifestu fundazional haren ildotik, literaturaren autonomia
aldarrikatzen du. “Literaturan, lehenengo gauza literatura egitea da (jauna
jauna, zenbat aldiz)”. 

Artikulu garrantzitsu haren zentzu berean doa beste laburrago bat, Pott
Man ezizenez sinatua dagoena hain justu. Atxagarena delako itxura guztia du
hark ere, eta bestearen aldean, modu esplizituagoan lantzen du kontrakultu-
raren gaia. Deborden analisi-gai funtsezkoenetakoa, garrantzitsuena ez bada,
kooptazioa izan zen, hark récupération terminoarekin definitzen zuena. Meka-
nismo horrek espektakuluaren gaitasun nabarmenena adierazten zuen; hots,
ezein mugimendu disidente edo kontrakultural jasan ez ezik integratzeko gai-
tasuna, eta hala, status quo-a indartzeko gaitasuna. Espektakuluaren gizartea-
ren kontrako mugimendu eta ekintzek espektakuluaren gizartea berau indar -
tzeko joera izaten dutela maiz alegia. Ekintza politiko-sozial situazionista, hain
zuzen ere, gaitasun hori desaktibatzen ahalegintzen zen, benetako espazio disi-
dente eta transgresoreak bilatzekoa, eta hor kokatzen zen, esaterako, arestian
aipatu détournement sonatua. Ezagun da, bidenabar, urteek aurrera egin ahala
Debord geroz eta eszeptikoagoa bilakatu zela espazio disidente horiek ireki -
tzeko aukerari dagokionez; espektakuluaren gizartea geroz eta indartsuago eta
geroz eta zabalago sumatzen zuen eta. 

Analisi horretatik abiatzen da Atxaga argudiatzeko Euskal Herrian ere arazo
bera dagoela, edo zehazkiago, arazoa oraindik eta makurragoa dela. 

Izugarria bada edozein tokitan botereak dena irensteko duen ahalmena
are izugarriago herri puta honetan. Hemengo situazio larriaren irtenbidea
norbaitek euskal kultura ofizial baten tinkotzean ikusten du. Beste zenbait
herritan ematen denaren parekoa. Euskal Unibertsitatea eraiki baino
lehen katedra guztiak beterik ditugu; “ora et labora” nagusitzen da orain-
dik publikazio ofizialetan eta nahikoa ez balitza ba dago auto-bonboaren
saiaketa honetan bide ofizialetatik kanpo abiatzen direnen lanak estalki
gisa erabiltzeko joera nabari bat. Irtenbidea ez dago –guk uste– beste hiz-
kuntzetako kultura inguruetan ematen den kontrakulturaren pareko bat
egitean. Edozein girotan honelako saioak berdinduak izaten badira hemen
askoz ere errezago. Kontrakulturarik ez dagoke kulturarik gabe. Kontra-
kulturarik ez dago hemen.

Ikusten denez, badu testuak Deborden izpiritu eszeptiko-nihilistatik franko,
zeinetik La société du spectaclen jada zantzu nabariak aurkitzen ahal ziren. Hala-
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ko gurutze-bide moduko batean dago euskal kultura, baina bide orok kale
itsuetara garamatzaten gurutze-bide batean. Alde batetik, aurreko artikuluan
argudiatzen zen moduan, euskal kulturaren prekarietatetik irteteko soluzioa
ez da kultura ofizial bat sustatzea; baina bestetik, halako kulturarik gabe ezi-
nezkoa da, halaber, kontrakulturarik sortzea. Auziak kultur esparru periferiko
batean kontrakulturaren gaiak dituen zenbait berezitasun adierazten dizkigu,
zeinak liburuko bigarren zatian garatuko diren gehiago.

Dagoeneko aipatua izan den Diglosak testua euskarari eta euskalduntasunari
buruzkoa da. Euskalduntasunaren jatorri mitikoa ironikoki gezurtatzera dator,
eta euskaldunon balizko historia pobre eta eskasa azpimarratzera. Artikuluak,
Unamunoren aipamena eta guzti –ez alferrik– Jon Juaristirena delako traza
du, horixe izan baita bere urteetako gaietako bat, eta egiten dituen erreferen -
tziak ere oso bereak direlako34. Euskaldunaren irudi estereotipatua, halere,
atzerritik zetorrela dio, bereziki pinturatik, William Hogarth eta David Teniers
gaztearen hainbat obratatik esaterako, eta ez Aurelio Artetaren koadroetatik,
non “xapelek eta ximiniek aurrerapenerako aliantza berria firmatzen dute,
mailuak eta igitaiak liho gorrian bezala”. 

Horietaz aparte, beste bi testu aipa daitezke lehen zenbaki honetan, aleko
pieza sormenezkoenak-edo liratekeenak. Batetik, Jimuk (Joxemari Iturraldek
alegia) sinaturiko testu aski berezi bat, eta bestetik O. ezizenarekin sinatuta-
koa. Iturralderena kontzientzia jario modukoa da, bakarrizketa hordigarri
gisako bat. Ustelan ere argitaratu ziren, ikusi dugunez, idazketa teknika horre-
tan oinarritutako testuak, baina beste honen ezaugarria da aski eskatologikoa
dela. Txerritegi batean ageri zaigu narratzailea, lokatz eta gorotz artean, eta
kalaka geldiezinarekin batera kaka mokordoak botatzen dizkio solaskideari.
Maitasun istorio bat kontatzen du narratzaileak, Fort-Lamyko35 kafetegi bate-
an gertaturikoa. Interesgarriena, ordea, ipuinaren egitura da. Hasierako
narratzailea beste batekin aldatzen da amaiera aldera, zeinak aurrekoa deskri-
batzen duen ontzi baten barruan “likido ilun, txokolatezko bezalakoa belaune-
taraino heltzen zaio”la. Bigarren narratzaile hori ere gisa berean dago hiruga-
rren narratzaile baten arabera eta horrela, hurrenez hurren, bata bestearen
barnean leudekeen matrioskak bailiran. 

O.K. sinatutako testuak soslai metaliterarioagoa du. Idazle bat ageri da idaz-
letzaren inguruko zenbait gairi buruzko –orijinaltasuna, idaztearen premia...–
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jario inkonexo samar batean. Heriotzaren presentzia ere nabarmentzekoa da,
umore beltzari egindako aipamen zehatza barne. 

Pott bandaren blaga (Non gertatu han ostatu) 

Hilabete gutxiren buruan argitaratu
zuten aldizkariaren bigarren alea. Berripa-
pera martxoan plazaratu bazen Pott banda-
ren blaga ekainerako zegoen eskuragai.
Gainera, aurrekoa baino luzera handiago-
koa da, 28 orrialdekoa, eta gerora aleek
izango zuten egitura antzeman zitekeen
ordurako. Egiazki, sekula ez zuten egitura
zehatz eta zurrunik izan, baina bai, esate-
rako, “Kazetatxoak” izeneko atala, zeina
ale guztietan azalduko zaigun, lehenean
eta azkenekoan izan ezik. Horretaz gain,
Blagan ageri zen estreinakoz zenbait lite-
ratur gairi buruzko monografia antzekoak
publikatzeko joera. Kasu honetan bi arti-
kulu nabarmendu ziren. Batetik, Polonia-

ko literaturari buruzkoa, zeinak segida izango zuen hurrengo alean, eta beste-
tik nobela beltzari buruzkoa, zehazki Ross McDonaldi buruzkoa. 

Horiek aztertu aurretik, baina, editoriala aipa dezagun. Blagako hainbat
errataren aitortza eta zuzenketa egiteaz gain, hiru poeta bilbotarren opera pri-
ma bana gomendatzen dizkigu: Luis Cubas Cargacharen Habitaciones vacías,
Ignacio Ezquerraren Eurídice eta Emilio Sagasti Barrenetxeren Las hojas de la
muerte. Hiru liburu horiek, laugarren batekin batera, hurrengo alean iruzkin-
du zituzten. Horretaz aparte, argitaletxe egitasmoaren inguruko arazoak espli-
katzen zituzten. Elioten itzulpena argitaratzeko zailtasunak ikusita –zenbaki
editoriala lortu ezinik jarraitzen zuten– argitaletxea sortzearen ideia alde bate-
ra uztea erabaki zuten, eta horren ordez Atxagaren lehen poema-liburua, Etio-
pia, argitaratzea auto-edizio modukoan. Ekainaren bigarren asterako salgai
egotekoa zela eta 200 pezetako prezioa izango zuela. 

Poloniar literaturaz Poott Poootter ezizenaz sinaturik dago eta bi gerren arte-
an idazten hasi ziren poloniar idazleen belaunaldia ematen du ezagutzera. Itu-
rralde izan zen haren egilea, munduko literaturaren berri ematen zuten gai-
nontzeko aleetako artikulu gehiena bezalaxe. Obra poloniarren itzulpen gutxi
zegoela, eta poloniar literatura gutxi ezagutzen zela adierazten zuen Iturral-
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dek, eta XVIII-XIX. mendeko idazle erromantiko baten liburua gomendatzen
zuen hasteko: Jan Potockiren Zaragozan aurkitutako eskuizkribua. Bi gerrate han-
dien arteko garaian hiru idazle poloniar azpimarratzen ahal dira haren ustez:
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz eta Witold Gombrowicz. Blagan
Witkiewiczen inguruko argibideak ematen ziren eta hurrengo alean, berriz,
Schulz eta Gombrowiczen ingurukoak. Witkiewiczen nobelen artean Insaciabi-
lidad dela ona zioen36. Haatik, lanik esanguratsuena antzerkigintzan egin zuela
eta mundu mailan horregatik dela ezaguna. Iturraldek Witkiewiczen lanaren
izaera tragiko-groteskoa azpimarratzen du, eta garaiko giro existentzialistan
erroturik zegoela adierazten, Kafkarekin konparatuz. Witkiewiczen bibliogra-
fia gomendatu batekin (tituluak euskarara itzuliak) amaitzen zen artikulua. 

Ross McDonald-en nobela grisa Pott Bandako Infiltratuak sinatua da. Ziur esan
ezin badezakegu ere, Joxemari Iturralde izan daiteke, garaian nobela beltzekin
zaletua zebilelako besteak beste (Etxeberria, 2002, 28). McDonalden literatu-
rarekin aski kritikoa da testua; izan ere, Dashiell Hammett eta Raymond
Chandlerrek garatutako literatur forma horri, nobela beltzari alegia, berri-
kuntzarik apenas ematen diola adierazten zuen. 

Ross McDonald, aitzitik, Hammet eta Chandler-ek asmaturiko klitxeei
atxikitzen zaie, hala “heroe”-aren izaiera (Lew Archer ez da Philip Marlowe
edo Sam Spade-ren estereotipo bat baizen) nola geografia edo sozial tes-
toinguruari dagokionez (Californiako burjesia).

Alabaina, kritika horretatik abiatuta estatubatuarraren lana balioesteko
arrazoiak azaltzen ziren halaber. MacDonalden literaturaren ezaugarri pro-
pioa, artikuluaren egilearen ustez, “berrezagumendua” deitzen diona da, hots,
tragedia klasikoko anagnorisis delakoa. Teknika horren bidez, nobelak plante-
atzen duen misterioa ingurukoen –sarritan senideen– ezagutza sakonagoaren
bidez ebazten du protagonistak. Bestetik, Hammett eta Chandlerren nobele-
tan ingurune sozialak istorioa eta pertsonaiak baldintzatzen baditu, McDonal-
denean jatorria mitikoa da. 

Krimena ez da, haren obretan, sozial egoera baten ondorioa, famili kate
batetik zehar hedatzen den madarikazio ia bibliko bat baizik. Senitarteko
osoa lehen pekatu (orijinal?) batez kulpadun eta kutsaturik agertzen zaigu. 

Hori guztia umorearekin eta aforismoen erabilera artezkoarekin ontzen da.
Artikuluaren amaieran, poloniar literaturazkoan bezalaxe, McDonalden obra-
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ren bibliografia hautatua eskaintzen zitzaion irakurleari, espainolezko itzulpe-
nen erreferentzia kasu honetan. 

Lehen aipatu dugu “Kazetatxoak” atala, non garaiko kultur albisteen kritika
egiten zuten testu laburren bidez. Bigarren alean, lehenik, Egin egunkariari
egiten zioten kritika. Hilabete gutxi lehenago hasi zen publikatzen egunkaria,
1977ko irailaren 29an zehazki, eta gutxi behar izan zuten Pottekoek Egini egu-
rra banatzeko. 

Egin kriteriorik gabeko egunkaria dugu; eta kartoiharrizkoa deritzaigu
bere jarrera progrea. Kriteriorik ez dagoenean, konpadreoa, arinkeriak,
eta lapsusak ugari. Zuen kultura orrialdea (loteriako lista, eskelak, eta bes-
te) historiara pasako da, baina asmatu zergatik.

Atal bera aprobetxatzen zuten Zeruko Argiari dardo bat botatzeko orobat,
kasu horretan aldizkarian agertzen ziren gehiegizko erratengatik. 

Kritika politikorako ere baliatu zuten, jakina, bereziki ORTren lepotik barre
egiteko. Ildo maoista ezaguna zuen alderdiak, eta haren inguruan mintzo
ziren Pottekoak, txinatarren ahoskera imitatu nahian r-ak l-en ordez erabiliz. 

O.L.T. delakoaren militanteak, ohi duten opalotasunez, Bilbo osoa basi-
tu dute txaltelez. Beloietan, belak dilela txinoenak deklalatu ondolen, Emi-
liano Escobar dela Inperio haltala lehenengoz eta ofizialki joan den edito-
lea esaten zuten.

Kontuan izan behar da Potteko kide Juaristi, ETAn ibilia zela ordurako,
zehazki ETA VI adarrean. Talde horrek zatiketa bat izan zuen 1972an, eta han-
dik bi korronte sortu ziren: gehiengoa mayoak izenarekin ezagunak, eta gu -
txiengoa, minoak. Azken horietan kokatu zen Juaristi harik eta taldea utzi zuen
arte 1974an. Bere kideetako batzuk, ordea, ORTn sartuko ziren hain justu. 

Mugiro politikoarekin jarraituz, Haranburu Altunaren alderdi aldaketei
buruz irri egiten zuten.

HARANBURU-ALTUNA jaunak, egunkari, irrati eta telebistaz adierazi
digu aurtengo berririk latzena: uda honetan eramanen den modari buruzko
eztabaida batzuen ondoren, LCR uztea erabaki duela. Ikaragarria, benetan.
Zai gaude esperientzia izugarri horren berri emanen duen liburua atera arte.

LCRn integratu ziren hain justu oraindik orain aipatutako minoak. Ikusi
dugunez, Haranburu Altuna behin baino gehiagotan aipatua izan zen Ustelan,
eta hala izango da halaber Izagirrek eta Saizarbitoriak parte hartuko zuten
ondorengo publikazioetan. Dagoeneko aipatu denez, Kriselu Haranburu Altu-
naren eskuetan geratu izanak haren eta Saizarbitoriaren arteko harremana
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mikaztu eta hautsi zuen. Politikari buruzko bromak, bestetik, eta bereziki
alderdi politikoei eta bertako zatiketei buruzkoak, errepikariak izango dira
Potten, ondoren ikusiko dugun bezala. 

“Kazetatxoak” ataletik kanpo badago bigarren zenbakian beste testu kritiko
gogor bat, Koldo Mitxelenari zuzendua dena eta Mitxelena, euskal intelektualen
eredu izenekoa. Antza, Mitxelenak Bilboko Hizkuntza Eskolan hitzaldi bat
eman zuen maiatz hartan espainieraz, eta hitzaldian Zergaitik bai liburuaren
izenburua aipatu zuen obra Atxagari egotziz eta orduko euskara maila eskasa-
ren eredu. Liburua Atxagarena gabe Izagirrerena da eta izenburuak, bestalde,
ironikoki egiten dio erreferentzia euskal haur erdaldunduen hizkerari. 

Alde batetik, “Zergatik bai” Koldo Izagirreren lana da, eta ez Bernardo-
rena. Baina –eta bereziki– nobelatxo edo dena dela hori irakurri duen guz-
tiak ondo asko dakienez, titulu hori propio, borondatez, ipinita dago,
zeren ume euskaldun erdaldundu baten hizkera jasotzen baita liburu
horretan; eta Errenderiko umeak “zergatik egin duzu hori” galdetzean,
“zergatik bai” erantzuten baitute. Ariketa estilistiko bat da, nahiko katxon-
doa, eta hemen bilatu behar da barbarismo horren zergatia. Malaje, ez dia-
gu hire panparroikeria soportatzen.

Beste artikulu azpimarragarri bat musikari buruzko testu mardul samarra
da. Pott Man ezizenez sinatua, Ruper Ordorikak idatzi zuen eta herri kantaren
ingurukoa da Bat, bi eta hiru musikaz testua. Gai horren inguruan sarritan haus-
nartu izan du Ordorikak gerora: zer den herri kanta, zer pop kanta. Artikulua-
ren hasieran urte horietan protesta kantak –edo herri kantak, artikuluan sino-
nimo gisa ageri da– izan zuen goraldiaren inguruan hausnartzen du, eta goral-
di hori ez ote zen beste amarru komertzial bat galdegiten. Hau da, popa ondo
ustiatu ondoren protesta kantaren txanda iritsi ez ote zen, bereziki Hego Ame-
riketako protesta kantarena. Herri kanta zer den definitzen saiatzen zen hala-
ber; hasteko, pop musikatik bereiziz. “Nahiz eta “pop” izena bera “popular”-
etik etorri, ez dugu guk musika “pop” deritzana herri kantarekin lotzen. Gure -
tzat herri kantaren kontzeptuak jeneralean bi zati biltzen ditu edo bitan bana
daiteke”. Hala, batetik kantu zaharrak zeudekeen, eta bestetik, herri kanta
berria, protesta kanta gisa ezagutzen zena alegia. Kantu molde horren ezauga-
rri nagusia erreibindikatiboa izatea da; eta ez zen kasualitatea, beraz, gatazka
politikoa puri-purian zegoen herrialdeetan kantu-molde horrek indar berezia
hartu izana. Nazio ikuspegitik, Irlandan, Bretainian, Galesen, Galizian, Euskal
Herrian eta abar; kapitalismoaren kontrako borrokaren ikuspegitik, Kuban
esaterako. Artikuluarekin batera diskografia komentatu bat ere ageri zen,
Amancio Pradaren diskografia komentatu bat hain zuzen ere. 
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Zenbait irakurketa gomendio ere eskaintzen ziren zenbaki horretan. Batez
ere, Jean Genet eta Virginia Woolfen zenbait lan. Lehenengoaren Diario de un
ladrón eta Pompas fúnebres eta bigarrenaren Orlando, Tres guineas eta Viviane
Forrester. Gomendioei iruzkin laburrak gehitzen zizkieten. Geneti buruzkoan
idazlearen inguruko Sartre eta Batailleren lan bana aipatzen ziren halaber, eta
Woolfi buruzkoan Orlandoren itzulpena Borgesek egina zela. Beste zenbait
erreferentzia ere gomendatzen ziren, Lilian Hellman, Leonor Taboada, Leo-
poldo María Panero, Blaise Cendrars eta Boris Vianen lan bana. Ikusten
denez, nahiz eta erreferentzia guztiak Espainiatik kanpokoak izan –Panero
izan ezik–, beren lanak espainierazko itzulpenetatik jasoak ziren. 

Hautapen literario batzuk ere ageri ziren beste orrialde batean, euskaraz eta
espainieraz. Kasu honetan, Borgesen (Borges beste behin), William Somerset
Maughamen, Jorge Martin P.ren eta Alvaro Menén Deslealenak. 

Sormen lanen artean lau poema aipa litezke lehenik. Eurite haroetako goga-
pen ezteusak, aski poema nahasia bera, zati erdi filosofikoak amodio eszena eta
naturazko irudiekin elkarlotzen dituena nola-hala. Poema horretan bi errefe-
rentzia dira deigarri: alde batetik Iturralderi eginikoa (Jimuren sendatzean)
eta bestetik Joxe Azurmendiren Manifestu atzeratua poemarekin erka daitekeen
historiari buruzko lerro batzuk: “Doakie miresmenik beroena / heuren histo-
ria ahantzi duten herriei. / Historia harroak ez baitu / bera ez beste jainkosa,
azti, sorgin, mysteriorik onartzen”. Botila poema berriz kaligrama bat da, kasu
honetan botila forma hartzen duena. Kaligramak abangoardia historikoetako
poesia forma ezagunetakoak izan ziren, bereziki dadaismo eta surrealismoaren
ildoan, eta Guillaume Apollinaire dugu garaiko kaligrama egile ezagunetako
bat jakina denez. Arrasto ederra ematen digu Potten garaiko erreferentzia
nagusienetako baten inguruan. Diglosak izeneko poema bat ere ageri zen. Ikusi
dugun moduan, aurreko zenbakian izenburu bereko artikulu bat argitaratu
zen, Juaristiri egotzi dioguna, eta honakoa ere berea delako traza guztia du.
Horien ondoren ageri zen halaber poema sorta bat, Euskal Erriko Neskatxatxoak
Vasquitos y nesquitas izenekoa, horiek ere Juaristirenak izan daitezkeenak. Izan
ere, euskal tradizio intelektualari (Ignazio Loiolakoa, Larramendi, Labairu)
eta euskal tradizio katolikoari erreferentziak azaltzen ziren, eta neurri handi
batean, Euskal Herriaren eta Espainiaren loturen gainean ziharduten. Euskal
tradizioaren, batez ere abertzalearen, errebisio kritikoa egiten zuten nolabait
poemok, euskara eta espainiera etengabe tartekatuz. 

Zortzi bat ipuin labur ere azaltzen ziren, tartean taldearen kanpoko kolabo-
ratzaile batena, Gotzon Madridena, espainieraz idatzia. Nabaria da testu gehie-
netan transgresiorako joera. Horietakoren bat aski makabroa da (Haurra),
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beste bat umore beltzez josia (Amodio amatiar bat), eta praktika sexual muturre-
koak ere azaltzen ziren beste batzuetan (zoofilia Mundu zaharrekin gu ere eta
Tiroka hasi behar orain eren). Zaila da jakiten ziurtasunez ale bakoitza zeinena
den. Badakigu Max Agirre Atxagarena dela (Olaziregi, 1997, 287) nahiz eta
gerora ez den beste inon argitara eman. Zerriak hiltzen ari dira etxe batean eta
zergatik gertatzen ari den deskubritu behar du Max Agirre detektibeak ipuine-
an. Kontakizunean agertzen diren elementu batzuk ondoren ere ageriko dira
Atxagaren obran, hala nola, pertsonifikazioaren erabilera nabarmena, berezi-
ki Behi euskaldun baten memoriaken, eta detektibe aski xelebre baten protagonis-
moa, gerora gazte literaturako Ramuntxo detektibean ageria. Izen ingeles eta dei-
tura euskaldun bat nahastearena ere sarritan egin izan du Atxagak: Chuck
Aranberri, Henry Bengoa, Jimmy Potxolo eta abar. Joera horretatik hartuko
zuen akaso Harkaitz Canok, bidenabar esanda, Beluna Jazzeko protagonistari
Bob Ieregi izena ipintzeko ideia. Edonola ere, bere laburrean, ipuinak badu
garrantzia, ia lehenengo aldiz baita euskal literaturan detektibe moderno bat
azaltzen dena, eta estreinakoa, dudarik gabe, umore beltza detektibe-istorio
batean horrela txertatzen. 

Zenbakia itzulpen batek ixten zuen, Juan José Arreola idazle mexikarraren
Migala ipuinak. Arreola XX. mendeko Latinoamerikako ipuingile handieneta-
kotzat jotzen da, generoaren berritzaile nagusienetako bat. Migalan antzeman
liteke errealismotik haratago joateko Arreolaren joera. Protagonistak, bere
amorantearen ezetzak zafraturik, armiarma hilgarri bat erosten du, etxean sol-
te utzi eta ziztadaren zain bere burua hiltzeko. Absurduaren eta beste zenbait
elementu ez errealisten erabileran, errealismo magikoaren baitan kokatu ohi
da Arreolaren literaturgintza, eta honenbestez, Atxaga garai hartan osatzen ari
zen mundu literarioarekin bat dator. 

Pott 3

Hirugarren zenbakiak, besteek ez bezala, ez zuen izen berezirik eduki. Aza-
leko 3 zenbakiaren bidez jakin zitekeen hirugarrena zela, eta barnean “Pott
bandaren blaga” irakurtzen zen37. 

Pott 3ko “Kazetatxoak” atalean aldizkaria banatu eta saltzeko zituzten arazo-
en berri eman zuten. Liburu denda eta banatzaileek oztopoak jartzen omen

37 Lehen bi aleetan ere “3. zenbakia” irakur zitekeen azalean, adarra jotzeko jakina, baina nahas-
ketak ekiditearren, benetan hirugarrena izan zen aleari deituko diogu Pott 3 eta besteei, aldiz,
Berriemailea eta Blaga. 



zizkieten, irabazi tartea txikia omen zela-
ko oso. Euskarazko irakurlegoa ere oso
txikia izanik, proiektuaren bideragarrita-
suna kolokan zegoela gaztigatzen zuten
halaber. Horrek guztiak izango zuen, haa-
tik, trufatik dezente, bide batez politikoei
barre egiteko aprobetxatzen baitzuten.
“Politika subnormalitatearen formatzat
hartzen dugunez gero, boikota egiten
digute herri honetako iraul tzaileek (eta
dakikezuenez, herri honetan ia denak
dira iraultzaile)”. Horretaz gain, garaiko
alderdietako etengabeko zatiketen paro-
dia ere egiten zuten. 

Baina hau guztia ez litzateke ezer, bandako-
en artean, geuron artean batasunik bagenu.

Baina ez. Lehen etendura bati (Pott langile eta Pott aristokratika sortu
ziren pundu horretan) beste batzuk jarrai. Pott langilean, adibidez, tron-
peta faktion eta alboka army faktion taldeak ernetu dira. Pott aristokrati-
kan berriz, Sade Markesaren talde erromantikoa ernetu da. Txosten hau
idazten duena Superabertzale Erotikoaren komite nagusian enkoadratua
dago. Batasunik gabe ezin da, gureak ia egin du. 

Beste zati batean Donostiako liburu azokan aurkitutako euskarazko libu-
ruen urritasunaz mintzo ziren, eta zehazki, erdaraz idatzitako euskal historia
liburu, euskara ikasteko metodo eta enparauen ugaritasunaz. 

Lur taldeak eta ondoren baita Oh! Euzkadik ere euskara batuaren inguruan
haren aldeko iritzi argia defenditu bazuten ere, Potten batuaren inguruan
zalantza gehiago ageri ziren, edo behintzat, haren lepotik –eta bide batez, Eus-
kaltzaindiarenetik– barre egiteko borondate handiagoa. Horren adibide da
hirugarren aleko kazetatxo bat. 

Euskara batua inposatu da, euskara bantua ere bai, euskara batusia bere
arloan jaun eta jabe da, Norbert Tauerrek urtero gutun bat idazten digu
eguberri onak opatzeko, euskal zineastak gero eta astakutsu gehio dute,
Euskaltzaindia tituluak ezezik txekeak emateko gai izanen omen da laster,
tira, zeruko loria lurrean.

Beste kritika bat euskal klasikoen argitalpenari zuzentzen zioten, edo zehaz-
kiago, klasikook beren horretan –grafia eta gainerako moldaketarik gabe–, eta
argitaratzeko ezer hoberik ez zegoelakoan argitaratzeari. Hordago argitaletxe-
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ak ekin zion klasikoak plazaratzeari urte haietan eta horren karietara idatzi
zuten kritika. Klasikoen inguruan, baina, jarrera abegikorra izan du Atxagak
gerora, batez ere, aurretik esan dugun moduan, Arestik akuilatuta. 

Besterik ere esan zidan (Arestik), arren eta arren, euskara bere lekuetan
irakurri behar nuela, klasikoetan. Bazekiela alukeria gerta zitekeela Leiza-
rraga irakurri beharra, edo aspergarria Asteasuko Agirre irakurri beharra.
Idazle izan nahi banuen, ordea, ez nuela beste biderik, ezagutza erreflexu
hori behar nuela eduki. Eta halaxe hasi nintzen tirriki-tarraka klasikoak
irakurtzen. Axular eta Agirre Asteasukoa batez ere. (Etxeberria, 2002, 9) 

Irakurketa haiek, gainera, baliagarriak izan zitzaizkion Atxagari, balioa
dutela iruditzen zaio. 

Idazle zahar horiek denak irakurri eta pentsatzen jarri beste euskarak
bazeudela, ez dela gauza bera hitz egitea eta idaztea, poesiak bere tresnak
dituela, mintzoarekin baduela zerikusia baina ez dela gauza bera... niretzat
izugarria izan da. Gainera, Axular benetan izan zela handi uste dut. (Etxe-
berria, 2002, 23)

Gai horretan Atxagaren alde batetik, eta Izagirre eta Saizarbitoriaren beste-
tik, iritziak ez datoz bat. Halaxe dio Izagirrek euskal klasikoen inguruan. “Gure
klasikoak ere irakurri ditut, eta pairatu dut gure literatura ofiziala. Asko dago
errebisatzeko, asko dago oraindik deskubritzeko... Irakurketa berri bat egin
beharko genuke, iritzi oker asko dago” (Etxeberria, 2002, 53). Saizarbitoria
oraindik urrutiago joan izan da. 

Ezagutu al duzu gure idazle zaharrekiko lilurarik?

Ez eta batere. Gure tradizioa aspergarria eta astuna egiten zitzaidan.
Lizardi irakurtzen saiatu nintzen, Althusser idazle marxista irakurtzen saia-
tu nintzen bezalaxe. Orduak eta orduak egin nituen lan horretan, baina ez
nuen tutik ulertu. Axularren Gero ere irakurri behar omen zen. Nik Axu-
lar ezin dut irentsi.

Gure idazle zaharretatik ez da inor libratzen?

Ez. Niretzat ez.  (Etxeberria, 2002, 104)

Izanak izan, Pott 3n euskal literatura berriaren beharra aldarrikatzen zuten
klasikoen betekadaren aurrean. “Eta beldurgarriena zera da, Hordagok ezin-
bestean argitaratzen dituela klasikoak besterik ez dagokeelako, eta ez bere
kapritxoz.” Euskal literaturak maila eskasa balu soluzio posible bat itzulpena
sustatzea litzatekeela gehitzen dute, hala, munduko literatura euskaraz irakur -
tzerik izango luketelako. 
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Hain zuzen itzulpengintzari buruzkoa da, besteak beste, ale horretako lan teo-
riko nagusia, Itzulpena eta traizioaren praktika izenekoa eta alea ixten duena. Po -
tteko lan teoriko guztiak bezalaxe, Atxagak idatzi zuen, Pottugalete ezizenez
sinatu arren. Luzeegia ez izanagatik aski trinkoa da, arazo teorikoak artez eta
erreferentzia muntazkoz aztertzen dituena. Sei puntu bidez osatutako artiku-
lua da, eta literatur itzulpenen egoera prekarioa ohartaraztetik abiatzen da.
68tik 73ra bospasei liburu itzuli zirela eta ordutik (78a arte alegia) bakarra 
–Koldo Izagirrek itzulitako Alfonso Rodriguez Castelaoren Kristalezko begia–
argitaratu zela nabarmentzen zuten. Euskal kulturan denetarik itzultzen zela
salbu eta literatura: “Itzul azken parida althuserianoa eta Euskal Unibertsitate-
ko despatxoen loterian sartuko haiz, baina egik propioa nobela batekin eta
ikusiko duk okertzen diren Bontzo Nagusien muturrak...” Hori, gainera, lite-
raturaren balizko gutxiespen –edo zehazki, erabilera politikoaren– orokorrari
loturik zihoan, zeinak zerikusi zuzena duen beste behin literaturaren autono-
miaren aferarekin. 

Zeren Literatura etxeko alaba guztiz birjinala bihurtu baitzaigu, familia-
ren ohorea ankartean daraman dontzeila mantxagabekoa, edo, nahi badu-
zue, gure Gu, gure nortasun kolektiboaren ilusio zitala mantentzen digun
azken Maskara, herri identitatearen mitoa haragiztatzen duen mozorroa.

Bigarren puntuan literaturaren, edo hobeki, literatur mintzairaren inguru-
ko aferaren inguruan hitz egiten zuen Atxagak. Roman Jakobson eta Roland
Barthesen kontra, literatura mintzaira arruntaren desbiazio bat baino, alde-
rantziz dela argudiatzen du; hots, mintzaira arrunta dela literaturaren desbia-
zio. Hala, literatura genuke hizkuntzaren erdigunea, hori litzateke “Lengoaje-
rik lehena”. Autonomiaren gaiari berriz ere helduz, botereak hizkuntza domi-
natzen ahalegintzen dela zioen baina hain zuzen ere literaturaren egitekoa
dominazio horren kontra egitea dela.

Boterearen ahots posible bakarra dugu Hizkuntza, eta ongi dakite, esta-
tu-gizonek. Haiek ere Literatura bat nahi dute, baina literatura domestika-
tu bat, Hizkuntzaren Konfirmazio eta Eredua izan dadin. Baina alferrik,
zeren literatura guztia, inozenteena ere, bakarrik lortzen baita Hizkuntzak
ezartzen dizkion mugak gainditzean. Literatura transgresioan sortzen da.

Autonomiaren gaiari heltzen zion orobat hirugarren puntuan, non idazle
politizatuaren figura erridikulizatzen zen bere balizko ideologia ezaugarrituz. 

Nazionalismo sozialista deskafeinatu bat politikan. Etnolinguismo mar-
xistizatu bat filosofian, eta literaturari dagokionez, berdin zaio nobela exis-
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tenziala edo teatro sozial-patritikoa, zeren literaturgintzari ematen dion
funtzioa zera baita: euskararen omnipotenziaren fede ematea, artzain dia-
lekto multzo ilun bat zibilizazio hiperindustrial baten espresabide ahalguz-
tiduna bihur daitekeela frogatzea...

Berriro, literaturaren beste helburu batzuen mende –euskararen biziraupe-
naren mende esaterako– uztearen kontra azaltzen zen autorea. Horrekin lotu-
ra omen zegoen gainera itzulpengintzarekiko gutxiespena, ez zelako jotzen
kultura propio baten erakusgarri.

Hona hemen funtsean dagoen argudio ezkutua: herri batek hizkuntza
propio eta berezi bat behar du, nazio bezala existitu nahi badu behintzat,
eta hizkuntz bizitasunaren garantiatzat literatura bernakulo bat ere. Hone-
lako literatura batean, soberaz daude itzulpenak. 

Laugarren puntuan literatura konparatuaren gai funtsezkoenetako bati
heltzen zion artikuluak, hots, literatura nazionalen arteko harremanei. Harre-
manak beti egon direla azpimarratzen zen, baita, noski, euskal literaturaren
kasuan ere: Axularren Gero eta Fray Luis de Granadaren Guía de Pecadores libu-
ruaren arteko lotura, Zuberoako pastoralen gaien eta Europako herri literatu-
retako gaien artekoa, eta abar: “‘literatura nazional’ guztiak elkarrekiko zordu-
kan ditugu; hobe esateko, sorterri bakar batean erroturiko landareak dira:
Europako tradizioan”. Tesi hori dago, hainbat aldaera tarteko (mundu litera-
tura Europako tradizioaz haratago eta abar) konparatismoaren teoriaren sako-
nean, eta gehiegi erratu gabe esan dezakegu, bada, honakoa dugula euskal
literaturan aurki daitekeen literatura konparatuaren lehengoetariko aldarrika-
pena. 

Bosgarren puntuan, literatura konparatuaren argudio ildoan jarraitzen
zuen, literatura nazional klasikoaren ideia kritikatuz. 

Ene eritziz, “nazional” kalifikatiboak ez du beste funtziorik betetzen
Estatu eta herriaren arteko nahasketa, literatur mailan ere, mantentzekoa
baizik. Eta, honen ondorioz, literaturgintza akademikoak deituriko nekro-
fago mafia horren inkisiziopean sartzekoa ere.

Eta kontzepzio nazionalista hertsi horrekin hausteko bide garrantzitsuene-
takoa da hain zuzen ere itzulpengintza, literatura konparatuaren gai funtsez-
koenetakoa ez alferrik: “Zentzu honetan itzulpen eskubidea defendatzea “lite-
ratura nazionala” den taifako erreguloen belaun eskubideak zalantzan jartzea
dateke”. Literatur testuak, bada, tradizioaren sarean txertatzen dira, ezin esan
daiteke horietako bat absolutuki originala denik, eta sare horretan itzulpen-
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gintzak rol ezinbesteko bat betetzen du. Sormenezko testua eta itzulpena,
beraz, ez daude elkarrengandik uste bezain urrun. 

Tradizioa textoinguru historiko bat dugu, hau da, texto kate bat zeinean
texto bakoitzak aurrekoa itzultzen eta traizionatzen du, zeren, nahiz eta
texto orijinalaren mamiari irauterazi nahi izan, ezin baitezake zerbait berri
baten agerketa eragotz.

Azkeneko puntuan argudiobidean laburpena egiten zuen hiru kontzeptu-
ren bidez: tradikzioa –itzulpena alegia–, tradizioa –sakoneko emaria– eta trai-
zioa –boterearen mugetatik haratago joan beharra, transgresioa–. Horrexega-
tik guztiagatik berresten zuen autoreak editorial berri bati itzulpen batekin
hasteko borondatea, Arestiren Elioten itzulpenarekin –ondorioztatzen dugu–.

Gainontzean, eta artikulu horretan defendatutakoarekin bat, nabarmenak
dira Pott 3 alean kanpoko literaturako gaiak euskaraz jorratzeko saiakerak,
aurreko aleetatik zetozenak batzuk. Kasu hori da, esate batera, Poloniako lite-
raturari buruzkoa. Blagan hasiera emandako artikuluari segida ematen zion
Iturraldek, Poloniar literaturaz 2 izeneko testuan.

Aurrekoan Witkiewiczi buruz aritu bazitzaigun sarrera orokor baten ondo-
tik, Pott 3n Bruno Schultz eta Witold Gombrowiczi buruz idatzi zuen. Schultz,
naziek fusilatua izan zena, ipuingile moduan nabarmendu zen, Sanatorium Pod
Klepsydr� (Sendategia klepsidrapean) nobelaz landa. Schultzek bere lanetan mun-
du txiki eta grotesko bat azaleratzen zuela esaten digu Iturraldek, eta surrea-
lismoaren eta Kafkaren mundutik aski gertu daudela, Schultz “Kafkaren anaia
ezpirituala” izendatzeraino. Gombrowiczi dagokionez, kritikari askorentzat II.
Mundu Gerra ondorengo Poloniako nobelagile handiena dela azpimarratzen
zen. Haren obraren errepasoa egiten zuen, Nerabezaro baten oharrak liburutik
garaiko azkeneko lanen artean. Kurioski Gombrowiczen Egunkariaren lehen
zatia argitaratu berri zela aditzera emanez amaitzen zen artikulua. Ezagun
denez, Pottekoek beraiek azpimarratzen zuten gisara, diario horiek jo izan dira
Gombrowiczen obraren gailurtzat. 

Pott 3n kanpoko literaturari eskainitako beste artikulu bat Irlandako poesia-
ri buruzkoa izan zen. Maria Manent-ek atondu eta itzulitako Irlandako poesia-
ren antologia batean oinarritzen ziren gaia lantzeko. Gaelikoaren gainbehera-
ri buruz hitz egiten hasten ziren, zeinari Irlandaren independentziak buelta
eman ezin izan zion. Irlandako literaturaren garai loriatsuenerako (Yeats, Joy-
ce), gaelikoa oso leku marjinaletan baizik ez zen ageri literaturan. Haatik, gae-
likoz idatzitako literatura, neurri handi batean herri-literatura, aintzat hartzen
zen hala Potteko artikuluan nola Manenten antologian. Beraz, Irlandako poe-
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siari buruz ari zirelarik, gaelikoz idatzitakoari buruz ari zitzaizkigun. Artikulua
hiru poemaren euskarazko itzulpenekin osatzen zen. 

Hain zuzen, Joyceren ipuin moduko baten –Giacomo Joyce– itzulpen zatiekin
osatutako testua aurki zitekeen halaber Potten hirugarren alean. Giacomo Joyce
hilondoan argitaratutako lana da, nahiz eta 1914an, Dublindarrak argitaratu
berritan, idatzi zuen. Paduan kokatua, nahiko idazkera etenez egina izan zen,
aldizkarian itzulitako zatietan ikus daitekeen moduan, eta maitasun istorio
gatazkatsu bat (amodio ez onartu bat) du oinarri. 

Beste bi itzulpen ere argitaratu ziren hirugarren alean, “Hautapen litera-
rioa” sailaren pean. Poloniar baten –Slawomir Mrozek– eta galiziar batena 
–Xose Luis Mendez Ferrin–.

Mrozek Blagako poloniar literaturari buruzko artikuluan aipatua izana zen.
Hirugarrenean, haren 1957ko ipuin baten itzulpena ageri zen: Elefantea.
Zuzendari handinahi batek gobernatzen duen zoologiko txiki batean kokatu-
tako istorioa da. Elefanterik ere ez zuen zoologikoak, eta hala, zuzendariak ele-
fante bat lortzeko plana diseinatzen du. Benetako bat eskuratzea garestiegia
delakoan, gomazko elefante puzgarri bat jartzea pentsatzen du, zoologikoa
bisitatuko duten haurrek benetakotzat joko dutelakoan. Elefante faltsua puztu
eta inaugurazio egunean, baina, aireratu egiten da globoa haizeak eramana.
Bistan denez, absurduarekin jokatzen duen ipuin aski ironikoa da, eta beste
behin ere –Potteko gomendio gehienak bezalaxe–, errealismo klasikoarekin
hausten duen pieza bat.

Mendez Ferrini dagokionez, berriz, poema bat itzuli zuten, originala alboan
zuela: Roi Xordo. Erdi Aroko kapare galiziar batean oinarritzen da, Roi Xordo
izenekoan hain justu, eta neurri batean galiziar naziotasunaren ingurukoa da.
Han-hemenka azpimarratu izan da Mendez Ferrinek Sarrionandiaren literatu-
ran izan zuen eragina, batez ere iurretarraren lehen narratibagintzan (Gerri-
kagoitia, 2009). Itzulpen hori, haatik, Atxagak egin zuen, hura ere liluratuta
geratu baitzen Mendez Ferrinen literaturarekin Galiziara egindako bidaia
baten ondotik. Oso posiblea da, beraz, Sarrionandiak garai hartan eduki izana
Mendez Ferrinen berri. 

Beste testu batzuk ere ageri ziren “Hautapen literarioa” atalean, baina kasu
horietan euskarazko itzulpenik gabe. Pere Gimferrer poeta katalanaren poe-
ma bat zen oraindik orain aipatuen ondoren agertzen zena, jatorriz katalanez
idatzia baina aldizkarian espainieraz eman zena poetak berak itzulita: Sistemas.
Ale metapoetiko bat dugu –Gimferrerren poesian sarritan ageri den elemen-
tua bidenabar–, hots, poesiaz beraz hitz egiten digun poema bat, poetika
moduko bat proposatzen diguna: “La poesia es / un sistema de espejos / gira-
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torios, que se deslizan con armonía, / desplazando luces y sombras en el pro-
bador: ¿por qué / el vidrio esmerillado?”. 

Horiek baino lehen beste “hautapen” batzuk irakur zitezkeen, azpiatal
moduko batean bildurik “Bilboko lau poeta” izenburupean. Poeta horietatik
hiru, Luis Cosme Cubas (Habitaciones vacías), Ignacio Ezquerra (Eurídice) eta
Emilio Sagasti Basterretxea (Las hojas de la muerte) aurreko aleko editorialean
gomendatuak izan ziren, arestian ikusi dugun moduan, eta kasu honetan hiru
liburu gomendioetatik poema bana ekarri zizkiguten originalean, hau da,
espainieraz. Bilboko laugarren poeta hautatua Jesus Etxezarraga genuen, Oler-
ti solteak liburutik hartutako poema labur batekin eta euskaraz idatzia. Liburu
hori 78an bertan argitaratu zen Leopoldo Zugaza argitaletxean, eta gutxi asko
Potteko kideen belaunaldiko baten lana genuen. Gerora liburu bakarra idatzi
du Etxezarragak, 2001eko Sugearen tristura narrazio liburua, Pamielak argitara-
tu zuena. 

Beste autore bat ere gomendatzen zuten ale horretan atal aparte batean.
Hura ere aurreko alean gomendatua izan zen, baina kasu honetan luzexeago
aritu zitzaizkigun. Leopoldo María Panero zen poeta hura, eta En lugar del hijo
narrazio liburua iruzkindutakoa. Artikulua Jaime Chavarriren El desencanto fil-
ma aipatzen hasten zen, Panero familiari buruzko filma, ale hori argitaratu
baino bi urte lehenagokoa. Gaur egun aski film ezagun eta kultuzko dugun
arren, garai hartan, pottkideek beraiek aditzera ematen ziguten moduan, ez
zen berau ikusteko aukera handirik egon. Ordu arteko Paneroren obraren
deskribapena egin ostean, En lugar del hijo iruzkintzen zuten laburki. 

Liburuak zazpi narrazio ditu, hiru zatitan bilduak. Guztiek dute hari
pater-filial bat eta guztiak dira terrorifikoak. Leopoldo Maria Parenok dio-
enez, kultura eta historia filizidioan oinarritzen dira eta, aldiberean, estal -
tzen dute. Terrorea, izua, heriotza da kultura eta gertaeren azalaren azpian
dena. Ideolojia guztiak terrore, izu eta heriotz horren estalkiak dira. Psiko-
analisia ere funtsezko terrore horrekiko defentsa edo maskara bat da. Kul-
tura eta ideolojia panikoaren maskarak dira. Hau adierazten da Leopoldo
Maria Paneroren narrazioetan, arras homojeneoa izanik.

Artikulua liburuko zenbait ipuinetako pasarte hautatu batzuekin amaitzen
zen, originalean emanak. 

Aurreko zenbakiko beste testu baten segidatzat har daitekeen beste bat Emi-
lio Cao-ri buruz izenekoa zen. Aurrekoa bezalaxe Ruper Ordorikarena da nahiz
eta ez zuen bere izenez sinatu. Cao Ordorikaren belaunaldikoa da, garaian
hogeita bost urte baino ez zituen, eta disko bakarra argitaratua, Fonte do Araño
(1977). Ordorika oraindik diskorik atera gabea zen, 1980an argitaratuko zuen
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estreinakoa, Hautsi da anphora. Kritikak Caorena musika zeltaren baitan koka -
tzen zuela esaten zuen testuak, baina egileak ez duela bere burua, bete-betean
behintzat, hor kokatzen. Izan ere, neurri batean artikulua zehar estiloz idatzi-
tako elkarrizketa batek osatzen zuen, eta hala jakin zitekeen galiziarraren ikus-
pegia bere obraren inguruan zein musikaren inguruan oro har. Amaitzeko,
Ordorikaren iritzia azaltzen zen.

Bere musikan garbi agertzen denez, Emiliorengandik nagusitzen zaidan
sentsazioa orekarena da oso sakonki saiatzen da arlo guztietan lasaitasune-
ra ailegatzeko eta neurriak ondo hartzeko. Ekilibrioa beraz, maniura eta
mandolina, kalaka nahiz zarrabeta jotzen duenean. Eta kantua.

Artikulua bi diskoren iruzkintxo banarekin amaitzen zen. Aipatu Fonte do
Arañori buruzkoa bata eta Milladoiro izeneko diskoari buruzkoa bestea –Caok
elkarrizketan aipatu zuena–. Disko horretan Anton Seoane, Xose Ferriros eta
Rodrigo Romanik hartu zuten parte, gerora hain justu Milladoiro taldea osa-
tuko zuten musikariak. 

Sormenezko testuak bost dira Pott 3n, denak ere ipuinak. Ni haunditzean da
lehena, Iturralderena (sinatu gabea). Atxagararen garaiko testuen zenbait ele-
mentu antzeman litezke, batez ere ziutatearen38 presentzia eta umore beltza.
Umore beltzekoa da halaber, heriotzaz heriotza aurrera egiten duena, Max
Aub ene hiltzailea ipuina. Narratzailea kalera irten eta besterik gabe aurrean
topatzen duen oro akabatzera dedikatzen den tipo bat da. Amaieran, ordea,
Max Aubekin egingo du topo, eta hura narratzailea baino azkarragoa izaki,
metrailetaz hilko du, “bat ere motiborik gabe” gaineratzen duela. Iluntziko
autobusa orduko amodiozko ipuin malenkoniatsu bat da, ahitutako amodio
baten ondorengo enkontruaren deskribapen mindua. Ipuinaren amaieran
honako oharra irakur liteke letra txikiz idatzia: “Iluntziko autobusa orduko deitu
irrati-nobela batetatik hartua. 187.garren kapitulua, hemen prosara bihurtua”.
Atxagak garai hartan irrati nobela ugari idatzi zituen; esaterako, urte gutxi ba -
tzuk geroagokoa da Sara: Zumalakarregiren zelatari irrati nobela, moldaketa bat
medio gero Sara izeneko gizona nobela bihurtuko zena. Estilo aldetik zenbakiko
ipuin bereziena Huts da. Punturik gabe idatzitako ipuina da –bi eten puntu
alde batera utzita–, eta beraz, arrapaladan irakurtzeko testu indartsu horieta-
koa. Testua gobernatzen duen irudia portutik irtetekotan den ontziarena da.

38 Literatur zaletasuna garatzearekin bat, Iturraldek euskal literaturan topatutako bi obra muga-
rriak Egunero hasten delako eta Ziutateaz izan ziren. Gainontzeko testuak, erlijio kutsu zaharrekoak
gehienak, oso arrotzak egiten zitzaizkion garaiko munduko beste literaturetako lanekin erkatuta.



Irudi horrek, baina, metafora moduan funtzionatzen du. Iragan beltza utzi eta
balizko etorkizun itxaropentsua lortu nahia irudikatzen du itsasoratuko den
ontziak. Lurraren makurra eta itsaso zabalaren esperantza, literaturaren histo-
rian topiko bat duguna, eta presentzia handikoa Sarrionandiaren obran
(Rodriguez, 2015). Testua, haatik, Iturralderena da, eta horrek aditzera ema-
ten digu ze punturaino izan zuten Potteko kide aktiboenek hainbat elementu
komun haien heziketa eta garapen literarioan. Edo beste modu batera esanda,
ze garrantzitsua izan zen beren arteko elkarreragina giro literario antzeko
samar bat (umore beltza, Borges, itsasoa, ziutatea...) osatzeko, nahiz eta gerora
bakoitzak bere bidea egingo zuen. Azkeneko sormenezko testua hiru ipuinek
osatzen dute, hirurak Jon Casenavek idatziak. Casenaverena ez da parte hartze
anekdotikoa izango ordea; izan ere, hala hurrengo zenbakian, Pott bandaren
bragan, nola azkenekoan, Pott tropikalan ere kolaboratuko baitu idazle lapurta-
rrak. Sarrionandiak Potten sartu baino lehenagotik ezagutzen zuen Casenave
eta aski probablea da haren bidez lotu izana kolaborazio horiek. Hirugarrene-
an, bada, hiru ipuin labur argitaratu zituen: Amaia, Carole eta Aitatxi. Hirurek
ere badute dezente ilunetik eta umore beltzetik. Lehena katastrofe nuklear
baten ondorengo egoera apokaliptikoan kokatzen da, Plentzian; bigarrenak,
protagonista zango-motz eta konkordun bat du, haurtzaro aski latza pairaturi-
koa; azkenak, narratzailearen aita hil ondoren honen emaztearen larrimina
kontatzen du, amaierako biraketa ezusteko batekin. Casenaveren ipuinek, bes-
tetik, euskara molde ezberdin bat ekarri zuten Pottera, nafar-lapurteraz ida -
tziak baitziren gutxi-asko.

Pott bandaren braga

Hilabete gutxiren buruan eman zuten argitara baita ere laugarren zenba-
kia, 1979ko martxoan. Editorialik gabe, “Kazetatxoak” atalak irekitzen zuen
alea, “Txukadi Pott Ajentzia” moduan sinatua.

Euskaltzaindiaren lepotik trufa pixka bat eginez irekitzen zuten zenbakia.
Hobe bere horretan txertatzea zeharka azaltzen ibiltzea baino.

Gure erredakzioan berri izugarri bat jaso berri dugu. Bertan diotenez,
bost euskaltzain ikusiak izan omen dira goitik behera larru beltzez jantzita,
plastikozko zamarrekin, eta motor-kapela handi horietakoak falta ez zaiz-
kiela.

Dirudienez, Rollin Stones taldeari buruz eztabaida gogor bat eduki ondo-
ren, Laverda motorrak hartu eta Zappa Club aldera joan omen ziren batzuk.
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Hau dela eta, publikoki galdetu nahi diegu
ea punk, edo ze bestelako martxa daramaten,
eta ea bere joera berri honek hitanoaren bata-
suna ezertan kutsatuko duen.

Gure ustez, ordea, euskara ezin daiteke bea -
tnik batzuen eskutan egon, eta berri hau egiaz-
tatzen bada Euskarazaintzari jarraituko diogula
jakin erazten dugu lerro hauen bitartez.

Euskaltzaindiaren kontuekin jarraitzen
zuten hurrengo parrafoan halaber. Ema-
kumerik ez zen orduan Euskaltzaindian,
eta hori zela eta Joxepa izeneko emaku-
mezko batek Potti bidalitako balizko kexa-
eskutitz bat argitaratu zuten. Eskutitza,
jakina, asmatua zen, eta burlaizez idatzia. 

Luis Cosme Cubasen bigarren poema
liburua gomendatu eta laburki iruzkintzen zuten hurrengo kazetatxoan. Ikusi
dugu lehenengoa, Habitaciones vacías, aurreko zenbakietan aipatua izan zena.
Bigarrenak, Es ese típico tango interminable zuen izena eta “poemagintza fribolo
eta izarreztatua”ren baitan kokatzen zuten. 

Beste liburu bati buruz ere hitz egiten zuten, Hordago etxeak kaleratutako
lan kolektibo bati buruz. Aldizkarian ez zen zehazten ze izenburu zuen libu-
ruak, baina 21 escritores y artistas vascos zen aipatutako erreferentzia. Askotariko
artista eta idazleak azaltzen ziren liburu hartan: Oteiza, Lete, Eduardo Uriarte,
Miguel Sánchez Ostiz, Amaia Lasa, Patxi Zabaleta, Fernando Savater eta abar.
Artisten artean Jon Zabaleta eta Juan Carlos Egillor nabarmentzen zituzten
aldizkarian, eta Mariano Arsuagak ere parte hartu zuela esaten zen, nahiz eta
liburuko kredituetan ageri ez. Pottekoen artean Atxaga eta Ertzillak hartu
zuten parte liburuan. Ustelakoen falta sumatzeaz gain –ordurako Ustela utzita,
Oh! Euzkadi sortzear ziren Izagirre eta Saizarbitoria–, Artzeren poemagintzaz
trufatzen ziren: “Oso kuriosoa Artzeren lana, asko gustatu zaigu txineraz eta
sanscritoz idatzia dagoena, japoneseraz egina dagoenetik aparte (segi dezala
bide horretatik, igual emango diote beka bat)”. 

“Kazetatxoak” atala amaitzeko, laguntza eskatzen zuten banaketarako. Ikusi
dugu aurretik zetozkiela banaketa arazoak, baina ordukoan, antza, hiri han-
dietan banatzeko zituzten arazo handienak eta horregatik eskatzen zuten
aldizkaria saltzeko jende bolondresa. Honakoa eransten amaitzen zuten: “Lan
honetarako ez da eskatzen D titulorik, guapoa izatea nahikoa da”.
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Kazetatxoen ondoren ale honetako, eta are aldizkariko zenbaki guztietako,
artikulurik garrantzitsuenetako bat zetorren: Kritiko literarioen aideplano konple-
xuaz eta beste zenbait arazo xelebrez... (girlatxe sozialistei dedikaturiko 3.000 hitz eta
piko). “Superabertzale Jones”-ek sinatua zetorren baina Atxagarena dela esan
dezakegu, gerora erabiliko zituen hainbat kontzeptu –erresonantzia kaxarena,
esaterako– azaltzen zaizkigulako eta Etiopiari egiten zion erreferentziagatik.
Aurreko hainbat artikulutan landutako gaiak ageri ziren: kritika, prosa eta
poesia, euskal izaera, literatura eta errealitatearen arteko harremana, eta abar. 

Euskal literaturari buruz kritikoki idazteari buruzko zailtasuna gogoraraziz
hasten zuen artikulua Atxagak, askatasunez idatzi eta gero etor zitezkeen
ondorioak ez ei zirelako nolanahikoak. Aresti aipatu eta omentzen zuen, ez
alferrik, zati horretan; esan dugunez, Arestik ongi dastatu baitzuen korronte
“superabertzalearen” kontra idaztearen mikatza. 

Azken batean, euskal literaturaren arazoak aztertzea euskal gizartearen ara-
zoak aztertzea zela aitortzen zuen Atxagak, alegia, euskal literaturaren gabe-
ziak beste hainbat eremutan, euskal prentsan esaterako, antzeman zitezkeela
halaber. Eta arazo horiek Octavio Pazi hartutako irudi batekin adierazten
zuen, erresonantzia kaxaren irudiarekin. Kontzeptuak obra batek gizartean
zuen hedadura eta eragina adierazten du, eta beraz, Atxagak nabarmentzen
zuena zen euskal obrek hedapen eta eragin gutxi zutela euskal gizartean, erre-
sonantzia kaxa eskasa zutela alegia. Bistan denez, kontzeptua literaturaren
harreraren esparruan koka daiteke, hots, obren harreren arazoari dagokio.
Nabaria denez, esparru horretako agente nagusienetakoak dira kritikoak, idaz-
learen eta irakurlearen arteko galbahe lana egiten dutenak-edo. “Ezpairik
gabe, erresonantzia kaxa horren zutabe nagusienak kritikoak dira, zeren eta
kritikarik gabe, eta gauden gizartean gaudela, obra hori ito egiten baita anoni-
matoan, eta ahazturan erortzen bere presentzia adierazi gabe sikira”. Kritikoa,
zentzu horretan, ez zen akademiaren baitako kritikoa soilik, baizik eta oro har,
idazlearen eta irakurlearen arteko zubilana egiten zuen oro –erreseinagileak
aipatzen ziren esaterako–. Horrekin batera gero ere polemika iturri izango zen
beste termino bat plazaratu zuen, oihartzun situazionistak dituena bidenabar
–Baudrillard medio–: simulakroaren kontzeptua. Tarteka bere lagun Jonen 
–hots, Juaristi– izpiritu liberala agertzen omen zitzaion honakoa esanez: “eus-
kal kultura ez duk simulakro bat baizik. Eta nik erantzuten nion, mesedez, ez
hadi izan hain sinzeroa”. 

Zehazki euskal kritikagintzaren egoerari erreferentzia eginez, haren eskas-
tasuna azpimarratzen zuen Atxagak. Euskal kritikariek “aideplano konplexua”
omen zuten beren kritika guztiak “panoramikoak” zirelako. Horrekin esan
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nahi zuen lan gehienak ez zirela obra edo autore konkretu bati buruzkoak bai-
zik eta garai bati edo autore sorta baten ingurukoak. Horrek konkrezio falta
zekarren, hau da, kritikoak ez zuela zehazki idazten, ez zela bustitzen. Horretaz
gain, kritika gehienak akademiaren baitan sortzen ziren, Euskaltzaindiaren
inguruan zehazkiago esateko, eta Durangoko Azokaren bezperetan argitara -
tzen. Aho bizarrik gabe ziharduen Atxagak gainera, izen abizenak argiki ida -
tziz. 

Izen batzuk aipatzen hasiz, par exemplis, nola esan Lasagabaster jau-
nak, Egin egunkarian, euskal literatura (den dena) euskal pinturaren azpi-
tik dagoela? Nola gonpara daitezke Arteta-ren kuadro bat eta Mirande-ren
ipui bat? Zein kriterio berdintzaile erabiltzen du epaimen hori –eta hori
bakarrik, ez baitzen beste ezerrekin luzatzen– botatzeko hirurogei mila
pertsonen aurrean? Eta, batez ere, nola esan dezake hori historiak ematen
duen perspektibarik gabe? Nola aurre azterketa konkreturik egin gabe,
kuadroz kuadro eta liburuz liburu?... benetan errenditzen naiz, mesié.

Jarraian poesia eta prosaren arteko aldearen gaiari heltzen zion. Antza,
garaian bazegoen literatur kritikaren baitan iritzi orokortu bat zeinak poesia
prosaren gaindi ipintzen baitzuen, euskal poesia euskal prosa baino ugariago
eta aberatsagoa zela. Horren arrazoia Euskal Herriko ahozko tradizioan lego-
ke, poesiaren joritasuna bultzatuko lukeena nobelagintzaren tradizio iharra-
ren aldean. Ahozko tradizioa eta literaturaren arteko bereizketa egiten zuen
ordea Atxagak, Roman Jacobsonen teoria oinarri39. 

Bere funtzionalitatea ez da iguala, folklorea hizkuntzari (langue) dago-
kio, eta literatura hizketari (parole), poeta folklorikoak ezin du “tresna
edo bitarteko berririk” sortu ahal, bere komunitateak zensuratu, eta mapa-
tik ezabatuko bait luke, folklorea ezin baita esistitu komunitate horretatik
kanpo; aldiz, poeta literarioak duen lanik funtzeskoena bitarteko berri
horik arkitzea da, eta horregatik dira bariatuagoak, horregatik dago estilo
eta forma gehiago literaturan (folklorean, estilo desberdinak baino, jenero
desberdinak daude, eta bertsolari guztiak, kasu, tresna beti berdina enple-
gatzen dute erremediorik gabe). 

Berriz ere komunitatea eta sorkuntzaren arteko tentsioa ikusten ahal dugu
puntu horretan, eta literaturaren autonomiaren bilatze bat. 

Alabaina, ikusi dugu dagoeneko egia zela orduko produkzioan pisu nabar-
mena zuela poesiak, hala kopuruari nola kalitate literarioari zegokionez. Atxa-
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gak, bada, horren arrazoiak bilatzeari ekin zion. Hasteko, neurri batean bede-
ren, joera unibertsala omen.

Narratiba baino poemagintza gehio egotea ez dut uste ezer harrigarri
denik, fenomeno unibertsala baizik.

Granadan ere prosalari baino poeta gehiago dago, eta edozein ikaste -
txetan hamabost edota hamasei urteko mutiko-neskato maitemindu guz-
tiak –gehientsuenak, halafede!– poemak izkribatzen dituzte, ez nobelak.
EDOZEIN poema egitea EDOZEIN nobela egitea baino errezagoa da, eta
hemengo poema ugaritasuna hortxe bilatu behar da. 

Haatik, poesiaren ugaritasun hori euskal literaturako ezaugarri berezia iza-
teko hiru arrazoi aipatzen zituen: batetik, euskal literaturaren baitan argitara -
tzea erraza zela.

Nobela eta poema liburuen arteko proporzioa, Euskal Herrian, anormala
baldin balitz beste herrietan ematen dena baino handiagoa edo, despropor-
zio horren arrazoia argitalpen errezetan bilatu beharko litzateke. Euskal
Herriko editorialetan arrazoi extraliterarioak indar handia izan dutenez
gero (“euskaraz idatzia egotea nahiko arrazoi da” esaten zen lehenago;
orain, “Euskal Herriaren problematikarekin zer-ikusia nahitaezkoa da” en -
tzuten da maiz, eta euskaraz egotea bigarren mailako arrazoia bihurtu da)
edozer gauza argitaratu izan da egileak hala nahi izan duen guztitan. 

Bigarrenik, euskara hizkuntzaren egoerak ere ugaritasun horretara bultza -
tzen zuela. Orduko euskarazko hizkuntza literarioa, bada, egokiagoa zen Atxa-
garen ustez poesia egiteko prosa egiteko baino. 

Euskarak ez du presentzia handirik literaturan, eta ondorioz, ez dago
apenas tradiziorik alor horretan, esan nahi da, hizkuntza “birjin” bat dela,
zeina idazleak ia “asmatu” egin beharra duen lanean jartzen den bakoitze-
an. Frantseseraz, esate baterako, zeinean hainbeste lerro izkribatu den, ezi-
nezkoa litzateke, adibidez, adjetibo berri bat plazaratzea, edo testuratzea,
hobeto esanda. Euskaraz, aldiz, arraultze prejitua egitea baino errazagoa
da hizkera pertsonal bat erabiltzea, sekulan ibili ez diren hitzek eta formak
hartuz, edota asmatuz. Ni neu, esate baterako, hutsune handi batetaz ohar-
tu nintzen: inork ez zuela kontutan hartu, euskaraz poemak egiterakoan,
gure hizkuntzak aditz forma ezkonjugatuetan duen aberastasuna (gerun-
dio pila bat, partizipioak, erlatibo-ordezko formak...) eta teknika hori era-
bili nuen Etiopia ezkribatzerakoan, aditz perifrastikoa, eta beste edozein
aditz konjugatu ere, enbarazu ikaragarri bat iruditzen baitzitzaidan (edo-
zein hizkuntzetan ere, aditzaren enplegu handiak poemaren balioa gutxi-
tu egiten du, eta areago euskaran, non aditz sintetikorik ia ez dagoen).
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Frantseseraz, ez dut uste hori posible litzatekenik, ez teknikoki eta ez (tek-
nikoki ahal izanez gero) pioneroki: Ciorani irakurri nion aspaldi nola hiz-
kuntza supererabilietan edozer gauza prosa bihurtzen den, eta nola fran -
tseseraz poemak egitea oso zaila gertatuko litzaiokeen. Prosarako, ordea
bentaja hori zerbait kaltegarri bihurtzen da, ez dago argotarik, aditza bal-
darra da, elkar-hizketak asmatzerakoan kitaezina da ia artifizialtasun zapo-
rea (“qué pasa contigo, tio” esateko “zer pasatzen da zurekin, osaba” ipin -
tzea heroitasun bat da) eta, hitz batetan laburtzeko hizketa oso pobrea iza-
nik, edo hizkuntzara pasa gabeak hizketaren bariaketak, oso zaila da
edozein historia kontatzea garantia minimo batzurekin (beste exenplu bat
ene irakurle maiteak, ez al duzue probatu inoiz zein zaila den euskaraz txis-
te bat kontatzea?) Honek guztiak ez du esan nahi –euskal linguista askori
entzun diodan bezala, bere esperientzia pertsonala kontatu didatenean–
gazteleraz izkribatzea errazagoa zaionik euskal idazle bati ere. Horrek esan
nahi duena zera da, planteamendu literario bereziak egin beharko dituela
euskaraz nobela hori egiten hasterakoan, eta Bilboko subauzunetaz testu
errealista bat egiteari –adibidez– utzi egin beharko diola euskarak edo txu-
kerak aldaketa handi bat ematen ez duen bitartean. 

Azkenik, euskal idazle gehienen gaztetasuna aipatzen zuen poesiaren ugari-
tasun horren arrazoitzat.

Eta hirugarren arrazoi bat ere ekar genezake hona, eta hau da euskal
eskritoreen; ia ez dago beteranorik eta eskritore gehienak urrun daude
bere heldutasunetik (eta historian izan direnetan ere, heldutasuna gazte-
tasuna ailegatu baino lehen hildakoak ba dira bi baino gehio).

Deigarria da nola argudiatze horretan Atxagak poesia prosarekiko azpimai-
la batean ipintzen zuen. Poesiarekin lotzen zituen gaztetako saiakera literario
goiztiarrak, prosa konplexuagoa dela azpimarratzen zuen (“poemagintzaren
ugaritasuna prosaren zailtasunean ere bilatu behar dela”), hizkuntza ez-garatu
edo ez-oraindik-literario batentzat errazagoa dela poesia idaztea... Atxagaren
beraren literatur ibilbideari erreparatuz gero, esan daiteke bat datorrela testu
horretan zioenarekin. Gaztetako poema-liburu indartsu baten, Etiopia poema-
tegiaren (1978) ondotik, apenas argitaratu du poesiarik. 1996an plazaratutako
Nueva Etiopía liburuan aurki daitezke bere ondorengo poema batzuk, baina
horretaz landa, apenas eman du argitara poemarik, ez bada beste liburu edo
testu batzuen baitan txertaturik. Berriki Sautrela saioan emandako elkarrizketa
batean ere antzeko ideia jaulki zuen. 

Ez duk ikusten poema segida bat, poema liburu bat. Koldo Izagirrek ate-
ra du orain, irakurtzen ari naiz eta, ondo, gustatzen zait, poema batzuk
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asko. Baina nik ez dut ikusten nire burua poema segida batean, ikusten dut
halako soinu banda bat. (...) Gutxien espero duzun toki batean azal daite-
ke poema bat, eta ez zait hainbeste gustatzen poema bat beste baten atze-
tik, pixka bat iruditzen zait bortxatua. 

Bragan 1979an idatzitakoaren ondoren, bada, narratibaren bideei lotua
egon da Atxaga poesiako bideei bainoago. Neurri batean esan daiteke belau-
naldi gazte haren heldutasun literarioak narratibaren eta, bereziki, nobelaren
ugaritasunak ekarriko zuela, hala autoreongan nola euskal literaturaren espa-
rruan oro har. 

Baina artikulura itzuliz, euskal kritikaren beste arazoetako bat ideologizazio-
arena zen Atxagaren aburuz. Arazo horretan ere Lasagabaster kritikatzen zuen
berriz ere. Argitzen zuen, hori bai, Lasagabasterren iritziak gizartearen ispilu -
tzat zituela, eta ez zirela zehazki haren kontrakoak bere kritikak. 

Hau esaten zuen kritiko horrek nobelagintzari buruz: “nahiz eta orain
arteko nobela hauk euskaraz izkribatuak egon, ezin daiteke esan BENETA-
KO nobelak direnik”...

Jakina, hau irakurrita edozeini burura lezaiokeen lehen ideia hauxe li -
tzateke: nola ote daki tipo honek zer den benetako euskal nobela bat idatzi
ere idatzi gabe dagoen sasoiean, perspektiba historiko ttikienarik gabe?
Galdetzekoa da halaber, zer suposatzen duen BENETAKO horrek, nork
emango dion nobela bati egiaztasun hori, nobelak egiteko modu bakar bat
suposatzen duen edo ze letxe.

Sakonean, euskal izpirituaren balizko izaeraren inguruko auziaz ari zen
Atxaga. Aski zabalduak baitzeuden orduan “benetako” euskal literatura eta
artearen inguruko teorizazioak. Atxagak ez zuen aipatzen baina, jakina, horien
erreferente nagusia Oteiza zen euskal artearen inguruko teoriarekin. Ezagun
denez, Oteizaren aburuz, benetako euskal izpiritua mendebaldeko artearen
zabalkundearen aurretikakoa litzateke, eta hori baino aurreratuagoa artistiko-
ki. Euskaldunak artearen azken mailaraino iritsi ziren Neolitikoan cromlecha
medio, eta euskal izpiritua lorpen horrekin lotzen zuen, zeina izpiritu latino
ez hain garatuaren zabalkundeagatik arriskuan zegoen (Oteiza, 1994). Teoria-
ren xehetasunak gorabehera, Oteizaren ideiek euskal izpirituaren existentzia
onartzen zuten, zeina esentzialki ezberdina zen bere ustez beste izpirituekiko.
Horregatik, euskal artea –eta literatura– ere besteekiko ezberdinak ziren, eta
ezberdintasun hori hizkuntzaren –euskararen– hautuaz haratago zegoen.
Halaxe formulatzen zuen ideologia horren oinarria zertan zen.
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Bada euskal izpiritu bat ahistorikoa eta zenbaiten ustez paganismoaren
garaietatik datorkiguna, bene benetan euskalduna, zeina berreskuratu
behar dugun zeren izpiritu espainolak eta izpiritu kristauak kendu egin
baitigute, egunak gaua (hots, oposizio peto-petoz borrokatuz) kentzen
duen bezala.

Atxagak, bada, planteamendu hori, “platonismo” moduan definitzen zuena,
kritikatuko zuen gogorki. Horren aldean, tradizioaren ikuspegi irekiagoa pro-
posatzen zuen, non inguruko kulturako obrak ere gure ondaretzat jotzen
zituen. Planteamendu hori bat zetorren oso aurreko zenbakiko Itzulpena eta
traizioaren praktika testuan esandakoarekin. Euskal izpirituaren eta espainiar
izpirituaren dikotomia zurrunaren kontra agertzen zen funtsean, eta ondo-
rioz, obrak dikotomia hartatik ebaluatzearen aurka.  

Literaturaren arloan azaldu ditudan eritziak ere ideologizazio honen
ondorio dira. Don Quijote española da eta ez irakurri, jaunak. Kultura espai-
nolak ez du zer ikusirik gurekin (la hostia da, hau esaten dutenak, askok
behintzat, erderaz jaio eta hitzegiten, balsea dantzatu eta futbolean jokatu
baizik ez dutela egin kontuan hartuz gero) eta gainera negatiboa da (bada
ez, kultura espainolarik gabe ez dago euskaldunen definiziorik, eta esker -
tzekoak dira La Celestinak, Mistiko kastellanoak eta beste; kultura guztiak
dira aberasgarri hauzokoarentzat; eta Nafarroa Euskadi bada, zuek esango
didazue zer den probentzia hori kultura espainolik gabe. Beste gauza bat
da Madrileko gobernua eta estatuko oligarkia gure etsai izatea, hor norbe-
rak ikusi beharra dauka zer egin, independentista izan edo federalista edo
zer dakit bada).

Horrek gainera arazo gehigarri bat zuen, euskal tradizioa herri tradiziora
mugatzea. 

Lasagabasterrek “benetako nobela” eskatzen duenean, “euskal izpiritua
duen nobela bat” eskatzen ari da, euskaraz idatziz bakarrik lortuko ez
dena. Horregatik, baitaere, muzin egiten dio, kosta egiten zaio “herri-tra-
dizioa” ez den beste edozein tradizio aipatzea (mistiko kastellanoak Laua-
xeta influentziatu zutela, adibidez) hori egitea euskal izpiritua kolokan
jartzea bait litzateke (bere ustez, noski).

Arazoa, baina, euskal gizartearen egoera hiperpolitizatuaren ondorio baizik
ez zela azpimarratzen zuen. Ideologizazio horrek giza adierazpide oro, tartean
literatura, politikaren mende uzten zuen, hots, autonomiarik gabe.

Ideologia, errealitatearen maskara baizik ez den pentsaera denez 
–pentsaera hertsi eta komunika-ezina– bazter guztietara zabaltzen da, gau-
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za oro esplikatu nahi du, eta aktibitate guztiak kutsatzen ditu petrolioa bai-
litz. Honetan ere, oroesplikatzaile borondate honetan, sinismen erlijiosoa-
ren sistemarekin antza dezente du ideologi politikoak. Ezin izan zitekeen
bestela “euskaldun fededun” lemapean bizi izan den gizarte batetan, eta
sinismen batetik bestera pasa garela esatea ez da hipotesi txarra. Objetua
aldatu da, baina sistemak lehen bezala dirau.

Artikuluaren amaiera ere aski zuzen eta aratza zen, eta Oteizaren ideien
zeharkako aipamena agerikoa.

Behar bada hobe izango zen euskaldunentzat ez balitz kristautu, edo ez
balitz latinizatu, baina urak joan eta gero –Txirritak esan zuenez– ezin
harrapa daiteke amorraia. Eta barbaro berri horik bere joerak aurrera era-
maten ba dituzte oso herri polita geratuko zaigu, bai jaunak, kartoi harriz-
koa, txuri berde eta gorriz pintatua eta –funditutako ordenadore bat beza-
la– memoria eta iragan huts baten jabe orguilosoa.

Testu hartaz landa apenas aurki genezakeen Bragan beste iritzi artikulu edo
testu teorikorik. Gainontzeko testu gehienak sormenezkoak ziren aldez edo
moldez. Horien artean T.S. Elioten itzulpenak nabarmentzen ziren, hari
buruzko hainbat testutxoz horniturik. Neurri batean, Bragaren ardatz temati-
koa Eliot izan zela esan daiteke. Jakina, testuon jatorria Arestik itzulitako Elio-
ten poemen liburu-proiektuan zegoen, zeina dagoeneko aipatu ditugun arazo-
ak tarteko ez zuten argitara eman. Itzulpen hori azkenean 1983an argitaratuko
zen osorik Hordago argitaletxean beste zenbaitekin batera, T.S. Eliot euskaraz
izeneko liburuan. Bertan, Bragan argitaratutako materialak eta Iturralde eta
Sarrionandiaren The Waste Landen (Lur eremua)40 itzulpena agertu ziren.
Azken honen lehen zatia, Hilen ehorzketa, Oh! Euzkadin argitaratua izan zen, 11.
zenbakian, 1981ean. Bigarrena, Axedrez partida bat, aldizkari bereko hamabos-
garrenean, Sarrionandiak eta Iturraldek itzulia. Liburu hori, bada, literatur
aldizkarien emaitzatzat jo daiteke bete-betean, eta zehazki Pott bandaren uzta-
kotzat.

Hala, bi itzulpen argitaratu zituzten Bragan: The Hollow Men (Gizon hutsak –
Kurtz jauna hilik) Jon Juaristik euskaratua (nahiz eta aldizkarian ez zetorren
sinaturik) eta Burnt Nortonen zati bat, Arestiren itzulpenetik berreskuratua.
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Lehena 1925ean publikatu zuen Eliotek eta The Waste Land (Lur Eremua) argi-
tara eman eta kaleratu zuen hurrena izan zen. Elioten poesiagintza ezaugarri -
tzen duten erreferentzia kulturalen hordialdi modukoa aurki daiteke poeman,
tartean Joseph Conraden Ilunpeen bihotzeaneko Kurtz protagonistari eginiko
keinua epigrafean: “Mistah Kurtz – he head”41. Itzuli gabe azaldu zen epigra-
fea, ohar bat gehiturik: “J. Conrad-en Heart of darkness nobelatik”. Kurioski, ori-
ginalean epigrafeak bi lerro ditu, aipatutakoa eta beste bat, “A penny for the
Old Guy”, zeina ez den ageri itzulpenean (geroko T.S. Eliot euskaraz liburukoan
bai: Guy Zaharrarentzako penike bat). Tituluko Kurtzen aipamena ere ez da ageri
originalean. 

Burnt Norton, berriz, Four Quartets (Lau koarteto) liburuan argitaratu zuen
Eliotek, publikatutako azken poema-liburuan eta Arestik itzulia zuenean. Han-
go lau poemetako bat zen Burnt Norton, eta Potten poemaren lehen zatia publi-
katu zen. Itzulpenaren ezaugarri nagusia da lapurtera klasikoa imitatu nahian
idatzia dela, Leizarragaren maneran-edo, baita ortografiari dagokionez ere.
Lehen bi lerroak esaterako sarritan aipatu izan dira eta literatur zale ugariren
buruan geratu: “Dembora presentea eta dembora passatua / Acaso daude biac
presente dembora futuroan”. Ez dirudi modu horretan itzultzeko arrazoi bere-
zirik dagoenik Arestik hizkuntzarekin jolasteko gurariaz landa; izan ere, origi-
nalean Eliotek ingeles garaikidean idatzi zuen. Bi lerro horiek, esaterako:
“Time present and time past / Are both perhaps present in time future”. Itzul-
pen osoa egin zuen gisa horretan gainera. 

Hautapen literario eta erreseinak ez ziren falta izan laugarren zenbakian
ere. Jean Cocteauren Le Livre Blanc (Liburu zuria) liburua zen gomendatzen
zuten lehena, espainerazko itzulpenean: El libro blanco. 1928koa da originala-
ren lehen argitalpena, eta aski liburu transgresorea izan zen, pottkideek zioten
moduan, homosexualitatea autobiografiara eraman baitzuen batere itzulingu-
rurik gabe. Bigarren gomendioa liburu batena baino autore oso batena zen.
Salvatore Quasimodoren obra gomendatzen zuten, bereziki bere obra poeti-
koa. Haren liburu nagusien erreferentziak emanda, Ed e subito sera poema
laburraren itzulpena eskaintzen zuten, Eta ustekabean gaua. 

Bakoitza bakarrik dago lurraren bihotzaren gainean
eguzkiaren printza batek zeharkatua;
eta ustekabean gaua.
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Cocteauren belaunaldi-kide izan zen beste idazle eta pentsalari frantziar
baten bi lan gomendatzen zituzten halaber. George Batailleren Histoire de l’oeil
eta La littèrature et le mal, Lehena 1928koa eta bigarrena 1957koa. Frantziarra-
ren obra osoaren errepasoa egiten zuten, eta hari buruzko liburu monografiko
bat –espainolez idatzia– gomendatzen zuten. Aipatu bi liburuak iruzkintzen
zituzten laburki jarraian. Histoire de l’oeil nobela erotiko bat “edota, areago, obs-
zenoa” da, eta La littèrature et le mal, berriz, zortzi idazle madarikaturi buruzko42

literatur kritika lan bat.
Gomendio horiekin batera hiru autoreren pieza bana ere argitaratu zuten.

Blaise Cendrars idazlearen –Blagan jada aipatua izan zen idazlea– Bilbao poe-
ma, jatorrizkoan frantsesez; Julio Cortázarren Continuidad de los parques (Parke-
en luzapena) ipuinaren itzulpena eta Bruce Springsteenen Candy’s Room
(Candy-ren gela) abestiaren itzulpena. Ikusten denez hiru aukeraketa aski
ezberdin, hala autoreei nola generoei dagokienez. 

Horietaz gain, irlandar poema klasiko baten itzulpena ere bazetorren Bra-
gan. Ingelesez Colum Cille’s Greeting to Ireland gisa ezaguna dena ekarri zuten,
eta itzulpenean Agur Irlanda izenburua jarri zioten. XII. mendeko poema ano-
nimo bat zen, eta hautaketa Pott 3n idatzitako Irlandako poesiaren inguruko
artikuluarekin lotu daiteke, jakina. Poema antologia hartan ageri da Saludo a
Irlanda izenburuarekin, baina Bragan ez bezala, poema San Columbanori
egozten zitzaion. Colum Cille edo San Columbanori buruzko informaziorik
apenas dago, baina onartua da VI. mendean bizi izan zela. Beraz, aldizkariak
poema anonimotzat eta XII. mendekotzat jotzea akats bat baino ez zen izan. 

Sormenezko testutzat jo zitezkeen piezen artean ere bazegoen bat hautapen
literariotzat har zitekeena ia. Mass Aberlatxe Quel Kopon ezizenez idatzitako
Allen Gingsberg erotu zaigu izenekoan, hain justu, poeta amerikarra dugu prota-
gonista, haren zenbait poemari –The Howl (Ulua), A Supermarket in California
(Supermerkatua Kalifornian)– erreferentziekin. Sinadura beraren pean agertu
zen orobat43 beste testu berezi bat, Buon natale per tutti izenekoa eta irrati saio
baten kalaka imitatzen zuena. Collage moduan ondutako testua da, hizkuntza
eta testu mota ezberdinak nahasiz, aski ironikoa. 

Aleko sormenezko testu politikoena ziur aski Caracoles Magurios Mangoliñak
izenekoa zen, non Iparralderako balizko bidaia baten deskribapenaren harira,
hango exotismoa kritikatzen zen besteak beste. Espainieraz idatzitako bi pieza
argitaratu zituzten zenbaki hartan. Las inquietudes de Santi Doneztebe izenekoa
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lehenik, aski politikoa hura ere, Juaristirena izan daitekeena. Izan ere, nazio-
nalismoaren kritika zein liberalismoaren aldarria oso presente dago testuaren
hasieratik: “Me estás hablando de nacionalidad, de lengua, de pueblo. Esas
son las redes de las que yo he procurado escaparme” diotso Santi Doneztebek
Iñaki bere solaskide abertzaleari. Eta aurrerago:

Lo individual es la única realidad en la naturaleza y en la vida –dijo–. La
especie, el género, la raza, la nacionalidad, en el fondo no existen. Son abs-
tracciones, modos de designar, artificios. Sólo el individuo existe por sí y
ante sí. Soy vivo: es lo único que puede afirmar el hombre.

Bestetik, izenburuak Pio Barojaren Las inquietudes de Shanti Andía nobelari
egiten dio erreferentzia argia, eta ezaguna da Juaristik 98ko belaunaldiari zion
mira. Espainieraz idatzitako beste testua Francisco Montesinos probintzialari gutu-
na zen, paradoxikoki izenburua euskaraz bazuen ere. Lope de Agirre euskal-
dun konkistatzailearen balizko gutun bat zen testua, Francisco Montesinos
fraide dominikarrari bidalia. 98ko belaunaldiak aski aztertu zuen pertsonaia
izan zen Lope de Agirre. Barojak arestian aipatutako Las inquietudes de Shanti
Andian bertan urrutira joan gabe eta Unamunok Lope de Aguirre, el traidor saia-
keran. Horregatik, Juaristik aspalditik izan duen idazle horiekiko mirespena
eta garaiko espainieraren idazkera imitatzeko gaitasuna kontuan izanda, tes-
tua hori ere harena dela esan dezakegu ia ziurtasun osoz. 

Zenbaki hartan bi kolaborazio txertatu zituzten, biak ere iparraldetik eto-
rriak. Aurreko zenbakian ere ageri zitzaigun Jon Casenaveren hiru testu labur
–Joko erotiko poema, Portrait de femme assassin eta Last game narrazioak– eta Mikel
Iribarrenen beste bat, Gau jokoak. Iribarrenek (gerora Hiribarren idatziko
zuen abizena) ez du gerora literatur ibilbiderik izan, Potten bertan argitaratu-
tako beste testu batzuk eta beste kolaboraziotxoren bat landa; laborarien alde-
ko militantzia lanagatik da ezagun gaur egun. Casenaveren hiru testuak zein
Hiribarrenena karga erotikodun nabarikoak dira. Lehenaren Joko erotiko bera
urrutira joan gabe. 

Aztapar ukaldi txar bat
Zure bular larru goxoan
Desio batez zilatzeko
Planeten behako hutsa

Zure hortzak ausikika
Izar gorri bat sorbaldan
Ortziari itzultzeko
Plazerraren oihartzuna
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Ale hartako sormenezko lan garrantzitsuenak, baina, Ipui bat bost minututan
izkribatzeko eta Frai Hapistoren kronika beltzak ditugu ziur aski. Pseudonimoz ida -
tziak izanagatik, lehena Atxagarena da eta gerora Obabakoaken sartu zuen;
bigarrena ere asteasuarrarena dela esango nuke. Ipui bat bost minututan izkri-
batzekon idazle narratzailea ageri zaigu hain justu izenburuan aditzera ematen
zaiguna egiteko aholkuak emanez eta aldi berean ipuin bera osatuz. Atxagaren
garai hartako hainbat konstante dira presente, bada: metaliteratura alde bate-
tik, eta heriotzaren presentzia bestetik. Izan ere, testuan balizko idazleak idaz-
ten duen ipuinean protagonistak bere maitalea hiltzen du amaieran labanaz,
dagoeneko beste zenbait testutan sarritan ikusi dugun irudi baten bidez. Soslai
metaliterarioari dagokionez, jolas literario ongi taxutuaz haratago, Atxagaren
idazle kontzientzia handiaren berri ematen digu. Idazle heldu baten ikuspun-
tutik idatzia da ipuina –Atxagaren ohiko ironia finarekin hori bai–, hau da,
idazletzaren kontzientzia indartsu batetik. 

Frai Hapistoren kronika beltzak testu sorta bat da. Elkarrekiko independenteak
dira baina badira gehienetan ageri diren hainbat konstante. Nagusia, berriz
ere, heriotzaren presentzia, kasu honetan, aurreko hainbatetan bezala, umore
beltzez zipriztindua gehienetan –izenburuak ere horixe ematen digu aditzera–.
Bestetik, ziutatea ageri da “Dracula kondearen kexua” testuan, eta hiria arazo-
en iturburu gisa irudikatzen da, hala hor nola hurrengoan, “Ehiztari urbanoa-
ri” fragmentuan. Ziutatea kontzeptua zein hiriaren alderdi endekatuaren azpi-
marratzea Atxagaren obran bete-betean azaltzen zaizkigu, batez ere bere ibil-
bidearen hasierako lanetan Obabakoak arte, eta horregatik egozten ahal zaio
hari.

Pott bandaren praka

Aldizkariaren erritmo aski bizi eta iraunkorrari jarraiki, 1979ko uztailerako
bosgarren zenbakia kalean zen. “Kazetatxoak”en ziotenez, Braga bukatuta Pott
bandaren Praga prestatzen hasi ziren baina lanetan luzatu eta udazkenerako
utzi zuten, tartean Praka hori plazaratuta. Azkenean, ez zen Pragarik egongo,
eta han sartzekoak ziren artikuluak Pott Tropikalan joango ziren, bandaren
azkeneko ale mardulean. 

Pottkideak artikuluetako batzuk beren izenez argitaratzen hasi zirelako
nabarmendu zen Praka alde batetik. Ikusi dugunez, Panpina Ustelan Izagirre
eta Atxagak beren izenez sinatu zituzten artikuluak44 baina ordutik, hala Uste-
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lan bertan nola Potten ezizenak erabiltzen
zituzten edo sinatu gabe joaten ziren, sal-
bu eta ez baziren kanpoko kolaborazioak.
Prakan, berriz, ia estreinakoz, artikulu
sinaturen bat ageri zaigu: Atxagaren
Maiatzean amaitu bi poema (bat kantatzekoa)
eta Sarrionandiaren Luigi Anselmi: figlio di
un cane45. Bi testu horiek garrantsitsuak
izango dira gerora, ikusiko dugunez, Atxa-
ga eta Sarrionandiaren obraren baitan. 

Praka ezaugarritzen duen beste alderdi
nagusia nafar erdal idazleen lehorreratzea
dugu, zenbakian kolaboratu baitzuten
Pablo Antoñanak, Ramon Irigoyenek eta
Miguel Sánchez-Ostizek, Nafarroako –eta
are Espainiako– literaturako izen garran -
tzitsuenak ziren –Antoñana– edo bilakatu-

ko ziren idazleak –Sánchez-Ostiz–. Egiazki, ordura arteko kolaboratzaile
gehien bildu zituen zenbakia genuen, aipatutakoez landa Bilboko bi erdal
idazlek, José Luis Merinok eta Javier Aguirre Gandariasek parte hartu baitzu-
ten beste euskal idazle batzuekin batera –Jon Kortazar, Andolin Eguzkitza, Joa-
nes Urkixo–. Pott Tropikala kenduta, Potteko zenbaki luzeena ere izan zen, 36
orrialderekin. 

Alearen hasieran Euskadi Sioux aldizkariari adio esaten zioten, haren desa-
gerpena zela eta. Euskadi Siouxek Prakaren plazaratzea baino pare bat hilabete
lehenago argitaratu zuen azkeneko alea, zazpigarrena, 1979ko maiatzean. Ez
zuen luze iraun aldizkariak, lehena urte hartako otsailean argitaratu zen-eta,
baina iraun zuen denboran argitalpen erritmo handia izan zuen, hilero atera
baitzuten ale bat gutxienez46 Ia osoki espainieraz argitaratu zen eta Bilbon
zuen kokagune, Pottek bezala. Sortzaile eta sustatzaileen artean Juan Carlos
Eguillor, Vicente Ameztoy, Antton Olariaga, Jose Mari Agirre, Teo Uriarte,
Tomas Goikoetxea zeuden; ETA (pm)-tik etorritakoak gehienak, garai hartan
sortu berria zen Euskadiko Ezkerra alderdiaren ingurukoak ziren. Ilustratzai-
leek pisu handia zuten aldizkarian, Eguillor eta Ameztoy baitziren gehien
inplikatu zirenetakoak. Kolaboratzaile nabarmenak izan zituzten halaber, Ivan
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Zulueta zinemagilea esaterako, edo Atxaga bera, zeinak beti goratu izan duen
Eguillorren figura. Haren eta Potteko zenbait kideren arteko kolaborazioa
urteetan luzatuko zen, gainera. Hurrengo urtean adibidez, 1980an, Eguillo-
rrek Pott Tropikalan hainbat marrazki sartuko zituen eta Ordorikaren lehen dis-
koaren, Hautsi da anphoraren, azala diseinatuko zuen. Euskadi Siouxeko bosga-
rren alean, bestalde, Pott bandari eginiko elkarrizketa ezin trufariago bat argi-
taratu zuten, Pott banda mintzo izenburuarekin. 

Potteko kideen artean Atxagarekin izan zuen, haatik, harreman estuena
Eguillorrek. Haur eta gazte literaturako liburuetan elkarrekin lan egin zuten,
Nikolasaren abenturak eta kalenturak, Ramuntxo detektibea eta Chuck Aranberri den-
tista baten etxean liburuetan adibidez, zeinak Atxagaren genero hartako lehen-
dabiziko liburuak izan ziren eta, haien arrakasta medio, profesionalizatze bide-
an makulu ederrak izan zitzaizkion. Gerora Euskadi Siouxeko beste kide bate-
kin ere, Antton Olariagarekin alegia, kolaboratuko zuen Atxagak gisa
horretako liburuak argitaratzeko. Atxagak, testu bat eman zuen argitara Euska-
di Siouxen: Eguneroko bizitza zeruko lorean, 1. zenbakian. Izenburuak, jakina,
urtebete lehenago argitaratu zuen Etiopiako Eguneroko bizitza poema luzea
gogorarazten digu, urte batzuen buruan Ordorikak musikatuko zuena Beran-
du dabiltza abestia sortzeko. Eguneroko bizitza zeruko lorean lehen pertsonan ida -
tzia da eta pertsonaia loti eta alfer bat du narratzaile. Tonu ironiko eta burla-
tian idatzia, amonak eginahalak egin behar ditu biloba ohetik jaiki dadin, eta
azkenean halaxe lortzen du.

Amonak orduan erabaki latz bat hartzen du. Herorren kulpa, demonio
tontoa esanez abiatzen da kalerantz. Eta kalean euskal intelligentsia bildu
ondoren, ene gana itzultzen da, eta bere teoriak azal ditzaten eskatzen die.
Ene ohe ertza infernuaren kosta bihurtzen da orduan. Jauna, jauna, nola-
ko kastigua. Anixtasio, Anixtasio, hango neke eta hango pasio eta mixio,
abade sesio: Horrenbeste ez, horrenbeste ez garrasi eginez esnatzen naiz.
Mesopotamia zaharrean metodo berbera enplegatzen omen zuten gor-
puak berpizteko, eta ez da harritzekoa. Kritiko literarioak, adibidez, apar-
tak dira lan honetarako.

Narrazioa, nola ez, tupusteko heriotza batekin amaitzen da, eta halaxe dio
zerutik bidali beharko dituela Euskadi Siouxerako kronikak. Heriotzaren pre-
sentziak eta euskal intelligentsiaren lepotik egindako trufek Atxagaren garaiko
testuen tonu errepikaria erakusten digute. 

Pottek, bada, horrela egiten zion agur Euskadi Siouxi Prakan.
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Euskadi Sioux izkutatu omen da betirako, hori esan digute gaur kalean;
beste porrot bat gure herriaren kolkorako. Goian bego. Alde batetik triste,
ezin kita genezake, bestetik, halako poxa gure baitatik, gure izenak adiera-
zi pesimismoa irmotzen ikusteak ekartzen digun poxa, hain zuzen. Maldo-
ror konteak untzi bat itsasertzean hondoratzen ikusten zuenean harrika
eta maldizioka hasten omen zitzaion, ahalik eta lehenen hondora zedin.
Krudeltasun berberaz agur egiten diegu indixu hauei, agur, agur, ondo
izan ixiltasunean.

Horrekin batera, baina, berri dramatiko bat ere ematen zuten: Euskadi Siou-
xeko lehen zuzendariak, Jose Mari Agirre Alcaldek, bere buruaz beste egin
zuen. Egokiera aprobetxatzen zuten, ordea, aldizkari berri batzuei ongietorria
egiteko, Ere eta Muga izenekoei, eta baita izenik aipatzen ez zuten hirugarren
bati ere, zeinari buruz honakoa zioten: “Entzun dugunez españolista hutsak
omen dira, eta hori dela eta ia euskara hutsean ihardungo omen dute”. Aldiz-
kari hori, bada, Oh! Euzkadi genuen, urte horretan bertan argitaratuko zuena
lehen alea. 

Euskal abertzale jatorrei buruzko pasadizo burlati bat kontatu ostean, Joxe-
an Artze egurtzeko baliatzen zuten “Kazetatxoak” ataleko azkeneko zatia. Ez
zen lehen aldia, ikusi dugunez, Bragan ordurako astinalditxo bat emana zioten
eta. Bigarren aldi horretan Bide bazterrean hi eta ni kantari poema liburuaren
argitalpenaren harira Zeruko Argian egindako adierazpen batzuk zirela eta ziri-
katzen zuten. Liburu aski berezia dela ezin uka: zenbakiz josia dago, eta zen-
bakiak lerro bidez uztartzean sortzen diren letren bidez osatzen dira poemak.

TXAK edo CACH deitu talde batzuren behar handia dago. TXAK (Txora-
kerien Aurkako Komandoak) edo CACH (Comandos Anti Chorradas) hoieta-
ra apuntatzen dena hitzaldietan edota aldizkarietan infiltratuko da. Exenplua
ematearren hementxe bertan hasten gara aktibismo berri hau praktikatzen.

Begira zer esan omen zuen (Linboko Argiak dixit) JA Arzek bere liburu
gipuzkoano hori dela eta: ‘Faxistek eta alderdi politikoek Herria ume bat
bezala kontsideratzen dute. Nik hori ez diat onartzen. Horregatik, irakur-
leak ere liburuan zerbait berea izateagatik, egin diat honela’, horregatik
egin duela numeroekin, alegia. Bueno, bada tokatzen zaigunagatik esplika-
zioak eskatzen dizkiogu. Ez, ez gara sartzen liburuaren planteamendu lite-
rarioarekin, hor konpon Joxe Anton. Guk esaldi horren gorabeheraz gal-
detzen diogu, zer esan nahi duen gonparaketa horrekin, ia esan nahi
duen, esate baterako, egin diren liburu gehienak faxismo moeta horretan
partaide direla, eta berea bakarrik salbatzen dela. Mihina irristatu egin
zaioia pentsatzen dugu, erroskilak ipurdiarekin nahastu dituela. Erretrakta
dadila eskatzen diogu.
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Gainera, begien bistan dagoen zerbait adieraziko diogu: Faxistek ere zuk
eskatzen diozun proporzio berbera eskaintzen diote herriari, hori da, eskain -
tzen diotela lan egitea, eta por-zierto ez beti aldez aurretik ordenaturiko,
zuzendutako eta taxututako numero batzuri segitzea bezain lan mekanikoa.

Laugarren zenbakiko atzerriko literaturari buruzko lan monografikoa XX.
mendeko bigarren erdiko Alemaniako literaturari buruzkoa izan zen. Aleman
literatura: bigarren gerraostea izeneko artikuluan literatura haren panoramika
orokorra ematen zuten, hainbat autore nabarmenduz. Azken batean, gutxi-
asko, garaiko munduko literaturari buruzko testua zen, zeinaren barruan bi
gune garrantzitsu azpimarratzen zituzten pottkideek: Hego Amerikako litera-
tura batetik, eta literatura germaniarra (RDA, RFA, Austria eta Suitzako kantoi
alemaniarra aipatzen zituzten) bestetik. Ikusi dugun moduan, Hego Amerika-
ko zenbait idazleri egindako erreferentziak –Borges, García Márquez, Cortá-
zar– errepikariak izan ziren ale guztietan. Kontuan izan behar da orduan
boom latinoamerikarra deitu izan zitzaion horren garai loriatsuak zirela, eta,
beraz, mundu mailako literaturaren berrikuntza eta tendentziei adi begiratzen
zietela pottkideek. 

Alemaniako literaturari buruzkoa artikulu aski ausarta izan zen egiten
dituen zenbait baloraziotan eta, egiazki, bazuen xalotik ere hainbat azalpene-
tan. Gaiaren tamaina eta konplexutasuna ikusita, ordea, panoramika hori
emateko helburua aski ongi bete zuela esango nuke. Alemaniar literaturaren
XX. mende erdiko bi arazo nagusiak azpimarratzen zituen: III. Reich-aren
ondorengo erbestea batetik eta nazismoaren osteko hizkuntza alemaniarraren
ajeak bestetik. Baiki, azken arazo hori gerraosteko arazo garrantzitsua izan zen
Alemaniako idazle eta intelektualen artean, nazien hizkuntzaren erabilerak
alemaniar hizkuntza osoki kutsatu zuela sentitzen baitzuten hainbatek. Hala,
nazismoaren ondotik, “nola idatzi alemaniarrez?” galdetzen zuten askok. Po -
ttekoek aipatzen ez bazuten ere, arazoari buruz teorizatzen idazle funtsezkoe-
netakoa Victor Klemperer izan zen47. 

Gerraosteko lehen idazle-oldea gutxietsi egiten zen artikuluan, “mantarre-
ko” literaturatzat eta “bigarren eskuko espresionismo”tzat joz. Hor kokatzen
zituzten: Hans Erich Nossack, Heinrich Böll, Günter Eich, Wolfgang Koeppen
eta Peter Huchel. 1947a urte mugarria izan zen germaniar literatura berritzera
etorriko zen 47 Taldea osatzen den urtea izan zelako, eta hor kokatzen zuten
egoeraren biraketa pottkideek. Artikuluan proposatutako periodizazioa apur
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bat nahasgarria zen, aurretik aipatutako idazleetariko batzuk talde horretan
ere sartzen zirelako eta bi momentuen arteko haustura, beraz, hain argia ez
delako (denbora tarte laburraz landa). Ez hori bakarrik, 50eko hamarkadaren
amaieran alemaniar literaturan beste biraketa bat jazo zela gaineratzen zuten. 

Behar bada zetorren badaezpadan segi ezinda, aktualitate gai eta gauzei
amorratuta lez atxikitzen hasten da. Nolabait akordua osatu behar da zei-
naren gainean segurtasunez bizi ahal. Reich garaiko kontaerak ugaltzen
dira, gerrako gorabeherak zelanbait ito behar, eta bidebatez tradizioa sor -
tzeko balio badu askoz ere hobe. Historiak barra barra kanporatzen dira.
Oinharri sendoa imiñi nahi da, agian bere egiatasuna ala ezak inportantzia
handia ez duela. Bestalde premia bat, luzaroan isildu nahi izan dutena, da.

Biraketa horren baitan kokatzen zuten Gunter Grassen Die Blechtrommel
(Latorrizko danborra) nobela, 1959an argitaratua. Hogei urte igaroko ziren
Grassek Nobel saria jaso zezan (1999an jasoko zuen); beste adibide bat ikuste-
ko nola Potten literatura garaikideari adi-adi jarraitzen zioten.

60ko hamarkadan berriz, Prakako testuaren arabera, biografiarantz egingo
zen gehiago Alemaniako literaturan, indibiduoaren poz-nekeak azalaraztera
egoera sozialaren ezaugarritzera bainoago. Idazle esanguratsuenen zerrenda
bat ere eskaintzen zuten: 

Segidan, lehen aipatutakoen gainera, egun oihartzun duten zenbaiten
izenak jarriko ditugu. RDA: Stephan Hermlin, Stephan Heyn, Fritz Rudolf
Fries (Bilbon jaioa), Jurek Becker, Herman Kant. Austria: Thomas Bern-
hard, Peter Handke, Arno Schmidt, Oswald Wiener. Suiza: Max Frisch.
RFA: Peter Hartling, Peter Schneider, Peter Weiss, Karin Struck.

Poesia aztertzeko beta ere hartu zuten. Bi lerro nagusi bereizten zituzten: ildo
dadaista/surrealista batetik, eta poesia/gizartea harremana lantzen zutenak bes-
tetik. Lehenaren barruan beste hiru azpilerro ezberdintzen zituzten, baina edo-
nola ere, hor kokatzen zuten esaterako Paul Celan. Bigarrenean, berriz, Wolfdie-
trich Schnurre eta Hans Magnus Enzensberger. Bide batez esanda, azken honen
poema bat musikatuko zuen Ordorikak 1985ean, Bihotzerreak diskoan: Berrezike-
taren zailtasunari buruz. Ez zen hura izan, baina, Pott eta Enzensbergerren arteko
lotura bakarra. Izan ere, Enzensbergerrek Sarrionandia bisitatu zuen Martutene-
ko kartzelan zela, eta ondoren El País egunkarian artikulu bat eskaini zion
enkontruari. Haren inguruan horrela hitz egin zuen Atxagak.

Hans Magnus Enzenberger-ek oso artikulu zipotza idatzi zuen Sarri kar -
tzelan bisitatu eta gero. Erreportaiak egin behar zituela eta joan zen hara
eta gero erretratu injustua eta gezurteroa egin zuen. Bada, Magnus Enzen-
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bergerri esango nioke: nahi duzuna baina Joseba Sarrionandia zu baino
poeta hobea da. (Etxeberria, 2002, 15)

Sarrionandiak berak halaxe kontatu zuen bisita: 

Gartzelan bisitatu ninduen –Martutene utzi baino egun batzu lehena-
go– Europan barrena erreportaia ideologiko batzu egiten ari zela eta. Eus-
kal Herriaz eta burruka harmatuaz solas egin genuen, Ruper Ordorikak
bere poema baten bertsioa musikatu zuela kondatu niolarik apur bat harri-
tu eta boztu egin zen, eta honetaz eta haretaz ihardun ginen funtzionario-
ak utzi zigun denboran. Handik hil batzutara, berriz, hara non El Paísen
bere erreportaia ideologikoetarik batetan nik ez esan ez pentsatzen nituen
topiko batzu neuk esanak legez irakurri behar ditudan. Edo ez zidan ulertu
edo putaseme bat da, pentsatu nuen ernegaturik.

Hara, Hans Magnus Enzensberger, Europako poeta eta idazle interesga-
rrienetako bat, bere ahalmen analitiko paregabearekin, kazetari gezurre-
tan eta estatu zapaltzailearen zerbitzuan enplegatua. (Susa 22)

Literatura alemaniarraren batasunaren ingurukoak aztertzen amaitzen zen
–Hans Mayer kritikariaren hitzak lagun– Prakako artikulua, garaiko literatura
hartako auzi nagusiak azpimarratzen esan nahi baita.

Literatur kritikaren baitan sar zitekeen beste testua Jon Kortazar kolaboratzaile-
arena izan zen. Bere lehenengo testua zuen Potten gerora EHUko Euskal Litera-
turako katedradun bilakatuko zen Kortazarrek, eta azkeneko alean ere kolabora-
tuko zuen aldizkarian Lauaxetari buruzko testu batekin. Prakan, Juan Inazio Gar-
mendiaren Hitzakia liburuaren kritika argitaratu zuen, Literatura eta jokoa
«Hitzakia» aitzakia dela eta goiburuarekin. Liburu hori Ustela Saileko laugarrena
izan zen, poema liburu bat, eta egun ere autoreak inoiz plazaratutako liburu baka-
rra da. Aldizkariaren tonuari jarraiki, aho bizarrik gabe idatzi zuen Kortazarrek kri-
tika. Hasi hasieratik garbi uzten zuen ez zitzaiola liburua gustatu eta balorazioa ez
zela oso positiboa. Lau puntutan banatzen zuen kritika. Lehenean literaturaren
eta jolasaren arteko harremanaz ziharduen. Haren arabera, jolasa eta esperimen-
tazioa zabaltzen ari ziren euskal literaturan urte horietan, eta horren sustatzaile
nagusiak Pott banda bera eta Ustela ziren. Hau da, euskal literaturaren abangoar-
dian ipintzen zituen bi taldeok. Kortazarren aburuz, ordea, jolasa ez zuen taxuz
erabiltzen Garmendiak lan horretan eta kontraesan batean erortzen zen: 

Olgetako den jokoa, derrigorrezko, beharrezko, eguneroko zeregin
betebeharra bihurtu du eta honela jokoak espontaneitatea galdu du,
duban zena eguneroko tributu bihurtu. Eta azkenean Literatura ez da jola-
sa (Potten edo Ustela aldizkarian bezala, freskoa), Literatura entrenamen-
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tu bat bihurtu da, hurrengo baten liburu on bat idazteko balioko duen
entrenamentu bat, behar bada; baina azken baten saio mailan geratzen
den entrenamentua.

Esanahiari buruz mintzo zen kritikaria baita ere. Garmendiak esanahiaren
hustuketa moduko baten alde egiten zuen liburuan, Kortazar bat ez zetorrena:
“testoa esanguraz hustuaz mami barik geratu da. Testoa fonetikan geratzen da,
eta testoa aitzakian (pre-testoan) bihurtu”. Garmendiak bezala literaturaren
autonomia defendatzen zuela zioen Kortazarrek, baina literatura minoritario
eta bizitzatik urrundutakoaren kritika egiten zuen halaber, hor kokatzen zuela
Garmendiaren lana. Testuaren interesa bi alderdiri dagokio. Batetik, Ustela eta
Pott kokatzen zituela garaiko literaturaren abangoardian eta autonomiaren
defentsan. Bestetik, autonomia horretan zenbait lan urrutiegi joanak zirela
nolabait, esperimentalismo huts batean. Kritika horretan sakonduko zuen luze
gabe Joxe Azurmendik –Oh! Euzkadin besteak beste–, eta Kortazarrek berak,
garaiko gehiegikeria abangoardistak menostuko zituen hurrengo urte eta
hamarkadetan zehar, eta kontrastean, euskal literaturako posmodernitatea
aztertuko zuen (Kortazar, 2007). Ezarian euskal literaturara ere zetorren
korronte baten zantzutzat har liteke, zeinak modernismoa eta haren senide
literaturaren autonomia erlatibizatuko zituen. 

Itzulpen bakarra ekarri zuten Prakara. Marcel Schwob idazle frantses judua-
ren ipuin bat itzuli zuten, Neskatoa izenekoa. XIX. mende amaierako idazlea
izan zen Schwob, mugimendu sinbolistan kokatu ohi dena, eta eragin nabaria
izan zuena Borgesengan. Adituek Schwoben Vies imaginaires eta Borgesen His-
toria universal de la infamiaren arteko loturaz hitz egin izan dute, baina horretaz
gain, Burke et Hare pieza, Vies imaginairesekoa, itzuli zuen Borgesek48. Ez litzate-
ke harritzekoa, bada, Potten Borgesekiko mira ikusita, Schwoben ezaguera
haren bidez egin izana. Prakan itzulitako ipuina aski borgestarra dela esan dai-
teke, gainera. Bide ez errealistetatik doa batetik eta labirintu-egitura moduko
bat deskribatzen da hasieran; baina horretaz gain, ipuinak berak egitura zirku-
larra du, hasten den moduan bukatzen da espiral infinitu batean. Gisa hone-
tako aleak “literatura fraktala” deritzonaren baitan sartzen dira, zeinetan Bor-
ges jotzen den maisu nagusitzat (Paniagua, 2013). Ezagunak dira Borgesen
joko geometriko eta logikoak, hala ipuinetan bertan nola ipuinak osatzeko
moduan. Borges aipatzen dugula, bada beste testu berezi bat Prakan, artearen
eta berpiztearen inguruan, Lazaro edo berriro birbiztutako denbora, non argentina-
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rra aipatzen den berriz ere, eta tema horren kontziente, beren buruaz barre
egiten duten pottkideek: “Jorge Luis Borgesek, kordialki gorrotatzen gaitun
idazle honek («beste Borges»-ak sakonki maite gaituela esan nahi du honek)”. 

Aurreko aleetako Euskadi Ofizialari eta euskaldun zintzoari egindako kriti-
kari jarraiki, Euskalduna izan edo zernolako prakak jarri testuan euskalduntasuna-
ren lepotik trufa egiten zuten. Kasu horretan janzkera zuten hizpide batik bat,
hots, ea nola jantzi behar zuen “euskaldun zintzoa, osoa, gutarrak”. Hortik has-
ten zen balizko lagun talde bat eztabaidan txapela dela –ezker eskuarekin jan -
tzi behar den, beltza izan behar den...–, aterkia dela –kolorea, lepotik zintzilik
eraman behar den...–, ilea dela eta abar. Halaxe idazten zuten, burlaizez,
zalantza horiek argitu nahi aldera. 

Ondo zeok Erronkariko aditz zena estudiatzea eta gramatika bat egitea,
ondo zeok sustraia bila ibiltzea eta jakitea «duke» forma ez dela nobleen
titulua bakarrik, baizik eta denok erabili behar dugun aditz moeta bat,
ondo zeok euskal kuzina berria sartzea nahiz eta nik ez eduki hirumila pez-
ta estilo bikain hori afari batean patxadan dastatzeko, baina non ditugu
teorikoak, noizko euskal janzkera berriaren teoria?

Dudarik gabe, artikuluak urte zenbait lehenagoko Saizarbitoriaren Ez naiz
jatorra gogorarazten digu. Urrutira joan gabe, txapela janztea eta ilea motz era-
matea euskaldun jatorraren ezaugarritzat zituen Saizarbitoriak testu hartan.
Neurri horretan, esan daiteke pottkideek euskaldun zintzoaren kritika Saizar-
bitoriarekin, eta harekin batera Izagirrerekin elkarbanatzen dutela, eta azter -
tzen dihardugun aldizkarien ezaugarri komunetako bat dela. 

Zenbaki hartako gainontzeko testuak fikziozkotzat jo zitezkeen. Lehenengo-
ak José Luis Merino idazle bilbotarraren hiru testu ziren, 3 cuentos inacabados
izenburupekoak. Merino aurreko belaunaldi bateko kidetzat jo zitekeen,
1931n jaioa baitzen Bilbon, eta artearen munduari atxikia egon izan da beti.
Bilboko beste erdal idazlea Javier Aguirre zen. Hamabi poema argitaratu
zituen Prakan, denak ere aski laburrak. Aguirre ere pottkideak baino urte ba -
tzuk zaharragoa izanagatik, urte horien bueltan hasi zen argitaratzen. Bere
ibilbidean poeta moduan nabarmendu izan da batez ere gerora. 

Nafarroatik etorritako erdal idazleen hirukoa indartsuagoa zen. Batetik,
Pablo Antoñana zegoelako, ordurako idazle esanguratsua jadanik, 50eko
hamarkadaren amaieratik argitaratzen zuena; bestetik Sánchez-Ostiz, oraindik
idazle aski ezezaguna bazen ere hurrengo hamarkadetan espainieraz idatzita-
ko literaturako erreferente garrantzitsu bihurtuko zen. Hirugarrena, esan
bezala, Ramon Irigoyen zen. Antoñanak ipuin bat eman zuen argitara Prakan,
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El blue shark. Sir Robert Ronaldson Errante ontziaren kapitainaren istorioa
kontatzen zuen marinel holandar baten ahotik. Ontziari jarraitzen zion baliz-
ko marrazo baten ondorioz zoratu omen zen kapitaina, harik eta tripulazioko
gainontzeko kideak, beren ustearen kontra, delako marrazoa benetakoa zela
konturatzen ziren arte. Irigoyenek poema bat eraman zuen aldizkarira, La hoz
y los zarcillos, tonu aski irreberenteko poema. Poemak izan ziren Sánchez-Osti-
zek Prakan argitaratu zituenak ere. Urteen poderioz oroz gain bere obra
narratzaile gisa garatu badu ere, Sánchez-Ostizek poesia idazteari ekin zion,
Pórtico de la fuga liburuarekin hain justu 1979an, Prakaren urte berean. Gerora
ere lantzean behin poema liburuak argitaratu izan ditu; azkena, esaterako,
2012ko Deriva de la frontera. 

Sinadura daramaten euskal idazle kolaboratzaileen lanak Andolin Eguzki -
tza eta Joanes Urkixorenak dira. Eguzkitzak, Lana izeneko testuan, Koloniako
hizkuntza eskola bateko irakasle baten gorabeherak kontatzen ditu nahiko
modu deskriptiboan, haren eguneroko bizitzaren berri ematen duen eskutitz
bat bailitzan. Aski probablea da testu autobiografikoa izatea, Eguzkitzak urteak
eman baitzituen Kolonian irakasle. Garai hartan Eguzkitza ere ez zen idazle
gisa oso ezaguna, urte horretakoa baita bere opera prima, Lehen orenean nobe-
la. Joanes Urkixoz ere antzera esan liteke; gerora batez ere gidoigile moduan
egin bada ere ezagun, garai hartakoak ditu bere lehen testu publikatuak, aldiz-
karietan argitaratuak oro. Horietako bat dugu, bada, Prakako Oinetako diztirat-
su batzuetarako gauetik itzulita gau honetan etorri dira. Oso testu berezia da berau,
ipuintzat jo daitekeena baina kazetaritza-kronika moldean idatzia dagoena zati
handienean zenbait poemaz tartekaturik. Chicagoko Potto Dreamers Agencyko
kazetari bati mandatua bidaltzen zaio Harlemgo zapata garbitzaileei buruz
informazioa biltzeko eta hori egin ostean kazetariak bidaltzen duen telegrama
da irakurtzen ahal duguna. 

Sormen testuekin jarraituz, identifikatu gabeko ezizeneko Xetienbre Nerok
bi ekarpen egin zituen bosgarren zenbaki horretan. Poema bat batetik, pop
ukitua duena eta Izagirreren garaiko zenbait ale gogorarazten dizkidanak.
Urtebete zen Izagirrek Guardasola ahantzia argitaratu zuena, bere lehen poe-
siako emaitzarik onena nire ustean. Ez dut honekin esan nahi Izagirrerena
izan daitekeenik –gipuzkera markatuz dago idatzia eta ez dirudi horretan oso
izagirretarra–, baizik eta erreferentzia poetiko garrantzitsua zela ordurako.
Oraindik orain aztertutako Euskalduna izan edo zenolako prakak jantzi artikuluan
bertan, esate batera, Izagirreren ekarpen poetikoari erreferentzia –eta ome-
nalditxoa– dago: “ez nuke nahi hor nonbait guardasola ahanztea”. Xetienbre
Neroren beste testua ipuin bat dugu, Xomor-bazka. Mendi aldeko ibilaldi bitxi
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samar bat deskribatzen da lehenengo pertsonan, meditazio leku batean ama -
itzen dena. Egun batzuk han igaro ostean ohartzen da narratzailea leku harta-
ra joandakoak erleen bazka gisa erabiltzen direla. Bistan denez, Potteko lerro
nahiko makabro horrekin bat egiten duen testua da. 

Baina Prakako bi sormen testu garrantzitsuenak Atxaga eta Sarrionandiare-
nak dira. Atxagarenak bi poema ziren, piezok biltzen dituen izenburuak esa-
ten zuen legez: Maiatzean amaitu bi poema (bat kantatzekoa). Bi poemak hilabete
batzuk lehenago kaleratutako Etiopiakoak ziren: kamamila edanez ere egin nezake
esaera luze bat adibidez eta esploradore nekatu batek zer ikus lezake. Bietatik ezagune-
na bigarrena dugu, besteak beste Ordorikak musikatu zuelako lehen diskoan,
Hautsi da anphoran, Esploradorearena izenarekin –hortik “bat kantatzeko” hura–.
Ordorikaren diskoa, baina, oraindik atera gabea zen, 1980an eman baitzen
argitara. Sarrionandiarena Luigi Anselmi: figlio di un cane ipuina zen, idazleari
ezagutzen zaion lehen ipuina. Izan ere, haren Narrazio guztiak (1979-1990)
liburuan, Elkarrek 2011n kaleratu zuenean, horixe da ageri den lehen narra-
zioa. Chicagon kokatutako gangster istorio bat dugu. Luigi Anselmik zazpi
urte zituela Italiatik Atlantikoaren bestaldera egin zuen familiarekin, eta luze
gabe mafia italiarraren sareetan murgildu zen, Big Jim Colosimo gangsterra-
ren gidaritzapean lehenik eta, hura hil zela, John Torriorenean ondoren.
Anselmiren bizitzako gorabeherak kontatzen dizkigu narrazioak, tartean Al
Capone gaztea ageri dela, harik eta eraila den arte. Zinema beltzaren arrasto
nabaria duen ipuina dugu; gauza ez harritzekoa kontuan hartzen badugu garaian
Sarrionandia zinemazale porrokatua zela eta Zeruko Argian zinemari buruzko arti-
kuluak argitaratzen zituela. Potteko hurrengo eta azkeneko zenbakian, zinemaz
idatziko du Sarrionandiak hain zuzen ere, Roscoe ‘Fatty’ Arbuckleri buruz. Ares-
tian aipatutako Narrazio guztiak liburuan ageri den ipuinaren bertsioa, esan
dezagun bidenabar, goitik behera berridatzia da49. Izenburua bera ere, bertsio
berrian Figlio di cane du soilik, eta Lawrence Ferlinghetti poetaren aipu bat
ageri da: “Besteak bizirik daude oraindik, / aulkietan esertzen diren agure
zaharrak, / sonbreiruak erantzi gabe guztiari begira...”. Bestetik, ipuina
garrantzitsua da euskal poeta nabarmen bati, Luis Gutierrezi, Luigi Anselmi
pseudonimoa eman ziolako. 
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Pott tropikala

Pott taldeak argitaratutako alerik luzee-
na eta, ziur aski, sonatuena, izan zen Pott
Tropikala. Laurogeita zortzi orrialderekin,
gertuago dago liburu batetik panfleto
itxurako aldizkari underground batetik
baino. Inoizko tarte handiena hartu zuten
halaber berau apailatzeko, aurrekoa, Pra-
ka, 1979ko uztailean eta Tropikala 1980ko
ekainean argitaratu baitzen, ia urte oso
bat batetik bestera. Potteko kideez gain
aurreko zenbakietan agertutako hainbat
sinadura ikusi ziren Tropikalan, eta baita
kolaboratzaile berriak ere, baina aurretik
esana den bezala, alea funtsean Atxaga eta
Iturralderen artean ondu zuten. 

Ziur aski Pott bandaren ale ezagunena
bada ere, eta tirada handiena izan zuena
ere bai, sentipen gazi-gozoa utzi zien pott-

kideei. Diseinua eta maketazioa Joseba Pagazaurtunduaren50 esku utzi zuten,
eta ez zituen batere asebete, ez zetorrelako bat beraien estetikarekin. Gainera,
arazo gehigarri bat suertatu zen hori zela eta. Aldizkarian Asteasuko familiaren
etxearen helbidea paratu zuen Atxagak. Oso gutxitan igarotzen zen, baina,
etxe hartatik, eta halako batean epaitegitik bidalitako eskutitz bat aurkitu zuen
bertan, alea atera eta denbora dezentera. Pott Tropikalan zenbait irudi baime-
nik gabe, egile eskubiderik ordaindu gabe alegia, erabiltzeagatik salatzen zituz-
ten. Salaketa, jakina, Pagazaurtunduak erabilitako ilustrazioei zegokien.
Horiek guztiak zirela eta, eta esperotako salmentak izan ez zituztelako –orain-
dik ale sobrante dezente gordetzen ditu Atxagak–, ale hori arantza baten
moduan geratu zitzaien iltzatuta. Hilabete batzuk lehenago Atxagak Donostia
Hiria Saria eskuratu zuen Drink Dr. Pepper51 ipuinagatik, eta han lortutako
diruak baliatu zituen52 Pott Tropikalak sortutako zuloa estaltzeko. Izan ere,
aldizkariaren gastuei aurre egiteko sarietara aurkeztea erabakia zuten pottki-
deek53, eta hala lortu zituzten garai hartan zenbait sari Atxagak ez ezik Sarrio-
nandia eta Iturraldek. 

50 Bermeoko margolari bat, zerikusirik ez zuena ETAk 2003an hil zuen Joseba Pagazaurtunduarekin.
51 116. orrialdean ipuinari buruz gehiago.
52 Iturraldek lortutako pare bat mezenasek jarritako diruaz aparte.
53 Oh Euzkadi!koek ez bezala, zeintzuek, ikusiko dugun moduan, sarien kontra zeuden.



Zenbakiaren aurkezpena lehen artikuluan egiten zuten, Hain da triste la vie
de l’artisten. Beste behin ere literaturaren autonomian azpimarra ipiniz hasten
ziren, aldizkarian parte hartzen zuten kideak “galbahe literarioaren” arabera
aukeratzen zituztela esanez, eta, beraz, irizpide ideologiko edo linguistikoak
alde batera utzita. 

Horrekin batera, aldizkariaren inguruko uste zabaldu baten kontra egiten
zuten halaber, ohiko ironiaz. Aldizkariaren balizko marjinaltasun edo kontra-
kulturatasuna auzitan ipintzen zuten. 

Ez gara, sarritan leporatu diguten arren, talde arraro bat, joera eta iriz-
pide marjinalak defendatzeko jaio dena, eta izatekotan ezer, munduko bes-
te edozein lekutan edozein pertsonak lan literarioa aurrera ateratzeko
egingo lukeena eginez ari den talde bat gara. Behin eta betirako diogu:
kazeta hau literaturgintza normalaren dinamikan dago. Eta berau marjina-
la eta anormala bada Pello Kirtenen baratzan ez da inola ere gure kulpa,
edo gure errua, horixe bakarrik falta litzateke, ez jaunak, baratza da anor-
mala eta ez gu.

Egiazki, beren izaera undergrounda edo kontrakulturala ukatu bainoago,
haren kausaz ari zitzaizkigun; alegia, kultur sistemaren (eurek deitutako Eus-
kadi Ofizialaren) anormaltasunaz. Eta horrek aldizkariaren zio nagusienetako
batekin zuen lotura: literatur lanak publikatu eta hedatzearekin, lan literarioa
aurrera ateratzearekin. Beren ustez, bada, egiten zutena osoki zen normala
literaturgintza dinamika normal batean, baina Euskal Herriaren eta euskal
kulturaren anormaltasunak eurak ere anormaltasunera kondenatzen zituzten.
Kontu honen inguruan gehiago esango zuen Joseba Sarrionandiak urte batzuk
ondoren, aldizkaria dinamika kontrakultural batean txertatuz. 

Kontrakultura egiten genuen, horrela esaten zen orduan, under-
ground. Euskara erabiltzea kontrakultura zelako oraindik, eta korrontea-
ren kontrako ia dena estimatzen genuen. Kultura ofizial euskaldun bat
zetorrela susmatzen zen eta legalitate berrian fundatuko zen euskal litera-
tura ofizialaren aurkako kritika zorrozten genuen. (Etxeberria, 2002, 132)

Eta izaera kontrakultural hori literaturaren autonomiarekin lotzen zen, lite-
ratura boteretik (Euskadi Ofiziala) zein ideologia politikoen menpekotasune-
tik askatu nahi zelako. 

Potten, ordura arte nagusi izandako literatura politizatuaren kontrako
erreakzio bat proposatu zela uste dut. Sozioerrealismoaren epigonoek lite-
ratura oso txarra egiten zuten, abertzaletasunaren aldetik ere ehundaka
topiko errepikatzen ziren, eta erlijioak bere medioak zituen oraindik, eta
literaturaren kalitatea nahiko eskasa zen.
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Pott ek egin zuen aportazioa literaturaren autonomiarena izan zela uste
dut. Literatura ez dela ideologien azalbidea, literaturak berez espazio eta
indar propioa duela eta ahalmen espezifiko batzuk mundua kritikoki argi -
tzeko. (Etxeberria, 2002, 132)

Hain zuzen ere disidentzia zen Tropikalan aldarrikatzen zuten gauzetako
bat: “Euskadi Ofizialarekiko disidentzia gogorrean aurkitzen gara”.

Horrekin batera, ale berriaren aurkezpen gisa, nobedadeak azaltzen zituz-
ten halaber. Esan bezala, ordura arteko mardulena eta zabalena izateaz gain,
tirada ere handitu zutela iragartzen zuten. Bi mila ale inprimatu zituzten, zei-
na, saldu gabeko ale mordoa gorabehera, datu kaskarra ez den euskarazko
aldizkari batentzat, areago 1980an Bilbon. Urte mordoxka baten ondoren,
2009an, Atxaga euskaltzain oso izendatzearekin, literatur aldizkari berri bat
jarri zuen martxan Euskaltzaindiaren babespean, Erlea izenekoa. Ezagun
denez, oraindik martxan dagoen aldizkaria dugu. Lehenengo alearen aurkez-
penean Atxagak adierazi zuen aldizkariak 1700 aleko tirada izango zuela, zen-
baki horretan zifratzen baitzuen euskal literatur irakurlego aktiboa. Horrega-
tik zuen aldizkariak “1700en aldizkaria” azpititulu. Zer pentsatua ematen du
nola 1980an Tropikalak, inolako babes instituzionalik gabeko aldizkari under-
ground batek, 2000 aleko tirada izan zuen eta hiru hamarkada geroago Eus-
kaltzaindiak publikatutako literatur aldizkari batek, ordukoaren zuzendari
bera duenak, 1700ekoa duen. Ez da lan honen xedea horren balizko kausak
aztertzea, baina dudarik gabe badago zer ikertua euskararen normalizazioa-
ren, literaturaren sozializazioaren, euskal literatur sistemaren garapenaren,
Euskal Herriko hezkuntzaren ibilbidearen, kultur laguntzen politikaren, eta
gisako beste hainbat gairen inguruan.

Beste gisa bateko aldaketak ere bazekartzan Tropikalak. Artikulu gehienak
benetako sinadurarekin zetozen –ikusi dugunez, Prakan jada joera hori hasia
zen–, eta apenas zegoen hasierako aleetako izen trufalaririk. Horrek aldaketa
zekarren ez soilik Potteko lehenengo aleekiko, baizik eta garaiko beste literatur
aldizkariarekiko, Oh! Euzkadirekiko. Haatik, Pottek eta Oh! Euzkadik bilakabide
antzekoa izan zuten sinadurei dagokienez. Hasierako aleetan pseudonimoz
sinatzen zuten edo sinatu gabe geratzen ziren testuak, taldearen ardurapean;
amaierakoetan, norbere izenez sinatutako artikuluak gehiengoa ziren. Neurri
batean, normalizazio sintomatzat ere jo daiteke joera hori. Sinatzaileak geroz
eta ezagunagoak zirelarik eta nork bere bide propioa jorratzen zuelarik, zen -
tzuzkoa dirudi, bakoitzaren arrastoa ezberdindu nahian, sinadurak ugaritzen
hastea. Arestian esana den legez, Ustela hasi zenean Atxaga eta Izagirre ia eze-
zagun absolutuak ziren euskal letretan baina Potten edo Oh! Euzkadiren azke-
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neko zenbakietarako bazuten jada bidetxoa egina, baziren nor. Hainbat libu-
ruren egile eta aldizkariren sustatzaile, erreferentzia bilakatuak ziren. Eta gau-
za bera esan daiteke aldizkariotako gainontzeko kide aktiboei buruz. Horrekin
batera, diktaduratik aldentzeak laguntzen zuen ere pseudonimoen erabilera-
ren urritzean, jada seguruago sentitzen baitziren idatzitakoaren ardura hartze-
ko. Bestetik, taldearen kohesioaren pitzatze moduan uler liteke orobat joera
hori: hastapenetako talde izaera indartsutik pixkanaka idazle bakoitzaren bide
indibiduala gorpuztera, eta hala, sinadurak gehiago erabiltzera. Barneko ten -
tsio politikoak areagotu ahala ere, Oh! Euzkadiren kasuan bezala, talde kohe-
sioaren pitzatzea ere nabarmenagoa izan zen. Azkenik, aldizkariak egitearen
langintza beraren nekeak ere ez dira alde batera uztekoak garapen hori uler -
tzeko. Talde lan ia orotan bezalaxe, kide batzuk beste batzuk baino gehiago
inplikatu ziren egitasmoetan, hots, beste batzuek baino lan karga handiagoa
hartu zuten bere gain, artikulu gehiago idatzi zituzten, eta logikoa dirudi
ezberdintasun hori nabarmendu nahi izatea sinaduren bidez. Izan ere, talde-
izen lausoaren pean konpromiso mailen arteko ezberdintasuna ezkutaturik
geratzen da nolabait. 

Horiek guztiak, baina, nire interpretazioak dira, halako justifikaziorik ez
baitzuten eman pottkideek: “Hemendik aurrera, baita ere, lan gehientsuenak
izenpetuak joango dira, eta sasizenak urritu egingo, arrautza gorringo”. 

Pott tropikala azkeneko alea izan zen, baina argitaratu zutenean ez zen hori
asmoa. Ikusi dugunez, aski jarraitasunez argitaratu zituzten Pott aldizkariak,
nahiz eta ez beste batzuen maiztasunarekin –Euskadi Sioux esaterako–. Seiga-
rren zenbaki horretatik aurrera, bada, berrogei egunean behin zenbaki berri
bat argitaratzeko asmoa zutela adierazten zuten. 

Aurrerantzean aldizkari barneko atalak sistematizatzeko asmoa ere ageri
zuten: lan monografikoa, Galipott’kritiken (literatur kritikak), paper zaharrak,
kontu zaharrak, sormen testuak eta eskutitzak. Egiazki, aurreko zenbakiak
aztertuta, horiek ziren gutxi-asko atalak, nahiz eta forma ez esplizituan. Tropi-
kalako monografikoa, Prakan iragarri gisa, Pragari buruzkoa zen, hango litera-
tur giroari eta, bereziki, Kafkari buruzkoa. 

Aldizkaria argitaratzeaz gain beste ekimen batzuk ere iragartzen zituzten.
Zehazki, Happypott izenekoa, “mintzaldia”k izango zirenak, zenbaki berri bat
plazaratzearekin bat. Horietan lehena amodioari buruzkoa izango dela aurre-
ratzen zuten, eta lau lekutan egingo zutela: Bilbon, Bergaran, Donostian eta
Iruñean. Proiektu berri hori abian jartzeko arrazoietako bat banaketarena zen.
Ikusi dugu nola banaketarena arazo handia izan zen hasieratik Pottekoentzat;
bada, mintzaldietan sartzeko aldizkari bana erosi beharko zuten bertaratutako-
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ek. Kuriosoa da ikustea nola eredu antzekoa erabili izan duten berriki hainbat
musika taldek mp3 deskargen ugaritzearekin diskoen salmenta jaitsi denean.
Taldeon kontzertuak ikusteko sarreren prezioa diskoarena izaten da, eta hala,
diskoa ere eramaten dute ikusleek etxera saioaren ostean. Halatsu egin nahi
zuten, bada, Potten. Amaierako oharra osotasunean ekartzea merezi du.

Oharra: orain arte izan dugun problemarik handiena kita nahi genuke
Happypott hoien bitartez, banaketa, maitias, ez dakizue nolako problema
den guretzat. Ez dago zirkuitorik, ofizialetatik (komertzialetatik) kanpo,
eta gu, marjinalak ez izan arren, hizkuntza marjinal batetan ari izaten gara
aritu eta hori pagatu egiten da. Egizue kontu: mila ale (azkenekoarenak,
kasu) larogei mila peztatik gora kostatzen zaigu, larogei pezta aleko. Sal-
mentan ehun peztan jartzen dugularik (eta ohizko “oso galestia da” asesi-
nagarriak entzun ondoren) liburu-denden eta banatzailen eskutan gera -
tzen gara. Bide normaletik joanda, bi pauso hoik aleko 40 pezta kostatzen
dira, eta ehun peztan saldutakoa ehun eta hogei pagatu beharra daukagu.
Gure iraupena beraz, aipatu jendearen borondate onak bakarrik salba
zezakeen. Eta horrekin akabo. Bi mila ale eta Happypott (dendak utzi
gabe, noski). Eta ikusiko da. Orain gogoratzen naiz nola, bigarren alean
edo, borondatezko saltzaileak eskatzen genituen zabalkunderako, horreta-
rako kondizione bakar bat eskatuz, guapoak izatea. Ez genuen, ez dugu,
karta bat ere jaso. Horrekin erakutsia gelditzen da aspaldidanik sumatzen
genuena, den denok, txukali guztiak, oso motzak eta itsusiak zaretela,
joder, zein itsusiak zareten, nazka ematen du ia.

Editorialaren bigarren partean, hasteko, pottkideek argitaratu berri zituz-
ten lanak edo argitaratzekotan zirenak aipatzen zituzten. Jon Juaristiren La
leyenda de Juan Zuria, Joxemari Iturralderen ipuin liburua eta Ruper Ordorika-
ren Hautsi da anphora diskoa.

Beste argitalpen batzuk ere aipatzen zituzten. Lehen alea kaleratu berria
zuen Muskaria aldizkaria esaterako, gerora bide luzea egingo zuena eta errefe-
rentzia handia izango zena euskal musikan. Liburu bat ere aztertzen zuten,
Josu Landaren Ni eta nitarrak. Horixe izan zen Landaren lehen lana, autoedi-
tatua, gerora Hordago argitaletxean berrargitaratuko zena Haizearen itzalak
izenarekin. Potteko kritikan liburuaren izenburua zein irudi grafiko batzuk
“fortunagabe”tzat jotzen zituzten; auskalo horrek bultzatu ote zuen Landa
izenburuz aldatzera. Poema liburuak argitaratzeko medio eskasez eta marjinal-
tasunaz mintzatzeko baliatzen zuten egokiera bidenabar. Euskal sistema litera-
rioaren prekarietateak zein argitaletxe urrien kriterio kaskarrek liburu ugari
sistematik kanpo uzten zituztela salatzen zuten. Landa Donostiako EUTGko
fakultatean sortutako talde bateko kide zela eta talde horrek aldizkari berri
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baten lehen alea kaleratu zuela aditzera ematen zuten gainera. Horixe zen
Susa aldizkariaren lehen alea, 1979ko abenduan argitaratua. 

Potten, eta bereziki Atxagaren, garaiko gai errepikarietako baten inguruko-
ak, literatur kritikaren ingurukoak alegia, aipatzen zituzten orobat editorial
luzean. Kritika egiteko molde ezberdinez mintzatzen ziren. Alde batetik, kriti-
ka gustu literarioen arabera egitearen arazoaz, batez ere Pottekoen arabera
euskal literaturan gustu hortera nagusi zela kontuan izanik. Literatur kritikoak
aurretik zehaztu beharko lukeela zein liburu irakurri duen eta zein poeta
dituen gustuko: “Campoamor ala Cummings, Montale ala Alberti le petardi”.
Bide batez, kexu ziren euskal argitaletxe bateko editoreak idazle bat gutxi ira-
kurri zuelako eta irakurritakoa gustatzen ez omen zitzaiolako. Idazle hori, nola
ez, Borges zen. Gustuan oinarritutako kritika edo kritika inpresionistaren bes-
te muturra ere kritikatzen zuten, kritika zientifista. Antza, unibertsitatea medio
belaunaldi gazteen artean zabaltzen ari zen kritika moldea zen hura, eta ezi-
nezko batean oinarritzen zen, hots, neutraltasunean. Horren adibidetzat Lour-
des Oñederrak –orduan hogeita bi urteko filologia ikaslea– Amaia Lasaren
liburu bati egindakoa ipintzen zuten. 

Euskalkien eta euskara batuaren inguruan ere mintzo ziren editorialean,
grazia handiz mintzo ere. 

Gure euskararen mapa, beraz, kristo bat eginda gelditu da. Bilbo alde-
an, adibidez, euzkera / bizkaiera / txukera / euskara bantua / gipuzkera
/ euskara batusia eta beste barietate pila bat ematen dira.

Euzkera, batzokitan egiten da gehien, eta pertsona normal batek ikasi
nahi badu nahikoa du hortzak kentzea eta txistu zipriztinak botatzea hitzegi-
terakoan. Barietate honetan idazten du, esate baterako, jesusen lagunak
lantzatu nahi duten saiogile eta poeta estonagarri batek, O’Hara euzkeldu-
nak edo, Aita Onaindiak. Bizkaiera, hain kottadue, galtzeko arriskuan arki -
tzen da. Hain azkar mintzaten da, gainera, non ia inork ez dieten uler tzen.

Txukera, pott bandak erabiltzen du gehienbat. Beste euskera guztien
entsalada bat (berataz “ez da ulertzen” unibertsal bat bota zigun andereño
batek lehen numeroa bota genuenean).

Euskara bantua; izufarri hedatua dago euskaldun berrien artean, eta
baitaere euskaldun berri hoiei erakustera etorri ziren euskaldun zahar
askoren artean. Euskara bantuaren exenplu bat: atzo ikusi nintzen asto bat
rebuznoka. Ikastoletan ere indar asko dauka. Izufarria.

Gipuzkera Bilbora etorritako gipuzkoanoak hitzegiten dute. Asteburue-
tan ez da entzuten, gipuzkoanoak Donostiara joaten baitira.
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Batusia, euskara anormala, monstruosoa, “etor zenkizkidakete” eta
holakoak; euskaltzaindiaren adiktoak erabiltzen dute. Batua bezain itxusia.

Ia nor animatzen den, eman diezaiotela beka bat.

Tonu serioagoan aipatzen zuten beste gai bat, euskal literaturaren izaerari
zegokiona. Hau da, pottkideek euskal literaturako gai klasiko horietako bati
heltzen zioten: nola ulertu behar da euskal literatura, euskaraz idatzitako
obren bilduma gisa soilik ala Euskal Herrian erdaretan idatzitakoak barnebil-
duta? Erantzuna: “euskal literatura zentzu geografikoan hartuko dugu hemen-
dik aurrera. (...) Euskal literatura: Samaniego, Axular, Aresti, Unamuno,
Mirande, Baroja”. Puntu garrantzitsua izango da hori, euskal literaturaren auzi
funtsezko bati buruzkoa izateaz gain Oh! Euzkadirengandik bereizten duelako.
Egiazki, Potten aurreko zenbakietan ere praktikan ikus daiteke ideia hori nola-
bait. Testu gehienak euskaraz diren arren, zenbaki guztietan –lehenengoan
izan ezik– aurkitzen ziren espainieraz idatzitakoak, euskal herritarrek –Bilboko
poetak, nafar idazleak...– idatzitakoak beraiek. Tropikalan, ordea, praktika hori
agerian utzi eta justifikatzen zuten nolabait, nahiz eta, egiari zor, euskarazko
testuek gehiengo absolutu izaten jarraitu zuten. Euskal literaturatzat euskaraz
zein erdaraz produzitutakoa hartzeko mahaigaineratzen zuten lehen argudioa
euskarazko pentsamenduaren urritasun eta pobrezia zen. 

Euskarazko mundu kulturalean pentsaera krisi izugarria dago, hori bai,
luze xamarra, gutxinez bostehun bat urtekoa. Dotrinak eta apologiak, pan-
fletoak eta pelukero disfrazatuak egindako nobelak hara hor emaitza ede-
rra. Han hemenka eszepziño batzuk, eta akabo komedia.

Bigarren argudioa Euskal Herriko literatura, herriarena, historian zehar
funtsean erdaraz egin dela zen. 

Euskal literaturarena zentzu geografikoan hartuko genuela esaten
nuen, herri honen literatura erdaraz egina izan delako, herriarena bai,
zeren ez baita oraingoa, eta gutxigorik ere, euskararen baztertzea Euskal
Herriko gizartean.

Esan bezala, auzi klasikoa dugu euskal kulturaren baitan. Hizkuntzaz hara-
tagoko euskal kulturaz hitz egin daiteke? Hizkuntza bada irizpidea, Unamuno,
Baroja, Oteiza ez dira euskal kulturaren parte? Zer gertatzen da hizkuntza
bigarren mailan dagoen edo lekurik ez duen arte diziplinetan? Euskal literatu-
rari dagokionean, esango nuke azken urteetan aski onartua dagoela euskaraz-
ko produkzioak osatzen duela berau, baina hori zalantzan jartzen duenik ere
bada. Etxepare Institutuak euskal kulturari buruz apailaturiko eskuliburuen
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artean bada bat euskal literaturari buruzkoa, Estibalitz Ezkerrak idatzia, eta
erdaraz idazten duten idazleak ere aintzat hartzen dira –espazio urriagoan,
hori bai–. Proposamen horrekin bat egiten zuen, halaber, Joseba Gabilondo
kritikariak 2006an argitaratutako Nazioaren hondarrak liburuan. 

Nire proposamena «euskaldun» hitza bitara erabiltzea da: lehenik, zen -
tzu zehatzean, euskaraz zerikusirik duen edozein fenomeno, objektu edo
hiztun izendatzeko; eta bigarrenik, Euskal Herria (diaspora barne) bezala
ulertzen dugun errealitate historikoak barneratzen dituen jende eta gauza
oroz mintzatzeko. (Gabilondo, 2006, 16)

Hala, euskal literaturari dagokionean, halaxe izango litzateke kontua,
(poli)sistemen teoriaren oihartzunak lagun. 

Literatura euskaldunak (pluralean) Euskal Herriko jendeek beren hizkuntza des-
berdinetan idatzitako literaturak izango dira, bai euskaraz, arabieraz, latinez,
hebreeraz, gazteleraz, ingelesez, edota frantsesez idatzitakoak. (Gabilon-
do, 2006, 16)

Planteamendu hori gailentzen ari da egun, antza, akademiaren baitan.
Nomenklatura arazoak gorabehera, atzean dagoen eztabaida, neurri batean
behintzat, literatur sistema eta literatura nazionalari buruzko kontzepzioari
dagokio. Horren inguruan gehiago luzatu zen Gabilondo aipatu liburuan (17-
19) eta ez da lan honen helburua eztabaidan sakontzea baina aipa dezagun
behinik behin, kontzepzio horrek asko izaten duela gehienetan (Potten eta
Estibalitz Ezkerra kasu) ikusmolde hegoaldezentristatik; hots, mugimendu
kontzeptuala espainieraz idazten duten idazleak euskal literaturan sartzeko
egiten dela funtsean. Ikustea besterik ez dago Potten aipatzen ziren erdaraz
idazten zuten euskal idazleak espainieraz idazten zutenak zirela, eta Ezkerrak
idatzitako eskuliburuan frantsesez (eta zer esanik ez ingelesez) idazten duten
idazleen tartea nabarmenki murritza dela espainieraz idazten dutenen aldean. 

Ikusten denez, bada, pottkideek Tropikalarekin aldizkari landu eta mardula-
go bat argitaratzeko asmoa jarri zuten martxan, orrialde eta kolaboratzaile
kopurua handituz, ekimen berriak antolatuz, tirada handituz eta abar. Dena
den, azkenean gertatu zena –aldizkariaren proiektu guztiari amaia ematea–
gerta zitekeela ere aurreikusten zuten, antza, halaxe bukatu baitzuten editorial
moduko Hain da triste la vie de l’artiste artikulua.

POTT TROPIKALA honetan, ikusten duzuenez, materiale pilo bat sartu
dugu, apika gehiegi. Baina horrek arrazoi bat du: inork ez daki hemen
bihar edo etzi bizirik segituko duen, eta jakina, testamendua utzi nahi
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dugu. Daukagun guztia ahalik eta lasterren bota, zizareak jan gaitzaten bai-
no lehenago. Baina ez gara, noski, literatura errealista egiten hasiko. Gu
pantasia zale baikara.

Euskararen inguruko kontuak eta euskara batuaz trufaz jarduteko joerari
jarraiki, burlaizezko hiztegi bat ageri zen Tropikalaren lehen orrialdeetan: EUS-
KERA-ERDERA-EUSKERA-ERDERA-EUSKERA etabar erdieuskaldunberri baten DIZ-
KIONARIA. Besteren artean, “pasar de todo” espainierazko esamolderako
“Guztiez itzulbidetu” proposatzen zen, gisa horretako zerrenda trufalari bate-
an.

Horren ondoren Jon Kortazarrek idatzitako hiru artikulu ageri ziren, litera-
tur kritikaren baitan koka zitezkeenak eta “Galipott’kritiken” atala irekitzen
zutenak. Lehena Lauaxeta eta Alea elkarteari buruzkoa zen. Aleari buruzko
historia apur bat egiten zuen lehenik, eta horren ondoren Lauaxeta –taldeko
kidea bera– eta Federico García Lorcaren arteko harremanaz mintzo zen. Izan
ere, Alea elkarteak Lorcaren hitzaldi bat antolatu zuen Bilbon, eta halaxe eza-
gutu zuten elkar bi poetok, nahiz eta harremana ez zen gerora sakonduko.
Bigarren artikulua Luis Mari Mujikaren Historia de la literatura euskerika liburua-
ri eginiko kritika zen, batez ere haren balizko ahuleziak nabarmentzen ziren
kritika hain zuzen. Hirugarren artikuluan Lauaxetarengana itzultzen zen,
zehazki, haren Langile eraildu bati poemara. Poemaren literatur iruzkina egiten
zuen, aurreko artikuluaren ildoan, Lorcaren poesiarekin lotuz eta haren era-
gina atzeman nahian. 

Hurrengo artikulua Tropikalan Sarrionandiak sinatutako testu bakarra
genuen, aurretik jada aipatua: Fatty ahantzia genuen potoloa! Roscoe Arbuckle
Fatty aktore estatubatuarrari buruzkoa zen. Haren ibilbide artistiko eta pertso-
nalaren argi eta ilunak azaltzen ziren, eta akaberan bere figuraren aldarrika-
pena egiten zen. 

Manu Ertzillak ez zuen Tropikala arte artikulurik sinatu bere izenarekin, bai-
na azkenekoan bi testu ageri ziren bere izenez, Beaubourg: bai ala ez eta Karta
bizkainoak. Lehena analisi artikulu bat zen, hiru urte lehenago inauguratu zen
Parisko Centre Pompidouren gainekoa. Bi ikuspuntu jasotzen ziren bertan:
Damian Bayon arte kritikariaren ikuspuntu positiboa eta Jean Baudrillarden
iritzi kritikoagoa. Azken honek Pompidou gunea bere kultur teoria orokorra-
goarekin lotzen zuen, arteak kontsumo gizartean duen izaerarekin. Horrek
ere situazionismoak Potten izan zuen eraginera garamatza, Baudrillard situa-
zionista izan ez arren, haien teorien sakontzaile eta jarraitzaile izan baitzen
neurri handi batean. Bigarrena, Karta bizkainoak, pop ukituko sormen testu
laburtxoa genuen. 
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“Galipott’kritiken” atala itxiz El Sacamantecas izeneko testua genuen, herri
kulturako pertsonaia horri buruzkoa. Haren jatorriaren inguruko testutxoa
zen; berez ez du interes apartekorik, baina pertsonaia horixe hartu zuen Atxa-
gak Groenlandiako lezioa liburuko testu batean. Liburukoa, bada Tropikalakoa
sakontzen duen testua da nolabait, hemeretzi urte ondoren. 

Itzulpenaren atalean bi pieza argitaratu ziren: Octavio Pazen Ene bizia uhai-
narekin eta Adelbert von Chamissoren Etxahun euskaldunaren arrangura. Lehe-
na ipuin bat da, originalak Mi vida con la ola duena izenburu, eta itzultzaileak
pseudonimoz sinatzen duena, Gaxuxa. Pentsatzekoa da kolaboratzaileren
batek itzuli izana, nafar-lapurtarraren eta zuberotarraren arteko nahasketa
moduko batean idatzia baita. Adelbert von Chamisso XVIII-XIX. mendeen
arteko idazle alemaniarra izan zen, botanikari sonatua izandakoa halaber, eta
Pierre Topet “Etxahun” koblakariari eskainitako poema sorta bat idatzi zuen
1828. urtean, Des Basquen Etcheons Klage. Haren itzulpena dugu, bada, Tropika-
lan ageri dena. 

Aleko monografikoa, esan bezala, Praga eta Kafkari buruzkoa izan zen. Ata-
lari “Pott bandaren praga” izenburua jarri zioten; aurretik ikusi dugun bezala,
horixe behar zuen izan Potten bosgarren aleak, baina azkenean amaitzerik izan
ez zutenez, Pott bandaren praka argitaratu zuten. Zazpi testu argitaratu zituzten
Praga eta literatura zentro zutenak. Lehena zen luze eta mardulena. Kafkaren
garaiko Pragari buruzko xehetasunak ematen ziren hainbat datu demografiko-
soziologiko eta bibliografia batez lagundurik. Pragako literatura ohiko litera-
tura nazionalen sailkapenetan sartzeko zailtasunaz mintzo zen, nekez sar dai-
tekeelako oso-osorik alemaniar literaturan, austriarrean edo txekiarrean. Aus-
tria-Hungariako inperioaren desegitearen ondorengo anabasaren erdian
zegoen Praga, eta hango auzi ugariak islatzen dira hainbat idazleren obretan:
auzi nazionala, gizarte borrokak, langile borroka eta abar. Idazle goren gehie-
nak minoria judutar alemaniarraren parte ziren –Kafka bera esate batera–,
minoria bat hizkuntza handi batean idazten. Pragako literatura eta Kafka auke-
ratu izana monografikorako ez dirudi ausazko kontua batez ere bi arrazoiren-
gatik. Batetik, XX. mendeko idazle eta korronte berriekiko jakin-mina hasiera-
tik erakutsi zutelako pottkideek, eta haren baitan Pragak eta Kafkak pisu han-
dia dutelako. Baina bestetik, eta batez ere, aukeraketa Pott 3n argitaratutako
Itzulpena eta traizioaren praktika artikuluan defendituriko zenbait ideiarekin
erlaziona liteke. Jada aztertu den gisara, literatura konparatuaren ideia fun -
tsezko batzuen defentsa egiten zuen han Atxagak, besteren artean literatura
nazionalen ideia klasikoa kritikatuz. Zentzu horretan, minoria eta maioria kul-
turalen arteko tentsioak ulertzeko eta literatur sistemak literatura nazionalen
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prisma murritzaren pean ulertzearen arazoak konprenitzeko, XX. mende
hasierako Praga adibide berdingabea da. 

Aipatu artikulua alemaniar espresionismoari buruzko atal luze batekin osa -
tzen zen. Egiazki, Kafkaren literatur moldea hain da berezi eta bakana, zailtasu-
nez sartu ohi da inongo korronte literarioren pean. Haatik, inon sartzekotan
espresionismoaren baitan kokatzen da normalean. Espresionismoaren historia
egiten zuen, bada, artikuluak, non garrantzi berezia zuen Franz Werfel idazleak
eta bereziki haren Irakurleari olerkiak. Artikuluaren arabera, Max Brodek olerkia
Berlingo ikasle batzuei irakurtzean abiatzen da espresionismo literarioa. Gogora
dezagun bidenabar Obabakoak liburuko ipuin ezagunenetako bat Esteban Werfell
dugula, eta L bat gorabehera, Werfellek Werfeli keinu egiten diola honenbestez. 

Tropikalako gai nagusian pisu berezia hartu zuen Joxemari Iturraldek, tes-
tuetatik hiru hark sinatuak izan baitziren. Batetik Johannes Urzidil idazle txe-
kiarraren testu bat itzuli zuen, non Kafka eta Golemaren arteko erlazioaz min -
tzo zen. Sakonean Kafka eta kultura juduari buruzko artikulua zela esan daite-
ke (tradizio judua, hebreera eta abar). Praha, azkenaldiz, berriz, ipuina dugu.
Pragan jaiotako narratzaile batek kontatzen digu bere istorioa, nola Gregor
Samsa bilatzeari ekin zion. Azkenik, Praha, munduko ardatzik herdoiltsuena hiria-
ri eskainitako poema da, Iturraldek argitaratu duen olerki bakanetakoa (ez du
sekula poema libururik argitaratu nahiz eta poema asko dituen idatziak). Poe-
ma baten itzulpenarekin amaitzen zen, halaber monografikoa. Nazim Hikmet
poeta turkiarrak idatzia zen, hain justu Pragari buruz: Pragako orduan egunsen-
tian. Hikmet euskal letretan ezaguna zen batez ere Arestik itzuli zuelako
1971n, Lau gartzelak eta beste zenbait poema liburuan, eta , hortaz, hor topa deza-
kegu Aresti eta Potten arteko beste lotura bat.

Hortik aurrera sormen lanez osatzen zen zenbakia ia osoki. Sorta handia
bildu zuten. Alde batetik, hainbat kolaboratzaileren lanak “Lan literario labu-
rrak” atalaren pean. Hor zen pottkideren bat –Manu Ertzilla, El Ashaga–,
aurretik beste zenbakiren batean kolaboratutakorik –Jon Casenave, Mikel
Hiribarren, Joanes Urkijo–, izen berriak –Maripi Solbes, Felix Ibargutxi,
Ladix Arrosagarai–, eta baita pseudonimoz idatzitakorik ere. Bestetik, azpiatal
propioa zuten autoreak zeuden: Bernardo Atxaga, Miguel Sánchez-Ostiz, Kol-
do Izagirre, Joxemari Iturralde, Pablo Antoñana, Javier Aguirre, José Luis
Merino eta Iñaki Uriarte. Kolaborazio horiek nolabait Prakatik zetozen. Bate-
tik idazle nafarrak, Sánchez-Ostiz eta Antoñana, eta bestetik Bilboko erdal
idazle bi, Aguirre eta Merino. Horiei gehitzen zitzaien Iñaki Uriarte, Bilbo
inguruan kokatutako idazlea. Garaian ez zen oso ezaguna baina gerora El
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Correo egunkarian literatur kritikari legez arituko zen urte luzetan. 2011n bere
eguneroko literarioengatik sona nabarmena lortuko zuen Espainiako intelek-
tualitatearen artean. Bi zatitan argitaratu zituen: Diarios (1999-2003), eta Diarios
(2004-2007). Izagirreren kolaborazioa ere ez da alde batera uztekoa. Ustelako
adiskide zaharra ordurako Oh! Euzkadin murgildua zebilen. Poema sorta bat
argitaratu zuen Izagirrek, beste inon argitaratuko ez zirenak. Datu azpimarra-
garria da zeren bi urte igaroak ziren azkeneko poema liburua –Guardasola
ahantzia– argitaratu zuenetik, eta 1989 urtea arte –Balizko erroten erresuma– ez
zuen poesia liburu gehiagorik publikatu. Hamaika urteko tarte horretan Izagi-
rrek argitaratuko dituen poema bakarrak dira Tropikalan azaldutakoak. Urte
batzuk geroago Korrok aldizkarian (Korrok 5) bertso sortatxo bat argitaratuko
zuen eta Susa aldizkarian poema bat (Susa 22), Lizardiren mendi gainetik, gerora
Balizko erroten erresuman argitaratuko zena. Kurioski, Lizardiri buruzko poemari
izenburua kenduko zion libururako. Aldizkarian argitaratutakoan honako oha-
rra zetorren amaieran: (Argitaratzear dagoen «Ultimatum» bere poema liburutik). Bis-
tan denez, liburuari izenburua ere aldatu zion, Ultimatumetik Balizko erroten erre-
sumara. Tropikalako poema sorta bitan zatitu daiteke. Alde batetik poema zen-
bakituak daude, Ietik XIIra, laburrak denak ere eta Izagirreren lehen poemen
oihartzuna gordetzen dutenak gutxi-asko. Amaieran beste poema bat dago,
puskaz narratiboagoa. Pasai Antxon agertzen zaigu poeta, bere etxeko “traste
zaharren gelan”, leihotik begira Donibane ikusten duela uztaileko egun batez
(Santanako festak). Nire ustez sortako baliotsuena da, ordurako garatzen hasia
zen portuaren mundu eta estetikan urrats gisa uler litekeena. 

Atxagaren kasuan bi ipuin argitaratu ziren atal horretan. Bat espainieraz
idatzia, Que el espejo te devuelve, terco, cada dia izenburukoa eta Sánchez-Ostizen
poema baten aipua zekarrena. Luigi Rezzi du protagonista, egun batez bizitza
aldatu eta lanera gehiago joango ez dela erabakitzen duena. Bere laburrean,
ipuin ederra da, zeinak, bidenabar eta beste behin, heriotza aski present duen.
Beste ipuinak, euskaraz idatziak, Margarete: schewester stürmischer schvermet (Mar-
garete: atsekabe trumoitsuzko arreba) izena zuen. Ipuin berak Donostia Hiria saria
lortu zuen urte bat lehenago Drink Dr. Pepper izenburupean. Aldaketa gehiago
egingo zizkion aurrerago, Obabakoaken Margarete, Heinrich izenburuarekin
argitaratzean. Interesgarria litzateke bi bertsioen aldeen konparaketa zehatza
egitea, bien artean ia hamar urteko aldea dagoelako eta Atxagaren hainbat
hautu estetiko ulertzeko gako onak emango lituzkeelako. Ez da lan honen hel-
burua hori egitea baina esan dezagun bederen, hasteko Tropikalakoa lehen
pertsonan idatzia dagoela, Heinrichen ikuspuntutik –nahiz eta izena ez zaigun

116



azaltzen bertsio horretan– eta Obabakoakekoa berriz hirugarrenean. Horrek
zenbait jauzi metaliterario egiteko aukera ematen dio, narratzaileak istorioa
utzi eta irakurleari hel egiten diola. Horretaz gain, agerikoa da bigarren ber -
tsioan lehenengoan aurki daitekeen idazkera erretorikoa ekiditeko ahalegina,
hainbat deskribapen luze kenduta. 

Tropikalaren amaieran Astrid Prolli buruzko erreportaje bat zegoen. Itzul-
pen bat zen, Time Out aldizkaritik hartua eta Arantxa Arzuak itzulia espainie-
rara. Proll Baader-Meinhof taldeko kidea zen eta haren gorabeherak (bizitza-
koak zein judizialak) kontatzen ziren erreportajean. Ez luke garrantzi berezi-
rik kontuak baldin eta sei urte geroago Henry Bengoa Inventarium ikuskizunean
Baader-Meinhof ere –zeharka bada ere– agertuko ez balitz. Ezagun denez,
Atxagaren gidoia zuen ikuskizun hartan54, lagun batzuk ageri ziren Henry
Bengoa adiskide desagertuaren bila. Hanburgora joan eta Henry bizitako
apartamentuko gauzen inbentarioa egiten ari direla deskubrituko dute Baa-
der-Meinhof taldeko kide den Mathilda Smith ezagutu eta “hortik aurrera
ustekabe asko hartu” zituela. 

Beste espainierazko testu batzuk ere ageri ziren amaiera aldera. Horietako
bi karga politiko garbikoak. Batetik Alderdi Egunaren inguruko elkarrizketa
satiriko bat, eta bestetik, El hijo de Herri Batasuna izenekoa. Bigarren horretan
36ko Gerran borrokan ibilitako EAJko gudari baten istorioa kontatzen da.
Espetxean egon ondoren irten eta denborarekin seme bat izango du. Aita-
semeen Bilboko Areatzako enkontrua deskribatzen du testuak. Aberri egun
batez, HBren jarraitzaile batzuek Euzko Gudarosteko gudari ohiak irainka
jasoko dituzte, “burges, traidore, faxista” oihuka. HBkoen artean da semea eta
Euzko Gudarostekoen artean aita. 

Tropikalako azkeneko artikulua –eta honenbestez, Pottekoa– aurreko zenbakie-
tan zehar aletutako zenbait ideiaren laburpen gisa har liteke. Haikeberku da, bene-
tan zuen izenburu eta euskal gizartearen eta kulturaren testu kritikoa zen. Euskal
kulturaren pobrezia intelektualaz mintzo zen, eta, batez ere, Euskal Herritik kan-
pora begiratzeko kontrako iritziez, Pedro Migel Urruzuno adibidetzat ipiniz.

Batzuek diotenez ez dago kanpora begiratu beharrik, ez baita gure nor-
tasuna galdu behar. Prozesu mimiko honetan kanpoko gauzak gaizki mol-
datzen dira, eta imitazio eskasak lortzen ditugu, eta barrukoak berriz beti
berdin, ehun eta mila bider, ateratzen zaizkigu. Eta beharbada bai hauxe

117

54 Atxagaren gidoia ez ezik, Potten kutsu nabaria zuen ikuskizunak, Ordorikak eta Iturraldek parte
hartzen zutelako eta Sarrionandiaren testuren bat erabiltzen zutelako. Bestetik, Henry Bengoa, azken
batean, Sarrionandia beraren metafora bat litzatekeela esan izan du kritikoren batek edo bestek. 
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izango da gure nortasuna betiko, ideiarik ez edukitzea irudimenik gabeko
pertsona imitatzaileak izatea, horra hor non den gure gordebeharrezko
altxor preziatua. Eta dirudienez, batzuek ez dute nahi egoerarik aldatzea,
ondo iruditzen zaie dagoen moduan, kaiolan segi nahi dute, hala zioen
Urruzuno idazleak.

Kritika horrek bat egiten du berriz ere literatura konparatuaren ideia fun -
tsezkoekin, tradizioaren ideia ez hertsiki nazional batekin. Hala, kanpoko tra-
dizioaren aldarria egiten du, zehazki mundu zabaleko tradizio literarioarena:
Ulises, Hemingway, Beckett, Pound, Eliot, Gombrowicz. Berriz ere modernis-
moaren tradizioa ikusten dugu, aurreko zenbakietan (Eliot, espresionismoa
eta abar) egin bezala. Horien eta Borgesen artean, zeina ezin baita osoki bede-
ren tradizio modernistan kokatu, ondu ziren, bada, Potteko erreferentzia lite-
rario nagusiak.

Tropikalaren amaiera ironikoa izan zen. Azkeneko artikulua “jarraitzeko”
batekin bukatu zen, azkenean, ezagun denez, ez artikuluak eta ez aldizkariak
jarraitu bazuten ere. 

Amaiera

Izan ere, esan bezala, Tropikala zenbaki galgarria izan zen, ale mordoa sal -
tzeke eta salaketa batekin amaitu zelako. Horretaz aparte, taldeko kideen
patuak ere izan zuen zerikusirik aldizkariaren amaierarekin. Iturralde Donos-
tiara joan zen eta Atxaga Bartzelonara, arabiera eta Filosofia eta Letrak ikaste-
ra. Bilboko azkeneko urteetan, Goienkaleko etxetxo batean bizi zen Atxaga,
eta Bartzelonara joan zelarik, Sarrionandiari pasa zion alokairua han bizi
zedin. Sorpresa ederra hartu zuen Atxagak aste gutxiren buruan Bartzelonan
egunkaria irakurtzen ari zela, ikusi zuenean Goienkaleko etxe batean J.S. ini-
zialeko mutil gazte bat atxilotu zutela. 

Hori guztia, gainera, Tropikala osatzeko azkeneko lanetan ari zirela jazo zen
gainera. Alea plazaratu zenerako, taldea sakabanatua zegoen, beraz, eta Pott
Banda amaitzera kondenatua geratu zen nolabait. 

Hala ere, Pott Bandako zenbait kideren arteko elkarlanak urtetan iraun
izan du. Horien adibide dira Ordorikak egindako hainbat abesti, Atxaga,
Sarrionandia eta Iturralderen letrekin eginak, Emak Bakia Baita zigilua55, Aka-
demia Sekretua56 edo Garziarena aldizkaria. 

55 Beren kabuz zenbait lan argitaratu ondotik, Pamielaren baitan txertatu zen aparteko bilduma
batean.
56 Zaragozar egutegiaren formatuko bi egutegi (1985ekoa eta 1987koa) argitaratu zituzten, egune-
ko literatur testu bat zeramatenak. 



2.7. Oh! Euzkadi

Mermelada Ustelatik Oh! Euzkadira dagoen bidea ulertzeko tarteko hainbat
urrats azaltzea komeni da. Alde batetik, Ustela argitaletxea, zeinari buruz hitz
egin dugun dagoeneko eta aldizkaria amaitu zen urtean bertan (1977an) jarri
zena martxan. Urte horretan sortu zen halaber Zeruko Argiako atal berri bat,
Baietz astea gaizki bukatu izenekoa. 1977ko irailaren 9an argitaratu zen sortako
lehena, Atxaga, Izagirre, Saizarbitoria eta Ibon Sarasolak sinatua. Gerora,
ordea, Izagirre eta Saizarbitoriak idatziko zituzten testuak, salbuespenen bat
kenduta. Honenbestez, Ustelan Izagirre eta Saizarbitoriaren artean sortutako
elkarlanari segida eman zion aipatu tarteak. 

1977ko urte hori mugarria izan zen euskal prentsan. Izan ere, orduan sortu
ziren Deia eta Egin egunkariak, Zeruko Argiako garaiko kudeatzaileekin sortu
ere. Mikel Atxaga eta Amatiño lehenengora joan ziren, Donato Unanue eta
Xalbador Garmendia bigarrenera. Horren ondorioz, uda hartan Iñigo Lamar-
karen esku geratu zen, behin-behinean, aldizkariaren zuzendaritza. Belaunal-
di berri bat sartu zen orduan, bada, aldizkariaren kudeaketan, eta testuinguru
horretan agertuko dira Izagirre eta Saizarbitoria. Saizarbitoriarentzat itzulera
zen jada ikusi dugunez, hamarkada bat lehenago Gazte naiz sailean aritua bai -
tzen. Sailak 1978ko maiatza arte iraungo zuen; ez oso luze, beraz, baina bi idaz-
leen elkarlana ez zen han amaituko.

Baietz astea gaizki bukatu

1977an Zeruko Argiako langilea zen Elixabete Garmendiak ondo azaltzen
duen gisara, saila “ez zen jada euskaldun fededunaren mitoa haustea bakarrik,
baserri txiki txuriko euskal jatorkeriari horzkada batzuk eranstea baizik” (Gar-
mendia, 2002). Jatorrismoaren erreferentziak, jakina, Saizarbitoriaren Ez naiz
jatorra sonatura garamatza ezinbestean. 

Gaurkotasun politikoak presentzia handia zuen artikuluotan, betiere tonu
aski zirtolari eta zorrotzean. Horren erakusgarri bosgarren alean ageri zen Sara-
solak Saizarbitoriari esan omen ziona: “–Aizak –Ibonek Barcelonatik– ea politi-
karen rolloa aldatzen duzuen. Ez ahal dago beste gairik?”. Kontuan izan behar
da sailaren maiztasunak (astean behin) politikarantz gehiago bultzatzen zuela
ziur aski literatur aldizkarien aldean, zeinetan artikulu luzeagoak eta genero
ezberdinagoak errazkiago sartzen diren. Hala ere, BAGBren ezaugarri deigarrie-
netako bat da nola nahasten zituzten graziaz elementu fikziozkoak eta ez fikzioz-
koak. Normalean fikzioarentzat apenas egoten da lekurik pren tsan, ez baldin
bada aldizkari edo atal berezietan, baina Izagirrek eta Saizarbitoriak fikziozko
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elementuak errealitateko elementuekin uztartzen zituzten era nahasgarrian
BAGBn. Neurri batean, urte batzuk geroago boladan egongo zen autofikzioaren
aurrekaritzat jo daitezke bertako hainbat testu, fikzioa eta errealitatea nahasteaz
bat lehen pertsona erdi-fikzionatuan idazten zutelako maiz. Esan gabe doa hori
guztia trufarako eta kritika egiteko baliatzen zutela gehienetan. 

Fikziozko elementuak jada lehenengo artikuluan aurki daitezke, non euskal
parlamentari baten amari eginiko balizko elkarrizketa bat idatzi zuten. Kontuan
izan behar da urte horretan bertan egin zirela frankismo ondorengo lehen hau-
teskundeak, 1977ko ekainean, eta, beraz, erreferentzia gertu-gertu zutela. Hau-
teskunde horiek ezker abertzalearen eta KAS alternatibaren zatiketa ekarri
zuten, KASetik atera baitziren hauteskunde horietan parte hartzea defendatzen
zutenak. Euskadiko Ezkerran bildurik, diputatu bat (Francisco Letamendia Ortzi)
atera zuten kritiko horiek. Auzi horri egingo zion erreferentzia Saizarbitoriak
laugarren BAGBn (1977-09-25): “Edo ikusten dugu ezker abertzale batu bat bes-
teek ezin proposa ditzaketen proposamenez betea, edo politikan sartzen gara
geu”. Esan behar da garai hartan “ezker abertzalea” esaten denean funtsean HB
eta EE sartzen direla haren baitan, hau da, beren burua ezkerrekotzat eta aber -
tzaletzat jotzen zutenen esparru politiko zabala. Burlaizez botatako enbidoa zen,
ustez, Saizarbitoriarena, hilabete batzuen buruan (1979ko apirilean) egitekoak
ziren udal hauteskundeei begira, baina ironia da azkenean hauteskunde horie-
tara aurkeztuko zela Saizarbitoria, EEko hautagai moduan, eta baita zinegotzi
atera ere, luze gabe kargua utziko zuen arren. 

Ugariak dira, halaber, Zorion Ustelan eta Mermelada Ustelan bezalaxe, konno-
tazio sexual-erotikoa duten testuak, bereziki ligatzeari buruzkoak. Horietako
batean, Izagirrek trufaz idazten du Donostian kanpotarrekin ligatzeari buruz,
garaiko topikoetako bat. Catalunya for you izeneko horretan kataluniar batzue-
kin ligatzeaz ziharduen, urte batzuen ondoren bere ipuin batean, Mendekuake-
ko Petite Bohêmen idatziko zuen modu aski antzekoan. Ildo horretan koka dai-
teke halaber serie guztiko testu dibertigarrienetako bat, bi zatitan emana:
Claudia Cardinale sekuestratzeko plan izkutua eta Claudia Cardinaleren dezepzioa.
Lehenean Izagirre eta Saizarbitoriak Cardinale aktorea bahitzeko saiakera,
euskaldun batzuek egina, nola zapuztu zuten kontatzen digute. Bigarrenean
Cardinalek bi idazleak bisitatzera Donostiara egindako bidaia kontatzen dute,
bahitzaileak nortzuk izan ziren argitzeaz gain. Arestian aipatutako ezaugarri
autofikzionalak dituzten artikuluak dira biok, bide batez.

Gai politikoei dagokienez, aurreautonomiaren inguruko erreferentziak
errepikariak dira. Aurreautonomia 1978ko Konstituzio aurretik garatu zen
kontzeptu bat izan zen, haren ondorengo autonomiarako bide juridiko bat.

120



Batez ere autonomiak ekarriko omen zituen onuren gainean halako eszeptizis-
mo bat agertzen zuten BAGBn. Ildo horretan, zuhurtzia berezia erakutsi zuten
Ave Cesar, agur tú artikulua euskararen gaiari dagokionean. 

Autonomiarekin ala autonomiarik gabe, euskararen ofizialkidetasuna
iristean problemak izango ditugu. Hor duzue, har ezazue ofizialkidetasu-
na, ea zer egiten duzuen orain. Eta berriz ere ustekabean harrapatuko gai-
tuzte: nondik jo, zeri heldu, kuadro falta, irakaslego prestatugabea...

Desastre honetan batzu hasiak dira posizionatzen, autonomiaren koin-
turak ez ditzan azken bileran harrapa. Hiztegilariak sortu zaizkigu, euskara
ikasteko metodologoak ugaldu dira, hizkuntzabitasunaren teoriko dugu
edonor. Planteamendu soziolinguistikorik ez... Hizkuntzarekiko politika
pixka bat bada ere koherentea inondik ez. Eta problemak eta arazoak
mahai gainean erakutsi eta eztabaidatzeko asmorik ere ez. Presa dago.

Urte batzuk geroago zabalduko zen eztabaida bati ere aurrea hartzen zioten
nolabait, hots, eskola publikoa eta ikastolen arteko auziari. 

Ikastolak burgesak omen dira, eta euskal eskola nazionalaren bidez
gainditu behar omen dira. Burgesa zer den aztertu egin beharko genuke,
baina aztertu beharrik ez dena da euskal eskola nazional, orain arteko
eskola publikoetan oinharritzea utopia edo fede gaiztoa dela. Ikastolak
garestiak direla, eta zenbait lizeo ere burges dela aitortzearen truke, aitor
dezatela eskola nazionalak eta antzekoak, nahiz eta egunero ordubete eus-
kara inpartitu faxistak direla. 

Izan ere, oraindik 1978ko hastapenetan zeuden, konstituziorik ere ez zego-
en onartua, zer esanik ez autonomia. Hala, esan daiteke, neurri batean,
1993an Euskal Eskola Publikoaren Legea onartu zenean piztu zen eztabaida-
ren senidea dela hor planteatzen zutena; hamabost urte lehenago, hori bai.

Horrekin batera, garaiko politiko ugariei egindako erreferentzien artean bi
gailentzen direla esan daiteke: Telesforo Monzon, zeinaren defentsa argia egi-
ten duten eta Josep Tarradellas, zeinaren lepotik burla egingo duten behin
baino gehiagotan57. Azken honen mitin baterako bidaia kontatu zuten Cata-
lunya for you II testuan, elementu autofikzional agerikoak dituen beste batean.
Oro har jeltzaleei egindako kritikak ia etengabe azaltzen zaizkigu, ezker aber -
tzaleko posizioetatik eginak –beti ere aurretik aipatutako zentzuan– eta burlai-
zez ia beti. Borroka armatuaren ingurukoak ere sarritan ageri dira. ETAk
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1977ko urriaren 8an Bizkaiko Diputazioko presidente frankista zen Augusto
Unceta hil zuen eta hamabost egun ondoren Isiltzea hobe artikulua idatzi zuten
Izagirre eta Saizarbitoriak. Halaxe hasten ziren:

Gizon bat hiltzea ez dago ongi. Agian inongo zirkustantziatan gizon bat
hiltzeak ez du justifikapenik. Agian Augusto Uncetaren heriotzarekin hos-
tia galantak hartzea besterik ez dugu lortuko. Beharbada hori ere euskal-
dunon eta Euskal Herriaren kaltetan. Agian bai, edo nahiago baduzue,
ziur aski bai.

Guk hortaz, ezer ez jakin.

Baliteke, zenbaitetan, gizon baten heriotzak bere bizitzari ez zuen duin-
tasuna ematea. Baliteke, zenbaitetan, bizi horrek berak, eraileak duintzea.

Guk hortaz, ezer gutxi.

Gure herrian halako gauzak zergatik eta nola gertatzen diren, eztabai-
dagai behar luke izan.

Ez zuten atentatua zelebratzen, beraz, baina era berean, gaitzetsi egiten
zituzten jarraian “faxismoaren kazetalari ofizialen idaztankera”z idatzitako edi-
torialak. 

Venga de donde venga-k ez baitigu lehenago ere gehiegi lagundu eskai-
leretan gora. Heriotz bakoitzak denok inplikatzen gaitu, eta ez zarete sal-
batuko basta ya esanez, edo Fuerza Nuevakoekin pater nosterrak errezatuz.

Kondenen logika kritikatzeko erabiltzen zuten “venga de donde venga” esa-
pidea aski maiz. Beste behin, esate baterako, albiste izan zen ikasle batek ira-
kasle bat sastakatu izana, eta berau aprobetxatzen zuten gaztetan pairatutako
hezkuntza katolikoa arbuiatzeko. 

Kontranatura eta kontrasoziala omen da inor hil nahi izatea, baina guri,
oraindik ere, umetan terrorismo eta torturapean erabili gintuzten praileak
akatzeko gogoa ez zaigu joan, eta zuek esango duzue normala ez ote den.
Naturala ez ote den. «Bizi humanoa» eta «venga de donde venga»ka ari zai-
gunak berriz, ez baititu heriotzak guk bezala sentitzen, batez ere zenbait
heriotz: aitaren gerrikoa hartu, komuneko atea barrendik hertsi, korrea
dutxa adarretik lotu eta bere lepotik pasa duen mutiko gaztearena, edo eta
portal batetan tirokatu duten goiherritar presunto miembroarena. Pren -
tsan irakurri, eta lasai egiten dute digestioa. Irratian entzun eta ederki egi-
ten dute lo.
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Kondenen auzia, honenbestez, ez zen biolentzia “politikora” mugatzen,
edozein adierazpen biolento aztertzeko kondenaren logikaren funsgabetasu-
na salatzen zuten. 

Ez ziren gutxi ezta ere garaiko alderdi eta mugimendu politikoen inguruko
erreferentziak. Ezagun denez, frankismoaren ondorenean alderdi politikoak
eta eszisioak ugaritu egin ziren, batez ere ezkerraren baitan, eta Izagirre eta
Saizarbitoriak ez zuten aukera galdu horri guztiari buruz trufa egiteko (Potten
ere egiten zuten bezala, ikusi dugun moduan). Halaxe azaldu ziren batez ere
ETAren VI. Batzarrean gertatutako eszisioen ondorengo alderdiak: maior eta
minorrak, LCR-LKI, ORT, EPK, eta abar. Testuetako batean, adibidez, Roberto
Lertxundiri buruz idatzi zuten, ETAtik PCEko idazkaritzara igarotakoa, tarte-
an EPKko buruzagi garrantzitsuena izanda. Justu PCEko idazkaritzan sartu
berri zen BAGBn honakoa idatzi zutenean.

Denbora gutxi baino lehen, partidu guztietako idazkariak ETAtik pasa-
takoak eta gehienak apaiztegitik irtendakoak izango dira; lehendabizikoa
kondizio sine qua non izango delako, eta bigarrena, herri honetan hau eta
ni ez beste gehienak hortik pasatakoak direlako.

ETAk geroz eta herri sostengu handiagoa zuela azpimarratzen zuten 1978ko
urtarrilean, “ETA herria zurekin” lehen erdi-ezkutuan oihukatzen zela eta
orduan, berriz, lau haizeetara. Horrekin batera, baina, ezker abertzalearen
baitako zatiketaren –ETA (m) eta ETA (pm)– ondorengo jarrera batzuk ere
kritikatzen ziren. 

Hala ere, borroka armatuaren aldeko azaltzen zaizkigunen artera heldu
berria den sektore bat, eta ez hain urria, igual igual hasten da «PNV fascis-
tas» edo «EIA traidores» builaka, besterik gabe. Ez dakigu ba ez ote diren
katastrofisten taldekoak, ETA mugimendu natural bezala ikusirik «aupa
jaleo jaleo» dioten hoietakoak. (...)

Orain ETA ez da hain molestoa, ez da kalean ikusten, profesionalagoa,
misteriotsuagoa da, eta borroka armatuak beti berekin daraman alderdi
espektakularra baino ez dute ikusten zenbaitzuek. 

EAJri egindako kritikek ere beste ildo sendo bat osatu zuten. Horrekin lo -
tzen ziren, noski, aurreautonomiaren gaia eta Monzoni buruzkoak. Hilabete
gutxiren buruan sortuko zuten Oh! Euzkadi aldizkariaren izenak berak ere jel -
tzaleei burla egiten zien nolabait. Izagirre talde hari buruz honakoa esana da:
“Denak ginen berdin euskaltzaleak, ezkertiarrak, PNVrekiko urrunak, litera-
turzaleak, eta abar.” (Etxeberria, 2002, 94). Urruntasun hori ederki asko islatu
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zuten, adibidez, BAGBko 1977ko urriaren 30eko artikuluan, non jeltzaleen eta
abertzaletasunaren sinbolo bati, Frankoren aurrean bere burua erre zuen Jose-
ba Elosegiri “Joseba Noesporafandeprotagonismo Elosegi” deitzen zioten.
BAGBkoak dira, orobat, orduko lehendakari Jesus Maria Leizaolari edo Xabier
Arzalluzi egindako kritikak.  

Beste komunikabideei buruz idatzitakoak ere ez ziren bakanak izan. Batez
ere –edo gogorrenak– El Diario Vascori eta El Paísi, baina baita sortu berria zen
Egini ere. Azken honi, adibidez, Ogro Operazioari buruzko serie baten harira,
non, tratamendu horiegia eskaini zioten Izagirre eta Saizarbitoriaren ustez.
Zaila da imajinatzen egun, egia esan, beste medio bati buruzko halakoak inon-
go komunikabidetan agertzea, horietako gehienek auzoari buruz ez idazteko
konpromezua hartu dutelako. 

Oteizari buruzko artikulu azpimarragarri bat ere idatzi zuten, Oteizak txorra-
dak esateko makinie inbentau, non artistak euskarari buruz esandako adierazpen
batzuei erantzuten zieten gogorki. Ez zen lehenengo aldia Oteiza kritikatzen
zutena, eta ez zen, ikusiko dugunez, azkenekoa izango. Kulturako beste hain-
bat lagun ere ez ziren kritikatik libratu ordea. Jorge Semprun, esaterako, zei-
nari buruz honakoa idatzi zuten aho-bizar gehiegi gabe hark Euskadiko Alder-
di Komunistari egindako kritika batzuen ondotik: “guztiok dakigu Semprún
oportunista burges koxkor bonvivant bat besterik ez dela. Eta komunista baten
hiztegian «independentzia» hitzak ez duela lekurik ere badakigu”. Sempruni
aipamenak errepikatuko ziren Haranburu Altunari buruzko testu batean.
Haranburu Altunak PC utzi berri zuen eta PSOEn sartuko zela zurrumurruak
zabaltzen hasi ziren. Idazlearen erretratu zirtolaria egiten zuten, snob eta lepo-
tentetzat jotzen zutela, baina amaieran artikuluari halako biraketa ematen zio-
ten, bere lana hor zegoela azpimarratzen zutenean. 

Sartuko da bai Kultur Ministerioan Haranburuk baino lan gutxiago
egindakorik kultura sailean, baita kultura gutxiago duenik ere; hori da gra-
bea eta ez Haranburuk bere etorkizun politikoari, begiratzen baldin badio,
begiratzea. Eta zurikeria deritzagu jende askoren lehen harria eta azkena
ere bota beharra, Alderdien gizonak erosteko prozedura Haranburuk
inbentatu izan balu bezala, edo saltzekorik duenak –hori baita bestea, sal -
tzekorik edukitzea– errenta haundiagoak non atera ditzakeen begira tzea
Haranbururena bakarrik balitz bezala.

Deigarriak dira, halaber, futbolari egin erreferentziak, ez ugari-ugariak dire-
lako baizik eta ustez futbolaz idaztea ez zetorrelako bat literaturaz eta goi kul-
turaz arduratzearekin. Halaxe zioten beraiek ironiaz: “Lotsa ere ematen digu
aitortzeak. Baina noiz edo noiz deskubrituko zen pastela, eta esan egin behar
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beranduegi baino lehen. Pues bai, gu futbolzale amorratuak gara”. Zentzu
horretan, etiketak etiketa, ezin esan liteke Izagirre eta Saizarbitoria oso elitis-
tak izan zirenik, edozertaz idazteaz gain politika kontuetan eta gisako polemi-
ketan ongi lokazten zirenez. Futbolari buruzko testu nagusia Zeruko Argiako
764. zenbakian argitaratu zen, Espainiako selekzioak Jugoslaviakoarekin joka-
tutako partida baten harira. Izagirre eta Saizarbitoria tabernan partida ikusten
zeudela irudikatzen zuen testuak, eta ingurukoekin edukitako hitz trukaketa
erdi fikziozkoak ematen zituzten aditzera. Partida zela eta ikusleengan sortzen
ziren postura politikoen gainean (Espainiaren alde edo kontra, Titoren Jugos-
lavia eta abar) egiten zuten trufa, adibidez. 1978. urtean, bestetik, Argentinako
futbol mundiala jokatu zen ekainean. Espainiako entrenatzaileak, Laszlo
Kubalak lehiatzera eramango zituen futbolari hautaketaren harira honakoa
idatzi zuten apirilean. 

Hamabi futbolari euskaldun aukeratu omen ditu Kubalak Españaren
defendatzaile izateko, eta ez gehiago lotsagarri ez geratzearren. Zorionak
eman nahi dizkiegu, eta bide batez, enkargutxo bat egingo baligute,
Rodolfo eta Wash non bisitatu litekeen galdetzea alegia. «Operación Masa-
cre»ren egilea, 1927an Río Negron jaioa, eta dirudienez orain arte zeuka-
ten gartzelatik norabait izkutatua.

Euskal futbol profesionalak inoiz izan duen bolada arrakastatsuenaren bez-
perak ziren horiek. 77-78ko ligan Athleticek hirugarren postua lortu zuen eta
hurrengo urtekoan Realak laugarrena. 1980tik 1984ra ligak, bestetik, Reala eta
Athleticentzat izango ziren, bina hurrenez hurren. Honenbestez, ez zen harri -
tzekoa hainbeste euskaldunek jokatu izana Espainiako selekzioarekin 78ko
Mundialean. Beste erreferentzia literarioagoa zen. Rodolfo Walsh kazetari eta
idazle argentinarra urte bat lehenago desagertu zen, 1977ko martxoaren
25ean. Jakina, haren arduraduna Argentinako orduko gobernua izan zen, Jor-
ge Rafael Videla diktadorea buru zuena eta 78ko Mundiala bere irudia garbi -
tzeko erabili zuena. 

Serie guztian testu bakarra dago, lehenaz aparte, Izagirre eta Saizarbitoria-
rena ez dena. Zazpigarrena da, Atxagak sinatua. Ipuin bat da, narratzailearen
eta “bixkaitar traidorea”ren arteko enkontru eta ondorengo elkarrizketa irudi-
katzen dituena. Ukitu ironiko-umoretsudun ipuina da, amaieran erreferentzia
politikoak dituena burlaizezko tonu berean (euskal parlamentari batzuen
inguruan). 

Bistan da ez zirela, ez, aho bizarrak edukitzekoak BAGBn, baina garaiaren
nolakoaren eta orduko idazteko askatasunaren adibide ezin egokiagoa izan
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zen Zer egingo diogu ba testua. Han, Elixabete Garmendiaren, orduan aldizka-
riaren arduradunetako baten, hitzak biltzen ziren. Serioegi ipintzen ari zirela
leporatzen zien, trufaz, jakina, eta haiek erantzunean esaten zioten gehien
ernegatzen zituena ez zela hori: “Botatzeko ditugunak (ez asko, egia esateko),
deskafeinatuta eta kondensatuta esan beharrak halako frustrazio tipi batetan
murgiltzen gaitu”. Autozentsuraren gaia ateratzen zuten, bada, eta nola euskal
kulturaren baitan gauza batzuk esatea tabua zen edo mila justifikazio bilatu
behar ziren: “Ez gara gazetileroak, hain guti gazetalariak, eta geure burua
orduoro bijilatzen, justifikatzen eta barkatzen iharduteak nazkatu egin gaitu.
Nazkatu eta serio bihurtu”. Eskerrak autozentsuratzen ziren, pentsatuko du
egun idazten hasiberri den idazleak. 

Donostiako geografia bat azaltzen zen zirriborraturik zeharka BAGBn, Oh!
Euzkadin ere ageriko zaiguna aldez edo moldez. Alde batetik EUTG nukleo
inportantea zen; esan dugunez, Izagirrek handik lortu zituen Mermeladatik Oh!
Euzkadira hainbat kolaboratzaile eta kide. Unibertsitateari buruzkoak errepi-
kariak ziren eta izango ziren aurrerantzean. Izagirrek berak kontatzen duenez,
arratsaldeetan Donostiako Alde Zaharra izaten zen maiz unibertsitateko kide
eta enparauen elkargune, eta han, bereziki, Fermin Calbeton kalea, garaiko
poteo toki nagusia. “Donostiako Parte Zaharreko Rive Gauche” deitu zioten
behin BAGBn kaleari, hain zuzen, bertan biltzen zelako bohemia edo sasibo-
hemia. Hainbat ostatu ere aipatzen zituzten artikuluetan: Bidasoa (Gipuzkoa
Plaza), La Barranquesa (Larramendi kalea), Ormazabal (Abuztuak 31 kalea),
Izkiña (Fermin Calbeton), Casa Alcalde (Kale Nagusia). Erreferentzia horiek
ere presentzia izango dute Oh! Euzkadin.

BAGB amaiera aldera kolaborazioen formatua aldatu zuten. 1978ko urtarri-
laren 22tik aurrera elkarrizketak argitaratzen hasi ziren ohiko zutabe ironiko-
kritiko-burlatien ordez. “Baina replanteamendua lanean eta lanaren bitartez
egitearen aldeko gara, eta hurrengo astetik entrebista-sail bati ekingo diogu”.
Sailari Gure pertsonaia pertsonalaren pertsonaltasuna deitu zioten eta bost elkarriz-
keta argitaratu zituzten, lehen biak fikzio ukitu nabarikoak eta beste hirurak
“benetako” pertsonaiei eginak: Inazio Maria Atxukarro, Antxon Ezeiza eta
Juan Jose Lasa. Antxon Ezeiza Koldo Izagirrerekin elkarlanean aritua zen eta
Juan Jose Lasarengana, berriz, Saizarbitoriaren bidez jo zuten. Donostian psi-
kiatra ezaguna zen Lasa, eta Luis Martin Santosen lankide eta adiskide ere bai.
Urteekin Hamaika Pausoko pertsonaietako bati, J.J. Lasari, egingo zion oihar -
tzun. Atxukarroren kasua bereziki kuriosoa da. Antza, Atxukarrok eskutitza
bidali zuen Zeruko Argiara harpidetza baja eskatuz. Arrazoia, BAGBn zerabilten
euskara garbia ez zela. Halaxe azaltzen zuten Izagirre eta Saizarbitoriak. 

126



Zer egin diogu guk Atxukarrori. Hain zuzen guk, eta ez sindikal edo
politika orriak idazten dituztenek, ez, guk, hain zuzen. Euskara maldito
bat, traketsa baina erreala, gu geu bezain erreala eta bizia, egian Atxuka-
rrorena bezain bizia, etorkizuneko euskara agian bai agian ez paperean
azaltzea, hori ez da barkagarri.

Euskara horri Zeruko Argian leku bat eskaini izan ez bagenio ere, hor
segituko zuen eskoletan eta kalean. Euskara hori problema baldin bada,
gure ahuleziaren sintoma baldin bada, alferrik asko abestruzarena egitea.

Baina BAGBn zer eta Atxukarrori elkarrizketa egin zioten, besteak beste
euskararen inguruan. 

Sail honek interes berezia du guretzat Oh! Euzkadin mota horretako elka-
rrizketak agertuko direlako eta, honakoak, bada, haien aurrekaritzat jo daitez-
keelako. Gure pertsonaia pertsonalaren pertsonaltasunaren ondoren berriz ere hel-
duko zioten aurreko estiloko zutabeak idazteari baina denbora gutxiz. Lau
berriren ondoren 1978ko maiatzaren 14an amaitu zen BAGB. 

Oh! Euzkadi 0

BAGB amaitu eta hilabete gutxiren
buruan –1978ko azaroan– plazaratu zen
Oh! Euzkadiren lehen alea, 0 zenbakitzat
jo dezakeguna (ez zegoen zenbakitua).
Aldizkaria baino panfleto bat zen tankera
aldetik, bi orrialdeko plegatu formatua
baitzuen. Testu nagusi bat zuen, taldearen
manifestutzat jo daitekeena, eta jende
ugarik sinatua zen: Jokin Ansorena, Jose -
txo Lizartza, Maripi Solbes, Ramon Etxe-
zarreta, Lourdes Oñederra, Ramon Sai-
zarbitoria, Pello Lizarralde, Izaskun Egia,
Jon Casenave, Juan Martin Alegria, Go -
tzon Egia, Bernardo Atxaga, Joxe Austin
Arrieta, Joxean Muñoz, Koldo Izagirre,
Joxan Elosegi, Periko Balerdi, Iñaki Bide-
gain, Juan Jose Lasa, Joseba Sarrionandia,
Pitu, J.M. Lasagabaster eta Koldo Zufiria.
Maketazioa eta irudia, berriz, Juanba
Berasategiren esku zegoen. Hark eta
Muñozek egin zituzten gainontzeko aleen
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ilustrazioak. Lehen aleko sinatzaileen artean, bistan denez, denetarik dago.
Izagirre eta Saizarbitoriak osatuko zuten nukleo nagusia, noski, baina hor ditu-
gu garai hartan beste aldizkarietan kolaboratutakoak (Solbes eta Casenave),
beste aldizkarietako kideak (Atxaga eta Sarrionandia), Ustela Sailean argitara-
tutakoak (Solbes berriro eta Lizarralde), Deustuko Unibertsitatearen inguru-
koak (Ansorena, Lizartza, Oñederra...), Gure pertsonaien pertsonaltasunan elka-
rrizketa eginikoak (Juan Jose Lasa), eta abar. Horietako gehienek, ordea, ez
zuten 0 alerako testurik produzitu, eta hilabete batzuen buruan sortuko zen
taldean ere ez dute parte hartuko.

Ale hori eta ondoren argitaratuko zituzten beste guztiak, Iñaki Mujika Arre-
gi Ezkerrak Hordago argitaletxearen bidez –Ustela Saileko elkarlana berresku-
ratuz– emandako estaldurari esker plazaratu zituzten. Haiek arduratzen ziren
aleen inprimaketaz, banaketaz eta abarrez. “Ez ginen Euskadiko Ezkerraren
kolektibo bat, eta, hala ere, Mujikak hartu egin gintuen Euskadiko Ezkerraren
ildo politikoko lanak argitaratzen zituen Lur-Hordagon, eta ez errekuperazio
politikoa egiteko asmoz” (Izagirre, 2014).

Manifestua edo aurkezpen testua irakurri eta berehala ohartzen da irakur-
lea Ustelako bigarren eta hirugarren zenbakiko eta BAGBko artikuluetako
bideari segida ematera zihoazela. Tonu ironiko-burloso bera zuten oinarri, eta
gai eta pertsonaia ezagunei buruz ziharduten. Arestian esan bezala, Oh! Euzka-
di izenak berak EAJri egiten zion erreferentzia, jakina denez, Euzkadi izan bai -
tzen Sabino Aranak asmatu zuen neologismoa, eta oraindik ere jeltzaleen arte-
an maiz erabiltzen zena. 

Oh Euzkadi esan behar bai. Nostaljiaz, Oh horretan abotsa sakonduz, ez
baita gurea suspirio txatxu bat, Euskadin zeta peneuvera etorri berri diren
hoiek, oi gure aitona zanak ikusi izan balu pnveren base berria, ezin men-
deratu duten zeta goiherriarra maixuki mihin puntaz hortz hestutuen kon-
tra zanpatuz, e hertsian pasadizoa libre utzi ondoren.

Ados ez jartzeko euskaldunen joeraz trufa egin eta garbi uzten zuten beren
posizio ideologikoari ez bazegokion ere, aipatutako nomenklatura erabiliko
zutela. 

Geure aberriaren izena izkribatzeko moduan eta letra huts bategatik
ados ez jartzeak –besterik litzateke izen osoaren inbentoa retxazatzea– argi
asko erakusten du euskaldunon izpiritu desnegoziatzaile boluntariosoa.
Horregatik, gure zentzu polemiko-kritikoa, Euzkadi izenak besterik ezin
dezake sinboliza. Hori bai, gure posizio ideiolojikoari teoriz behintzat ez
dagokion letraz izkribituz. Oh Euzkadi.
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Ezin ados jartze horri buruz ere idatzi zuten lerro batzuk aurrerago.

Euskaldunok harro egon behar genuke geure desbatasunerako kapazi-
dadeaz, hain zuzen ere izpiritu kritiko zorrotz eta hiperdesarroilatu batek
posible egiten duena. Gure balore nazionala, herri guztien aurrean nazio
bezala identifikatzen gaituena. Izan ere hor zehar boterea usaintzen ez
duen ezkerraren patrimonio den konzientzi kritikoa, hemen, gure artean,
eskuinetik ezkerrera eta aurretik atzera euskaldunon guztion balorea bai-
ta.

Zeta eta esearen arteko gorabeherek, neurri batean, urte batzuetatik ordura
arte euskal kulturaren baitan jazotako eztabaida gogorrenetako bati egiten zio-
ten erreferentzia jostaria, hots, hatxeari buruzko debateari. Bestetik, zein zen
testuan aipatutako sinatzaileen posizio ideologikoa galdegin genezake. Bada,
gutxi-asko eta aurretik azaldutako zentzuan, ezker abertzalea litzateke, hots
EAJtik ezkerrera zegoen abertzaletasun (zabal) bat. 

Hirugarren aukera bat ere planteatzen zuten burlaizez.

Soluzio bat litzateke Euskadin ese eta zeta kendu eta manera oso lojiko
batetan Eukadi izkribituz polemikari amaiera ematea, horrela gure anai
inmigranteei ere izen nazionalean beren lekua emanez, pronunziatzeko
hain engorrosak zaizkien letren ausenziarekin alegia. Ideia bat da diskutitu
beharrezkoa. Inmigrantes al batzoki.

Aipamenak aski ezagunak direla esan dugu testuan, Haranburu Altuna
(Jaranburu Altuna), alderdi politiko ugariak (MC, EIA, HASI...), aurreautono-
mia, Egin eta Tarradellas azaltzen direlako besteak beste, BAGBko erreferen -
tzia errepikatuenetakoak. 

Txillardegiri kritikatxoa ere egiten zioten. Antza, donostiarrak esan zuen
nahikoa zela hainbeste alderdi politiko sortzea, hobe zela zeudenak indartzea.
Logika beraz galdegin zitekeen, bada, zergatik ez zen hobeki orduan argitara -
tzen ziren aldizkariak indartzea (Pott bera, esaterako) berri bat sortzea baino.
Galdera horri ematen zioten erantzunaren lehen zatia trufazkoa zen: “Atzeko
partean Kaja Ahorrosen anunziorik azaldu gabe paperik argitaratzea posible
ote den ikustearren. Kuriosidade zientifikoa, beraz”. Garaiko argitalpen ugari
aurrezki kutxek lagunduak zirelako edo haiek antolatutako sarietatik bidera -
tzen zirelako, aski arrunta zen argitalpenaren atzealdean delako erakundearen
zigilua azaltzea. Hala, ea sostengu hori gabe argitaratzea posible zen konpro-
batu nahi zutela zioten trufaz, eta horrek beren izaera kontrakulturalaren bes-
te arrasto bat ematen digun bidenabar. Bromak broma, ondoren azalduko
zuten zein zen aldizkaria sortzeko arrazoi nagusia: idazle berrientzako platafor-
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ma bat sor tzea. Izen berrientzat argitaratzeko zailtasunaz mintzo ziren, Potten
ere kritika ohikoa dena ikusi dugunez, eta baita literatur sistemaren ahuldadeez
ere. 

Euskal letren soziolojian irakurle idazle banaketa eta profesional amateur
zatiketa dato berriak dira. Ez goaz gu dato hoiek baloratzera, beren positibo-
tasuna zalantzan jartzera beraz, baina konstatatu beharrean gara definitzen
duen sistima berria ez dela egokiena izen berriak promozionatzeko. Saldu,
izenak saltzen du, profesionalizatzeak lan postu bat defenditu beharra dakar-
ki, eta gure aurreautonomia honetan montatu nahi duten, montatzen ari
diren euskal kultura ofizial homologatuak, izenak behar ditu, listo ofizial eta
pentsalari konsakratuak, ez gazte txoro prinzipianterik.

“Euskal kultura ofizial homologatu” horrek, jakina, Potten sarritan erabili
eta teorizatutako “Euskal kultura ofiziala” edo “Euskadi Ofiziala” terminoetara
garamatza. Kontzeptuok aldizkari (kontrakultural) horien ideiekiko antago-
nistak ziren, jakina. 

Testuen estiloari dagokionez, balizko aldaketa bat iragartzen zuten nolabait.
Azken boladan katxondeo gehiegi zegoela eta beren tonua seriotzeko boron-
datea zuten.

Asko entzun dugu hor zehar katxondeo pixka baten beharrean gaudela
eta euskaldunok ez ditugula gauzak horren serio hartu behar. Guri berriz
azkeneko parte honetan katxondeo gehiegitxo ere ez ote dabilen iruditzen
zaigu. Katxondeoa seriotasun ausentzia bezala konsideratuz noski. Sentidu
horretan hemen dagoena katxondeo hutsa baita. Exenploak ez zaizkigu
falta eguneroko bizitze politiko kulturalean. Muestra bezala hor dago Kul-
tur kontseiluak lehendabiziko ekintza ofiziala bezala eskaini zigun botijo
erakusketa. Zer esanik ez Txiki Benegas Zorongo boy prestatzen ari den
polizia aurreautonomo txapel konkursoari buruz.

Hombre, dena da superablea eta kondoi lehiaketa bat adibidez katxon-
doago izango zen dudarik gabe, baina hasierako ez dago gaizki. Malla
inportante bat deritzaigu katxondeoaren alorrean.

Hemen dagoena zera da, itsusi asko interesantez disfrazaturik, anteojo
kontxaduna aukeran eta serio jiteak bizar atzeetan, baina sakonean surre-
alismo katxondoa. Diskurso aspergarri asko baina funtsean ez seriotasun
eta arintasun jatorrenaren perla.

Bistan denez, hori ere burlaizez botatakoa zen eta Potten kontrakulturari
buruz esandakoa gogorarazten digu, logika antzekoa baitute biek. Haiek zio-
ten arraroa Euskadi Ofiziala bera zela eta Oh! Euzkadikoek diote, berriz, bene-
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tako katxondeoa ustez seriotan egiten diren horietan dagoela. Aurreko aipuko
amaierako zatiak, baina, gako ona ematen digu benetan zer kritikatu nahi
zuten jakiteko: arinkeria. 

Testua hiru Ustela aldizkarietako ideia indartsuenetako batekin bukatzen
zuten, hots, artearen eta literaturaren autonomiaren defentsarekin.

Oh Euzkadi ez da herriaren aldizkaria eta ez dugu uste inoiz ere izango
denik. Gauzak diren bezala azaltzea hobe, zertarako engainatu. Gure lana
ez dugu herriari kredito personalak eskatzera bultzatzeko bezain inportan-
tea ikusten. Eta ez da moralismo pudoroso kontua bakarrik, ez ditugula
geron buruak horrelako montaje bat egiteko nahiko jantziak ikusten.

Eta horrekin loturik, euskal literaturako aurreko belaunaldiarekiko distan -
tzia markatzen zuten. 

–Zuek ez zarete ezertara iritxiko esaten digu Txillardegik edo San Mar-
tinek edo Mujikak edo Intxaustik edo edonorrek.

Eta arrazoin dute, ez gara iritxiko.

Gainontzeko testuak, 0 ale horretan, aski laburrak dira, baina bada zer azpi-
marratzekorik hala ere. Sariak eta txapelak izenburukoa, esaterako, non txapel-
keten kontra idazten zuten. Zehazki, literatur lehiaketen kontra. Kritika hori
jada Panpinatik zetorren, ikusi dugunez, eta han hemenka errepikatua izan
zen, Mermeladan esaterako. Oh! Euzkadin akaso indar handiagoa hartuko du,
halaxe aitortzen du Susako kide lehenik eta Oh! Euzkadiko ondoren izango zen
Mikel Hernandez Abaituak. “Pott eta Susa aldizkarietan sarien aldeko joera
zegoen. Oh! Euzkadi aldizkarikoak oso kontra zeuden bitartean” (Hernandez
Abaitua, 2010, 57). 0 zenbakiko testuan sarien aldekoek defendatzen zituzten
bi ideia nagusiak aipatzen zituzten: idazle gazteak plazaratzeko akuilua eta
kontsagratuei ziurtasuna ematekoa. Halaxe egiten zieten bi aurgudioei kontra.

Alde batetik, idazleak, bere lana konbikzioz hartzen duenean, ez duela
behar antzeko konfirmaziorik bere lanaren publikagaitasunaz ala publika-
ezintasunaz. Zer esanik ez, horretaz aparte konsagratua baldin bada.

Esango diguzue berriz zenbat gazte inconnu plazaratu dituzten gure
arteko olinpiada literarioek. Guk, trukean, esango dizuegu, izenak ez guz-
ti, zenbat gazte gelditu diren beren literatur lanen no aptotasunaren zerti-
fikatuarekin. Ongi aski daki Ibonek ere ez dagoela produkto literario tris-
teagorik eta argitaratzeko posibilitate eskasago duenik konkursora presen-
tatu eta prueba gainditu ez duena baino. Gure eskutan baleude C.A.P.ek
xahutzen dituen diruak literato gazteak promozionatzeko.
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Iboni (Sarasola, imajinatzen dugu) egin erreferentzia ez dakigu hark aur-
keztutako lanen batek saria lortu ez zuelako zen edo garai haietan epaimahai
hainbatetan parte hartu zuelako. Edonola ere, berriz egiten dugu topo aurrez-
ki kutxen aipamenarekin, kasu honetan Irun Hiria saria antolatzen zuen Caja
de Ahorros Provincial (CAP) kutxarekin. Jarraian zetorren artikulua ere, Azke-
na izan dadila, gai berari buruzkoa zen. Merkatu bat dagoenean sariek justifi-
kaziorik eduki dezaketela esaten zen, idazle gazteentzat lagungarri izan daitez-
keelako, baina hori ez dela euskal literatur sistemaren kasua. Horrekin batera,
halako epaimahaietan sarri ibiltzen zen Joseba Intxausti Arantzazuko fraidea-
ren lepotik irri pixka bat egiteko aprobetxatzen zuten –ez zen lehen aldia, eta
ez zen hondarrekoa izango–. 

Abstraktoan gera ez gaitezen eta azken konkursoetako epaile bat surte-
an aukeratuz Joseba Intxausti jaunari –ez dakigu alias bat den edo Aran -
tzazuko prailearen izena– galdetzen diogu:

1.– Bere praile kondizioagatik den epaile edo lizenziatu delako edo
bere izen abizenen inizialak Julio Iglesias separatu berri den kantante
pinochetero eta la vida sigue igualekin mortificatu gintuen kantantearen
inizialekin koinziditzen dutelako.

2.– Kixote Mantxako irakurri duelako.

3.– Eta zergatik ez den bere asuntoetan sartzen edo kaja ahorroseko-
ek konbenzitzen literaturari laguntzeko bide egokiagoak badaudela.

Eta erantzunak prestatzen diren bitartean guk diogu ez dagoela frus-
trazio handiagorik literarioki ezer esateko kapaz izan gabe besteen lanak
juzgatzen eta kondenatzen jartzen dena baino.

Literatur eta zine kritikaren baitan kokatutako testu bat ere bazen 0 alean,
Rodriguez Mendez eta Flor de Otoño. Batetik Pedro Olea zinemagilearen Un hom-
bre llamado flor de Otoño filma iruzkintzen zuten, ez oso positiboki iruzkindu ere.
Istorio sinpletzat jotzen zuten, eta lantzen ziren gaiak, trabestismoa besteak
beste, istorio gatzgabearen bizigarri baino ez zirela, eta ez zirela, honenbestez,
sakontasunez ontzen. Positiboagoa zen José María Rodríguez Méndez idazleari
buruzkoa. Bazterreko idazlea, Madrilen jaio eta Bartzelonara bizitzera joan
zen; idazle txarnegoa zen beraz, batez ere antzerkigintzan nabarmendutakoa.
Haren Flor de Otoño antzerki obran oinarritua zen, bada, Olearen filma, eta ori-
ginala filma baino hobetzat jotzen zuten. 

Baziren horietaz gain 0 alean zenbait sormen lan labur, politikari buruzko
testu kritiko eta erreferentzia interesgarririk (Jacques Brel, Viktor Shklovsky)
halaber. Ez zen gutxi bi orrialdeko plegatu baterako. 
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Zeruko Argiako Oh! Euzkadi

0 zenbaki horretatik lehen zenbakira dagoen tartean Zeruko Argian idatzi
zuten zenbait hilabetez Izagirre eta Saizarbitoriak, Oh! Euzkadi izeneko sailean.
Zehazki, 1979ko ekainaren 6tik urte bereko azaroaren 11ra arte idatzi zuten,
denera hamasei kolaborazio. 0 zenbakitik Zeruko Argiakora, beraz, zortzi hila-
beteko tartea dago, lehen artikuluko aurkezpen testuan bertan aipatzen den
moduan. Artikulu guztiak Izagirrek eta Saizarbitoriak idatziak izan ziren, baina
tarteak bazuen berezitasun bat –BAGBren aldean, esaterako–, astero gonbida-
tu baten testua paratzen zutela haienaren alboan58. Horietako asko 0 zenbakia
sinatutakoak ziren: Urtsuaran, Ramon Etxezarreta, Gotzon Egia, Mikel Hiriba-
rren, Gabino Arsuaga, Pello Lizarralde, Juan Martin Alegria, Jon Casenave,
Ladix Arrosagarai, Ermi Madariaga, Maripi Solbes eta Juan Jose Lasa.

BAGB eta 0 zenbakiaren segida esplizitua izan zen, hala, Zeruko Argiako Oh!
Euzkadi.

Eta hala joan dira dinosaurioak perratzera Eginen euskarazko kazetari -
tza iraultzailearen asmoak (?), Deiaren euskal profesionaltegia eta beste
zenbaiten katxondeo lerdoa. Hala joan zen Oh, Oh Euzkadi ere. Egia da,
aurrez ere sospetxatzen genuen, baina frogatu egin behar: ez, ez da posible
ezer argitaratzea Cajahorros baten izena gabe (eta Usurbilgo inprenteroa
deika oraindik, gixaixoa).

Ikusi dugunez, euskal prentsaren kritika eginez eta argitaratzeko zailtasu-
nak aipatuz amaitzen zuten 0 zenbakia, eta era berdinean ekin zioten, bada,
tarte berriari. 

Sailaren eite eta helburuak ere argi eta garbi ezartzen zituzten hasieratik:
“EE eta HB izango dira gure kritika zorrotz eta krudelenak sofritu beharko
dituztenak”. Kritika politiko eta kulturalerako tarte bat agintzen zuten, beraz,
bereziki (auto)kritikoa ezker abertzalearekiko. Lehena, urrutira joan gabe,
EEri egiten zioten Andoaingo Udaleko euskara eskakizunak zirela eta. Profil
politikoa izango zuten testuek, honenbestez, baina beti ere halako distantzia
batekin, ikusi dugun fikzioaren baliabideak erabiliz, eta abar. Urrun egongo
dira analisi politiko burutsu eta ustez sakonetatik, eta gehiago baliatuko dituz-
te ironia, sarkasmoa eta trufa. Horretaz gain, ez da ahaztu behar, tartea bere
osotasunean baloratzeko, gonbidatuen testuak, zeinak fikziozkoak izango
ziren.

58 Salbuespen bakarra egon zen. Zeruko Argiako 844. zenbakikoan, 1979ko irailaren 23koan, ez zen
gonbidaturik izan. 



Tarteko gai politiko nagusia Estatutua izan zen. Urte horretako urriaren 25ean
onartu zen erreferendum bidez, baina, jakina, eztabaida aurreko hilabete guztie-
tan luzatu zen. Bozkaketak zatiketa ekarri zuen ezker abertzalean, EE Estatutuaren
alde azaldu zelako, eta HB, berriz, kontra –abstentzioa aldarrikatu zuen–. Izagirrek
eta Saizarbitoriak ez zuten iritzi argirik adierazi, gehiago bilatzen zituzten alderdi
politikoen jarreren ertzak. Halaxe idazten zuten, denentzako bazutela.

Graziak eta eskerrak estatutoa badugula, por fin. Horrela EEkoek ez
dute «dena» berplanteatu beharrik izango. Horrela HBkoek badute zer
salatua. Horrela PNVkoek badute zer zelebratua, larunbatero afaltzen
dugun herriko batzokikoek juergarako salero gutxi duten arren.

EAJri eginiko kritikak ere ez ziren falta izan sortan, jakina. Batez ere Juan
San Martinekin zerikusia zuen afera batengatik egurtu zituzten jeltzaleak. Eus-
ko Kontseilu Nagusian Kultura zuzendari moduan ziharduen lanean San Mar-
tinek, PSOEko Jose Antonio Maturana sailburu zela, baina EAJk kendu egin
zuen. Hori dela eta, Oh! Euzkadikoak San Martinen defentsan agertu ziren,
nahiz eta, ikusi dugunez, aurretik hari ere kritika franko eginak zizkioten,
batez ere literatur ikertzaile zen aldetik. 

Izan ere, euskarari buruzko kontuek ere leku handia hartu zuten sail horre-
tan; hala nola, unibertsitatean irakasle batek azterketa bat euskara hutsez ipini
zuela, edo herri eta hirietako kale eta plazen izenak euskaraz jartzeko ekime-
nak sortu zirela. 

Udako herriko festei ere erreferentzia ugari egiten zizkieten eta edozein
une aprobetxatu Egini –Eta baita Tarradellasi ere, noski– ziritxoa sartzeko.
Azkeneko testuetan Federiko Krutwigi ondo ematen zioten La Voz de Españan
eginiko adierazpen batzuen harira. Honakoa zioen Krutwigek. 

«Creo que existe una ineptitud racial, de otra manera no se puede enten-
der. Porque los vascos están muy convencidos de su superioridad racial, pero
resulta que en la literatura vasca todo aquel que ha hecho alguna cosa ha sido
extranjero (...) Es que el vasco, el “euskotar”, es negado al arte».

Noski, halakoak irakurrita berehala pizten ziren Izagirre eta Saizarbitoria-
ren alarmak, eta luze gabe egingo zioten kontra. Krutwigen teoriak Oteizare-
nekin konparatzen zituzten nolabait, bata zein bestea mespretxatuz, eta gal-
detzen zuten nola izan zezaketen biok halako eragina euskal kulturan59. 
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Oh! Euzkadi 1

Zeruko Argiako Oh! Euzkadiren azkene-
koa 1979ko azaroaren 11n argitaratu zen.
Handik Oh! Euzkadi aldizkariaren lehe-
nengo zenbakira sei hilabete igaro ziren.
1980ko maiatzean argitaratu zen, bada, 1
zenbakia, egiazki bigarrentzat jo daiteke-
ena 1979an plazaratutako diptiko haren
ondotikakoa delako. Talde handi sama-
rrak sinatu zuen lehen zenbakia, 0koa
bezain zabala ez izanagatik: Jokin Ansore-
na, Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta,
Koldo Izagirre, Anjel Lertxundi, Josetxo
Lizarza, Joxean Muñoz, Lourdes Oñede-
rra, Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola
eta Arantxa Urretabizkaia. 

Aldizkariaren lehen testua diptikoko
testu nagusiaren bariantetzat har liteke. Berriz ere trufaka “Euzkadi” zela eta.
Bidenabar, ordea, beren nahiak ere adierazten zituzten: kultura propio bat erai-
kitzea eta euskara politikoki errentagarria bihurtzea politikoek gaia behar zuten
seriotasun eta konpromisoz har zezaten. 

Artikulu umoretsuak eta erreferentzia politikoak60 ez ziren falta, jakina.
Horietako bat futbolari buruzkoa, beren gai errepikatuenetako bat ikusi dugu-
nez. Athletic eta Realaren arteko etsaigoa kritikatzen zuten Saizarbitoriaren
lumaz idatzia dirudien testu batean, etsaigo hori “probintziano”tzat joaz. Garai
batean euskal futbolak nazio kontzientzia indartzeko balio izateaz gain politika
askatzailearekin bat egiten zuela adierazten zuen61. Gerora, baina, bi taldeen
(eta zaleen) arteko ezin ikusia areagotuz joan zen, eta forofismo horretan,
“haiek” eta “guk” zurrunki bereizteko joera hedatu zen. Dudarik gabe, gerora
gertatutakoa ikusirik, artikulu bisionariotzat jo liteke. 

Beste artikulu bat bertsolaritzaren ingurukoa zen. Izan ere, Oh! Euzkadiko
lehen zenbaki horietan zenbait artikulu argitaratu ziren bertsolaritzari buruz,
zehazki bertsolaritza modernoaren kritiko, ziur aski Izagirrek idatziak62. Ber -
tsolari Txapelketa Nagusiarekin kritikoa zen testua.
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60 Nafarroa, ezker abertzalearen batasunaren aldarria (beste behin)...
61 1976ko abenduan Atotxan gertatua zuten gogoan. Ezagun denez, Reala eta Athleticen arteko
partiduan ikurrina (oraindik ilegala) atera zuten zelaira jokalariek. 
62 Hura da taldekoen artean bertsolaritzarekiko interes handiena izan duena eta txapelketarekin
zein bertsolaritza modernoarekin gerora ere aski kritiko izan dena.



Bi aldiz egin zen 36ko Gerra aurretik Bertsolari Txapelketa Nagusia,
1935ean eta 1936an. Euzko Gaztedik antolatu zuen eta lehenengoan Basarri
izan zen garaile, eta bigarrenean, berriz, Txirrita. Gerra ostean lau txapelketa
antolatu zituen Euskaltzaindiak 1960tik 1967ra63. Eten baten ostean hain justu
1980an berrekin zion Euskaltzaindiak txapelketa antolatzeari. Finala urtarrila-
ren seian izan zen Donostiako Carmelo Balda frontoian eta Xabier Amurizak
irabazi zuen. Oh! Euzkadiko artikulua, bada, finala jokatu ondoren idatzi zuten.
Ironiaz, halaxe irakurtzen ahal zen lehen testu hartan txapelketaren inguruan. 

Oraintxe omen dugu herri bat izaten hasteko aukera, diote politikoak
ez diren ez gutxik ere. Non ezagutzen da, ordea, heroerik gabeko herririk?
Herriek, serioek behintzat, beren kanpeonak dituzte: konterriko zerbeza
edalerik handiena, bailarako pipa tiratzailerik dotoreena... Lehiaketa bat,
nor gehiago bat, txapelketa bat egin nahi zuten bada inondik inora, eta
bersolari torneo bat otu zitzaien egitea.

Finalean erabilitako gaien inguruko iruzkin burlatiak ageri ziren orobat.
Bertsolaritzaren garai berri horri “postxalbadorismoa” deitzen zioten. 

Aro berri honen izena, noski, postxalbadorismoa da. Badakizue beraz,
poesia egin zaigula nagusi, eta poeta ez den edo egin ezin den (edo nahi
ez duen) bersolariak jai duela. Eta bat baino gehiago akojonatu egin da,
ezinbestean. Orain, edo hemendik aurrera, ez dira gauzak lehen bezala
gertatuko, “prestatu” egin behar du nork bere burua, “entrenamendua”
behar dute bersolariek, ezer eginen badute.

Bertsolaria poetarantz eramateko joera horretan keria ez gutxi topatzen
zuen Izagirrek. 

Baina, juradoko jaunok (noizko emakumezkoren bat? diote zenbaitek),
ez ditzagun egin bersolari guztiak poeta makuludunak. Kritikak bultzatu
eta bide bakartzat hartutako postxalbadorismo han, post guztiak bezalaxe,
dekadentziaren harrak joa baitator: prosaismoaren ordez transzendentzia,
azkartasunaren ordez geldotasuna, ironia eta humorearen ordez seriotasu-
na eta asperdura. Beste hitz batzuetan, ziri eske genbiltzanoi enbor lehorra
erori buru gainera, eta piperzalea zena ezkurrak bazkatzera.

Estilo postxalbadordar horren eredu eta aitapontekoa Amuriza zen hain
zuzen. Gerora bertsolaritzak izan duen garapena ikusita, ezin uka hainbat joe-
ra laster asko identifikatu zituela jada 1980an Izagirrek. 
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Hori da Amurizak erakutsi duena: bersolaritza ‘ikasi’ ere egin litekeela.
Hori da ikusi ez dutena, eta hala gelditu dira, proteinak asmatutako mun-
duan baba jaten. Beti esan ohi dugu lehiaketak kalterako direla. Egotea
zuten presentatu gabe.

Mando gaineko kritikaren arrazoinak ustelak direla gaude. Baina azken
bolada honetan hartu duen indarrari erreparatuta, beldur gara ez ote gau-
den dagoeneko bersolaritza monolitiko eta akonplejatuaren aroan. Ojala
ez.

Beste artikulu batean Luis Martin Santosi buruz idatzi zuten. Alde batetik,
idazlearen Tiempo de silencio goraipatzen zuten, bestetik haren ateraldi bat kri-
tikatu. Nobelaren aipamena, ordea, esanguratsua da Espainiako nobelagintza-
ko mugarritzat jotzen delako, generoaren berritzaile. Estilo abanguardista iza-
ki, nahiko kultuzko liburua zen 1980an, eta adierazgarria Oh! Euzkadikoek
nobela ezagutu eta gomendatu izana. 

Urte haietako Izagirre eta Saizarbitoriaren trufarako gai ohiko bat ere ageri
zen Oh! Euzkadi 1en: Luis Haranburu Altuna. Kasu horretan, Itsasoak ez du espe-
rantzarik nobelaren berrargitalpenaren azalaz egiten zuten trufa, zeinetan
emakume bat ageri zen itsas kurkuilu bat belarrian. Egiazki, Haranburu Altu-
naren argitaletxeko azalen diseinuaren joeraz egiten zuten burla oro har.
Horrekin batera, baina, aipatu nobela aldarrikatzen zuten, garai batean euskal
kulturan arrastoa utzi zuelako eta oraindik ere ongi irakur zitekeelako64. 

Horietaz gain, Roland Barthesen heriotza zela eta idatzitako testua ere ageri
zen: Roland Barthes, bai. Urte hartako martxoan hil zen Barthes, Sorbonne
parean furgoneta batek harrapatuta. Barthesek literatur kritikagintzari eginda-
ko ekarpena goraipatzen zuten batez ere, akademizismoari eta soziologismoari
egindako kritika; haren ildotik, ez alferrik, Ricardou65 aipatzen zuten baita
ere.

Raul Guerra Garrido idazlearen artikulu bat kritikatzen zuten halaber.
1979ko urte kulturalari errepasoa egin zion Guerra Garridok testu batean eta
poesia nafarraz ezer aipatzen ez zuelako kritikatzen zuten Oh! Euzkadin,
haientzat Nafarroakoa zelako “Estatu Espainoleko poesia hoberenetarikoa
erdaraz”. Zeharkako aipamen horrek ez luke izango aparteko interesik ez balu
lotura izango Pottekin, zeinetan, dagoeneko azaldu dugunez, pisu dezente izan
zuen espainieraz idatzitako Nafarroako poesiak. 
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Sormenaren atalean sar zitezkeen testuei dagokienez, Lauaxeta paredoian da
alde batetik aipagarri. Ibon Sarasolaren poema bat da –aleko testu sinatu baka-
rra izan zen–, Lauaxetaren omenez idatzia. Ohar batean ageri denez, 1975ean
idatzia izan zen Ungarettiren “zenbait material erabiliz”. Kontua da 1969an
argitaratu zuen Poemagintzatik ez zuela Sarasolak poesiarik argitaratua salbu
eta Arestiren omenezko liburu batean, Agiriaken. 1978an argitaratutako liburu
horretan Eztebe paredoian izeneko poema idatzi zuen Sarasolak. Egiazki, Laua-
xeta paredoian poemako testua Eztebe paredoianeko azkeneko zatia da, hura luze-
agoa baitzen. Collage teknikaz idatzitako poema da Lauxeta paredoian. Neska
batek eta ni poetikoak drugstore batean duten enkontrua irudikatzen du,
enkargatua lokala ixteko puntuan dela. Ez du Lauaxetarekin lotura zuzen age-
rikorik salbu eta azkeneko bi lerroetan: “gu eta gure eskuizkribuaren pare-
doiak. / Zure bihotza da paredoirik desolatuena”. Agiriaken argitaratutako
ohar baten arabera, Sarasolaren helburua poema luze bat idaztea zen, Elioten
ildoan nolabait, Arestiren omenez eta Maldan beherari keinu eginez66. Azkene-
an, baina, zati solte horiek besterik ez ziren argitara eman. Poema baino lehen
Rafael Sender idazlearen nobela bateko –Jolly Rogers– zati bat ageri zen euska-
rara Sarasolak berak itzulia Oh! Euzkadi 1en.

Beste sormenezko testu laburrik ere bazen, baina horien gaindi nabarmen -
tzen zena elkarrizketa zen, kasu honetan Nemesio Etxanizi egin ziotena. Esan
dugunez, Oh! Euzkadiren baitako atal aski errepikatua izan zen elkarrizketarena,
BAGBtik zetorrena. Arraroa ere iruditu dakiguke Etxaniz aukeratu izana lehen
elkarrizketarako. Etxaniz apaiza izaki eta Oh! Euzkadiren antiklerikotasuna aski
ezaguna kontuan hartuz, beste inor aurreikus zitekeen lehenago. Horretaz gain,
Euskara Batuaren kontra azaldu zen elkarrizketan Etxaniz, eta aldizkarian batua-
ren aldekoak ziren, batez ere Saizarbitoria (Sarasolaz aparte), gainontzekoak
baino zaharragoa izanda, Lur-en Arestiren eskutik Batuaren defentsa egin zue-
lako. Elizaren baitan, haatik, jarrera progresista ez gutxi hartu zituen Etxanizek,
eta, hori dela eta, halako errespetua diotela atzematen da elkarrizketan. Ildo
garrantzitsu bat markatuko zuen elkarrizketak, profil antzekoko pertsonaiak 
–erlijio gizonak, euskalzaleak– elkarrizketatuko zituztelako aurrerantzean ere.

Oh! Euzkadi 2

1980ko ekainekoa da bigarren zenbakia. Artikulu guztiak, itzulpen eta kola-
borazio bana izan ezik, sinatzailerik gabe ageri dira. Aldizkaria osoki sinatzen
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dutenak honakoak dira: Jokin Ansorena,
Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Koldo
Izagirre, Anjel Lertxundi, Josetxo Lizar-
za, Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola,
Arantxa Urretabizkaia. 

Lehengo artikuluak, Beldurrik gabe ize-
nekoak, badu jada mamirik. Euskararen
hizkuntz gaitasunen auzitik –aurreko
zenbakian ere jorratzen zena– abiatuta,
euskal literaturaren inguruko zenbait
kontsiderazio egiten zituen. Euskararen
garaiko gabeziak aitortzen zituen batetik:
“euskara ez da guztiahalduna, gaurkoz,
eta potentzialean besterik ezin liteke eus-
kararen orogaitasunarena bota”. Gabezia

horrek literaturan prosa lan eskasian izango luke islada, bereziki nobela eska-
sian. Poesian, antza, nahiko ondo zegoen egoera 1980 hartan, baina nobeletan
oraindik herren. Potten ere agertu zuen ideia hori Atxagak Kritiko literarioen
aideplano konplexuaz eta beste zenbait arazo xelebrezen ikusi dugunez. Oh! Euzkadin
ere, bada, poesia gehiegi zegoela adierazten zen, eta prosarako ipuinen gene-
roa egokia zatekeela euskararen egoerarentzat. Nobela itzulpenak ugaritu
ziren garai hartan, eta horrek, artikuluaren egilearentzat (Izagirre bera, aka-
so?67), erru-konplexu bat islatzen zuen. 

Itzulpen marea hau prosazkoa izateak ere erro-konpleju bat salatzen du,
oharkabean: prosa behar dugula. Baina ez du esaten geuk sortua behar
duela. Hartan isladatuko baikara “poetikaren” mozorrorik gabe. Hartan
geure aka tsak ezagutzen hasiko. Abiatzeko ordua da.

Literatur sistemari buruzko beste testu bat ere argitaratu zen bigarren zen-
bakian: Zer eta zenbat irakurtzen den Euskal Herrian. Kolaboratzaile batek idatzia
zen, Xabier Gereñok. Euskal Herriko irakurzaletasuna neurtzen ahalegintzen
zen Gereño, nahiz eta oinarrizko zailtasun bat aitortzetik abiatzen zen. Izan
ere ez zegoen garai hartan gaiaren inguruko azterketa soziologikorik. Hala,
zeharkako datu zenbait baliatzen zuen ondorioak ateratzeko, hala nola, libu-
rutegi kopurua, bertako langile eta ale kopurua, liburu salmentak, eta abar.
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Horiekin batera egunkarien salmenta kopuruak ere hartzen zituen aintzat.
Artikuluaren konklusio nagusia zen liburuekiko zaletasuna urria zela Euskal
Herrian eta kultur politiken bidez bultzatu behar zela. Testuak, bere laburre-
an, ez zuen aparteko ezer berririk erakusten, baina ondo adierazten zuen sor -
tzen ari zen euskal literatur sistemaren inguruan ikertzeko garaiko kezka, kasu
horretan maiz ahazturik geratzen den sistemako zatiarena, hots, hartzaile edo
irakurleena. Horrekin batera, ondo adierazten du, halaber, Gereñoren kezka
nagusienetakoa, irakurleena, zeinak esplikatzen duen hein handi batean egin
zuen apustua liburu irakurterrazak idazteko. 

Beste testu batean euskara tituluen inguruan jardun ziren. Azterketa ba -
tzuetako edukiak kritikatzen zituzten, eta baita, bidenabar, zenbait euskal era-
kundek beren ohar eta enparauetan erabiltzen zuten euskara traketsa. Zehaz-
ki, euskal literatura azterketa horietan txertatzeko modua kritikatzen zuten,
non literatur ezaugarriak alde batera uzteaz gain, obren edukia pare bat lerro-
tara murrizteko eskatzen zuten. Euskal literatura irakasteko modu trakets eta
gorrotagarria eta euskara ebaluatzeko modu petrala zen hori beren ustez. 

Euskarari buruzkoa zen halaber Baina bizia artikulua, zeina serie baten hasta-
pena izango zen ia taldearen goiburu izateraino –hortik besteak beste Bainaren
belaunaldia–. Seriearen gai nagusia “gatzik gabeko hizkera” zen, hots, euskarari
bizitasuna eta grazia nola eman (edo mantendu) hausnartzen zuten. Lehenengo
horretan euskaldun berriaren hizkera aztertzetik abiatzen ziren, “euskara batu ez
dialektala” moduan definitzen zutena. Euskara gizartean zabalduta ez egoteak
oztopatzen zuen euskaldun berriaren sozializazioa, eta ondorioz, bere hizkera
idatzizkoarengandik hurbilegi geratzen zen. “Korrekto truke mintzatu behar
honek gabetu egiten du euskaldun berria hizkera biziak (hizkera jariotsuak, suel-
toak, “irakurri” gabeak) eman liezazkiokeen espresabideez: azentoa, doinua,
musika, besteak beste”. Horrek guztiak ez zuen esan nahi, baina, euskaldun
berria menostu behar zenik. Alderantziz, haren figura goratuz amaitzen zuten
artikulua, Oteizari beste eztenkadatxo bat botatzeko aprobetxatzearekin batera.

Ayalde zaharrak aspaldian esan zuen kromletxetan ez baina euskaran
zegoela herri honen mamia, baina ez dirudi profeta enteratu zenik. Hiz-
kuntza nortasun nazionalaren adierazpen sakon eta zorrotza da noski, bai-
na gorpu hilekin iharduten duten akademikoek, dialektoa eta “jator hitze-
gitea” euskalduntasunaren muintzat jotzen dutenek eta euskaldun berrita-
sunari erdaraz trufa egiten dioten protoeuskaldunek ez bezala, guk
nahiago dugu lur honetan eta ordu honetan bizi, borrokatu, maitatu eta
sufritzen dutenekin mintzatu. Euskaldun berriekin, ez gutitan. Aspaldiko
askok ere baduela zaharberritu baten premia.
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Aurreko zenbakian egin bezala, bi idazleren heriotzan idatzitako testu bana
ere argitaratu zituzten. Alde batetik, Alejo Carpentierren omenezkoa, zeina
urte horretako apirilaren 24an hil zen Parisen. Testua Carpentierren nobela
ezagunenetako pasarte baten itzulpena zen, El siglo de las luces-en pasarte baten
itzulpena. Euskal Herriko iparraldeko hainbat erreferentzia ageri dira testuan,
eta posible da Izagirrek itzuli izana. Orain arte euskaratu den Carpentierren
lan bakarra –Historiarik gabeko bidaia baten kronika– Izagirrek egina da, urte
dezente geroago (2013an) hori bai. Horrekin batera Jean-Paul Sartreren ome-
nezko testu bat ere irakur zitekeen. Sartre ere urte hartan hil baitzen, Parisen,
halaber, apirilaren 15ean. Sartreren soslai politikoa nabarmentzen zen litera-
rioa bainoago, eta bereziki Burgoseko Prozesua zela eta idatzitako testua. 

Literatur kritikaren baitan sar litekeen artikulu batek Felix Maraña idazle
donostiarraren Ataduras de noche y arena poema liburua iruzkindu zuen. Artiku-
luaren idazle anonimoak liburua postaz jaso zuela aipatzen du, nahiz eta edi-
torialeko (L. Haranburu editor) harpidedun ez izan. Berriz ere Haranburu
Altunarekin jira-biraka, bada. Kriseluren harpidedun bazela aipatzen du egile-
ak eta horregatik jasoko zuela, Kriseluko datu baseak L. Haranburu editor-en
erabiltzen zituztelako. Kontua da liburuaren kritika gupidagabea egiten zela.
Fernando Arambururen hitzaurretik hasita poemetaraino ez zuen egileak kri-
tika zorrotzerako astirik galdu. 

Aleko elkarrizketa, berriz, Pedro Berrondo apaizarekin egin zuten. Apaiza
izateaz gain Cervantesen Don Kijote Mantxa’ko itzultzeagatik zen ezagun
Berrondo. Elkarrizketan bertan esaten denez, Euskaltzaindiko Donostiako
bulegoaren arduradun zen, euskara batuaren kontrakoa izateaz aparte. Elka-
rrizketan, hain justu, euskararen inguruan hausnartzen zuen. Funtsean, kexu
zen euskara zaharra (eredua Elizaren euskara litzateke) galtzen ari omen zela-
ko eta gazteen euskara makalegia zelako68. Hala, euskararen berezko bizia gal -
tzen ari omen zen. Kontua da aterabide gabeko arazoa ematen zuela; izan ere,
Berrondorentzat mundu modernoa ezin zen euskaraz eman, eta, honenbes-
tez, ondorioztatuko genuke, euskara galtzera kondenatuta legoke (edo Euskal
Herria premodernotasunera). 

Erlijio kontuekin loturik halaber, hezkuntza katolikoaren inguruan beste
behin futitzen ziren Oraindik eta betiko testuan. Hezkuntzaz orokorrean ez ezik
hezkuntza literarioaz partikularki, zeinak euskal literaturaren kasuan kutsu
katoliko nabaria izan zuen ordura arte. 
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Abertzaletasun edo behintzat euskaltzaletasunean hezi gintuztela? Bai,
bai, han hasi ginen nik ekartzen det ik ekartzen dek Intxaustiren paradig-
mak ikasten Gandiaga poeta exzelsoaren esku beltz handiaren beldurrez.

Gandiagari egindako aipamenak idazlearen inguruan euskal literaturaren
gezurmendietan sarritan aipatu izan den zerbaiti egiten zion erreferentzia.
Hitz egin bai baina inoiz ez da publikatu Oh! Euzkadin bezain gordinki. Gan-
diagak Arantzazuko ikasleak tratatzeko modu gogor eta bortitzaren inguruan
mintzo ziren: “Gizon handia Bitoriano, kolpeak behintzat ez ziren makalak”.
Testua, egiatan, Arantzazun ikasitako ikasle baten ikuspegitik idatzia zen. Gan-
diaga beti jo izan da euskal literaturaren historiako poeta bikainenen arteko -
tzat, baina haren alde ez hain eredugarri horretaz publikoki idaztea ekidin
izan da. Autozentsura horrekin hautsi zuten, bada, beren transgresioari jarrai-
ki, Oh! Euzkadikoek. 

Zenbakia King Crimson rock taldearen abesti bateko hitzen itzulpenekin
itxi zuten. Izenbururik gabe argitaratu zen arren jatorrizkoa, In the Count of the
Crimson King zen kantua, izen bereko diskotik hartua. Peter Sinfield-ek sinatua
zetorren, abesti horren eta King Crimsonen beste hainbat kanturen letragileak
sinatua alegia.

Oh! Euzkadi 3

Hirugarren zenbakia 1980ko uztailean argitaratu zen, aurrekoa kaleratu eta
hilabetera. Alearen sinatzaileak, honakoak: Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta,
Koldo Izagirre, Ramon Saizarbitoria, Anjel Lertxundi, Ibon Sarasola eta Joxe-
an Muñoz.

Soslai teorikodun lau testu garrantzi -
tsuk ikusi zuten argia zenbaki horretan,
denak ere euskal literaturarekin zuzenki
lotutakoak. 

Lehenak, Narraziogintzaren ezinak izene-
koak, aurreko zenbakiko Beldurrik gabe tes-
tuari ematen zion segida. Izan ere, hango
arazo antzekoak lantzen zituen, baina bai-
ta berritasun bat gehitu ere: zinemagintza-
ren inguruko hausnarketa. Han-hemenka
nobelak eduki arren, euskal literaturak ez
zuela nobelagintzarik azpimarratzen zen.
Nobelagintza bat izateko, nobelak ez ezik
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mugimendu oso bat sortu behar baitzen, sormenezkoa eta kritikoa, eta horren
aztarnarik ez omen zegoen orduan. Horrekin batera, poemagintza ugaria iza-
nagatik poema nazionalik ere ez zegoela gaineratzen zen. Irtenbidea ez zela
atzerriko ereduak kopiatzea (Hego Amerikako nobelagintza, esaterako) adie-
razten zen gainera: “Mugimendu batek, eskola batek (berdinkeriarik gabe),
eboluzio batek egiten dute nobelaren tradizioa. Mugimendu, eskola eta ebolu-
zio burujabe batzuek: giro batek”. Giro horren gabezia sumatzen zuten, Potte-
koek bezalaxe, bestalde. Puntu horretaraino, gutxi-asko, aurreko zenbait ideia-
ren laburpentzat jo zitekeen. Orduan sartzen zuten, ordea, zinemagintzaren
gaia, eta hark suposatzen zuen erronka (Carpentierren galdera bati jarraiki);
hots, garaia irudikatzeko ez ote zen zinema nobela baino medio edo lengoaia
hobea. Hastapen ideia aski indartsua zen: “Mundua ez da iadanik nobelariaren
manupeko. Euskal Herria, literato motzon zoritxarrerako, eskurakoia baino
beste edozer da. Ia mikroliteratura da egin dezakegun ahaleginik bortitzena”.
Nobela modernotasunaren kontakizun molde hegemoniko izateari uzten ari
zitzaion, bada, eta zinemagintzaren bertuteak zerrendatzen ziren: ekologia,
argia, keinuak, dialogoak, eta abar. Azkeneko biraketa egiten zen amaieran,
ordea. Izan ere, egilearen ustez, horrek ez zuen esan nahi nobela hilik zegoe-
nik, baizik eta hark ere zinemaren baliabideak eskuratzen ahal zituela. 

Bai, zinema izan liteke desorduko nobelaren salbazio aingura. Baina
oker dabil zinemara erraztasun bila doana. Nobelan bezain lan eskerga
aurkituko du. Nobelagintza posible baten aztarrenak ageri baitira bakarrik.
Zinemagintza probisional baten ikasketan ari baikara oraindik.

Aurreko zenbakiko artikuluari jarraiki, ziur aski honakoa ere Izagirrerena
da. Garai hartan hasi zen Izagirre zinemagintzan modu sendoago batean lane-
an, nagusiki gidoigile moduan. Antxon Ezeizarekin elkarlanean egin zituen
horietako asko, eta baita Juanba Berasategirekin ere. Lehen gidoia 1977an
idatzi zuen, Ekialdeko izarra, eta 1979tik aurrera hainbat Ikuskan kolaboratu
zuen. Oh! Euzkadiko artikulu hori argitaratu eta ondoren egingo zituen zine-
magintzan lan nabarmenenak, ordea: Fernando Amezketarra (1981), Kalabaza
Tripontzia (1985), Ke arteko egunak (1989) eta Offeko maitasuna (1992, zuzendari
eta gidoigile). Urte batzuk geroago, 1996an, argitaratuko zuen euskal zinema-
gintzari buruzko saiakera: Gure zinemaren historia petrala. Oh! Euzkadiko beste
kide batek ere ibilbide nabarmena egingo zuen zinemagintzan, baina hamar
urte geroago. Izan ere, Joxean Muñoz 1991tik aurrera hasiko zen lanean gidoi-
gile eta zuzendari moduan, marrazki bizidunen baitan. Hark ere Berasategire-
kin egingo zuen lan sarritan. 
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Bigarren artikuluan, Cultura, euskaldadea, kultura izenekoan, euskal kultura-
ren irakurketa orokor bat egiten zuten termino berri bat proposatuz: euskal-
dadea. Euskaldadea euskalduntasun mitiko bat litzateke, kanpoaldean euskal
kulturatik espero den kultura partikular eta folklorikoa, hots, kultura subordi-
natu (Galfarsoro, 2009) bat, esango genuke gaurko hitzekin. Euskaldadeare-
kin hausteko euskal kultura berri bat sortu behar zela zioten, espazio berri bat
“konkistatu” behar zela. Konkista hori, gainera, euskal kulturaren baitatik sor-
tu behar zen, kultura “unibertsalak”, hots, adjektibo gabeko kulturak ez zuela-
ko euskal kultura bat bere partikulartasunetik aterako. Espazio berri bat bila -
tzen zuten euskaldadearen eta Cultura (unibertsalaren) artean: “Ezin onar,
beraz, euskal kulturaren kontra, eta alternatiba gisa, kultura hutsa. Ezta ere,
ordea, kulturaren kontra euskal kultura. Alternatiba bat bilatu beharko dugu,
leku bat”. Zentzu horretan, mitoaren kritika egiten zuten, zeren mitoak “mugi-
mendua galerazten du; mitoak ez du eboluzionatzen, ez da itxaropen bat, his-
toria bat”. Horregatik da euskaldadea mitikoa, osotasun antzeko itxitasuna
delako. Kritika hori, neurri batean, kritika poskolonial baten saiakera avant la
letretzat jo daiteke. Izan ere, diziplina kritiko hori, orain hitzetik hortzera era-
biltzen dena, ez zen oraindik nazioartean benetan garatu, eta oraindik Euskal
Herrira iritsi gabea zen. Dena den, kritika horretako aita ponteetako bat,
Franz Fanon, alegia, Euskal Herrian aski irakurria izan zen ETAren ildo anti-
kolonialistaren eta Krutwigen Vasconiaren bidetik. Ildo horretatik, bada, ez zen
hain arraroa Oh! Euzkadikoek planteatzen zuten kritikara ailegatzea, nahiz eta
Edward Said69 edo Gayatri Spivak70 artean ezezagunak izan. 

Hirugarren testu teoriko nagusia, zenbaki horretan, bertsolaritzaren ingu-
rukoa zen. Bertso txiki bat bota behar duk mesedez izenekoa, hark ere aurreko zen-
bakitik zetorren hausnarketari ematen zion jarraipena. Egiatan, aurreko arti-
kuluak eragindako zalantza edo gaizkiulertuak argitzeko testua zela iradoki -
tzen zuten. Onarrizko puntu batetik abiatzen zuten beren hausnarketa, alegia,
bertsolaritzak publikoa, entzuleak behar dituela. Arte guztietan da hartzailea
beharrezko, harreraren estetikak ondo lantzen duen moduan, baina bertsola-
ritzan badirudi faktore hori are pisuzkoagoa dela. Izan ere, publikoaren eran -
tzun berehalakoa bilatzen du bertsolariak, bat-batekotasunak ez dio uzten
harrera motela izaten. Horrekin batera, nabarmentzen zuten bertsolaritzako
publikoa aldatzen ari zela, geroz eta heterogeneoagoa bilakatzen ari zela. Hori
alde batetik bertsolaritza bera ari zen aldatzen, eta ondorioz, betiko publikoa
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bertsolaritzatik aldentzen, ez zutelako bertsolaritza berria gustuko. Hala, pro-
zesu horren historia laburtxo bat proposatzen zuten. Publiko berri horren
sorrerarekin bat zetorren, esaterako, gai-jartzailearen ugaritzea. Horrekin
batera, bertsolaritzaren hainbat keria azpimarratzen zituzten, horietako ba -
tzuk urte batzuk ondoren irakurrita aski bisionarioak kontsidera ditzakegu-
nak. 

Dena dela eta ezeren beldurrik gabe, bertsolaritza kezka politiko hutsez
jarraitzen duen jende mordoska dagoela esan liteke. Inolako esijentziarik
ez duen jendea, bertsolaria bere proiekzio huts bihurtzen duena, hark
honek isilean dauzkanak ahokada batean esan ditzan. Honi ez dio axolarik
haren pentsakerak eta esan dezakeenak, kosteak kosta bere identifikazio
bat nahi du, sasipolitikatik atera gabe, bertsolaria gaizki esaka etengabe
batetan edukiko luke, honetan ere sakondu gabe, eta herri batekiko kon-
promisoa baino, ikuspegi politiko batekiko konpromisoa txalotuz.

Ez zen keria bakarra hori, ordea. 

Eta amaitzeko, azken bolada honetako publiko eruditoa aipatu beharko
genuke. Pizti peligrosoa, gauza nahastuz bere burua jaun egin nahi duena,
eta bertsolaritzaren sujetorik aktiboenak, bertsolariak, akonplexatzera
datorkiguna. Apaiza, lizentziatua, kultoa, politikoa, superreuskalduna.
Honen karakteristika nagusia? Literatura idatziaren eskemak aho literatu-
rari aplikatzearena. Egin behar ez den gauza bakarra.

Laugarren hausnarketarako testuan, Hitzaurre, aitzinsolas edo aurkeztitz izen-
burua zuenean, euskararen normalizazioaren eta euskal literaturaren arteko
harremanaz mintzo ziren. Hori ere aurretik zetorren hausnarketa ildoa zen
eta aldizkarian oro har lerro nagusi izango zen aurrerantzean. Trufati hasten
zuten artikulua, garaiko euskal literaturako liburuetan argitaratzen ziren hi -
tzaurre ugarien inguruan zenbait ohar eginez. Horietako batean, Xabier Kin-
tanak idatzitakoan, aurkitu zuten testurako hizpidea. Kintana, aipatu testuan,
zenbait idazleren euskara eskasaz kexu zen, eta hobe zuketela espainieraz edo
frantsesez idatzi esatera ailegatzen zen. 

Kintanari erantzun nahian, Oh! Euzkadikoek, hasteko, euskal idazleak zen-
bait erabaki hartu behar dituela azpimarratzen zuten. Batetik hizkuntza, jaki-
na, euskaraz idaztea oraindik hautua (politikoa, zentzu zabalean) baitzen
haientzat arestian ikusi dugun moduan. Bigarrenik, euskara batuaren hauta-
pena, zeinak geroz eta onarpen zabalagoa zuen arren, oraindik ere bazituen
kontrako sutsuak. Argigarria da ikustea nola onarpen hori ez zen akritikoa bai-
na. 
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Bere izate posiblea justifikatzeko duen euskara urbano eta kaletar horri,
edo hobe esateko urbe eta kale horri berari, baserritar adarjole iaioaren
haize deskontaminatzailearen pasadatxo batek edo bestek ez liokeela bate-
re kalterik egingo.

Euskararen mailaren auzian, hots, euskara ona edo txarra erabiltzearen
auzian, gauzak ere nahiko garbi zituzten: “Erdarakada, dudarik ez, oso grabea
da, bai, eta aiton-amonen esakera haiek sanskrito bihurtu zaizkigu agian, baina
euskararen bihotzeko gaitza –utz ditzagun idealismoak oro– erdararen nagusi-
tasuna da”. Hau da, Oh! Euzkadikoek garbi zuten euskararik txarrena erabi -
ltzen ez dena dela, eta, beraz, abiapuntu horretatik egiten zuten hausnar, joera
purista eta “likidazionistak” baztertuz. Horregatik, Kintanaren kontrara, ez
zuten inor animatzen erdaraz idaztera igarotzera, bestela ere euskal idazleak
nahiko urri zirela kontuan izanik. 

Literaturaren autonomiaren enegarren aldarrikapenarekin ixten zuten tes-
tua, kasu honetan literatura eta hizkuntza zuzentasuna nahastea kritikatuz.
Euskal literaturak ez zuela helburu pedagogikorik, ez zela berez euskara ikas-
teko gogorarazten zuten. Nekez izan zitezkeen argiago: “Zoritxarrez guretzako
eta gure munduarentzako, gaurko euskal literaturaren egitekorik bakarra, lite-
ratura izaten jarraitzea da, eta ea nondik ateratzen ditugun kemenak”. 

Soslai soziologikoa zuen beste artikulu bat ere argitaratu zuten, ziur aski Sai-
zarbitoriarena. Pedagogiari buruzko testua zen, eta zehazki, gizarteak haurtza-
roa anulatzen zuela salatzen zuen. Artikuluaren arabera, haurtzaroa ukatzen
zitzaien umeei beren balizko irudi futuroa proiektatuz. Horren adibide litzate-
ke haurra ez dela desio-subjektu gisa hartzen, gizon-proiekzio71 gisa baizik. Jos-
tailu pedagogikoen ideia, bada, bat etorriko litzateke horrekin. Umeak jolastu
ez ezik ikasi ere egin behar du momentu orotan, eta, hala, bere gaitasun ludi-
koa murriztu. Testua eskolaren kritikarekin amaitzen zuen. 

Aurreko zenbakietan egindakoari jarraiki, zendu berri baten omenezko tes-
tu bat ere plazaratu zuten, kasu honetan Henry Miller idazle eta margolari
estatubatuarrari buruzkoa, ekainaren zazpian hil zena. Sexuaren abenturazale
gisa definitzen zuten, ez alferrik, sexua baitzen Oh! Euzkadikoen aztergaietako
bat. Gainera, Millerren figurak, moral puritanoaren transgresore zen aldetik,
bat egiten zuen, halaber, aldizkariaren jite orobat transgresorearekin. Idazlea-
ren bi erreferentzia gomendatzen zituzten, biak ere espainieraz emanak (Po -
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ttekoek gehienetan egiten zuten moduan): Trópico de cáncer eta Los libros de mi
vida. Aipatzen ziren beste biak, Trópico de capricornio eta Sexus, aurreko bien
errepikapentzat jotzen zituzten. Bere ideiak eta filosofia gehiago maite omen
zituzten haren idazketa baino, “zeren Miller idazle bezala ez zen beste mundu-
koa (txarra zela esatera ausartuko al gara?)”. 

Sormenezko testuei dagokienez, bi testu eman zituzten argitara. Batetik,
Iñaki Zabaletaren ipuin bat, Non duzu dinamita, Alekos?, eta bestetik Anjel Ler -
txundiren poema bat, Gauzak. Lehena gertakari benetakoetan oinarritua zego-
en, narratzailea Alexandros Paragulis Alekosi zuzentzen baitzitzaion testuan.
Alekos poeta eta iraultzailea Georgios Papadopoulos diktadorea hiltzen saia -
tzeagatik egin zen ezagun. Zabaletak poema liburu bat zuen argitaratua, hila-
bete gutxi batzuk lehenago plazaratua, Bertsoaren ezpata. Oraindik ez zen auto-
re ezaguna sei urte falta zirelako gerora arrakasta itzela izango zuen 110. Stre-
et-eko geltokia argitara emateko. Bigarren testua munta handiagokoa dela esan
daiteke seguru asko. Izan ere, horixe baita Lertxundik inoiz argitara eman
duen poema bakarretako bat, bakarra ez bada. Kutsu existentzialeko poema
da, baina ukitu umoreduna. 

Bi itzulpen ere argitaratu zituzten. Alde batetik James Joyceren Ulisesen zati
baten itzulpena, eta bestetik Miguel Sánchez-Ostizen poema batena. Ulisesek
ongi irudikatzen zuen Oh! Euzkadiren apustua literatura modernistaren alde,
eta ez da harritzekoa, bada, obra erraldoi haren itzala aldizkarian paratu nahi
izatea. Itzulpena sinaturik ez bazetorren ere, pentsatzekoa da Ibon Sarasolare-
na dela. Sánchez-Ostizen kasuan, Potten argitaratutako poemekin bat zetorren,
eta ohar batean adierazten zenez, Reinos imaginarios liburuan argitaratzekoa
zen. Liburu hori 1986an plazaratuko zuen azkenean. 

Azkenik, aleko elkarrizketa Nikolas Alzola Bitañori egin zioten. Hura ere
fraidea zen, aurreko elkarrizketatuak bezala, baina horiek ez bezala, euskara
batuaren aldekoa. Hilabete gutxiren buruan hilko zen Bitaño, 1981eko ekai-
naren 2an. 

Oh! Euzkadi 4

Laugarren zenbakia 1980ko udako oporraldia igaro ostean argitaratu zen,
irailean. Sinatzaileak honakoak izan ziren: Jokin Ansorena, Gotzon Egia,
Ramon Etxezarreta, Koldo Izagirre, Ramon Saizarbitoria, Anjel Lertxundi,
Ibon Sarasola, Joxean Muñoz eta Arantxa Urretabizkaia.

Laugarren zenbakiko ildo nagusienetako bat euskara izan zen, beste zenba-
ki askotan bezalaxe. Ez zen, hala ere, ausaz aukeratutako gaia, garaiko hainbat
gertakarirekin zuzenki lotutakoa baizik. Lehenik, euskarazko telebistaren
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sorrerarekin. ETB1 bi urte geroago hasiko
zen emititzen, 1982ko azken egunean,
baina ordurako telebistaren inguruko
debatea pil-pilean zegoen. Kasu horretan
euskararen gaia ezkerreko politiken baita-
ko beste eztabaidagai batekin gurutzatzen
zen, hots, telebista alienantea ote zen,
idiotizatzailea, eta honenbestez, zer zen -
tzu ote zuen euskarazko telebista bat
defendatzeak. Oh! Euzkadikoek, bada, bi
borrokak uztargarriak zirela zioten: euska-
raren zabalkundearen eta desalienazioa-
ren kontrako borroka. 

Telebista asko dago munduan zehar eta
ikusi eta ikasi, eta egin ere egin liteke bat

duintasun minimo batekin, alienatu gabe behintzat. Une honetan euskara
salbatuko bada eta geu geurok ere salbatuko bagara desalienazioaren bide-
tik jo beste erremediorik ez dugu, eta hizkuntza desalienante bihurtzea lor-
tuko ez bagenu ere gutien gutien gutienez sikiera faktore ez-alienante bat
izan dadila, eta hauxe, gaurko baldintzapenetan, ez litzateke gauza neutro
eta neutral bat izango. 

Burlaizez zioten “euskaraz bai baina” iritzikoak zirela. Euskarazko telebista
bat behar zela, bai, baina ez edonolakoa. Printzipio hori, nolabait, Izagirre eta
Saizarbitoriaren ideietan oso present egon izan da. Haientzat, kontua ez da
soilik kanpoan egiten diren gauza guztiak euskaraz mimetizatzea, baizik eta
euskararen bidez mundu propio bat osatzea. Hizkuntzak ez baitira tresna fun -
tzional hutsak. Horixe aplikagarria da euskal literaturara, non, aurretik azaldu
legez, haien ustez ez duen balio kanpoko ereduak euskaraz kopiatzeak. Leku
eta ikuskera berezkoak emateko gai zen heinean biziko zela euskara esaten
zuten nolabait; alegia, euskal komunitatearen auzi existentzial, poetiko, fun -
tzional eta enparauak asetzeko gai zen heinean. Ez zela aski erdaretan zegoen
guztia euskarara itzultzearekin. Horregatik “euskaraz bai baina” baita telebista-
ri dagokionez ere. Erdal telebista bat kopiatu eta euskaraz egitearekin ez litza-
teke nahikoa, beraz; telebista ez alienante bat zuten helburu, euskarazko tele-
bista alienante bat ez litzatekeelako ez gizartearentzat eta ezta euskararentzat
aurrerapauso. 

Itzulpengintzari egindako kritikan sakontzen zuten, hain zuzen ere, beste
artikulu batean. Ez itzulpengintzaren zerizanari kritika, ezpada itzulpengin -
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tzak euskal gizartean zuen funtzio eta zamari kritika. Euskal Herriko udaletan
zeuden itzultzaileez mintzo ziren, testu burokratiko-administratiboak itzultze-
ra dedikatzen ziren itzultzaileei buruz. Oh! Euzkadikoentzat aski lan antzua
zen: “pentsatzen dugu itzultzaile horiek hobeto lan egingo luketela beste edo-
zertan: ikastoletako testuak, euskara errazeko liburuak, literaturazkoak, alfabe-
tatze kanpainetarakoak...”. Ez zen hainbeste, beraz, itzultzaileei egindako kri-
tikak, baizik eta udaletako baliabideen erabilpenari kritika. Gauza premiazko-
agoak zeudela udaletako aktak itzultzea baino. Euskalgintzaren baitako
estrategia faltaren erakusle zen azken batean haien iritziz.

Beste artikulu luze batean Euskaltzaindiak Bilbon antolatutako nazioarteko
jardunaldi batzuei buruz ziharduten. Lehen lerroetan Euskaltzaindia kritika -
tzeko zailtasunaz mintzo ziren. Izan ere, alde batetik, dakigun moduan, Oh!
Euzkadiko kideak euskara batuaren sustatzaile sutsuak ziren, eta beraz, hamabi
urte lehenago Euskaltzaindiak Arantzazun hartutako bidearen defendatzaile.
Horrekin batera, baina, erakundearen kutsu atzerakoia baztertzen zuten, eta
bide horretatik zer kritikatu ikusten zuten. Aipatu jardunaldietan Euskaltzain-
dia EAJrengana, eta Carlos Garaikoetxeak zuzentzen zuen gobernuarengana,
gerturatzen ahalegindu omen zen, besteak beste, Lehendakariaren eta zenbait
kontseilariren hitzaldi bana programatuz. Oh! Euzkadikoek, bada, horixe kriti-
katzen zuten, ezagun denez, EAJko sektore handi bat euskara batuaren kontra
ibilia zelako. Adibiderik ere ipintzen zuten: “Oraindik ere gogoan daukagu
azkenengo hauteskunde kanpainan nola ibili zitzaizkigun gazte jeltzaleak bez-
peran jarritako kartelaren gainetik deskuidozko hatxea amorruz ezabatzen;
eta halakoak, beste mila”. Oh! Euzkadikoek, baina, zalantzarik gabe egiten
zuten euskara batuaren alde, borroka hartatik kanpo ez zegoela euskara eta
euskal kulturaren aldeko borrokarik iritzita. 

Egun euskal kulturak oraino bizirik badirau (bere ahuleria guztiekin)
euskara batua eta honen atzetik lanean jardun duten guztiei eskertu behar
diegu. Batasunaren eremutik kanpoan gelditu direnek –esan dezagun
harrokeriarik gabe– azken hogei urteotan ez dute lan aipagarririk egin.

Bestetik, jardunaldiotan euskara modernoari buruzko ikerketa gehiago faltetsi
zituzten, euskarak zituen adierazpen-arazo eta gainerakoei buruzko azterketak
alegia. Horrekin batera, ikuspegi filologizista gailendu zela kritikatzen zuten, eta
soziolinguistika gehiago behar zela aldarrikatu: “ez zen inon aztertu euskarak
duen arazorik nagusiena: hots, bi miloi bizilagunen burua euskaldundu behar
dugula, eta euskalduntzen hasiak garela”. Tonu mikatzagoaz gaitzesten zuten jar-
dunaldiak gehienbat erdaraz (espainieraz eta ingelesez) egin izana. 
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Azkenean hauxe frogatu ziguten euskalari guztien artean (behar diren
salbuespenak eginik), berriz ere euskaldunak buru izanik: euskara lagunar-
tean baxoerdika ibiltzeko edota mendipuntako baserritar zibilizatugabea-
rekin berriketan aritzeko hizkuntza egokia dela, baina gauza serioetarako
eta zientzia egiteko, erosoago eta dotoreago beste edozein erdara.

Hitanoari buruzko testu bat ere argitaratu zuten. Baina bizia (II) izenburua
jarri zioten eta bigarren zenbakiko Baina bizia testuaren jarraipena zen, beraz,
nahiz eta lotura ageriko-agerikorik ere ez zuen izenburuaz landa. Hika umetan
agintearen hizkera zela iruditzen zitzaiela esaten zuen lehenik egileak, aitak
semeari egiten diona (baina ez alderantziz) hierarkia ongi markatuz. Beren
belaunaldiak, ordea, hitanoa hizkera bizi baterako tresnatzat zuen, eta hortaz,
beste erabilpen bat eginez “gurasoak hiltzeko” eta “kamaradak egiteko” balia-
garri zitzaien. Hori, baina, gizonezkoentzat zen aplikagarri soilik, emakumez-
koentzat hitanoa oraindik azpiratzaileagoa baitzen: “Inperatiboan konjugatu
izan zaio hitanoa beti emakumezkoari. Mutilak gurasoak zituen agintari, baina
neskak gurasoak eta anaiak”. Artikuluan, nolabait, hitanoaren berformulatze
bat-edo proposatzen zen, edo hobeki esanda, gizartean gertatzen ari zen hita-
noaren erabileraren transformazioa azaltzen zuen. Zentzu horretan, aurreko
artikuluarekin lotzen zen. Izan ere, tesi soziolinguistiko moduko bat agertzen
zuten, hain justu Euskaltzaindiari eta hizkuntza adituei leporatzen zieten ikus-
pegi falta. 

Baina harreman hauek, hizkuntzan oinarritzen ez diren beste asko
bezala, aldatzen ari dira, eboluzionatzen, hitanoaren berpizkundea gure
egunotako hizkuntz-fenomenorik interesgarrienetakoa dugu, linguista
aseptikoak konturatu ez diren arren.

Euskararen auziarekin zuzenki lotutako azkenekoa, testu labur bat zen,
Boluntarismoari bisita izenekoa. Euskal Herri euskalduna sortzeko ez zela nahi-
koa euskaldun berrien boluntarismoarekin esaten zen, haien lana ezinbeste-
koa izanik ere epe motzean ezinezkoa zela “planeta euskaldun bat” sortzea.
Ideia hori bat dator Izagirrek aipatutako garaiko zenbait xalokeriarekin, zei-
nen arabera urte gutxiren buruan lortuko zen euskararen normalizazioa eta
gisakoak. Testu hori idatzi eta hogeita hamar urte ondoren are zentzuzkoagoa
dirudi Oh! Euzkadikoen zuhurtzia horrek. 

Zenbakiko artikulu mamitsuena bertsolaritzari buruzkoa zen. Aurreko zen-
bakietako gaiari buruzkoetan sakontzen zuen, eta esan daiteke horixe izan zela
bertsolaritzaren inguruan Oh! Euzkadikoek argitaratutako testurik biribilena.
Plazako mugimenduak ahotan hartuta izenburua zuen eta bereizketa berri bat
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proposatzen zuen sakonean: bertsolariak eta puntulariak. Puntularia puntuen
bila soilik kantatzen duen bertsolaria litzateke, puntuen kanonaren neurrira
aritzen dena. Txapelketen ugaritzearekin indartutako figura zen artikuluaren
egilearen ustez, beste zenbait aldaketarekin bat zetorrena –horietako zenbait
aurreko artikuluetan aipatuak–: gaijartzailearen figuraren ugaltzea, epaileen
pisua handitzea, publiko mota berri baten agerpena... Testuak, bada, bertsola-
ri zirtolari tradizionalaren figuraren gutxiestea kritikatzen zuen. Neurri batean
bertsolaritza diziplina tekniko hutsera murrizten ari zela salatzen zuten, non,
sinbolikoki, poto egitea zen bertsolariak egin zezakeen hutsegiterik larriena.
Puntulariak, beraz, poto egitea ekidin behar du kosta ahala kosta. Horregatik,
puntulariak segurtasuna bilatzen du bertsolariaren alaitasun eta freskotasuna-
ren kaltetan, eta bertsoa bota baino bete egiten du. Baliabide estilistikoei ema-
ten die berebiziko garrantzia, puntu eta errima aberatsak bilatzeari, eta ber -
tsolariaren boza eta bertsoaren narrazioa bigarren mailan geratzen dira.
Horregatik, araua betetzearekin obsesionaturik, puntulariak bere burua ezku-
tatzen du, bertso kalkulatu eta gatzgabeak kantatzen ditu. Bertsolaria dialekti-
koa litzateke, gaiarekin edo beste bertsolari batekin jo eta ke ibiltzen da erron-
kan; puntularia, berriz, erretorikoa. Egoera horretan hiru baliabide linguistiko
berreskuratu behar zirela aldarrikatzen zuten. 

Gaurkoan, eta beste batetan luzatuko gara honetaz, hiru rekurso estilis-
tiko ikusten ditugu errekuperagarriak bertsolaritza konsziente batetan:
lokuzioa, biraoa eta injuria, hau da, herri hizkeraren elementurik bizienak.

Ohar horrek ere “Baina bizia” serieko ildora garamatza halaber. 
Bazen Oh! Euzkadi 4n artikulu bat iraganeko beste bat berreskuratzen zuena

nolabait. Saizarbitoriaren Ez naiz jatorra testu sonatua gogora ekartzen bai -
tzuen Ez gatz ez ozpinek. Euskaldunaren definizioaren auzia lantzen zuen, edo
beste modu batera esanda, euskaldun izatea zer zen esaten zuten iritzi ezber-
dinak kritikatzen zituen. Hor esaten zen oraindik “jatortasunaren problemati-
ka bizi dugula”. Saizarbitoriaren artikulua hain izan zen ezaguna, ezen jatorta-
sunaren kontzeptua bere testuetatik kanpo ere erraz asko erabil zitekeen; ala-
baina, esango genuke ziur aski Saizarbitoriarena zela testu hori ere72. 

Espainiako II. Errepublikako legebiltzarreko eztabaidei buruzko bi testu ere
berreskuratu zituzten laugarren zenbakian. Batetik Xabier Lizardiren bat,
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72 Izan ere, ageri ziren hipotesi hori berretsiko luketen beste zenbait elementu. Esate baterako,
antzerkiari buruzko iruzkinak. Saizarbitoriak antzerkiarekin harreman zuzena izan zuen Jarrai tal-
dearen bidez, arestian azaldu legez. 



1932koa, non Kataluniaren estatutuari buruzko debateaz mintzo zen, Ortega
y Gasseten jarrera espainolista kritikatuz. Bestetik, Alfonso Rodriguez Caste-
lao73 idazle galiziarrak legebiltzar hartan eginiko mintzaldi bat jasotzen zuten
halaber, galiziar hizkuntzaren defentsa egiten zuena. 

Azkenik, sormen lanak ere aipatu behar dira. Sinadurarik gabeko ipuin
eskatologiko bat zetorren lehenik, Anbizioen gatazka, aldizkarion tonu transgre-
sorearekin bat zetorrena. Bestetik, Jon Casenaveren ipuin bat, Ontsa leitzeko
bidea. Potten estiloan ongi sartuko litzatekeen ipuina zen, soslai metaliterioa
izateaz gain umore beltzerantz egiten zuena, idazle baten suizidioa irudikatzen
zelarik. Bigarren zenbakian King Crimsonen kantu bat itzuli zuten; laugarre-
nean, ostera, Leonard Cohenen beste bat euskaratu zuten, The stranger song,
eta horrekin itxi zuten zenbakia. 

Oh! Euzkadi 5

Bosgarren zenbakia azaroan argitaratu
zen, aurrekotik bi hilabetera. Haren
lehen ezaugarria zen kolaboratzaile taldea
aski murriztu zela; aurrekoetako talde aski
ugaritik bost laguneko taldera igaro ziren:
Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Koldo
Izagirre, Josetxo Lizartza, Ramon Saizarbi-
toria. 

Zenbaki horretan euskararen gaia izan
zen baita ere puskaz tarte handiena hartu
zuena. Horietako gehienek soslai soziolin-
guistikoa zuten, baina bazen bat filologi-
koagoa-edo zena, hain zuzen Baina bizia
izenburupean osatzen ari ziren seriekoa,

kasu horretan hirugarrena. Serieak, ikusi bezala, euskara bizi bat nola lortu
galdegiten zuen, neurri batean hizkuntza literarioari lotua, zeren “idazleak
ere, kexu dira argot bat aurkitu ezinean”. Baina bizia IIIn, bada, ahozko euska-
raz erabiltzen ziren zenbait birao, lokuzio, herri esaera, eta abar aztertzen
ziren. Ziur aski Izagirrerena zen; alde batetik, ematen ziren erreferentzienga-
tik (Pasaia eta ingurutik dezente), eta bestetik eta batez ere, ezagun delako
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73 Castelaoren liburu bat itzulia zuen ordurako Izagirrek, aurretik aipatutako Kristalezko begia: eske-
leto baten oroimenak . Denbora gutxiren buruan beste bi itzuliko zituen Etxezarretak: Gauzak eta
Betiko biak.



lokuzio, atsotitz eta enparauak Izagirreren ikergaia izan direla aspalditik. Arti-
kulu hura plazaratu eta hilabete gutxiren buruan argitaratuko zuen hain justu
Euskal lokuzioak hiztegia74 Hordago argitaletxean. Horren segida da gaur egun
sarean dugun Intza proiektua, Izagirrek berak gauzatua eta euskarazko lokuzio
mordoa biltzen duena. 

Beste serie baten alea zen Euskaraz bai baina. Aurrekoak euskarazko telebista
baten gaiaz hitz egiten bazuen, bosgarrenekoak ildo beretik jotzen zuen (tele-
bista ere aipatzen zen), baina modu orokorragoan hitz eginez. Funtsean eus-
kal burgesiak euskara kooptatzen ari zela gaztigatzen zuten. Behiala euskaraz
aritzea, hain baztertua eta esetsia egonik, berez zela antinperialista argudia -
tzen zuten, baina ordurako euskara ere instituzionalizatzen ari zela irizten zio-
ten, eta prozesu horren ajeak kezkatzen zituztela. 

Euskara kaletarra, euskara urbanoa ere serie baten lehena izango zen. Hiruga-
rren zenbakiko Hitzaurre, aitzinsolas edo aurkeztitz artikuluko arazo batean
sakontzen zuen, hots, euskara urbanoaren mugetan edo bizitasun faltan, eta
artikulu hura jo zitekeen serie berriaren jatorritzat. Euskara kaletarra, euskara
urbanoan, adibide moduan, Donostia ipintzen zen, hangoa “euskara hibrido
eta askotan pastitxea” moduan definitzen zela. Kontu aski berria zela ere azpi-
marratzen zen, ehun urte baino ez ziren eta Bilintx, Soroa eta Iraola Donostia-
ko kaleetan barrena ibiliak zirela euskara ondo bizia mihian. Horrek, ordea,
ez zuen esan nahi baserriko euskara tradizional baten itzulera aldarrikatzen
zutenik. 

Baserritik azak eta simaur usaia baino zerbait gehixeago jaso behar
dugu noski, baina bolada honetako baserritartasun abarkazale porrokatua-
rekin erne, ez ote den begetarianismo “le rétour à la nature” horren apain-
garri esnobista besterik.

Gure apustu eta dema, ordea, hementxe dago, kale zikin eta handi
hauetan, euskal hotsa aspaldian galdu edota sekulan ezagutu ez duten
hauetan, giro erdalpetua besterik arnasten ez duten hauetan, zeren Onda-
rrun eta Azpeitian ere ba dago kalerik, baina haiek euskaldun kaleak.

Serie berrian, zentzu batean, Baina bizia sortan planteatzen zituzten arazoak
ikuspegi soziolinguistikotik aztertu zituzten, hots, euskararen nolakoaren eta
euskal gizartearen arteko harremanak ikertuz.

Euskararen irakaskuntza planifikapena oraindik artikuluak, hain zuzen, soslai
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74 Harekin batera argitaratu zen Oh! Euzkadiren uztakotzat ere jo daitekeen Etxezarretaren Hiztegi
erotikoa. 



soziolinguistikoari heltzen zion. Funtsean, euskararen irakaskuntza antolatze-
ko beharraz gaztigatzen zuen, horretan ibiltzen ziren hainbat erakunde (ikas-
tolak, akademiak, gau eskolak, eta abar) arautu beharra. Kontuan izan behar
da hilabete gutxi batzuk baino ez zirela igaro frankismo ondorengo lehen Eus-
ko Jaurlaritza osatu zenetik, Carlos Garaikoetxea zuena lehendakari eta Pedro
Miguel Etxenike Kultura kontseilari (artikuluan bi aldiz aipatzen zen). Beraz,
euskalduntze bideen arautzea hastapenetan zen, eta artikuluak, hain justu,
behar hori islatzen zuen. 

Zenbakiko bigarren ildo nagusia euskal literaturaren balizko krisiari zego-
kion. Antza, garai hartan askotan esaten zen euskal literatura krisian zela,
zeren “zaharrak topea aspaldi harrapatu omen zuten eta gazteek berriz ez
omen dira gauza ezta haiek ondo esan zuten pixka haren erdia ongi errepika -
tzeko ere”. Hori esaten zen Memento defectorum. Viva la crisis! artikuluan, non
krisiaren kontu horretaz apur bat trufa egiten zen. Krisiak garai aldaketetan
jazo tzen direla eta ordukoa gisa horretakoa zela azpimarratzen zen. Harriga-
rria da ikustea nola egungo autore garrantzitsuenak hastapenetan ziren horiek
krisi garaikotzat jotzen ziren, hain justu, euskal literaturaren garai emankor
eta aberatsena iristear zenean. 

Edonola ere, gaiari buruzko artikulu mamitsuena Joxe Azurmendik idatzi
zuen, Ez dagoen krisia eta badagoena izenburuarekin. Euskal literaturako zenbait
auzi aztertuko zituen kolaborazio sorta baten lehena izan zen hura. Literatu-
ran krisian zela zioen argudio bat aipatzen zuen, literatur ekoizpenarekin lotu-
takoa, hots, obra gutxi argitaratzen zela. Egiazki, Joan Mari Torrealdairen
datuen arabera krisirik ez zegoen ekoizpen zenbakiei zegokienez, salbu eta
bertsolaritzan eta, batez ere, antzerkian. Bertsolaritzaren aipamena apur bat
harrigarria da akaso, baina argitaratutako bertso liburuei zegokien, zeren,
dagoeneko ikusi dugunez, bertsolaritza loraldi modernoaren hastapenetan
baitzen. Ondoren, baina, krisi sentipen horretarako zergatiak bilatzen zituen
Azurmendik. Batetik, argitalpenek (lehen baino gehiago izaki) arreta gutxiago
eskuratzen zutela medioetan. Bigarrenik, literatur ekoizpenen proportzioa txi-
kiagoa zela (gramatikak, euskara ikasteko metodoak eta abar). Hirugarrenik,
exigentzia handitu zela, hots, jada ez zela balekotzat jotzen liburu bat euskaraz
argitaratzeagatik soilik. Horrekin loturik, hala Potten nola Oh! Euzkadin ager-
tutako analisi bati ere kontra egiten zion. Ikusi dugun moduan, euskal litera-
turan poesia sobera eta prosa gutxitxo zegoela argudiatu izan zuten bi aldizka-
rietan, baina Azurmendiren datuen arabera, 1979an 23 poesia liburu eta 57
prosazko argitaratu ziren. Analisirako interesgarriena, alabaina, testuaren
amaiera aldera zetorren. Azurmendiren ustez, egotekotan, kalitatean zegoen
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euskal literaturan krisia, zeina soberazko joera esperimental-subjektibistan
zertzen zen bere iritziz. 

Modu zaharrak gastatu egin badira, modu berriak martxa honetan hasi
orduko gastatu behar zaizkiguk. Narratiba berri bat sortu nahi huen. Eta sor-
tu dik, bai. Narratiba ttipia, experimentala, kasi experimental hutsa, beti
lehen pertsonan (psikiatraren sofa ordezko hartu diagu literatura), instanta-
nea sentimentalen eta obserbazio kuriosoen artxibo. Prosa intimista. Pobrea
eta sinplea azken batean, gaien trataeraz nahiz estiloz. Barne monologoak eta
fantasia lirikoak, beti inpresioen maila hutsean, subjetibitatearen estremoe-
tan beti, desarroiloa asoziazio libreen bidez hara eta hona airean eramanez,
edo ez eramanez (sorpresa, okurrentzia kapritxosoa, egiaz kategoria estetiko
txit altutara jaso dizkiagu), etab., etab. Poesiaren nagusitasuna hautsi egin
behar omen huen eta narratiba desarroilatu. Begira, ba: narratiba honek liri-
karen karakteristika guzti-guztiak zeuzkak eta beldur nauk poesia poesietan
egitetik poesia prosan egitera baizik ez garela iritsi.

Tesi interesgarria da muntako literatur gaia jartzen zuelako mahai gainean.
Ez zituen adibide konkretuak jartzen baina aho bizarrik gabe idazten zuen:
“Askotan, izan ere, ez dakigu non bukatzen diren txorradak eta literatura
hasi”. Halaxe borobilduz: “Literatur berrikuntza hau bere aurrekoak kuestio-
natuz hasi duk: bere burua kuestionatzen hasi beharra zeukak orain”. Egiazki
Azurmendiren iritzia Oh! Euzkadik izan zezakeen poetikaren kritika ezkututzat
jo zitekeen lasai asko. Ikusi dugunez, Oh! Euzkadik, eta oro har Pottekin batera
gorpuzten zuen belaunaldi berriak, esperimentaziorako eta abangoardiarako
joera nabaria erakusten zuen, aldizkariotako hainbat testutan beraietan ikus
zitekeen moduan. Azurmendik joera berri horien “erlijio-sexo-mania obsesi-
boa” kritikatzen zuen halaber, zeina agerikoa den aipatutako belaunaldiko
idazleen testuetan. Ez zen kontu berria, baina, Azurmendirengan, aurreko
urteetatik ari baitzen joera horiek kritikatzen eta idazle indibidualistaren iru-
diaren kontra herri izpirituaren literatura goresten (Alberdi, 2000), eta hortik
Atxagarekin 1977an edukitako aipatu polemika. Esperimentazioari dagokio-
nez, nobelaren generoan, ziur aski, Patri Urkizuren Sekulorum Sekulotan izan
zen garaiko saiakerarik muturrekoena, 1975ean plazaratu zena eta Azurmen-
dik kritikatzen zituen ezaugarri gehienak gordetzen zituena. Azurmendiren
testua, bada, Oh! Euzkadin argitaratzea taldearen irekieraren berri ere ematen
digu, beste zenbait alderditan ere aski agerian geratu zena bestalde75. 
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75 Esaterako, euskara batuaren kontrakoak ziren elizgizonei eginiko elkarrizketak aipa daitezke,
zeintzuek Oh! Euzkadikoen iritzien antipodetan zeuden usteak zituzten. Aurrerago azalduko den
Oh! Euzkadiko amaieran ere irekiera horren beste adibide bat ikusiko zen. 



Horixe zen hain justu zenbaki horretan bertan Iñaki Zubizarretaren izene-
an argitaratutako eskutitzak erakusten zuena halaber. Oh! Euzkadiren aurreko
zenbakiaren kritika gupidagabea egiten zuen, puntuz puntu, artikuluz artiku-
lu. Ez zen hori izan zenbakian argitaratutako eskutitz bakarra baina. Beste bat
Cadizetik bidalia zen, soldaduzka egiten ari zen lagun batek bidalia. Aurreko
zenbakiak goraipatzen zituen, nahiz eta kritika bat ere egiten zien, sormen lan
gutxitxo argitaratu izana: “kreazio arlo hau dela uste dut, batetik gehien landu
behar litzatekeena eta, bestetik –oraingoz–, herrenaren hanka okerra”. Egiaz-
ki, gutxiengoak ziren aldizkarian sormen lanak, eta bosgarren zenbakian ber-
tan, esaterako, halako bat ere ez zuten argitara eman. Aurrerantzean are urria-
goak izango ziren eta horrek bereiztuko zuen, besteak beste, Pottekin. 

Itzulpenaren atalean Jesús Díaz idazle kubatarraren Los años duros nobela-
ren zati bat euskaratu zuten. Elkarrizketaren atalean, berriz, Juan Ignazio Goi-
koetxea Gaztelu elkarrizketatu zuten, batez ere poesia eta itzulpenak egindako
autore kaputxinoa.

Oh! Euzkadi 6 

Hilabete geroago argitaratu zen seigarrena, 1980ko abenduan. Sinatzaileak
Jokin Ansorena, Gotzon Egia, Koldo Izagirre, Joxean Muñoz eta Ramon Saizar-
bitoria izan ziren, baina bi kolaboratzaile ere ageri ziren: Joxe Azurmendi eta
Iker Bidegorri, Jokinen anaia zahar Jose Ignazio Ansorenaren pseudonimoa. 

Nola ez, euskarari buruzkoek pisua izan
zuten zenbaki horretan ere. Joxean
Muñozen artikulu interesgarri batekin
hasten zen, Visa euskaldunarekin. Aurreko
zenbakietako zenbait artikulutakoak
gogoratzen zituen, baina baita aportazio
teorikotxo berriak egin ere. Euskaraz bai
baina sorta aipatzen zuen eta bere burua
horren eta Bai baina euskarazen artean
ipintzen. Euskararen eztabaidako bi ildo
markatzen zituzten esapideok: lehenak
euskararen estakurua lagun egiten ziren
makurkeriak salatzen zituen; bigarrenak
euskararen balio politikoa defendatzen
zuen, kosta ahala kosta euskararen alda-
rria egiten zuena. Egiazki, bien arteko dia-
lektikak ondo adierazten du Oh! Euzkadin
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euskararekiko izan zuten jarrera. Aitzitik, Visa euskaldunari dagokionez, Euska-
raz bai baina sailekotzat jo zitekeen. Izan ere, euskara efektu moduan erabilt-
zen zela salatzen zuen Muñozek; hots, politiko ugarik euskara modu efektistan
erabiltzen zutela, eta hori guztia “itxurazko euskalzaletasun”tzat jo tzen zuen,
edo aurreko zenbaki batean erabilitako terminologia erabiltzearren –Muño-
zek erabiltzen ez zuena–, “euskaldade”tzat. Artikuluaren ekarpen teorikoak
efektua kontzeptuarekin zuen zerikusia. Izan ere, publizitatearen teoria lagun,
esplikatzen zuen nola esparru horretan, probetxuzko informazioa jasotakoa
(hartzailearena) den eta ez helarazitakoa (igorlearena). Horregatik bihurtzen
zen hain garrantzizko efektua: “Efektoaren negozio honetan euskarak aberas-
tasun nagusi bat eskaintzen die: euskara bera”. Analisiak gogora ekartzen du
Deborden espektakuluaren teoria eta ondorengo Baudrillarden simulakroare-
na, ikusi dugunez Potten oso present egon zirenak. Lotura horrek zerikusia du
situazionismotik medioen teoriara (Marshall McLuhan eta beste) dagoen
urratsarekin, eta hala, esanguratsua da giro teoriko horretan kokatzen dela
Muñozen testua; zehazkiago, publizitatearen muturretik gertu. Ez dago sobera
gogoraraztea Muñoz ikus-entzunezko esparruan kokatu izan dela –eta horixe
ikasitakoa Universitat Autonoma de Barcelonan–, eta hizpide ekartzen zituen
teoria horiek itzal nabarmena izan dutela eremu horretan. 

Euskara kaletarra saileko bigarrenak ere soziolinguistikaren bidetik jotzen
zuen. Bilinguismoa eta diglosia aztertzen zituen, bi kontzeptuak bereiziz. 

Esan dezagun argi, beraz, prozesuak biga direla eta desberdinak: alde
batetik, diglosiari dagokiona, hau da, erdarak euskarari zenbakitan, kilo-
metrotan eta gizarte erabilkeran jan dion puska; eta bestetik, bilinguismo-
ari dagokiona, edo euskaldun mintzabakarrak ez direnak eta euskaldun
bakoitzaren baitan bi zein izatea nagusiena.

Testuan azaltzen zenez, XX. mende hasieran egoera diglosikoa antzekoa
zen, baina euskararen bizitasuna gordetzen zen. 80koetan, ordea, egoera ez
zen bera.

Egun, ordea, esan liteke erdararen agintera soil soilean onartzen dugu-
la, zeren alde batetik salbuespenik gabe hizkuntza kanpotiko lexikoaren
esanetara makurtzen baitugu (ez lexiko teknikoan bakarrik noski), eta bes-
tetik hizkuntzak lehendanik bereganatuak zituen haiek gero eta galdutze-
nago baititugu.

Hala, aurreko zenbakian jada esaten zen moduan, euskara herren geratzen
ari zen adierazpide bizietarako. 
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Hizkuntzaren espresio bideak ahultzen eta baldartzen ari diren heinean
erdaretatik hartzera gara behartuak. Horrela, ez da gaur harritzekoa ikas-
toletan ibilitako gaztea halako mélange-nahaspila-mordoiloz entzutea hiz-
ketan, esaldiak nahiz euskaraz nahiz erdaraz sekulako trebeziarekin bata
bestearen atzetik josiz; azterketa minimo batek erakutsiko digu erdaraga-
nako joera hori espresio bizi, bizkor eta azkarretan nagusitzen dela batipat.

Euskararen irakaskuntzaren eta erabileraren arazo nagusi, bada, bizitasun
falta hori litzateke. 

Euskararen irakaskuntzan hauxe da eguneroko arazoa: gramatikaltasu-
nez euskara zuzena menderatu arren, azkenerako euskara ez zaiela adie-
razpen presta odo sakonetarako tresna egokia gertatzen (“Nola esaten da
según, depende, porque sí?”).

Euskara berri nagusia, bada, erabat gatzgabea zen artikuluaren egilearen -
tzat: “hizkuntza gramatikal eta sintaktikoa, legez eta arauz zuzen josia eta zen -
tzuz tajutua, baina semantika baldar, hankamotz, triste eta aseptikoa”. Etorki-
zuneko euskararen erronkak ere planteatzen zituen, euskaldun zahar eta eus-
kaldun berrien hizkuntza kontraste horren ondorenak, alegia. 

Euskaldun berriak oro jatortasunez kutsatu, edo euskaldun berriek eus-
kaldun zaharrok irentsi, azken finean argi dago asimilazio bilakabide
horrek zirt ala zart egin beharko duela urte gutxi barru, eta hortik sortu
beharko duela jadanik “neoeuskara” bataiatu dugun horrek. Hizkera (hiz-
kuntza?) berri horrek gainera, beste ezerekin baino euskara batuarekin
izango du antzik haundiena, tokian tokiko “kutsadura” hartzen bada ere.

Bukaeran egoerari aurre egiteko bidea ere seinalatzen zuen. Zuzentasuna
bilatu baino hizkuntzaren bizitasuna eskaini behar zitzaien euskaldun berriei. 

Euskaldun berriak, ene ustez, baieztatzeko, sendotzeko duen bide baka-
rra hizkuntzaren alderdi bizkor eta dinamikoaren (semantika) gako eta
tranpak menderatzea da; beste guztia, etorriko da gero atzetik. Oker dabil,
ene ustez, gaurkoz euskarak hiztun hutsak behar dituela uste duena. Hiz-
tunak bai, baina hitz astuna bada ere, “militanteak” behar ditugula esaten
ausartuko naiz, nolabait izenak duen zentzu antiboluntarista erabiliz.

Artikuluaren interesa arazoaren identifikazio goiztiarrean datza besteak
beste. Izan ere, XXI. mendeko lehen urteotan zabaldu da kezka hori berori
zenbait euskaldun eta euskaltzaleren artean76. Adibidez, sarritan entzun izan
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da ikastola eta eskoletako D eredua ez dela nahikoa euskaldun osoak sortzeko,
eta handik irteten diren euskaldun askok komunikazio gabezia nabarmenak
dituztela, batez ere ahozkoan, zeinak hain justu bizitasun eta grazia horrekin
loturik dauden. Bada, ikusten dugunez, horiek guztiak kezkagai inportante
ziren 80an jada Oh! Euzkadin, aldizkariko ildo garrantzitsuenetako bat.

Sorta horrekin senidetuta zegoen Baina bizia (IV) testuan hatxearen auzia
berreskuratzen zuten burlaizez. Horretarako aspalditik kritikagai zituzten bi
pertsonaia hartzen zituzten. Lehenik, Oteiza, zeinak h-aren kontra egin zuen
Heideggerrek ere hala egingo zukeelakoan. Bestetik, Luis Haranburu Altuna,
Jaranburu ere deitzen ziotena H hori trufaz ahoskatuz. H-aren auzian famatua
zen Haranburu Altunak 1972an idatzitakoa, non h-a iraultzaren sinonimotzat
jo zuen. Testua, ahoskerak idatzizkoan nola eragiten duen, eta batez ere, idat-
zizkoak ahozkoan nola egiten duen aztertzen amaitzen zen. 

Hizkuntzarekin ere lotutakoa bazen ere, soslai politikoagoa zuten Korrika
zela eta zenbakian agertutako aipamenek. 1980ko azaroaren 29tik abenduaren
7a arte egin zen lehenengo Korrika –seigarren zenbakia publikatu bezperetan
beraz–, Oñatitik Bilborako ibilbidean, eta Oh! Euzkadikoek ez zuten oso begi
onez ikusi ekimena. Zenbakiko lehen artikulua gai hari buruzkoa zen. Boron-
date ona aitortzen zioten, jakina, baina euskararen aldeko posizionamendua
errazegi jartzen zela kritikatzen zuten, eta hala, euskaraz aritzen ez ziren edo
euskararen alde ezer egiten ez zuten politikari eta enparauak haien buruak
zuritzeko erabili zutela Korrika salatzen zuten: “Laister, bide hontatik, euskara
ez dakienak esan ahal izango du, hitzegin ez dut hitzegiten, baina urtero 50
kilometro Korrika-n eta 60 Kilometroak-etan, osea, euskalzale kantidadea eta
osasuna, no veas”. Artikulua, beraz, politikari eta gobernariei zuzendua zen
batez ere: “Guk ez dugu erakunderik nahi ordezkariak kalera korrika atera dai-
tezen, eta batzuk zein aurpegi jarri ez dakitelarik eta askok nolako tripak, pro-
blemei soluziobideak eskaintzeko baizik”. Korrika egitearena joera kristaua ote
zen ere idatzi zuten, euskaraz aritu beharrean euskararen alde zerbait egitea
(errezatzea balitz bezala) balitz kontua, sakrifizio fisiko pixka batekin gainera.
Zenbakiko azken orrialdeetan argitaratu zen beste artikulu bat oraindik gordi-
nagoa zen politikoki, Korrikaren auzia ezker abertzalearen eta EAJren dikoto-
miaren logikan irakurtzen zuelako. 

Partido Nacionalista Vascoren alkate guziek beren footing saio mesede-
garri espektakularra egin dutelarik, euskararen jai handi hau ospatzen ari
zelarik, ezkilek eta bulunba guziek adar jotze galanta eskaini digute. Ezker
aldetik jarri dieten probatxoan garaile atera dira eta denok kontent. 
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Eta halaxe amaitzen zuen. 

Euskalduntzeak eta Alfabetatzeak dituzten akats eta arerio guzien kon-
tra joan beharrean, zergatik ez munta, denok, berezkuntzarik gabe, elkar-
tuko gaituen lasteraldi folklorikoa? Aseptikoa, kutsu eta nabarmendu ide-
olojikorik gabekoa, betikoena alegia.

Kritika haren atzean aurretik jada azaldu den auzi bat zegoen, hau da, eus-
kalduntzeko lanetan ezker abertzalea (arestian aipatu zentzu zabalean) zegoe-
la nagusiki sentitzen zutela Oh! Euzkadikoek, eta EAJ oztopo zela ez gutxitan
(euskara batua eta h-aren auzian, esaterako). Horregatik mintzen zituen seni-
detasun horrek, azkenean EAJk politikoki abantaila hartzeko eta bere burua
zuritzeko egiten zuela uste zutelako. 

Gaurtik begiratuta, Korrika oso errotuta dagoela aintzat hartuta, akaso arra-
roa egiten da kritika hori, baina neurri ona ematen du aldizkarietako joera kri-
tiko zorrotzaz jabetzeko. Hala ere, duela gutxi Atxagak berak antzeko adieraz-
pen batzuk egin zituen Korrikan parte hartu ondotik. Ekimena ez zegoela gaiz-
ki, baina ez ote zen gehiegizkoa euskaldunok festarako dugun joera, zuzenean
dagokionaren gainean lanean ipini beharrean. 

Ramon Etxezarretak sinatutako lehen artikulua ere, Euskal larridura, zenba-
ki hartan azaldu zen. Euskal Herriaren eta euskal identitatearen izaerari
buruzkoa zen, eta gutxi-asko Izagirrek eta Saizarbitoriak aurreko urteetan
jorratutako bideari jarraitzen zion. Hau da, euskal kulturaren normalizazioa ez
zela soilik beste kulturen mimetizazio hutsaren bidez egin behar argudiatzen
zuen, bestela euskal kulturarenak egingo zuela. 

Geure kultura geure kriterioek epaitu behar dute, eta orduan bilatuko
dugu geure benetako identitatea. Kultur propioaren normaltzeak ez du esan
nahi besteen pareko erreferentziak aurkitzea, alderantziz baizik besteek ez
duten sintomatolojia bat aurkitzea, geure kritikotasun propio bat bilakatzea. 

Horren guztiaren arrasto handirik ez zegoela salatzen zuen eta bai ordea
kanpoko ereduak kopiatzeko joera. Nahiko modu ezkorrean, ez bada katastro-
fistan amaitzen zuen artikulua. 

Gaur gaurkoz, eta notizia hoberik ez datorkigun bitartean, euskalduna
izatea desgrazia bat, deskalabro bat ez ote? Hizkuntza osatu bat ez dugu,
botere politikoari berriz urrutitik ere ez diogu usainik hartu, krisi ekono-
mikoak burlarik handiena geuri egingo digu, besteek bai bait zekiten ezer
gutxi zirela, eta guk berriz uste genuen...
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Joxe Azurmendiren bigarren artikulua ere aski interesgarria zen. Guillaume
Apollinaireren jaiotzaren ehungarren urteurrena aprobetxatzen zuen poetaz ez
ezik euskal literaturako arazo konkretu bati buruz idazteko. Apollinaireren bizi -
tza eta obraren zenbait zertzelada emanda, hark ekarritako berritasun batean
jartzen zuen arreta: hizkuntza literarioaren berrikuntza hizkuntza piktorikoa
medio. Haren arabera, berritasun piktorikoek eragina izan zuten literaturan;
egiazki, ez piktorikoek soilik baizik eta beste diziplina artistikoetakoek oro har.
Perspektiba konparatista hori funtsezkoa da abangoardiak ulertzeko, ezagun
denez, diziplina arteko gurutzaketa ugari eman zirelako, eta artista, idazle, musi-
kari eta enparauek humus teoriko-estetiko antzeko batean murgilduta ibili zire-
lako. Hori guztia faltesten zuen, hain justu, euskal literaturaren kasuan. Ez zuen
ikusten harremanik euskal literaturaren eta euskal arte piktorikoen artean, eta
hala, hizkuntza literarioaren berrikuntza zail ikusten zuen. “Euskal idazleak eta
euskal pintoreak, bi sektore aparte dira, ez dute elkar fruktifikatzen, ezta elkar
ukitu ere, ikusi ere, kasu aparte batetan salbu. Euskal idazleak bere hizkuntzaren
bakardadean lan egiten du”. Eta horren ondorioa garbia zen. 

Euskal idazlearen hizkuntza berrizteak (irudiak, espresioak...) nahitaez
erdarazkoen kopia izan behar du hein haundi batetan. Bere baitatik desa-
rroilatzeko posibilitate oso gutxi du. Desarroilatzen den moduan –tantaka
alegia, ez mogimendu koherente dinamiko bezala, bere barreneko inda-
rrez– euskal literaturan kantak, teatroak, poesiak, propagandak, narrati-
bak, saioak, etab. ere apenas elkar fruktifika lezakete gauza haundirik. Eta
zer esanik ez, literaturak eta hiztegigintzak, esate baterako, edo hizkuntza-
ren normalpenak eta berrizte literarioak. Berez eta automatikoki ez da
elkar fruktifikapenik gertatuko. Zirkulu aparteak dita, bakoitza bere mun-
duan. Irloteak, erdal mundu batetan.

Gaiak, jakina, erlazio zuzena zuen aipatutako aurreko artikuluan Etxezarre-
tak planteatutakoarekin. Auzia eredu propioak sortzea zen, baina horretarako
aukerak ez ziren oso ugariak. Berrikuntza propiorako bideak zirriborratzera
ailegatzen zen, ordea, Azurmendi: euskalkiak, kanta zaharrak, saio estilistiko-
ak, autore zaharrak, herri literatura eta itzulpenak. Horretaz gain Iparraldetik
oro har asko ikas zitekeela esaten zuen. Iparraldearen aipamen hori bi zentzu-
tan behintzat uler zitekeen. Batetik, euskal literatura klasikoan pisu handia
duelako han sortutako literaturak, zer esanik ez hizkuntza literarioaren osae-
ran. Bestetik, beste zenbait diziplinatan77 Iparraldetik etorri izan dira sarri
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askotan berrikuntza estetikoak, eta beraz, ildo berriak aurkitzeko Iparraldeak
arrasto ona eman zezakeela uste zuen Azurmendik. 

Seigarren zenbakiaren beste ezaugarri nabarmenetakoa musikari buruzko
artikuluen presentzia izan zen. Lehenengo artikuluan, Jose Ignazio Ansorena
Iker Bidegorrik sinatua, Leonard Cohenek Donostiako belodromoan emandako
kontzertuari buruz hitz egiten zen. Azaroaren 16an eman zuen, eta autoreak
sarreragatik 500 pezeta ordaindu zituela esaten du, askotxo bere irudirako,
nahiz eta kontzertuak izan zuen zer eskaini iraun zuen hiru ordu luzeetan.
Ansorenak, baina, ez omen zuen Cohenen musika ezagutzen eta emanaldia-
ren kritika aski negatiboa egin zuen. Batetik, Cohenen musika monotonoa iru-
ditu zitzaion. Horrez gain, Coheni laguntzen zion biolinjolearen partehartzea
ere ez zela egokia izan irizten zuen. Kanadarraren kontzertuaren kalitate eska-
saren kontrastean Cultura Musical izeneko zikloa ipintzen zuen, zeinetan goi
mailako orkestra eta musikariek jotzen zuten Victoria Eugenia antzokian hile-
ko laurehun pezetaren truke. Azkenik, kontzertuetako publikoaren jarrera ere
kritikatzen zuen, txalo errazegia eta kritikotasun falta nabaria zuelakoan. Esan
behar da Cohen 1980an pop musikako kantari nabarmenetakoa zela, kultuzko
musikaria, nahiz eta publiko aski zabala izan batez ere 1975ean argitaratu zuen
The Best of Leonard Cohen diskotik, zeina etxe ugaritako disko-jogailuan zegoen.
Testuinguru horretan, Ansorenaren kritikak, bada, gutxi zuen konbentziona-
letik eta, alta, irakurle bati baino gehiagori eragingo zion azkura. 

Cohenen kontzertuarekin bezain kritiko zen beste testu bat ere argitaratu
zen, sinatu gabe, Mikel Laboaren Lau-bost diskoari buruzkoa. Testua Laboare-
kiko kritikotasun faltaz kexatzen hasten zen, haren gaineko idolatria modukoa
kritikatzen. Potten literatur kritikarekin egin bezala, oraingoan musika kritika
eskasia gaitzesten zuten Oh! Euzkadin. Diskoko Orreaga eta Komunikazio-inkomu-
nikazio abestiak aipatzen ziren. Lehenengoaren gainean kritikak egindako zen-
bait interpretazioz trufatzen zen. Bigarrenari buruz, askotxo ez zuela balio eta
izan zezakeen balio guztia zuzenean izan zezakeela –ez diskoan grabatuta– esa-
ten zuen. Diskoak ezer gehitzen ez zuela eta mitoa eraitsi behar zela esaten
amaitzen zen: “Mitoz, profetez, leiendaz eta idolatriaz beterik gaudenez hauen
kontra ekiteari lan serio bat dela deritzogu. Laboaren garrantziak horrenbeste
merezi du”. Gaur egundik irakurrita kritika hori aski harrigarria suertatzen da,
halaber. Izan ere, ziur aski Laboaren diskorik goretsiena haren aurrekoa da,
Bat-hiru, baina Lau-bost ere aski disko azpimarragarria da Laboaren obra guz-
tian. Han dira, esaterako, aipatutakoez gain, Liluraren kontra, Izarren hautsa,
Langile baten galderak liburu baten aurrean, Herria eta hizkuntza, Xoxo beltza eta
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Martxa baten lehen notak. Horietako asko Laboaren oinarrizko diskografiaren
parte bihurtu dira denborarekin. 

Musikari buruzko hirugarren testuan, Euskal erromerian, hainbat herri-kanta
eta ereserkiren hitzak aztertzen zituen Jose Ignazio Ansorenak. Oriamenditik
hasita Hegoak ebaki banizkio eta Itziarren semea abestietaraino. Hitzon moldake-
tak aztertzen ziren batez ere, nola hitz batzuk aldatuta abestien esanahia era-
bat aldatzen zen, errepublikazaleena zen kanta bat faxistek fagozitatzeraino
(Si me quieres escribir). Testuak planteatzen zuen hondoko gaia zen nola bihur -
tzen den autore jakineko abesti bat herri-abesti kantuaren egilea ahazteraino. 

Herriak, inoren kanta bereganatzean, orrazkera berezia ematen dio, eta
orduan egiten da herri kanta, hain zuzen. Herriak bere bersioa egiten du
beti. Ez du jabego intelektualaren berririk, eta egile baten kanta ahoz aho
aldatu eta abesten du.

Apropiazio horiek sarritan, gainera, zentzu politikoa dutela gaineratzen zuen,
eta hala, banan-banan aztertzen ziren hainbat kantutarako lerro eta ahapaldiak. 

Sormen lanik ez, baina itzulpen bat argitaratu zuten seigarrenean. Alfonso
Rodriguez Castelaoren Sempre en Galiza liburuko zati batzuk euskaratu zituz-
ten, hain justu Euskal Herriaz zihardutenak. Soldaduzkatik bidalitako eskutitz
batekin –jada tradizio bihurtzen ari zena– ixten zen zenbakia. 

Oh! Euzkadi 7

Otsailean argitaratu zuten 1981eko
lehen alea. Sinatzaileak: Gotzon Egia,
Ramon Etxezarreta, Koldo Izagirre, Jose -
txo Lizartza, Ramon Saizarbitoria, Ibon
Sarasola, Joxean Muñoz. Hala ere, aurre-
ko zenbakiei jarraiki, ezarian geroz eta
artikulu gehiago sinatzen hasiko ziren,
baita talde sustatzailekoak ere. Kasu hone-
tan Ramon Etxezarreta, Josetxo Lizartza
eta Koldo Izagirreren lan bana agertu
ziren. 

Zenbakiko lehen artikulu luzea Oh! Euz-
kadi aldizkariari berari buruzkoa zen. Izan
ere, Eusko Jaurlaritzak emandako 250.000
pezetako dirulaguntza jasotzea onartu
zuten eta haren inguruan ironiza tzeko pro-
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fitatzen zuten lehen artikulua. Batetik, galdetzen zuten nola euskal kulturako zen-
bait profesionalizatze prozesuri (itzultzaileak, sariak) egin zizkieten kritikak ez
ote zetozen kontraesanean diru hori jasotzearekin; bestetik, diru jasotze horrek
ez ote zien askatasuna mugatuko gobernuari kritika egiteko. Bi eragozpenei ere
burlaizez erantzuten zieten; baina, edonola ere, garaiko gai garran tzitsu bat jarri
zuten mahai gainean, idazleen eta sortzaileen profesionalizazioarena. 

Ez dugu amateurismorik sakralizatzen, eta zentzu hortan gaizki deritza-
gu herri honetan euskararen arloan profesionalizatzeak dakarren mesfi-
dantza, ez gutxitan agresiboa.

Jeneralki irakasleen kasutik at euskal kulturaren arlotik bizi ahal izatea
ez dago ez ondo ikusia, ziur asko orain aspaldi ez dela borroka politiko
baten leku garbia zelako eta jardunaren helburuetako bat dirua irabaztea
izateak prostituitze kutsu bat ematen diolako jendearen aurrean, batez ere
gratis eta amore konbikzio hutsez jardun ondoren profesionalizatzearen
saltoa ematera ausartu ez denaren aurrean.

Puntu garrantzitsua da Oh! Euzkadiko bi sustatzaile nagusiek gerora eginda-
ko bidea kontuan izanik. Izagirrek idaztetik (ez soilik literatura, baina) atera
izan du bizimodua, autonomotan alta emanda alegia, eta Saizarbitoriak,
ordea, idaztetik kanpoko lan egonkorra eduki izan du, eta honenbestez, bere
lanorduetatik kanpoko tarteetan idatzi izan du. Bestetik, Saizarbitoriak azpi-
marratu izan ditu profesionalizazioaren arriskuak, hain zuzen idazketa librea
oztopa lezakeelakoan. 

Ohiko moduan, zenbakiaren giltzarri nagusienetako euskara eta euskal kul-
turari buruzkoa izan zen. Aurreko zenbakietan landutako hausnarketei segida
ematen zieten zenbait testutan. Guk ez dugu Euzkadirik gabeko euskara nahi, adi-
bidez, Euskaraz bai, baina sailaren jarraipentzat jo daiteke. Izan ere, euskara eta
klase sozialen arteko harremanaz mintzo zen. Hizkuntza markatuki marxista
erabiliz, EAJk euskara kooptatzeko arriskua zegoela gaztigatzen zuen, ordura
arte euskararen defentsa funtsean ezker abertzalearena izan zen bitartean.
Hala, eskuin autonomistak euskararen borroka eraldatuko ote zuen beldur
ziren, eta ondorioz, migrante espainiarrak, proletarioak zirenak ia osoki, eus-
karatik aldentuko ote ziren. Hau da, euskara botere autonomikoaren elitearen
ondare bihurtzearen arriskua ikusten zuten, eta horregatik eskatzen zuen
ezker abertzaleak iniziatiba hartzea. 

Borroka honetan, ezker abertzaleak zeregin nagusia du: euskara eskui-
naren atzaparretatik salbatzea, euskara nazionalizatzea, euskara sozializa -
tzea. Eskuin autonomistak ez omen du euskararik gabeko Euzkadi nahi.
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Guk ez dugu Euzkadirik gabeko euskara nahi (Euzkadi: independentzia
eta sozialismoa, gure proiektoan).

Aurreko zenbakietatik zetorren beste eztabaida bat Euskaltzaindiari buruz-
koa zen. Ikusi dugunez, laugarren zenbakian erakunde hark antolatutako
nazioarteko jardunaldiei buruzko erreportaje aski kritikoa argitaratu zen. Hari
erantzun zion, beste kritika batzuen artean, hurrengo zenbakian Iñaki Zubiza-
rretak. Ildo horri segika idatzi zuen, bada, J.R. (Josetxo) Lizartzak Euskaltzain-
dia mon amour. Laugarren zenbakiko testua berak idatzi ez zuela aitortzen
bazuen ere, bete-betean egiten zuela harekin bat adierazten zuen hasteko.
Haatik, Euskaltzaindia kritikatu baino lehen, haren lanaren aitortza egiten
zuen lehenik eta behin, eta batasunaren eta h-aren alde agertzen zen duda
gabe. Jarraian, baina, erakundearen zenbait erabaki kritikatzen zuen, batez
ere h-ari zegozkionak, hots, ze hitzek eraman behar zuten hatxea eztabaida -
tzen zuena. Bigarren pertsonan idatzitako kutsu literarioagoko zati batekin
amaitzen zuen, non, tonu umoretsuan, Euskaltzaindia andretzat jotzen zuen. 

Baina bizia sailak ere bosgarren alea izan zuen. Kasu horretan aditzari
buruzkoa zen. Batuak euskal aditzaren sistematizazioan aski lagundu zuela
aitortzen zuen eta batuaren eta Beterriko hizkeraren arteko zenbait ezberdin-
tasun aztertzen zituen: zenbait aditzen nor-nork eta nor-nori-nork forma
ezberdintasuna eta ahalera. Artikulu aski teknikoa, bistan denez.

Aleko euskarari buruzkoa testu batek ixten zuen, halaber. Aurreko zenba-
kietan egin bezala, iraganeko zenbait publikaziotako zatiak txertatu zituzten,
hizkuntzari eta haren egoerari erreferentzia egiten zizkietenak. Euskal-Erria, El
Guipuzcoano, El Fuerista, La Libertad eta La Unión Vascongada aldizkarietatik har-
tutakoak zehazki. 

Zenbakiko bi artikulu mardulenak, haatik, literaturari buruzkoak izan ziren.
Lehena, azkeneko zenbakietan agertutakoen ildotik, Joxe Azurmendirena,
Momentu honetan. Izenburuak iradokitzen zuen eran, momentuko literatur egoe-
raren errepaso modukoa egiten zuen. Lehenik, euskal literaturan gailentzen ari
omen zen bohemio poserako joera kritikatzen zuen. Euskal literaturara ere
modernitatea iritsi zelarik, nazioarteko modernitate hartako jarreren kopiatzat
jotzen zuen joera hori, eta zentzu handirik ez zuela gehitzen. Izan ere, haren
ustez XIX. mende amaierako Paris dekadentistak edo XX. hasierako abangoar-
distak gutxi zuen 80etako Euskal Herriarekin zerikusirik. Hau da, Theophile
Gautierrek ehun urte baino lehenago esandakoa, “pour épater le bourgeois”
hura, serioegi hartzen zutela batzuek salatzen zuen, batez ere beren ikonoklastia-
rako eta erlijio katolikoa kritikatzeko jaiduragatik. Joera horiek jada inor asalda -
tzen ez zutela zioen Azurmendik, originaletik deus ez izateaz gainera. 
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Neurri batean, bada, eta aurreko zenbakiko testuaren ildotik, aldizkariotan
(Oh! Euzkadin ez ezik Ustela eta Potten ere) agertutako zenbait joera heterodo-
xoren kritikatzat har zitekeen Azurmendirena. Ñabardurak egiten zituen ala-
baina. 

Koldo Izagirrek-eta eragin zuten astinaldia (orain urteren batzuk) era-
bat legitimoa zen dudarik gabe. Baina ez dut uste un fin en sí mismo izan
nahi zuenik eta ez izan beharko lukeenik. Geroxeago heldu direnen ba -
tzuek beti horixe egiten badute, ordea, beldur naizenez, mogimenduak
ekarri nahi ziguna bera geldiarazten dute azkenean.

Astinaldi hori Panpina Ustelakoa zela pentsa dezakegu, bost urte lehenago
argitaratutako manifestu harena. Halako denbora tartea ez zaigu handiegia
egingo, baina garai trumiltsu horietan huskeria ere ez zen. Modu honetan,
Azurmendirentzat, astinaldi haren osteko fenomeno literario eta kultural
garrantzitsuenak taldeak ziren. 

Azken aldi honetan interesgarriena, neri, fenomeno bezala, taldeak iru-
ditzen zaizkit euskal literatura berrian. Fokoak. Saizarbitoriaren edo Atxa-
garen inguruan, edo Bilbo aldean, Iruñean, Donostian, agertuz joan diren
foko gazteak.

Saizarbitoria eta Atxaga aipatzen zituelarik, bi foko garrantzitsuenetakotzat
jotzen zituen Pott eta Oh! Euzkadi bera. Honenbestez, kritikak kritika, berretsi
egiten digu aldizkariok euskal literaturan izan zuten eragina. 

Zenbakiko literaturari buruzko beste artikulua Gerraurreko eskola literaturaz
ohar batzuk izan zen, Izagirrek sinatua. Lehen esaldiak jada aldizkariko hiruga-
rren zenbakira eramaten gintuen, Saizarbitoriaren pedagogiari buruzko testu
hartara: “Gizarteak oso berandu aitortu du haurtzaroa (berdin zahartzaroa)
bizitza-sasoi autonomo bezala”. Artikuluaren abiapuntua, beraz, haurtzaroa-
ren balioestean oinarritzen zen, eta literaturari zegokionez, haur literaturaren
aintzakotzean. Horretaz gain, kontuan izan behar da orduntxe ari zela hasten
frankismo osteko lehen euskarazko irakaskuntza ofiziala urratsak ematen, eta
beraz, estreinakoz hartuko zuela pisua luze gabe euskarazko haur literaturak.
Izagirrek euskarazko haur literaturaren edo literatura pedagogikoaren histo-
riatxo bat egin zuen78, Joanes Etxeberri Sarakoaren latina ikasteko metodotik
hasita 36ko Gerra artekora. Euskarazko pedagogia ofizial baten faltan, baina,
Euskal Herriaren historian lehengai pedagogikoa gehienbat folkloretik hartu

166

78 Euskal Herrikoa ez ezik Kataluniako zenbait liburu eta saiakera pedagokiko hartzen zituen aint-
zat halaber.



izan zela azpimarratzen zuen, sehaska kantetatik zehazki. Hortik aurrerako
saiakerak aletzen joaten zen artikuluan, non Ixaka Lopez Mendizabalen
Xabiertxo nabarmentzen zen batez ere XX. mendeko material pedagogikoen
artean. Ezagun denez, zenbait belaunaldi –Bainaren belaunaldia barne– marka-
tu zituen materiala izan zen Xabiertxo.

Beste kultur gaiei zegokienez, Loyolako Herri Irratiak 20 urte izeneko artikulu
bat sinatu zuen Etxezarretak. Aipatutako irratiaren urteurrenean idatzia,
haren historia eta kritika egiten zuen aldi berean testuak. Jesuiten –irratiaren
jabe zirenak– bizkar trufa egiteko aprobetxatu ez ezik bertako gaitz eta bertu-
teei buruz ere baziharduen. Kritikak batez ere irratiaren zuzendari Ignacio
Arregiri zuzentzen zizkion, besteak beste garaiko bortizkeriazko gertakariak
kontatzeko moral bikoitzagatik. 

Ez dugu barkatzen herriak jaso zuena jesuitek kontrolatzea, ezta Ignacio
Arregiren egunonik ere, ez dugu barkatzen horren demokrazia izpiritua,
internaduko demokrazi hori, horren irakaskintza pribatu eta sotanaduna-
ren apolojia, terrorismoren apolojia, horrek uzkutik sartu nahi digun
hiperpeneuvekeria, ultrakeria, ezin dugu eraman horren hitz erdi bat bera
ere, ezin.

Benetan jasangaitza da Aita Arregik goizean emandako ETAren “asasi-
naketen” zerrenda entzutea, eta arratsalde berean Oterminek eskuin
muturrekoek burututako “atentatuaren” berri ematea. 

Adierazgarria da ETAren hilketa bati “asasinaketa” terminoa erabiltzeagatik
kexu ikustea Etxezarreta, zeren ikusiko dugun moduan, hain justu ETAren
ekintza baten ondoriozko posizionamendu etikoaren gorabeheran egingo
zuen eztanda neurri batean Oh! Euzkadik. 

Zazpigarren zenbakia argitaratu bezperatan Euskal Herriaren historiako
gertakari lazgarrietako bat jazo zen, Joxe Arregiren hilketa Polizia Nazionala-
ren eskutan. Otsailaren 4an atxiloturik, ostean jasan zituen tortura gogorren-
gatik hil zen Arregi Carabancheleko espetxeko ospitalean. Hilketaren harira
testutxo labur bat publikatu zen zenbakian, non idazlearen konpromisoaren
gaia mahaigaineratzen zen Noam Chomskyren hitz batzuk eta Dreyfuss afera
gogoan hartuz. Amaieran, kontu garbitzetxo bat ere bazegoen posdata gisa. 

P.D. Baina heriotz batzuek ez dute justifikaziorik, eta baldin balute are
okerrago, zeren argudio orok bengantza forma itsu bortitz eta primarioe-
naren erantzuna justifikatuko bailuke.

Ez da persona errukarriagorik dependentzia poliziakoetan torturatuta-
koa baino, eta tortura ez du ezerk justifikatzen. Baieztapen hau proposatu
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genien noizbait Euskal Herriko intelektual eta artista ospetsuenei beren
firmaz manifestu bezala argitaratzeko. Politikoki erabiliak izateko beldur
betikoa, ETAren egun haietako ekintza bat –torturaren instituzioa justifi-
katuko balu bezala– izan ziren protesta ez kaleratzeko aitzakiak. Intelek-
tual izeneko hoiek, jasan beharko dute, orain, Jose Arregi Izagirreren
heriotzaren zama.

Egiazki, handik aurrera euskal kulturan bilduko ziren manifestu, sinadura
bilketa eta enparauen aurreko eztabaiden aurrekaritzat jo daiteke hori. Kasu
honetan, Oh! Euzkadikoak argi eta garbi posizionatu ziren Joxe Arregiren
heriotzaren kontra. Hilabete batzuk lehenago, ETAren bi adarren indarkeria-
ren kontrako manifestua izenpetu zuten zenbait intelektualek –Xabier Lete,
Joxemiel Barandiaran, Julio Caro Baroja, Koldo Mitxelena, Eduardo Txilli-
da...–, 33en gutuna. Urte mordoxka baten ondoren, 2000. urtean, Isiltasuna
aterpe manifestua sinatu zuten 140 euskal intelektualek, tartean Oh! Euzkadin
partu hartutako hainbatek –Ramon Etxezarreta, Joxean Muñoz, Ibon Sarasola,
Gotzon Egia, Lourdes Oñederra, Anjel Lertxundi–, baina ez Izagirrek ez Sai-
zarbitoriak. 

Euskal klerigoei egindako zenbakiko elkarrizketa, berriz, Anizeto Zugastire-
na izan zen. Apaiza eta organo-jotzaile izateaz gain Zeruko Argiako zuzendarior-
de ere izana zen gerraurrean. Literaturari dagokionez, erlijio testuak idatzi
zituen batez ere, denak ere gipuzkeraz eta euskara batuari men egin gabe. 

Ohiko legez, itzulpenerako tarterik ere egon zen zenbaki horretan ere. Alde
batetik, James Joyceren A portrait of the artist as a young manen zati bat, Joseba
Sarrionandiak itzulia. Oharrean jartzen zuenez, 1980ko Gabon eguneko arra -
tsaldean amaitu zuen itzulpena Carabancheleko kartzelan. Hamarkada baten
buruan argitaratuko zen obra horren euskarazko itzulpen osoa, Literatura
Unibertsala sailaren baitan, Irene Aldasorok itzulia. Zenbakiko bigarren eta
azkeneko itzulpena King Crimsonen beste abesti batena zen, Epitaph izeneko-
arena. 

Oh! Euzkadi 8

Zazpigarrena atera eta bi hilabetera plazaratu zuten zortzigarrena, 1981eko
apirilean. Lehen zenbakietako kideen gorabeheren ondoren, taldea egonkor -
tzen ari zen: Jokin Ansorena, Juanba Berasategi, Gotzon Egia, Ramon Etxeza-
rreta, Koldo Izagirre, Josetxo Lizartza, Joxean Muñoz, Ramon Saizarbitoria.
Horretaz gain, azkeneko aleei jarraiki, geroz eta artikulu gehiago sinatzen
zituzten, kasu honetan erdiak baino gehiago jada. Bi kolaboratzaile ere izan
zituzten zortzigarrenerako, J.M. Zabaleta –Josu Zabaleta itzultzailea– eta Josu
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Landa, urtebete lehenago bere lehen poe-
ma liburua argitaratu zuen idazlea eta
Susa aldizkaria martxan jarri zuen kideeta-
ko bat. Oh! Euzkadiren bilakabidean eragi-
na izango zuen Landak gainera, aurrera-
go ikusiko dugun moduan. 

Euskarari buruzko bi artikulu mardul
eman zituzten argitara zortzigarrenean,
biak ere hertsiki zeudenak loturik literatu-
rarekin. Alde batetik, Gotzon Egiaren Lite-
ratura, euskara kaletarra (eta III), eta beste-
tik, Joxean Muñozen Literatura euskaldun
berria. 

Euskara kaletarrari buruzko seriea, iku-
si dugunez, bosgarren eta seigarren zen-
bakietatik zetorren, eta aldez edo moldez,
euskara kaletarrari bizitasuna txertatu
beharraz gaztigatzen zuen. Honetan, iku-

siko dugunez, norabidea apur bat aldatzen zuen, nahiz eta tematika orokor
berean kokatzen zen. Lehen biak sinatu gabe argitaratu baziren ere, hirugarre-
na Gotzon Egiak sinatua zetorren. Ez genuke esango, haatik, aurreko biak ere
Egiak berak idatzi zituenik, horietako bati buruzko aipamena aski distantzia
hartuz egiten duelako. 

Bestetik, hirugarren hori izan zen arazoa literaturarekin gehien lotu zuena.
Euskal literaturara irakurlego berri bat, euskaldun berriak, gehitzen ari zela
nabarmentzen zuen, zeinak soziologikoki gutxi zuen ikusteko euskaldun tradi-
zionalarekin. Sektore berri hori funtsean urbanoa zen, eta honenbestez, lite-
raturak ere eite hori hartzen ari zen geroz eta gehiago. Horretaz gain, irakurle
potentzialen zabaltzearekin eta euskara ikasleek erabiltzen zituzten testuen
ugaritzearekin, literatura mota batek –didaktikoak– pisua hartzen hasia zen
orobat, ekonomikoki muntakoa izateraino. Artikuluan aipatzen ez zen arren,
garaiko joera horren adibide argiena ziur aski Xabier Gereñoren nobelak
ziren, zeinak propio zeuden euskara erraz batean idatziak, euskara ikasleei-eta
begira sortuak. Hala, Egiak euskal literatura urbanoaren historiatxoa aldarri-
katzen zuen, eta zehazki, Biktoriano Iraola Aristigieta idazlearen figura. Egiaz-
ki, XIX. mende amaierako eta XX. hasierako Donostiako idazle eta kultur
arloko jendeak osatu zuen taldearen parte zen Iraola, non, besteak beste, Jose
Manterola, Frantzisko Lopez Alen, Martzelino Soroa, Pepe Artola, Toribio Al -
tzaga, Antonio Arzak eta Serafin Baroja kokatzen ziren. Irakurlego berrirako
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literatura berria, bada, Iraolaren lanen ereduan oinarritu beharko litzateke
garaiko euskal literaturako beste batzuetan bainoago Egiaren aburuz.

Baina bere [Iraolaren] garaikide prosisten lan ezagunagoek, hala Txo-
min Agirreren baserritar eta arrantzaleek nola Pedro Miguel Urruzuno
apaiz elgoibartarraren umore zarpail eta infantilak, nekez eskein liezagu-
kete egungo narrazioak irrikiz behar dituen tradiziozko erreferentzi garbi-
rik. Didaktisko-moralismoak oro bazterturik (Peru Abarcarenean hasi eta
Garoa edo Kresalaraino guztiz bizirik dirautenak), lirismo purtzil guztiak
gaindituz (Arrese y Beitia-ren prosa poetikoa zeharo kutsatzen duena), Ira-
olak euskal giro urbano batek eskeintzen dituen hariaz josi zuen bere pro-
sa labur eta zoragarria, hizkuntza kaletartu eta lotsagabe batek ematen ziz-
kion ahalmenak sano profitatuz. Bere ohorerako, ez zuen gainera sekula
erdaraz izkribatu, guk dakigunez bederen. 

Muñoz gehiago lerratzen zen euskara eta politikaren arteko harremanetan,
edo hobeki, euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzera eramaten zuten zio-
etara eta euskaldun zahar eta euskaldun berrien arteko bereizketara, biak ere,
zioak zein bereizketa, aski politikoak. Euskararen alde lerratzeko motiboak ere
halakoak baitziren Muñozen arabera: “Gu euskarari lotzen bagatzaizkio ez da
edozein hizkuntzaren moduko tresna delako, gure hizkuntza edo hizkuntza
nazionala delako baizik; hitz hoien inguruko sentidu guztiengatik hain zuzen”.
Hala, euskara ideologia batekin lotzen zuen ez si ez no, hari esker ari zen bizi-
berritzen eta horri eutsi behar zitzaion gutxi-asko. Baina hastapeneko kontsi-
derazio horiek eginda, euskaldun berri eta zaharren problematika jorratzen
zuen esan bezala. Beren erlazioa asimetriko irudikatzen zuen: euskaldun zaha-
rra iaioa da ahoz eta hankamotza idatziz eta euskaldun berria, aitzitik, ahozko-
an arazoak ditu baina, alfabetatua delarik, taxuz moldatzen da idatzizkoan.
Dikotomia hori euskara bizi eta euskara korrektoaren artekoan zertzen zen
halaber; euskaldun zaharra euskara biziaren jabe litzateke eta berria, aldiz,
euskara korrektoarena. Bereizketa horiek gaindituz Muñozek euskaldun osoa-
ren79 figura aldarrikatzen zuen, ahoz zein idatziz ondo moldatzen zen euskal-
dunarena alegia. 

Hizkuntzak berak izan behar zuen, lehen lehenik, gai, erakutsi ahal iza-
teko eta edonori edozein arlotan lege erabilgarriak eskeintzeko kapaz. Eus-
kaldunak hitzez nahiz idatziz izan behar du euskara erabiltzeko gai. Euskal-
dungo alfabetatuaren zeregina arlo guztietan erabil daitekeela frogatzea
da, leksiko lanetan arituz, klaseak euskaraz emanez eta euskaraz eman
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direla azpimarratuz, euskara besteen mailan dagoelako froga permanente-
an. 

Hala, euskara oso bat zen helburu, euskara bizi eta aldi berean korrekto bat.
Hala ere, artikuluaren amaieran egiten zuen biraketa zen ziur aski interesga-
rriena. Bizitasuna tradiziotik ez ezik sormenetik etor zitekeela azpimarratzen
baitzuen, eta beraz, euskaldun berriaren lana ere izan zitekeela hori. Horrekin
lotuta, euskara jatorraren kritika egiteko baliatzen zuen, zentzu saizarbitoria-
noan noski. 

Baina defensari utzi gabe, bizitasun guztiak antzinekoak izatea superatu
egin beharko dugula, posibilidade berriak esplotatzeko, euskaldun
zahar/berrien artekoa deuseztatzeko. Bereizketa horrek batzuren eskasta-
sun ia definiziozkoa sanzionatzen duelako, eta are gehiago bizitasuna jator-
tasunarekin bakarrik identifikatzen badugu. Kaso egin behar, komunikatu
eta euskaraz komunikatu nahi duen “euskaldun berriari”, sortzen dituen
esaldi, esakera eta hitzak, gramatika eta hiztegitan ez azalduagatik ere, eus-
kararen hesparrura bilduz.

Eta sormen horretan elementu pribilegiozkoa litzateke hain justu literatura.
Hanka bat iraganean, tradizioan, eta beste bat sormenean, etorkizunean, izan-
go luke literaturak, eta horregatik litzateke euskaldun berriaren aliatu bikaina.
Horra euskara moderno batek eta euskal literatura modernoa zergatik eskutik
joan behar zuten defendatzen zuen beste argudio pisuzko bat. 

Literaturari buruzkoa zen Izagirrek zenbakirako idatzi zuena orobat, eta
aurreko zenbakian idatzi zuenaren jarraipentzat jo zitekeen. Ahozko narragin -
tza eta haurrak izenburuarekin, pedagogiaren eta literaturaren arteko harrema-
naren kezkarekin jarraitzen zuen, eztabaida gaia Euskal Herrira eta euskal lite-
raturara ekarri nahian. Ikastoletako arazo bat planteatzen hasten zen. Zenbait
adituren ikerlanak oinarri, eskolako lehen urteak haurraren hizkuntzaren
ikasketan funtsezkoak direla azpimarratzen zuen, eta hala, ezinbestekoa dela
lan hori ikasgeletan taxuz egitea. Euskararen egoera diglosikoan are gehiago
gainera. Ume askorentzat eskola zen (eta da, oraindik ere) euskara jasotzen
zuten lehen lekua; eskolak zituen euskalduntzen. Etxetik euskara zekarten bes-
te zenbaitentzat, aldiz, alderantziz zen; ikastolan ikasten zuten erdara eta
moteltzen zitzaien euskara. Gizarteko aldaketak (teknologiak eta beste) ahoz-
ko hizkuntza geroz eta ahulago uzten ari zirelarik, premiazkoa zen Izagirreren
ustez alderdi horren lanketa. Testuinguru horretan ahozko narraziogintza
ahaztua zegoela salatzen zuen, beti aipatzen zela bertsolaritza Euskal Herriko
ahozko tradizio moduan baina ia inoiz ez narraziogintza. 
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Bertsolaritza erakusten dugu beti euskal izpirituaren ispilu bezala, ahoz-
ko narragintzak ere bere garrantzia izan duela erreparatu gabe (Astiz,
Anduaga, Barandiaranen kontalari guztiak...) eta gure ipuin tradizionalek
maila literario estimagarria dutela.

Ipuin kontalaritza goratzen zuen, bada, telebistaren pasibotasunaren aurre-
an. Horregatik, ikastoletan kontalaritza gehiago landu behar zela aldarrika -
tzen zuen, ahozko hizkuntzaren lanketarako tresna bikaina zelakoan. Autore
mordoa aipatzen zuen testu landua idatzi zuen Izagirrek, eta gaiari errepara-
tuz gero, gaurkotasun handia izaten jarraitzen duena, bistan denez. 

Mikel Hernandez Abaituak testu erudito samarra prestatu zuen zenbakira-
ko. Literatura eta mitologiatik abiatzen zen, Pandoraren mitoa azalduz, garai-
ko gizartearen kritika egiteko ondoren. Pandoraren mitoaren eta bere kide
bibliko Evaren pasartearen izaera matxista salatzen zuen hasteko. Ondoren,
lotura ez oso agerikoan, gizarte teknifikatu eta informatikoaren zenbait gaitz
aletzen zituen, besteak beste Chomskyren zenbait ideia lagun. 

Komunikabideak ziren Oh! Euzkadikoen beste kezka gai nagusienetakoa eta
zortzigarrenean haiei buruzko testu bat argitaratu zuten. Aurreko hainbati
jarraiki eta garaiko eztabaida handienetako bati erantzunez, telebista hartzen
zuten hizpide lehenik. Eszeptiko ageri ziren euskarazko telebistak ekarriko
omen zituen dohain ororen gainean, eta berriro salatzen zuten euskara aitza-
kiatzat hartuz dena justifikatzeko zegoen joera, Euskaraz bai baina seriean sala-
tu zutena hain justu. Hala, kultura normalizatu batean telebista izango zela
medio indartsu eta funtsezkoena onartzen bazuten ere, akaso euskal kulturan
ezberdin izan zitekeela gaztigatzen zuten. Telebistaren aldean, bada, identifi-
katuagoa sentitzen ziren irratiarekin: “Irratiak, bidalitako mezuari erantzuteko
posibilitate gehiago onartzen ditu eta geronek geuregandik gertuago sentitzen
dugu telebistaren begi majikoa baino”. Irrati nazional bat sortzea premiazkoa-
gotzat jotzen zuten honenbestez. Hilabete gutxi batzuk baino ez ziren falta
EITB martxan jar zezaten. 

Beste testu laburrago batean komunikabide konkretu bat kritikatzen zuten,
ohiko tonu zorrotz eta zuzenaz: Ere aldizkaria. 1979ko irailean sortua, medio
bilinguea zen, Egin egunkaritik irtendako zenbait kazetarik osatu zutena. Egi-
nekin aski kritiko izan baziren Oh! Euzkadikoak aurretik, Ererekin ere beste
horrenbeste. Kasu horretan aldizkariak zuen izenburuak jartzeko modua kriti-
katzen zuen, ustez umore ukituarekin osatzen zirenak baina haientzat gustu
txarrekoak zirenak. 

Esan bezala, zortzigarren zenbakiko kolaborazioak J.M. Zabaleta eta Josu
Landarenak izan ziren. Lehenak euskal liburugintzari buruzko zerrenden
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inguruan idatzi zuen. Juan San Martin hasi zen euskarazko produkzioa zerren-
detan sailkatzen eta ondoren Joan Mari Torrealdaik ekin zion lan berari (eta
oraindik ere horretan darrai). Zabaletak, bada, sailkapen horien irakurketa
kritikoa egiten zuen, eta irizpide kualitatiboen beharra azpimarratu, batez ere
euskararen normalizazioari begira.

Titulu zerrendak bakarrik, eta eduki azterketak bere hutsean, ez digu
balio, eragin soziala ezagutu behar dugu, eta horrela bakarrik asmatu ahal
izango dugu idazle, argitaletxe eta interesatu guztiok eragin gehiago iza-
ten.

Josu Landak, berriz, aldizkarietako (batez ere Izagirre eta Saizarbitoriaren)
gai errepikatuenetako bati heldu zion: Jorge Oteiza eta euskara. Muga aldizka-
rian artikulu bat argitaratu zuen Oteizak zenbait gogoeta linguistikorekin eta
haien harira idatzi zuen Landak Quo vadis, Jordi?, burlaizez idatzi ere. Besteak
beste “sonema” kontzeptua asmatu zuen Oteizak, eta Landak kontzeptu hori
ez ezik Oteizak proposatutako teoriak uzten zituen irrigarri erreparo handirik
gabe. Artikuluaren amaiera irakurtzea besterik ez dago ikusteko testu osoaren
tonu trufatia. 

Besterik gabe, eta gehiago ez luzatzeko, agurtzeko ordua iritsi zaigu. Eta
herrialde saindu eta autoktono honetan Oteizaren diszipulo zintzo izatea
baino ohore handiagorik ez dagoenez, metodo sonematiko batez saiatuko
naiz agurra ematen (poetika 1 delakoan daudenok bere ezjakintasunez
jabe daitezen, eta poetika 2 delakoan daudenok huts ortografikoetaz ohar-
taraz nazaten: $6&–!okipé, Þ123? kafôéù, 8hi9o(vc(cv)vc)iñ ¿? in ferroçia-
ri”“ferro/bv %%%, *.

Aldizkaria Telesforo Monzonen figuraren beste aldarrikapen batekin eta
itzulpen batekin amaitzen zen. Joyceren beste itzulpen bat zen, kasu honetan
fikzioa baino haren Escritos críticosetik hartutako zenbait zatiren euskarapena.
Itzulpenaren jatorria zehazten bazen ere ez zen itzultzailearen izenik ageri.
Testuak irlandar hizkuntza eta kulturari eta Irlanda eta Ingalaterraren arteko
nazio gatazkari buruzkoak ziren. 

Oh! Euzkadi 9

Bederatzigarrena 1981eko maiatzean argitaratu zuten, aurrekotik hilabete
bakarrera. Sinatzaileak honakoak izan ziren: Jokin Ansorena, Juanba Berasate-
gi, Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Mikel Hernandez Abaitua, Koldo Izagi-
rre, Josetxo Lizartza, Anjel Lertxundi, Joxean Muñoz, Ramon Saizarbitoria.

173



Horietaz gain bi kolaborazio ere ageri
ziren, Joxe Azurmendiren eta Txillardegi-
ren testu bana. Zenbakiaren ezaugarri
nagusia aurretik zetorren tendentzia
azken muturrera eraman zutela da, alegia,
artikulu guztiak, salbu eta bat, indibidual-
ki sinaturik joan zirela.

Euskararen aferari zuzenki heltzen
zion lehen artikulua Jokin Ansorenarena
zen, Dialektolojia euskaldunon jakintza. Dik-
tadura ondorengo euskararen instituzio-
nalizazioaren hainbat keria aipatzen
zituen, horien artean “titulitisa” eta beste
zenbait plangintza arazo. Batez ere oposi-
zio eta ikasketa maila batzuetan
(COU/UBIn) euskara gaitasuna frogatze-

ko dialektologia ezagutza eskatzen zutela kexu zen, hori espezializazio bat bai-
zik ez zela argudiatuz. 

Etxezarretak ere hizkuntza kontuak aipatzen zituen Baina gozo artikuluan,
Baina bizia seriari keinu egiten ziona. Euskara batutik aldentzeko zenbait saia-
kera idatzizkok eragiten omen zuten gozamenaren inguruan ironizatzen zuen
besteak beste. Alabaina, testuan egiten zuen bereizketa interesgarria idazlea-
ren eta eskritorearen artekoa zen. Haren arabera, eskritorea bere gelatik gizar-
tetik aparte idazten zuena zen, idazle aristokrata-edo. Idazlea, ordea, idazle
militantea litzateke, euskara bultzatzeko ahaleginetan edo gisako herri-lanetan
ibiltzen dena halaber. 

Gai horiek jorratzen zituen testu mardulena, baina, Azurmendik idatzia
izan zen: Euskara batua eta euskara literarioa. Euskara batua, bizitasun faltagatik,
literatura egiteko traba zela zioen iritziari kontra egiteko idatzi zuen artikulua.
Hiru ohar egiten zituen uste hari aurre egiteko. Batetik, ez zela inoiz zehazten
zertan egiten zion traba euskara batuak literaturari, edo zer bizitasun proble-
ma konkretu zituen. Bigarrenik, idazle mordoxka zegoela (Mitxelena, Txillar-
degi, Lekuona, Gandiaga, Lete, Saizarbitoria...) euskalkian idaztetik batuan
idaztera pasa zena arazo eta bizitasun falta handirik gabe. Bizitasuna falta
bazen ez zela batuagatik zioen, ezpada hizkuntzaren egoera diglosikoagatik.
Hirugarrenik, euskara batua hizkuntzalariek bainoago idazleek (Mirande,
Aresti, Txillardegi) egin zutela gogorarazten zuen; haiek jarri zituztela, Eus-
kaltzaindiaren Arantzazuko 1968ko batzarra baino lehen, hizkuntza estanda-
rraren oinarriak. 
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Beste arazo batzuk ere planteatzen zituen Azurmendik: euskara batuaren
balioa antzerkian, euskara batuaren definizioa eta euskara batuak (zenbaite-
tan) eragiten zuen arrotz sentipena. Denetan, baina, batuaren aldeko koka -
tzen zen dudarik gabe. Batuari egozten zitzaion arazoa ez zela propio harena
esanez amaitzen zuen hala. 

Baina honekin batuarena baino gehiago edozein hizkera literariorena
den problema bat jo dugu, hots, batuaren problema espezifikorik ez den,
baina edozein hizkera literariorena delakoxe batuarena ere baden proble-
ma: hizkera literariorik ez dagoela alegia (ez batuan, ez euskalkietan).
Egin egin behar dela. Eta egin nola egiten den, hizkera arruntari buruz
literario gisa espezifikatuz. 

Hurrengo zenbakian ildo hori Jan Mukarovskyren ideia batzuk lagun gara-
tuko zuela aurreratzen zuen.

Esan bezala, bederatzigarren zenbakiko beste kolaborazioa Txillardegirena
izan zen. Artikuluaren hasieran kontatzen zuen nola sortu zen kolaborazioa.
Etxezarreta eta Lizartza joan zitzaizkion kolaborazio eske, eta halaxe idatzi
zuen Iraultzaileak eta pasotak. Gazteei pasotismoa egozten omen zitzaien, baina
Txillardegiren aburuz pasotismoa gazte zein nagusien kontua zen. Hala, paso-
ten disekzioa egiten zuen. Hasteko, eskuineko ongizonak jotzen zituen pasota
nagusitzat, hots, sistemaren alde dauden familia oneko apolitikoak. Progreek,
berriz, beste pasota kategoria bat osatzen zuten, pasota ilustratuak bere hitze-
tan, iraultza hitzetan erabiltzen zuten arren benetan sisteman ondo integratu-
rik bizi zirenak. Horren aurrean iraultza eta klase borroka zen Txillardegik
aldarrikatzen zuena. Testuaren bukaeran ezker abertzaleari kritika egiten zion
baita ere.

Euskal ezker abertzalerik ez dagoela esan behar da. Ezker abertzaletzat
hartu ohi diren indar batzuk, klase-burrukaren ukaera pratikoan bizi baitira,
eta erdararen sendoketaren alde jokatzen baitute “Euskadi”ren izenean.

Berriz ere ikusten dugu hemen “ezker abertzalea” zentzu zabalean ulertzen
dela, ez alderdi zehatz bati atxikia. 

Oteizarik ere ez zen falta izan bederatzigarren zenbakian. Kasu honetan,
haren defentsan agertu zen Hernandez Abaitua aurreko zenbakiko Landaren
erasoaren ondotik. Landaren tonu burlaizezkoa kritikatzen zuen, Oteizak zer
kritikatua izanagatik ez zuela merezi halako mespretxuko hitzik. Hasteko
espainieraz ere euskarari buruz idazteko eskubidea aldarrikatzen zuen. Beste-
tik, sonematika zela eta, Oteizak plazaratuta zenbait ideiaren interesa azpima-
rratzen zuen halaber, eta haren ideien kritika konkretuagoa egiten zuen, beti
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ere oso tonu lagunkoian, zerikusirik ez zuena Landarenarekin edo Izagirre
edo Saizarbitoriak Oteizari berari buruz idatzitakoekin (nahiz eta azken
horiek ez zituen aipatzen Hernandez Abaituak). Esan bezala, Landa eta Her-
nandez Abaitua Susa aldizkariaren sortzaile eta kide ziren, eta 1981eko maiatz
horretan bertan argitaratu zuten aldizkariaren hirugarren zenbakia. Ordura-
ko, baina, Hernandez Abaituak Susatik erdi kanpora ikusten zuen bere burua
(Hernandez Abaitua, 2010, 65). 

Futbolari buruzko bi testutxo ere publikatu zituzten. Aste batzuk baino ez
ziren Realak bere lehenengo Espainiako futbol liga irabazi zuela Gijonen, eta
haren harira idatzi zuten Lertxundik eta Muñozek. Lertxundirena, 50 kanpeo-
nato eta gero hau!!!, zen bietan literarioena. Halako bakarrizketa nahasi bat ida -
tzi zuen, liga irabaztearen ondorengo hainbat hausnarketa nahastuz: ospakizu-
nak, Donostiako alkatearen –Jesus Maria Alkainen– harrera, Ormaetxea Rea-
leko entrenatzailearen adierazpenak, eta abar. Oh! Euzkadiko eta lan honetan
aztertutako gainerako aldizkarietan hain presente zegoen estilo bizi eta ironi-
koan dago idatzia.

Muñozek futbola eta politikaren harremanaz ziharduen gehiago, aurretik
Izagirre eta Saizarbitoriak idatzitako zenbaiten ildotik: “Batasuna ezinezkoa
bihurtzen ari zaigu politikan eta politikatik urrun ari gara bilatzen (eta aurki -
tzen) anaitasunerako arrazoia, nazio sentitzeko indarra”. Futbola politizatu
baino nazionalizatu zela adierazten zuen, eta politikoki neutrotzat jotzen zela
nahiz eta benetan politikoki erabili erabiltzen zen. Hori esplikatzeko Enrique
Castro Quini jokalariaren kasua aztertzen zuen. F.C. Barcelonako jokalari zela,
bahitu egin zuten PRE izeneko talde batekoak omen ziren bi morroik80

1981eko martxoaren lehenengoan. Hilabete bereko 25ean askatu zuen poli-
ziak Quini Zaragozako tailer mekaniko batetik. Muñozek salatzen zuen nola
gertakari hori politikoki erabilia izan zen, futbolaren itzala lagun, “terrorismo-
aren” kontra egiteko, nahiz eta bahitzaileek motibazio politiko konkreturik
eduki ez. Aurretik ere, Oh! Euzkadin zein aurreko publikazioetan, Izagirre eta
Saizarbitoriak salatutako terrorismoaren kontrako ideologia (vengan de donde
vengan) kritikatzen zuen Muñozek ere. 

Biolentzien aurrean erabiltzen ditugun judizioak moralak izaten dira
eta gertakizunen arabera aldakorrak, erlatiboak, beraz. Balantzatsuak. Kol-
pe gogor baten ondorioz alde batera ala bestera erabaki beharra plantea -
tzen da. Balantzaren plater batean jartzeko arrazoien faltan, futbolaren
neutraltasunak, garbitasunak, inozentziak irabazten du.
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Kasu honetan, baina, futbolarekin erlazionatzen zuen ideologia hori Muño-
zek, Quiniren kasutik tiraka, beste adibide batzuk ipintzeko. Garaiko espainiar
Estatuko kirol kazetari ezagunena, José María García Butanito, aipatzen zuen
esaterako. 

“Butanito”k futbol ikuskariaren kalidadea epaitu baino gehiago, futbo-
laren (kirolaren) soziolojia permanentea egiten du. Bertan Arrazoinaren
txartelak banatuz murgiltzen da, kaso bakoitzean errudun eta errugabea-
ren arteko bereizketa tajanteak eginez.

Futbolaren ustezko izaera politiko neutroaren mesfidati izateko gaztigatzen
zuen, bada, Muñozek.

Koldo Izagirrek bi testu publikatu zituen bederatzigarrenean. Laburrena
testu politikoa zen. 1981eko urtarrilean Luis Suñer enpresaburua bahitu zuen
ETA (pm)k. Apirilaren 13an askatu zutelarik, egun gutxiren buruan Euskadi-
ko Ezkerrako abokatu Pedro Ruiz Balerdi atxilotu zuen poliziak bahiketarekin
zerikusia zuelakoan81. Balerdi horixe zen Oh! Euzkadi 0 zenbakian sinatu zuen
Periko Balerdi, eta Saizarbitoriaren zinegotzi kidea izandakoa Donostiako
Udalean. Horren harira HBko Periko Solabarriak bahiketari buruz esan zuen
besteak beste hobe litzatekeela lortutako dirua euskal kulturari emango balio-
te. Izagirrek adierazpenok kritikatu zituen, batetik poliziaren bertsioa ontzat
ematen zuelako eta, bestetik, euskal kulturarekiko gurasokeria adierazten
zutelako: “«Euskal kultura» bere buruaz arduratzeko gauza ez baldin bada, utz
dezagun bakean hiltzen. Baina karitaterik ez”. 

Beste testua luze eta sakonagoa zen. Antonio Olabarrietari, Jose Joaquin de
Clararrosa ezizenekoari, buruzkoa zen; Euskal Herriak eman duen “masoirik
sonatuena”. Artikuluak Euskal Herriko masoneriaz ziharduen, eta Olabarrieta-
ren biografiatxo bat egiten zuen; pertsonaia aski ezezagunaren aldarrikapen -
txo bat azken batean. 

Zenbakiko testu sinatugabe bakarra Joxe Mari Iparragirreren gainekoa zen.
Ehun urte bete ziren urte hartan Iparragirre hil zela eta hori zela eta idatzi
zuten testua, aldizkariko tonu ohikoan, bigarren pertsonan idatzia, Iparragirre
berari zuzenduz alegia. Egokiera aprobetxatu zuten Euskadiko hiru ereserkien
auziaz ironizatzeko. Eztabaidan baitzegoen garai hartan Euskadiko ereserkia
zein izan behar zuen. Hiru aukera ziren aipatuenak: Eusko Gudariak, Gernikako
Arbola eta Gora ta Gora. Ezagun denez, Iparragirre izan zen Gernikako Arbolaren
egilea eta horregatik lotzen zuten kontu bat bestearekin. Garai hartan orain-
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dik erabakitzeke zegoen zein ereserki aukeratu, 1983ko apirilaren 14an eraba-
ki baitzuen Eusko Legebiltzarrak Gora ta Gora hautatzea82. 

Alea aurrekoaren moduan amaitzen zuten, Joyceren idazki kritikoen itzul-
pen batzuekin, horiek ere, aurrekoak bezala, Irlanda-Ingalaterra harremanaz
eta abertzaletasunaz. 

Oh! Euzkadi 10

1981eko ekainean plazaratu zen
hamargarren zenbakia, aurrekotik
hilabetera. Sinatzaileak, azken zenba-
kietakoak ziren: Jokin Ansorena, Juan-
ba Berasategi, Josu Zabaleta, Gotzon
Egia, Ramon Etxezarreta, Koldo Izagi-
rre, Mikel Hernandez Abaitua, Josetxo
Lizartza, Joxean Muñoz, Ramon Sai-
zarbitoria. Artikuluak, bestetik, indibi-
dualki sinaturik zetozen ia salbuespe-
nik gabe, aurreko zenbakian bezala eta
ondorengoetan egingo zuten legez. Bi
kolaborazio ere baziren: Joxe Azur-
mendiren eta Mikel Atxagaren testu
bana. 

Gotzon Egiarena izan zen lehen
artikulua, euskararen ezagutza egiazta-

giriak lortzeko azterketak gaitzat zituena –Ansorenaren aurreko “titulitisa”ri
tiraka-edo–. Hainbat kontu kritikatzen zituen, baina batez ere, eta aurreko
zenbakietan argitaratutakoaren ildotik, literaturaren tratamendua. Horrekin
batera Juan San Martin egurtzeko baliatzen zuen, beste joera errepikari bat,
ezagun denez, kasu honetan prentsan argitaratu zuen artikulu baten harira,
zeinak, Egiaren arabera, hogeita bost akats ortografiko-gramatikal zituen: “Gu
behintzat, zihur geurean: J.S.M.-ek ez luke azterketarik aprobatuko.”

Euskarari buruzkoa zen, halaber, Mikel Atxagak idatzitako “Astigarragako
Tomasak, honek atera dizkigu azak”. Euskara urbanoa eta Baina bizia serien gaiari
heltzen zion nolabait, artikuluaren amaierarako utziz bere tesia: “euskara kale-
tartu eta normalizatu behar den garai honetan ezin ditugula euskararen mol-
deak eta egitura desegin”. Baina bizia serieko testuak bezalaxe, euskara bizi
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baten alde egiten zuen galde. Astigarragara joan zen San Isidro egunez eta
hango probalekuaren bueltan baserritarrei-eta entzundako hizkera hartzen
zuen, hain justu, euskara bizi horren eredu. 

Euskarari buruzkoa zen, literaturarekin loturikoa, Azurmendirena –Hizkera
standard, hizkera literarioa–, zeina, arestian esan dugunez, aurreko zenbakiko
artikuluaren jarraipena zen. Euskara batuaren defentsan, hizkuntza natural
eta artifizialen arteko banaketa kritikatu eta deseraikitzen zuen testuan, batua
artifizialtzat jotzen zelako hain zuzen ere. 

Azurmendiren ustez, gizakiaren historian dena da artifizial. Yuri Lotman
literatur kritikoaren aipu batetik abiatuta, literatura artifizialtzat jotzen zuen
(hizkuntza naturaletik aldentzen zen heinean), eta beraz, literatura idatzizkoa
zein ahozkoa egon litezkeelarik, hizkuntza artifizialtasunez beterik dago. Eus-
kara batuaren auziari atxikiz, baina, Jan Mukarovskyk txekiar hizkuntzaren
neologismoen inguruan esandakoan oinarritzen zen, esateko euskararen ara-
zoa, izatekotan, artifizialtasun faltarena zela. Hau da, hizkuntza estandar arau-
tu (artifizial) indartsu bat ez zegoenez garai hartan oraindik, arauetatik alden -
tzea neologismoak sortzeko, esaterako, aski zaila zen. Teoriko txekiarraren
Lenguaje standard y lenguaje poético lana gomendatzen zuen eta araugileen zein
sortzaileen eginbeharra aldarrikatzen. Lehenengoek hizkuntza estandar
indartsu bat osatzea zuten helburu, eta bigarrenek, estandar horretatik harata-
go joatea termino eta forma berri “ez zuzenak” sortuz. Bi lanak ez zituen kon-
trajarritzat Azurmendik. 

Hizkera standard bat artifiziala da nolabait, baina bera da “naturala” iza-
tera deitua, gizarte osoa jabe duela: literaturak nahitaez hizkera standard
haren gainean eta haren elementuekin eraikitzen du bere artifizioa.

Normatismoaren kontrako idazle batzuen borrokaz ari zela, abangoardis-
moari kritika egiteko probesten zuen, garai hartan Azurmendiren kritikagai
errepikatuenetakoa zena bidenabar. 

Biok elkar ukatzen dutela, edo batak bestea inposibilitatzen dutela,
pentsaraziko luke, izan ere, gure literatoren batzuen radikalismoak norma-
lizatzaileen eta gramatikoen eta hizkuntzalarien kontra. Abangoardismo
berantkor baten garraisi extenporaneoak bezala dira.

Horretaz gain, hizkuntza literarioa estandarrarentzat ere baliagarria dela
azpimarratzen zuen, arautik aldentzen dena, denborarekin, hizkuntza estan-
darrean txertatu eta berau aberasten ahal duelako. Testuko azkeneko esaldia
aski esanguratsua zen Azurmendiren iritzia laburbiltzeko: “Ulertu beharra
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daukagu, momentu honetan literaturgileak eta normalizatzaileak elkarren egi-
leak direla, ez etsaiak”. 

Hernandez Abaituak literaturaren gaiari heltzen zion Dagoen krisia testuan,
eta zehazki, bosgarren zenbakian argitaratu zen Azurmendiren artikuluari, Ez
dagoen krisia eta badagoenari. Hernandez Abaituaren artikuluak, gainera, Etxe-
zarretaren kontrapuntua zuen zenbaki horretan bertan, jarraian ikusiko
dugun bezala. Kuriosoa da ikustea, lehenik, nola idazten zuen krisi baten ikus-
puntutik edo balizko beheraldi bat oinarri hartuz. Ikusi dugunez, ez da nora-
bide horretan garai bertsuan idatzitako artikulu bakarra. Bazirudien euskal
literaturaren urrezko edo zilarrezko aroa, Arestik batik bat gidatua, amaitua
zela. Denboraren ikuspegiarekin, baina, bitxia da garai hori modu horretan
ikustea, lehenago esan bezala, ekinbide literario bizia zegoelako ez ezik handik
etorriko zirelako, aldez edo moldez, denbora gutxira argitaratuko ziren Atxa-
ga, Izagirre, Saizarbitoria eta enparauen lan gorenak. Testu horretan, ordea,
Hernandez Abaituak iraganeko autoretzat eta etorkizun gabekotzat jotzen
zuen Saizarbitoria, inoiz esana zuelako lehen hiru nobelak idatzita ez zuela
gehiago idazteko asmorik. Gerora seinalatu izan duenez, hain justu aldizkario-
tako dinamikan sartzea izan zen berriz ere giro literarioan sartu eta idazten
hasteko akuilu, eta handik etorriko zen neurri batean 1995eko Hamaika pauso. 

Hernandez Abaituak, horretaz gain, auzi interesgarri bat plazaratzen zuen.
Galdetzen zuen ea zergatik euskal literaturan berehala kontsakratu eta, era
berean, berehala uzten zioten idazleek idazteari. Euskal literaturan, nolabait,
azkarrago bihurtzen zinela idazle akabatu. Horretarako arrazoi nagusia litera-
tur sistemaren eta euskal kulturaren normalizaziorik eza zela zioen. Atxagaren
hitzak jasoz, euskal literatura askotan simulakro hutsa ez ote zen egiten zuen
zalantza. Horren bi azpiarazo nabarmentzen zituen: kritika falta eta irakurle
falta. Lehena, ikusi dugunez, Potteko kezkagai garrantzitsuenetakoa zen. Kriti-
karen gaia aztertzen zuen gehiago hain justu garai hartan EUTGko Euskal
Filologiako ikasle zen Hernandez Abaituak. Kritika inpresionista eta zientifi-
koa bereizten zituen, eta biak beharrezkoak izanik ere, bigarrenaren garran -
tzia handiagoa azpimarratzen zuen; eta euskal literaturaren kasuan, baita
haren falta ere. Literatur kritika inpresionista zen, gutxi-asko, egunkari eta
aldizkarietan egiten zena, eta zientifikoa –Poetika ere deitzen ziona Hernan-
dez Abaituak, harrigarriro–, berriz, XX. mendean garatutakoa, errusiar forma-
listetatik kritika soziologiko edo psikonalistara luzatzen zena. Kritika zientifiko-
ak balorazioak egiten ez zituela seinalatzen zuen, eta horregatik babesten
zituen “askotan oso ondo ikusia ez dagoen Jon Kortazar”en lanak, zientifikota-
sun hori bilatzen omen zutelako hain justu. Gisa horretako kritikoak faltesten
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zituen, horietako zenbait, Ibon Sarasola eta Karlos Otegi kasu, linguistikara
igaro zirelako. Hernandez Abaituak, urte horietan, hain justu, eskas zuen kri-
tika hori egiten hasiko zen, han-hemenkako artikuluak argitaratzen. Ibilbide
hori Saizarbitoriaren lehen nobelagintzari buruzko tesiarekin osatuko zuen
2008an. Aurrekoaren ildoan, EUTGko euskal filologia ikasketetan linguisti-
kak, literaturaren aldean, garrantzia handiagoa zuela kritikatzen zuen. Irakur-
learen auziari zegokionez, idazlearen profesionalizatzearen aferarekin lotzen
zuen. Irakurlerik ezean euskal idazleak nekez jarraituko zutela tinko idazten
ohartarazten zuen, edo bederen, ohikoagoak izango zirela ordu arteko idazle
karrera labur eta isolatuak. 

Gai ildo berari buruz idatzi zuen halaber, esan bezala, Etxezarretak, Tere
Irastortzaren adierazpen batzuek akuilatuta. Halaxe zioten hitzok: “Baina ez
dut uste nobela bat irakurtzean, poema bat leitzean edo ez dakit zer egitean,
plazerraren sentsazioa utzi behar dugunik azken ondorio semantiko batzu
bilatzearren”. Irakurtzearen plazera aldarrikatzen zuen, bada, Irastortzak, eta
berarekin batera Etxezarretak. Euskal literaturan kritika falta zela zioen topi-
koaren kontra egiten zuen urrestildarrak, azken batean gehienbat literatura-
ren literatura egiten ez ote zen zalantza egiten zuelako. Unibertsitateko (bere-
ziki EUTGko) kritikaren zientifismo nahi hori baztertzen zuen, literaturaren
plazeretik aldendu eta teorizazio gehiegizkora jotzen zuelako. Balizko zientifis-
mo horretatik kritika inpresionista kondenatu zela salatzen zuen, zeren “herri
honetan lan literario baten inpresiorik ez da bota joan deneko urtetan”. Luis
Mari Mujikaren lanak zirela, ziur aski, salbuespen bakarretakoak adierazten
zuen, zeinari Etxezarretak berak eta Pottekoek kritika zorrotzak egin zizkieten
bidenabar. Joera kritiko falta horretatik salbuesten zuen Etxezarretak Hernan-
dez Abaitua kidea bera, hori bai.

Literaturari buruzkoa zen, halaber, baina soslai soziologikokoa, Zabaletaren
Euskal liburua auzitan. Aurreko zenbakian idatzi zuenaren ildoan zihoan, eta
segida ematen zion baita ere Xabier Gereñok aldizkariaren bigarren zenba-
kian publikatu zuen Zer eta zenbat irakurtzen den Euskal Herrian testuari. Han
euskarazko irakurlegoari buruzko azterketatxo bat egiten ahalegindu zen
Gereño, gaiari buruzko zer datu gutxi zegoen aditzera emanez. Zabaleta ere
ezjakintasun hartatik abiatzen zen, baina Gereñok nola, hurbilpen bat egiten
saiatzen zen. El Paíseko SESBeko liburutegi sareari buruzko artikulu batetik
abiatuta, Europako zenbait herrialdetako datuak ekartzen zituen gogora, ira-
kurzaletasunarekin loturik zeuden datuak denak ere. 80etako lehen urte
horietan, euskal literaturan urte batzuk lehenago baino erosle gutxiago zeude-
la adierazten zuen Zabaletak. Horretarako arrazoi nagusia garaiko harpidetza
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sistemak –ikusi dugun gisara Lur argitaletxeak eta Ustela Sailak erabili zutena,
esaterako– zirela ziur aski seinalatzen zuen, ezarian desagertzen joan zirenak.
Geroztik, liburu ekoizpena, beraz, dendetako erosle indibidualek sostengatzen
zuten. Garaiko euskaldunei buruzko zenbait datu eta haren erabilerari buruz-
koak aztertu ondoren, Zabaletaren ondorioa, gutxi-asko, Gereñoren lakoa
zen, hots, gaiari buruzko azterketa serio baten falta zegoela. Kurioso da ikustea
nola, berrikitan, XXI. mendeko lehen hamarkada ondo pasatuta, Harkaitz
Zubiri idazle eta soziologoak oso ondorio antzekoa atera zuela Uztaro aldizka-
rian argitaratutako artikulu batean (Zubiri, 2013). Azterketak azterketa, Zaba-
letak literatura sustatzeko “soziolinguistikan oinarritutako plangintza razional
eta objetibo bat”en premia zegoela esanez amaitzen zuen. 

Muñozek sinatuak ziren garai horretako zenbakietako artikulu landueneta-
koak. Hamargarrenaren kasuan euskalduntasunari buruz idatzi zuen aski izen-
buru esanguratsuko Txapela testuan. Euskal Herrikoa eta euskalduna izatea,
naziotasuna alegia, borrokatzeko kontutzat jotzen zituen Muñozek, ez kultura
hegemonikoetan bezala, berez era (ustez) naturalean jasotzen den zerbait83.
“«Euskal Herrikoa naiz» esanik errealitate batetaz mintza gaitezenean, eta ez
itxaropen batetaz, egongo gara derrigorrezko abertzaletasunetik libre.”. Aber -
tzaletasuna, beraz, normaltasun ezaren ondorio zen, gustuz jasotzen zen zer-
bait bainoago. Naziotasuna, Muñozek, honenbestez, aukera moduan ikusten
zuen eta, ondorioz, baita borroka moduan ere. Jakina, planteamendu horrek
talka egiten zuen abertzaletasunaren inguruko kontzepzio historizista tradizio-
nalarekin, eta esan daiteke gutxi-asko Oh! Euzkadiko partaideek, nukleoak
behinik behin, bat egiten zuela ideia horrekin. Jeltzaleen abertzaletasunaren
ideietatik aldentzeko modu bat zen hori, neurri batean Saizarbitoriak Ez naiz
jatorra hartan abiatu zuena sinbolikoki. Saizarbitoriaren hurrengo belaunaldi-
ko idazletzat jo daitekeen Muñozen artikulu berri hori, dudarik gabe, lehena-
ren 60ko hamarkadakoaren ildoan koka liteke. Arraza eta erlijioa alde batera
utzita –hain zuzen euskal abertzaletasun klasikoaren ideiei kontra eginez beste
behin–, euskaldun izatea zer izan zitekeen galdetzen zuen Muñozek. Erantzu-
na soila zen: “Guk euskalduntasunaren eskubidea euskararen eskubidearekin
dugu berdinduta”. Hizkuntza zen, beraz, Txillardegiren ildotik, euskaldunta-
sunaren gordailu Muñozentzat. Oinarri hori ipinita, euskalduntasun folkloris-
taren kritika irmoa egiten zuen: “Euskal Herria egitearen alde baina Euskal
Herria seinalatu, markatu eta baskizatzearen kontra. Euskal Herria nahi, eta ez
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“un país muy vasco”. Beste behin egiten dugu topo kritika subalternoarekin,
“abertzalekeria” baztertzen duen horrekin. 

Baina ilun izena zuen Oh! Euzkadiko taldeak zenbaki hartan osorik sinatu
zuen artikulu bakarrak. Sarreran beren buruak “Bainaren belaunaldi”tzat jot-
zen zituzten, Baina bizia eta Euskaraz bai baina serieak gogoan, eta bereziki,
dena kritikatzeko zuten joeragatik-edo. Ondo definitzen du, baiki, Bainaren
belaunaldia horrek Oh! Euzkadikoen izpiritua, eta oro har, lan honetan aztertu-
tako aldizkariena, eta horregatik jaso dugu adierazpidea taldeok ezaugarritze-
ko. Testua, ordea, Argian argitaratutako beste bati erantzuna zen. Oh! Euzkadi-
ren urtebetetzean: maitasunez eta animoz izenburuko testua Argiako 912. alean
publikatu zen, 1981eko maiatzaren 24ean, eta aldizkariko erredakzio osoak
sinaturik zetorren (sinadura indibidualaren faltan). 1980an kaputxinoek aldiz-
karia utzi zutenetik, langileen esku geratu zen zuzendaritza, gerora Susa aldiz-
karia eta argitaletxea sortuko zuen nukleoaren (Josu Landa, Mikel Antza, Iña-
ki Uria) esku besteak beste. Landak kolaboratua zuen, ikusi dugunez, Oh! Euz-
kadin eta berdin egingo zuen Uriak hurrengo zenbakian. Argiakoek, bada,
urtebetetzeagatik eta tarte horretan argitaratutako bederatzi zenbakiengatik
zoriontzeaz bat, zenbait kritika jaulkitzen zizkieten. Batetik, aldizkariaren oso-
tasun falta baztertzen zuten, kide bakoitzaren esku geratzen zelako, antza, tes-
tuen gai zein taxuera. Hori baino garrantzitsuagoak zirela sinadura indibidua-
lak kritikatzen zieten gaiztakeriaz. 

Badirudi helburuarena eta abarreko guztiak bigarren mailako zera bat
dela, hau da, inportanteena langabezian zegoen idazle talde batek bere
posibilitateak bideratzeko zerbait egitea zela inportantea, firmak aurretik
noski. Gaiak eta tratamenduak beti taldeko bakoitzaren kapritxo edo
nahien menpe balira bezala, nahiz eta sortutako artikuluak hasierako ideia
horretatik landa geratu. 

Euskal kultura eta prentsaren baitan leku definiturik ez edukitzea lepora -
tzen zioten Oh! Euzkadiri. Gaiak askotarikoegiak zirela: literatura, politika-
gizartea, gizarte-oihartzunak, kultura... Probokazioa gorabehera, egiazki, kriti-
ka hori apur bat injustua zela esan behar da. Batetik, ikusi dugun gisara, bede-
ratzi zenbaki horietako artikulu gehienak indibidualki sinatu gabe joan
zirelako, eta bestetik, ziur aski organikoki ez bazen ere, aldizkariari, ugaritasu-
na ugaritasun, tonu eta gaien aldetik (euskara, literatura, politika...) batasun
gisako bat sumatzen ahal zitzaiolako. 

Bestetik bi mila ale inguru saltzetik beheranzko tendentzia sumatzen zela
eta (gainerako euskarazko medioek bezala), haien testuak minoria baterako
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zirela kritikatzen zieten: “Oraindik kanale marjinaletako –kasu honetan sasi-
marjinaletako- kutsu erdi difuminatu bat dario aldizkariari”. Haien estilo
“periodistiko-literario-ameno-aberats” hark irakurleak mugatzen zizkiela,
beraz, eta milatik gora irakurle ez zituztela edukiko. 

Artikulu hari, bada, sei puntutan erantzuten zioten Oh! Euzkadikoek:
1– Aldizkari bat ezin zela salmenta kopuruen edo oihartzunaren arabera

neurtu.
2– Kritika eta eztabaidarako tarte gutxi eta estuegia zegoela euskal kulturan.
3– Irakurlego normalik ez dagoela eta zenbait irakurlek aldizkaria ez bazu-

ten ulertzen haien “nobaterismo eta iaiotasun ezari leporatu behar” zie-
tela. 

4– Sasimarjinal izatearen “sasi”a publizitatea erabiltzen zutelako bazen,
demostratua zutela hori gabe ere argitaratzeko gai zirela. 

5– Aldizkariaren funtzio nagusienetakoa idazleentzako plataforma bat sor -
tzea zela, eta libreki aukeratzen zituela idazleak gaia eta estiloa. 

6– Gizarte-oihartzunak terminoak espainierazko “ecos de sociedad”84 termi-
noari egiten ote zion keinu galdetzen zuten ironikoki. 

Hamargarren zenbakiko elkarrizketa Patxi Ondarra fraide kaputxinoari
egin zioten. Hilabete gutxi ziren euskaltzain izendatu zutela eta Lekarozko
kaputxinoen ikastetxean elkarrizketatu zuten. Euskara gai zentraltzat hartuta,
ohiko elkarrizketa erdi ironiko erdi serioa egin zioten. 

Itzulpenari dagokionez, aurreko zenbakikoari segida eman zioten, Joyceren
Escritos críticosetik hartutako pasarteak ekarriz. 

Oh! Euzkadi 11

Hurrengo zenbakia udaldiaren erdian argitaratu zuten, abuztuan. Lan tal-
dea, aurreko zenbakietan egonkortu zena izan zen: Jokin Ansorena, Juanba
Berasategi, Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Mikel Hernandez Abaitua, Koldo
Izagirre, Josetxo Lizartza, Joxean Muñoz, Ramon Saizarbitoria. Hiru kolabo-
ratzaileren lan bana argitaratu zuten: Joxe Mari Otermin, Iñaki Uria eta Joxe
Mari Urteaga. Euskara eta literatura izan ziren hamaikagarrenean ere gai
nagusiak.

Otermin garai hartan Herri Irratian zebilen lanean eta hilabete gutxiren
buruan, 1982ko martxoan, Euskadi Irratiko lehen zuzendari izendatuko zuten.
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Herri Irratian programazio ia guztia euska-
ra hutsez emititzen hasiak ziren apirilaren
21etik eta erabaki horren emaitzen azterke-
ta egiten zuen. Saiakeraren balorazio aski
negatiboa egiten zuen, baina, Oterminek.
Ez produktua beragatik ezpada entzuleen
erantzun eskasagatik. Ez laudoriorik ez kri-
tikarik jaso zituen eta, honenbestez, gehien-
goari euskarazko irratiak bost axola ziola
ondorioztatzen zuen sumindura puntu
batekin. Euskararen aldarrikapena eslogan
mailan aski errepikatua zela baina, zinez,
gutxitan gauzatzen zela salatzen zuen. Eus-
kal kulturako gainontzeko esparruetan ere
(musika, bertsolaritza, idatzizko komunika-

bideak, literatura) antzera zebiltzala azpimarratzen zuen. Berriz ere, aurreko zen-
bakietako zenbait artikulutako iritzien ildoan, euskal kulturaren krisi sakona aza-
leratzen zen artikulu horretan. Euskara eta euskal kulturaren plangintza orokor
baten premia aldarrikatzen zuen, bada. 

Euskara irakasle zebiltzan edo ibili zirenak ugari ziren Oh! Euzkadin: Muñoz,
Lizartza, Izagirre... Muñozek euskara irakaslearen eskarmentutik idatzi zuen
Codorniu testua, Baina bizia seriekotzat har daitekeena ia, euskaldun berrien
motibazioei eta euskararen graziari buruzkoa izaki. Euskara ikasleentzat euska-
ra errazezko kultur lanak ematearen ideia kritikatzen zuen Muñozek, hain
zuzen bizitasun falta hori zutelako, eta horren aldean euskara sortzailea alda-
rrikatzen, Zakilixuten tiretakoa esaterako. 

Urteagari dagokionez, euskara babesteko hamar manamendu idatzi zituen
eta zenbait mediotara bidali, antza. Oh! Euzkadira ere bai eta halaxe publikatu
zituzten. Manamenduekin batera ohartxo bat argitaratu zuten aldizkariko
kideek, hari buruzko iruzkin burlaizezkoekin. 

Literaturari dagokionez, Hernandez Abaituak, garaiko bere joera polemistari
jarraiki, aurreko zenbakian Etxezarretak idatzitakoari erantzuten zion. Kutsu
ozpinduaz erantzuten zion, inpresionismoa eta zientifismoa, biak behar zituela
literatur kritikak, eta idazle frustratu izatekotan Etxezarreta zela frustratuena,
Hernandez Abaitua bera eta Kortazar idazle zirelako kritiko izateaz gain85. Kriti-
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ka inpresionista eta zientifikoaren arteko bereizketan sakontzen zuen, lehena
baloratiboa –judizioak egiten dituena– eta bigarrena interpretatiboa dela azpi-
marratuz. Baina artikuluan deigarriena egiten zena bere tonu oldarkorra zen:
“Etxezarreta oso manikeo da, oso listoa, bera da ona, besteak txarrak eta gaizto-
ak, besteak dira luzitzen direnak, ez bera”. Horrekin batera Etxezarretaren bi
kritika aztertzen zituen, hango pasarte bana hartuz astintzeko. Adibide egokia
Oh! Euzkadikoen artean ere elkarri epelak esateko arazo handiegirik ez zutela
ikusteko. 

Testutxo labur batean aste horietako literaturarekin lotutako berri sonatue-
netako bat hartzen zuen hizpide Jokin Ansorenak. 1981eko ekainaren 9an, Jon
Castañares Bilboko EAJko alkateak hiri hartako ipuin lehiaketako saridunak
argitaratzen zituen liburuaren aleak86 errausteko agindu zuen, saritutako
ipuin batean hitz blasfemoak eta irainak agertzen zirela arrazoituta. Ipuina
orduan hemeretzi urteko gaztea zen Jesús Fernández de Retanak idatzi zuen,
eta Epitafio del desalmado Alcestes Pelayo zuen izenburu. Liburu hartan argitaratu
zen halaber Sarrionandiaren Enperadore eroa, besteen patu bera izan zuena,
nahiz eta gerora euskal narraziogintzako ipuin estimatuenetakoa bihurtuko
zen. Ansorenak erabakia Euskal Herriko kulturaren kutsu erlijiozkoarekin lo -
tzen zuen, eta Castañaresen erabakia inkisizioarekin konparatzen. 

Iñaki Uriak euskal literaturako aldizkarien ugaritzearen fenomenotik abia-
tuta, Azurmendiren zazpigarren zenbakiko testuari oihartzun eginez, talde
lanaren garrantzia aintzatzen zuen. Ugaritze honen adibidetzat jotzen zituen
Ustela, Pott, Susa, Xaguxarra87 eta Oh! Euzkadi, nahiz eta azkeneko hori ez zuen
literariotzat jotzen. Azken batean, Argiako 912an azaldu zen artikulua garatzen
zuen nolabait Oh! Euzkadiri (eta beste zenbait aldizkariri) egindako kritiketan.
Hala, garaiko aldarri nagusienetako bati heltzen zion; hots, planifikazio beha-
rraren aldarriari. Euskal literaturaren, eta horren baitan, irakurleen beharrak
zeintzuk ziren definitu eta horren arabera estrategia bat definitu behar zela
adierazten zuen. Elkarlanean gehiago zegoela irabazteko ekimen indibidual
isolatuetan aldean. Hala, aldizkarien azterketatxo batekin amaitzen zuen arti-
kulua. Horien artean, Oh! Euzkadiri talde dinamika falta egozten zion, Argiako
artikuluan bezalaxe. 

Nire inpresioa da ez dagoela talde dinamikarik. Ba daiteke zerbait egi-
tea baina ez ote zarete hileroko gauza kuriosoak besterik komentatzera iris-
ten? Egin dituzuen artikuluen berri izatera? Uste dut aldizkari honetan
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agertu diren artikulorik gehienek ez luketela kaleratu beharrik izango
benetan egongo balitz idazleen arteko kontakto serio bat.

Oh! Euzkadikoen funtzionatzeko modua gutxi-asko horixe zen. Tarteka bil-
du, bakoitzak idatzitako testuak aurkeztu, eta edizio lanari ekin, zeina nagusiki
Izagirreren esku egoten zen. Hau da, egia da, ikusi dugunez, ez zirela aldizka-
riak gai baten inguruan-edo bilbatzen, gehiago zirela testu bildumak, nahiz eta
egia den, halaber, horietako askok aire edo tonu antzekoa partekatzen zutela.
Gainontzeko aldizkariei ere antzeko kritika egiten zien ordea.

Susan egin diren bilerak teknikoak izan dira erabat. Sortzeko, formato-
ak eta kostoak erabakitzeko, zabaltzeko, epeak jartzeko, etab. Ez da egon
literatur lan dinamikarik. Literaturari buruz ezer gutxi eztabaidatu da
Susako jendearen artean. Bakoitzak bere gela ilunean egindako sorketak
ekarri ditu eta atera ditugu.

Xaguxarran ere ez dago horrelakorik eta ba du beharrik, proiekto zabal
bat izan daitekeen neurrian. Uste dut komeni zaigula Xaguxarran ere bi -
ltzea, baina ez bakarrik dauden lanak ikusteko, edo zenbat orri beteko
diren jakiteko!

Aldizkari horien arteko elkarlana proposatzen bukatzen zuen, han jorratu
beharreko puntu batzuk seinalatuz: literatur teoria, literatura unibertsalaren
historiak, euskal literatura garaikideko korronteak eta euskal klasikoen azter-
ketak. Deigarria da ikustea nola hain gazterik Uriak jada gordetzen zuen bere
baitan talde-lanerako grina hori, ondorengo urteetan aski erakutsiko zuena
euskal kulturako hainbat egituratan (Argia, Euskaldunon Egunkaria, Hamaika
telebista). Mikel Antzak, urte haietako bere Susako kideen erretratua egin
zuen Atzerri nobela hasieran. Autoz doaz bost lagun, Antza gidari, kopilotu
Xabier (Montoia), eta atzeko eserlekuetan Eneko (Olasagasti), Josu (Landa)
eta Iñaki (Uria). Uriaren erretratuak bat egiten du oso Oh! Euzkadin idatzi
zuen testu hark helarazten zuenarekin. 

Iñakik oso argi du hori, Joxemik irakatsia: plangintza. Bera da auto horre-
tan goazenon arteko serioena, zentzuzkoena. Jadanik ordurako jakin baleki
bezala zer nolako lan garrantzitsuak bete beharko zituen etorkizunean. Gor-
bata jantzi beharko zuela. Txantxetarako ere aparte bezala gelditzen da.
Gure artean, ikuspegi estrategikoa aurrena barneratu zuena zelakoan nago.
Eta ez idazle izateko balio ez zuelako, baizik eta gure herria literatur lore-
joko hutsetarako ez zegoela besteok baino argiago ikusia zuelako. 

Joxemi, jakina, Joxemi Zumalabe da, euskal kulturako garaiko beste susta -
tzaile nekaezin bat. 
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Zenbakiko beste gai azpimarragarriena Oh! Euzkadiren izaera politikoari
zegokiona izan zen. Lehen testua Saizarbitoriarena zen, eta berak “voyeurismo
politikoa” deitzen zuena salatzen zuen. Zehazkiago, Amatiñok Deian idatzitako
Bi baten batzen dira artikuluari egiten zion arrapostu, non eibartarrak Oh! Euz-
kadi, euskal kulturako zenbait kiderekin batera, Euskadiko Ezkerrako garaiko
bi taldeetan (Ezker Berri eta Aketegi) sailkatzen zituen. Saizarbitoriak zioen ez
zegoela norberaren kokapen politikoa zertan ezkutatu, baina itsusia zela Ama-
tiño bezala besteren jokabide politikoak sailkatzen ibiltzea. Gogoratu behar da
urte horietan Saizarbitoria EEkoa zela, baita zinegotzi izandakoa ere Donos-
tian, aurretik azaldu den moduan. Amatiñoren janzkerari buruzko pare bat
komentario trufatirekin amaitzen zuen testua.

Klaro dago Amatiño bera ez dagoela ez Ezker Berrin eta ez Ezker zaha-
rren agian antipertinaxista izan badaiteke ere, guri bost axola zaigun gauza
eta horrela jakinmina baldin badugu, zerbaitegatik izatekotan, zeragatik
litzateke, ea nun erosten dituen txaketa kuadratu horribleak jakiteagatik.

Bestea Izagirrerena zen, eskutitz gisa Amatiño berari zuzendua. Izagirre Oh!
Euzkadiren izenean mintzatu izan zenean, Prentsa Euskaraz88 kanpainan esate-
rako, aldizkariaren izenean baizik ez zuela hitz egin zioen, ez inongo alderdi-
ren agindupean. Aldizkarian EEko kargudunak, bestalde, bi kide baino ez zire-
la gogorarazten zuen. Testuan aipatzen ez bazen ere, EEko kide horiek Saizar-
bitoria eta Etxezarreta ziren. 

Eztabaida interesgarria da neurri batean taldearen desegitea eragingo
zuten tirabiren testigu izan zelako. Aurrerago ikusiko dugun moduan, tentsio
politikoek eragingo zuten, neurri batean, Oh! Euzkadiren akabera, eta hor ere
Amatiño ageriko zaigu zeharka bada ere. 

Amaitzeko, Jorge Riezuri egin zioten elkarrizketa zenbaki hartan, aurreko
zenbakiko fraide kaputxino Ondarraren kideari, Lazkaoko ikastetxekoak biak
ere. Itzulpena Elioten Hilen ehorzketa izan zen, Sarrionandiak egina eta gerora
Elioten itzulpenen liburuan sartuko zena arestian azaldu den moduan. 

Oh! Euzkadi 12

Azarora arte ez zuten hamabigarrena argitaratu, eta zenbakitik zenbakira
alde handiena egon zen denbora tartea izan zen hura, gehienak hilabete baka-
rraren edo biren ostean publikatzen baitziren. Sinatzaileak: Jokin Ansorena,
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88 1980an sortu zuten kanpaina Anaitasuna, Argia, Herria, Jakin eta Saski Naski aldizkariek euskaraz-
ko prentsa bultzatzeko.
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Juanba Berasategi, Gotzon Egia, Ramon
Etxezarreta, Mikel Hernandez Abaitua,
Koldo Izagirre, Josetxo Lizartza, Joxean
Muñoz, Ramon Saizarbitoria. Garikoitz
Zabala izan zen zenbakiko kolaboratzaile
bakarra, itzulpena kenduta, Arestirena
zena. 

Lehen artikulua Jokin Ansorenak idatzi
zuen, euskararen politiken inguruan.
Amatiñok Eusko Jaurlaritzaren baitan
(gobernuko Euskara zuzendaria zen) eus-
kararen normalizaziorako idatzi zuen
txosten bat kritikatzen zuen. Zehazki gau
eskolei egiten zien mespretxua kritikatzen
zuen, eta baita horiek gobernuaren bidez
kontrolatzeko saiakera. Kontuak berriz

ere aldizkariko gai errepikari bat ekartzen zuen gogora: militantziaren eta ins-
tituzioen arteko eztabaida, autogestioaren eta kontrol instituzionalaren arte-
koa. Eusko Jaurlaritzaren eratzearekin talka horiek oso ohikoak ziren garai
hartan, bistan denez, euskara eta euskal kulturaren inguruko lana erdi klan-
destinoa eta planifikatu gabea izan zelako ordura arte. 

Euskararen inguruan polemizatzen zuen baita ere Muñozek, kasu honetan
urriaren 1ean Eginen testu bat argitaratu zuen Karlos Santistebanekin. Santis-
tebanek Paristik natorren faxista bat naiz ni izeneko zuzendariarentzako eskuti -
tza idatzi zuen Eginen 1981 urte hartako urriaren 1ean89. Bertan euskalduntze
planen gabeziak azpimarratzen zituen, euskalduntze erritmo motelegia, eta
neurri gogorragoak hartu beharra aldarrikatzen. 

Geure jokabidea aldatzen badugu, euskara inposatzen baduzu (nahiko
asko inposatu dira gaztelania eta frantsesa) orduantxe bai, euskara baliaga-
rria ezik beharrezko eta ezinbesteko izango da (...) Euskara nola dagoen
ikusi eta, faxista garela. Baina ez ote beharko benetantxe faxistatxo bihur-
tu? Ez letorkiguke pixkatto geure buruak faxistatzea eta euskara ikurrintzat
hartzea. 

Muñozek kontra egiten zion, euskaldunek beren burua faxista moduan
agertzeak eta inposaketan ibiltzeak ezer onik ekarriko ez zuela argudiatuz.

89 Muñozek gaizki aipatzen zuen erantzunean, 1980ko urriaren 1koa zela ipini baitzuen.



Aurreko bere zenbait artikulurekin lotuz, euskararen erabilera keinu politiko -
tzat jotzen zuen.

Gehiago egiten dugu euskaraz egin nahi dugulako, komunikabide
derrigorrezko dugulako baino. Guk euskara bizi dadilako, Euskal Herria
bizi dadilako eskubidea (eta beharra) jartzen dugu praktikan euskaraz hi -
tzegiten dugunean. Eskubide bat praktikan jartzea ez da, ordea, faxista iza-
tea.

Euskaraz egitea Euskal Herriaren biziraupenerako keinu zen, honenbestez,
Muñozentzat, horretan zetzan euskararen politizazioa, ez kanpotik inori inpo-
satzean. Aitzitik, euskararen mugak aditzera ematen zituen halaber, aldizka-
rian errepikaria bihurtu zen lelo horrekin, “Euskaraz bai baina”.

Gurea euskaraz bai baina komunikatu nahia baita: euskaraz bai baina
azken txismeak jakin, euskaraz bai baina laguna zinera etor dadin konben -
tzitu, euskaraz bai baina kopeotako mundu-konpontzearen ohiturarik utzi
gabe.

Era berean, haien abertzaletasuna euskaran errotua zegoela adierazteko
Santistebanen ikurrinari buruzko komentarioari ere ironikoki erantzuten
zion, Oh! Euzkadiko zenbaitzuen dandy fama indartuz bidenabar. Ikurrina
hobe zela etxean edukitzeko: “Jazteko, sedazko foularda nahiago”. Gainera,
eta puntu hau da testuan interesgarriena, Oh! Euzkadin zeharka baino azaldu
ez zen argudiobide bat ireki zuen Muñozek. Euskalduntasuna euskarari loturik
eta posizio politiko batetik defendatzen zutela bistakoa da, baina horrekin
batera Muñozek gehitu zuen helburua hain justu kontrakoa behar zuela, hots,
euskalduntasuna aproblematizatzea. 

Eta egunoro aberri eguna izan dadin borrokatu ordez, aberri egunaren
beharra eliminatu beharko genuke. Euskaraz aritzea kontzientzia subjeti-
boan ere borroka egitea izan ordez, euskaraz normal aritu daitekeela (gure
buruari ere) frogatu. Yelmoak oso astunak direla, zera.

Puntu hau oso da garrantzitsua bidea irekitzen duelako kritika poskolonial
garatuago baterako, hiru hamarkada geroago Imanol Galfarsorok (2009) lan-
duko dituen zenbait arrazoibidetarako. Euskara ikur (eta ikurrin) izateari
uzteko nahia erakusten zuen, bada, Muñozek argi eta garbi. 

Bentajak eskeini, zera, ez nekeak. Euskal Herria bere osotasunean uler -
tzeko derrigorrezkoa den tresna bat, ez ikurrin, armarri edo Antso Gartzei-
zen ezpata. Normalidadea konkistatu behar dugula, egunoro saiatutako
normalidadez, eta ez borroka giro nekezik (...) Normalidadearen eskubi-
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deengatik borrokatzen den anormal oro bezala, antifaxistak garela, norma
uniformatu isil eta pisu horren kontra dihardugula, nekez gehienetan.

Urte hartako gertakari politiko sonatuenetako bati buruzko testutxo bat ere
argitaratu zuten, sinadurarik gabe, eta beraz, kide guztiek sinatua nolabait.
1981eko otsailaren 4an Juan Carlos Espainiako erregea eta Sofia erregina Ger-
nikako Batzarretxera joan ziren Euskal Herriko diputatu eta senatarien aurre-
ko ekitaldi batera. Herri Batasuna eta LAIAko hautetsiak Eusko Gudariak kan-
tatzen hasi ziren erregea hitza hartzera zihoanean harik eta hautetsiok batza-
rretxetik indarrez atera zituzten arte. Urte amaieran epaitu zituzten Auzitegi
Nazionalean eta horren harira idazten zuten Oh! Euzkadikoek. Horien aurrean
hautetsiek erabakitakoa aztertzen zuten. LAIAkoek auzitegira ez joatea delibe-
ratu zuten, eta HBkoen artean ez zen batasunik egon: batzuk etxean geratu
ziren, beste batzuek deklaratu zuten eta azkeneko batzuek euskaraz deklaratu
zutelarik ez zen balekotzat jo. Azken horien jarreraz mintzo ziren aldizkariko-
ak. Denek dutela eskubidea euskara nahi duten lekuan erabiltzekoa baina,
nolabait, politiko horien hipokresia kritikatzen zuten, oro har oso euskal hiz-
tun ibiltzen ez omen zirelako. “Kanpoan otso eta etxean uso”, bukatzen zuen
testuak esanguratsuki. Joxan Elosegi izan zen hain justu epaituetako bat, LAIA-
koa bera, eta beraz, Oh! Euzkadikoek bazekiten zerbait aferaz. 

Sinadurarik gabe joan zen, halaber, beste testutxo bat, urte hartan Donos-
tiako Zinemaldira joan ziren zenbait intelektualen ingurukoa (aipatzen zuten
bakarra Guillermo Cabrera Infante zen). Boterearen mendeko “intelektual
bufoia”ren figura kritikatzen zuten, diru publikoa lagun gobernariei grazia
egitera dedikatzen zirenak. 

Zenbakiko bi testu mardulenak literaturari buruzkoak izan ziren, bat Izagirre-
rena eta bestea Hernandez Abaituarena. Lehena ahozko literaturari buruzkoa
zen, zortzigarrenean argitara eman zuenaren ildokoa-edo: Ahozko narragintzaren
ezaugarri zenbait. Ahozko tradizioko euskal ipuinak aztertzen zituen, Vladimir
Propp teoriko eta kritikoaren azterketen estilokoa, baina ipuinon “azalekogoako
egiturak” ikertzen zituena. Zazpi alderdiren arabera aztertu zituen ipuinak: narra-
dorea, hizketak, denbora aldaketak, aditz elipsiak, “eta” konjuntzioa, errepikazio-
ak eta onomatopeiak. Ez zuen aparteko analisirik egiten, zenbait ipuinen adibi-
deak paratu baizik ez bakoitzaren inguruan zuen ideia orokor bat berresteko.
Artikuluaren interesa hautatutako gaian datza, Oh! Euzkadikoen sona elitista
zalantzan ipintzen duelako besteak beste. Ikusi dugunez, herri literaturarekiko
interesa errepikaria da aldizkarian, bereziki Izagirrerengan. 

Hernandez Abaituak gai interesgarria jorratzen zuen Hizkuntza, hizkera eta
erdera euskal narratibanen. Nolabaiteko kontraesan bat planteatzen zuen. Lite-
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ratura aurreratuak errealitatearekiko fideltasuna bilatzen zuela zioen hainbat
autoreren iritziak aintzat hartuz, eta XIX. mende amaieratik hona narratzaile-
aren ahotsa geroz eta ezkutuago mantentzen dela pertsonaien ahots ugarien
mesedetan. Arazoa, baina, honetan zetzan: nola idatzi ahots ugariko nobela
bat egoera diglosikoan bizi den Euskal Herrian? Hau da, nola erabili euskara
literario sinesgarri bat? Arazo horri bi irtenbide aurkitzen zizkion: mundu ima-
ginario baten sorrera hizkera homogeneo bat justifikatzeko (Atxaga eta Sarrio-
nandia) edo euskara eta espainiera nahastea (100 metro). Hala, literatur hizke-
ra pertsonaiara eta literatura motara egokitu behar dela azpimarratzen zuen,
zenbait adibide bere ustez makur (Xabier Gereño, Gotzon Garate, Xabier Kin-
tana) emanez bere ohiko estilo gordinean. Beste bi adibide bere iritziz egoki
ere ematen zituen: Joxe Austin Arrietaren Abuztuaren 15eko bazkalondoa eta
Arantxa Urretabizkaiaren Zergatik panpox?. Ondo laburbiltzen zuen amaieran
Hernandez Abaituak bere iritzia. 

Hizkera berezi bat dago –euskaraz ere– gai bakoitza tratatzeko eta asko-
tan autore batzuk uste dute euskara bat bakarra dagoela, edo erabili daite-
keela, hizkuntza literario bakar bat literaturaren barruan, eta hori ez da
posible inolaz ere.

Literaturari atxikitako azkeneko artikulua Egiak sinatua zetorren eta pole-
mika mikatz bati heltzen zion, goxotasun asmo handirik eman nahi gabe, dena
esan behar bada. Tere Irastortzari Kritika Saria eman zioten bere lehen liburu
Gabeziakengatik, eta horren harira epelak idatzi zituen Krutwigek Deia eta Egin
egunkarietan. Krutwigek idatzitakoak kritikatzen zituen Egiak, horietan jaria -
tzen zuen megalomania, literaturaz berak beste inork ez zekiela uste zuela.
Sakonean bat egiten zuen Krutwigekin, hark ere Irastorzak saririk ez zuela
merezi irizten ziolako, baina euskal jakintsua egurtzeko aprobetxatzen zuen.
Ez zen lehen aldia Oh! Euzkadikoek Krutwig egurtzen zutela, ikusi dugunez,
Zeruko Argiako Oh! Euzkadietan ere jasotakoa baitzen. 

Ikusten ari garenez, ez ziren ugariak azkeneko zenbakietan sormenezko tes-
tuak, baina hamabigarrenean Garikoitz Zabalak sinaturiko labur bat argitaratu
zuten. Originala, baina, espainieraz izan zen idatzia eta Oh! Euzkadiko erredak-
zioan itzuli zuten euskarara. Garikoitz Zabala Tomas Goikoetxea Flanaganen
izengoitia zen, ETA (pm)ko kide historikoa, besteak beste Hordago argitale -
txea sortu eta Euskadi Siouxekin kolaboratu zuena. Nobela bat zuen argitaratua
1980an, La venganza de vivir. Bakarrizketa bizi bat zen Ez dakit badatozen edo era-
man egin behar gaituzten, umore kutsukoa eta giro politiko militantean txerta-
tua. 
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Zenbakiko fraide elkarrizketatua Plazido Muxika jesuita izan zen. Hiztegi-
gintzan nabarmendu zen, baina itzultzaile aritutakoa zen halaber pare bat lite-
ratur lan euskaratzen. Zenbakiko itzulpena, berriz, Charles Baudelairerena
zen, Les Fleurs du Maleko Madrigal triste, Arestik itzulia Tristurazko madrigala
izenburuarekin. Egan aldizkaritik hartua zen itzulpena, 1957ko maiatza-abuz-
tua zenbakitik. Ehun urte bete ziren urte hartan Les Fleurs du Malen argitalpe-
netik, eta horregatik publikatu zuten olerki hura “Bilboko olerkari gazte eza-
gun G. Aresti”k itzulia. 

Oh! Euzkadi 13

Hilabeteren buruan kaleratu zen
hamahirugarrena. Sinatzaileak azken ale-
etako berberak izan ziren, Joxan Elosegi-
ren gehikuntzarekin: Jokin Ansorena,
Juanba Berasategi, Gotzon Egia, Joxan
Elosegi, Ramon Etxezarreta, Mikel Her-
nandez Abaitua, Koldo Izagirre, Josetxo
Lizartza, Joxean Muñoz, Ramon Saizarbi-
toria. Hiru kolaborazio izan zituzten zen-
baki hartan: Joxe Azurmendi ohiko kola-
boratzailea eta Susako Josu Landa eta
Xabier Montoia. Horretaz gain, aurreko
zenbakiko Muñozen artikuluari erantzu-
ten zion Karlos Santistebanek. Zenbaki
esanguratsua da, zenbait testu polemiko
interesgarri, oihartzun handia izango

zuen artikuluren bat (Montoiarena) eta bitxikeriaren bat gordetzen zituena. 
Zenbakiak sarrera gisako testu bat zuen, espainieraz idatzia. Horixe izan zen

aldizkariko historian argitaratu zuten espainierazko artikulu bakarra. Intentzio
ironikoa zuen testuak, jakina, neurri batean hizkuntzari buruz ari baitzen, edo
zehazkiago, hizkuntza hautuari buruz. Mario Onaindiak El Paísen egindako
adierazpen batzuen harira idatzi zuten, zeinetan “abertzale” terminoa erabil -
tzen zuen tonu mespretxuzkoan. Nobela bat euskaraz idazteko intentzioa izan
zuela ematen zuen jakitera, baina ia inork irakurriko ez zuenez, bertsio aber -
tzalea ondoren egitea deliberatu zuela. Hitzaren erabilera ez ezik euskal litera-
tura gutxiesten zuela kritikatzen zioten. Onaindia Euskadiko Ezkerrako idaz-
kari nagusia zen orduan eta bazuen izan ezizenarekin (Jon Lariz) idatzitako
euskarazko nobela bat: Elurtzan datzaten zuhaitz enborrak. Zenbait itzulpen egi-
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na zen eta gerora ere nobela gehiago idatziko zituen euskaraz. Oh! Euzkadiko
guztiak ez zituen kontra, haatik; Etxezarretak Onaindia ipintzen du EEren
hausturaren ondoren PSEra joan izanaren akuilu nagusi gisa. Onaindiak PSE-
ren aldeko hautua egin zuelarik, Etxezarretak hari jarraitu zion. Horiek,
ordea, hamarkada bat geroagoko kontuak izango ziren, 1993koak. 

Santistebanek Muñozi erantzuten zion berak ez zuela zinez faxismoa defen-
datu, baizik eta euskara defendatzea faxistatzat hartzen bazen ez zuela arazo
handirik bere burua modu horretan izendatzeko. Euskara, jatorriz, egoera
diglosikoan zela eta menostua zegoela gogorarazten zuen, erdaldun bat lagu-
nartean egotea nahikoa zela gainontzeko guztiak erdarara igarotzeko. Eta
beraz, euskararen aldeko ekite berezi bat egin izan behar zela, baita derrigor-
tuz ere hala egin behar baldin bazen. 

Literaturari buruzko testuak izan ziren nagusi hamahirugarren zenbakian.
Sinaturik gabe zetorren testu labur batean, hamaikagarrenean Ansorenak
jorratutako gaiari heltzen zioten, Bilboko alkate Castañaresek gauzatutako
zentsura ekintzari alegia. Kontua da auzia Gasteizko Parlamentura igaro zela
eta han eztabaidatu zutela Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza kontseilariak eta
EEko parlamentari Javier Olaberrik. Bien arteko eztabaida laburtu ostean,
bukaeran, biak HBkoez mintzatzen amaitu izana kritikatzen zuten burlaizez. 

Zenbakiko testu mardulena Azurmendik idatzia izan zen: Nobelaren geroaz eta
nobelako hizkeraz. Aurreko zenbakian Hernandez Abaituak idatzitako artikulua-
ri erantzuten zion. Saizarbitoria ipintzen zuen adibidetzat, zeinaren literaturak
bide itsu batean geratzeko arriskua zuen bere ustez. Ikusi dugu nola ez zuen
berria Azurmendik joera abangoardista muturrenekoei kritika egitea, eta kasu
honetan ere ildo berari heldu zion, Saizarbitoriaren adibidea erabiliz. Bere
orduko hiru nobeletan geroz eta teknika erradikalagoetarako joera zegoela
adierazten zuen, bide hark izan zezakeen garapena zalantzan ipiniz. Azaldu
dugu nola 100 metrok Mugalde sarian bigarren postua eskuratu zuen eta lehe-
nengoa emateke geratu zen. Saizarbitoriak esaten duenez (2014), gerora jakin
zuen epaimahaikideen artean Azurmendi zegoela. Zegamarraren literatur iri -
tziak kontuan harturik, egiantzekoa da. 

Azurmendik, bada, ñabartu egiten zituen Hernandez Abaituak esaten
zituen zenbait kontu. Literatur hizketan espainiera sartzea errealismoaren
zantzutzat zuen hark, baina Azurmendiren ustez hori urrutiegi joatea zen. 

Gehien-gehienetan, edo askotan behintzat, hitz edo esaldi arrotz horien
funtzioa koloridoa bait da: maiz errekurtso komikoa, edo efekto estraina -
tzaile bat, etab. Egiterik ez dagoena, hortik printzipio bakar bat ateratzea
da. Gutxiago zuk ateratzen duzun modukoa, sintzero/insintzero moduan,
kasi balorazio etiko bat sujeritzen duzu eta.
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Hernandez Abaituak planteatzen zuen arazoaren sakonean ahozkoaren eta
idatziaren arteko erlazioaren arteko gai korapilatsua zegoela gaztigatzen zuen
Azurmendik. Bestetik, Hernandez Abaituak hizkera errealista horren kontra-
puntuan hizkera puristak (Kintana, Garate, Gereño) kritikatzen zituenean
Azurmendiren ustez (Mukarovskyren aipu luze bat lagun) tranpa egiten zuen,
hizkera errealistari arrazoi estetikoak atxikitzen zizkiolako eta puristari, aldiz,
arrazoi politikoak. Azurmendik ez zuen bietako baten aldeko posturarik har -
tzen, bere ustez, norberaren estiloaren arabera hizkera bat edo bestea izan
zitekeen egoki. 

Hernandez Abaituak zenbakirako prestatu zuen testuak beste gai bati hel -
tzen zion beste behin, garaiko gai errepikatuenetako bati: euskal literaturaren
krisia. Muga aldizkariko editorialeko aipu batekin abiatzen zuen artikulua, non
“euskal hizkuntzaren” munduaren krisiaz mintzo zen. Mugako artikuluaren
aburuz, krisi hori funtsean gaitasun faltak eragiten zuen. Aldizkaria 1979ko
ekainean argitaratu zen estreinakoz eta Federico Zabala izan zuen zuzendari.
Lehen erredakzio taldea honakoa izan zen: Xabier Arzalluz, Idoia Estornes,
Xabier Lete, Koldo Mitxelena, Juan Churruca, Kepa Sodupe, Ibon Sarasola eta
Jose Ramon Scheifler. Zuzendariordetza eta koordinazio lanak, berriz, Euge-
nio Ibarzabalen esku zeuden artikuluaren garaian. EAJren inguruko aldizkaria
zen, Hernandez Abaituak berak azpimarratzen zuen moduan: “Muga susten-
tatzen duten zutabe berberak dira Euskal Gobernuan boterea dutenak”. Edi-
toriala nork idatzi ote zuen galdetzen zuen bidenabar: Zabala, Ibarzabal edo
Letek? Euskal literaturaren gaitasun faltarena, antza, eta aurretik ere ikusi
dugun moduan, garaiko sentipen zabaldua zen: “Zeren inpresio hori baitago
[kalitate faltarena], ez Mugako editorialistarengan bakarrik, hor zehar entzu-
ten da ere behin baino gehiagotan”. Hernandezen ustetan arazo hori ez zen
hain justu berria euskal literaturan, kontua, besteak beste, exijentzia maila
handitu zela zen bere ustez. Horrekin batera arazo handiagoa ikusten zuen
argitaletxeen mailan eta medio ekonomikoetan idazleen gaitasun mailan bai-
no. Aldizkaria boterearen ingurukoa izaki, ez omen zitzaion interesatzen, hala-
ber, literatura indartsu bat, literatura ona “ia beti delako ezkertiarra”. Hori
guztia garai hartako literatur eztabaida nagusienarekin lotzen zuen, Bilbo
Hiria sariko zentsurarekin. Hezkuntza kontseilari Etxenikek esana zuen ez
zirela diruz lagundu behar obra literario partidistak, herriaren gehiengoaren
kontra zihoazenak. Hernandez Abaituak galdetzen zuen ea biraoak fikzioan
erabiltzea partidista zen, eta hortik artikuluaren izenburua: Takoak partidistak
omen. Literatura ez zela hain zuzen gehiengoekin ondoegi moldatzen gogora-
razten zion Hernandez Abaituak Etxenikeri: “Etxenikeren hitzen arabera lite-
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ratura egitea «es ir contra la mayoría de este país» zeren literatura sekula ez du
maioria batek egin”.

Literariotzat jo daitekeen azkeneko artikulua Patri Urkizuk sinatua zen,
kasu honetan herri literaturaren esparrukoa. Donostiako Aldundian eskuizkri-
bu bat topatu zuen, 1789an hirian kantatzen zen gabon kantu batena, eta
sarreratxo bat gehituz argitaratu zuen bere horretan Oh! Euzkadin. 

Xabier Montoiaren kolaborazioa musikari buruzkoa zen. Susa aldizkariko
kide, ezaguna zen Montoia Hertzainak punk-rock taldeko sortzaileetako bat
izateagatik. Garai hartan, hain justu, talde hartako kide zen nahiz eta luze gabe
kanpo geratu eta M-ak taldea sortuko zuen 1982tik aurrera. Artikulu gogorra
zen hastapenetik. Aurreko urteko euskal diskoak entzuten ibili eta “ohiko kaka
zaharra” topatu zuela zioen. Hainbat musikarik sinatu zuten manifestu batez
ziharduen baita ere, non euskal musikaren egoera kaskarra diskoetxe eta irra-
tiei egozten zieten besteak beste. Montoiaren ustez, baina, nagusiki haiena
beraiena zen arazoa, musika hain kaskarra egiteagatik. “Autokritikaren garaia
iritsi zaie gure abeslariei edo jubilazioarena, apika”. Belaunaldi berriak musika
haietaz aseta zeudela eta molde berriei ongietorria egiteko garaia zela aldarri-
katzen zuen. Punkaren sorrera hartzen zuen hizpide, eta hark suposatu iraul -
tza nabarmentzen.

Profesionalen sasoia amaitu da eta orain edozein mutilak bere musika 
–ekipo txar batez, musikarik jakin gabe– egin dezake. Bere sinismen edo
sinesmenik eza abes dezake. Musika urbano bat (eta ez naiz Iñaki Eizmen-
diren musika urbanoaz ari, jakina). 

Punkak, besteak beste, do it yourself filosofia ekarri zuen, ia ezagutza musikal
eta abarrik gabe musika egiteko aukera, eta hari heltzen zioten talde berriek.
Montoiak berak Londresen ezagutu zuen punk musika mugimendu sortu
berria pare bat urte lehenago, eta bide horretatik Euskal Herrian jotzea deli-
beratu zuen Hertzainak sortuz. Testuan, hala ere, rock&rollaz ziharduen batez
ere Montoiak, eta garaian sortutako zenbait euskal talde jartzen zituen eredu -
tzat: UHF, Mogollón, Asco, Vulpes, MCD. Halaxe deskribatzen zuen musika
estilo hori: “Gure egoera adierazten, azaltzen, kantatzen eta kontatzen duen
musika bakarra. Ipurdia eta burua mugiarazten digun musika”. Talde horiek,
ordea, espainieraz kantatzen zuten. Garai batean kantautoreek euskaraz ondo
jakin gabe ere kantatzen zutela zioen Montoiak, eta pixkanaka ordea kontua
aldatu zela nabarmentzen zuen. Besteak beste euskaraz egiten zen musika
asperkeriarekin erlazionatzen zelako zela azpimarratzen zuen. Salbuespen
bakarra zegoela, Zarama izeneko Santurtziko taldea. Hertzainakekin, bada,
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bide horri segituko zion, euskaraz rock&rolla kantatzearen bideari. Montoia
bera euskaldun berria zen, eta beraz, urrats garrantzitsua izan zen musika esti-
lo horretan ere euskaraz kantatzen hastea, gerora Rock Radical Vasco izena
hartuko zuenaren ernamuin izango zena. 

Artikulu fundazionaltzat jo daiteke, beraz, izen aski esanguratsua duen Eus-
kal abestia hil da, gora rock & rolla. Ez Dok Amairuko garaietako euskal kanta-
gintza berritik RRVrako jauzia adierazten du nolabait, euskal musikako belau-
naldi batetik besterako haustura. 

Zenbakiko beste kolaborazioak ere, Landarenak, ez zuen garrantzi makala-
gorik eduki (bereziki Oh! Euzkadi beraren bilakabidean, ikusiko dugunez).
Izenburua ere halakoa zuen: Eusko Jaurlaritza euskal prentsa akatu nahiean. Argia
aldizkariko egoera kaskarraren salaketa baliatzen zuen Jaurlaritzaren hizkun -
tza eta kultur politika goitik behera kritikatzeko. Jaurlaritzak Argia, eta oro har
euskara hutsezko prentsa, ito nahi zuela salatzen zuen Landak, eta horren
ordez erdarazko egunkarietan euskararen presentzia indartzen ahalegintzen
ari zirela. Horretarako Jaurlaritzak erabiltzen zituen bi arrazoi nagusiak euska-
razko prentsaren kalitate eza eta pisu soziologiko (irismen) eskasak ziren.
Hala, batetik kalitatearena aski subjektiboa zela baina eguneroko prentsan
euskaraz aritzeko gai zen bakarra Argia zela azpimarratzen zuen Landak. Pisu
soziologikoari zegokienez, euskararentzat irizpide desegokia zela esateaz bate-
ra, Argia euskaraz alfabetatutako %10era iristen zela zioen, erdarazko prentsa
iristen zena baino puskaz zifra handiagoa. 

Garbi dago beraz, subentzioak euskal aldizkariei zuzendu beharrean
erdal egunkariei zuzentzerakoan, ez dagoela inongo egiazko arrazoinik.
Demagogia beraz; euskararen onenarako aitzakiaz beste helburu bat iritsi
nahiez: euskal prentsa bere horretan hiltzen utzi.

Hala ere, arazoaren muinean beste auzi bat zegoela salatzen zuen Landak,
hots, auzi politiko eta ideologikoa. Posizio politiko konkretu batean lerratuta
zeudelarik (ez zuen esaten baina ezker abertzalea zen posizio hori, are garaiko
Argiaren kasuan, zehazkiago, HB), ez omen zuten merezi laguntza publikorik.
Landaren ustez Argia posizio horietan bazegoen ez zen zentsura politikoaga-
tik, inoiz ez baitzitzaion inori Argiarako sarbidea ukatu bere ideologia kausa.
Artikulua nagusiki Amatiñori (berriz ere) zuzentzen zitzaion, Jaurlaritzan
ardura horiek zituenetakoa zelako eta Zeruko Argian ibilia zelako. “Beraz, eta
garai batetan Amatiño, M. Atxaga, M. Ugalde etabarrekoen esku baldin baze-
goen Zeruko Argiaren linea ideologikoa, gaur egun besteon esku dago, bainan
inoiz inori ipurdian ostikorik jo gabe”. Eztabaidak aldizkariak izandako alda-
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keta sakona (kaputxinoena izatetik langileena izatera) islatzen zuen halaber,
beraz, eta baita belaunaldi aldaketa ere. Bestetik, EAJk diru laguntzak ukatuz
euskal prentsaren pluralismoa baztertzen zuela salatzen zuen, haren inguruko
egitasmoak soilik laguntzen ei zituelako. Amaieran ematen zuen Argia aldizka-
riaren aurrekontuen datua: 18 milioi pezeta, zeinetatik Jaurlaritzaren diru
laguntza ez zen milioi batera iristen. Egiazki, euskal prentsaren baitan eztabai-
da errepikaria izango da hori, gerora Euskaldunon Egunkariaren sorrera dela
eta antzeko terminoetan biziberrituko dena90. Horretaz gain, esan bezala, Oh!
Euzkadin jarraituko du eztabaidak (Amatiñok erantzungo zion hurrengo zen-
bakian), eta azkenean aldizkaria bera ere zipriztinduko du polemikak, haren
akaberara bultzatuz. 

Zenbakiko elkarrizketa Salbador Zapirain Atañori egin zioten. Fraide kapu -
txinoa bera ere, baina Hondarribiko komentukoa, Oh! Euzkadiren hirugarren
zenbakian haren literatur lana goraipatu zuten Txomin Agirrerenaren kon-
trastean. Makina bat liburu atera zuen Atañok, denak ere Auspoa sailean argi-
taratuak, baina elkarrizketa haren garairako bakarra zuen kalean, 1979ko
Txantxangorri kantaria. Herri literaturako autore behinenetakoa dugu Ataño.
Itzulpenari dagokionez, Albert Camusen testu bat ekarri zuten, Mesprezuaren
garaia izenekoa eta Combat egunkari frantsesetik hartua. 1944ko abuztuaren
30ean argitara emana, II. Mundu Gerrak ekarritako desolamendua deskriba -
tzen zuen testua dugu, zeinaren itzulpena sinaturik gabe zetorren. 

Oh! Euzkadi 14

Hamalaugarrena izan zen Oh! Euzkadiko guztien artean artikulu gutxien
argitaratu zen zenbakia, nahiz eta orri kopurua ez zen aldatu; beste aleetan
bezala (0 alea kenduta) hogeita hamabi orrialde izan zituen hark ere. 1982ko
otsailean kaleratu zen eta sinatzaileak zenbaki gehienetako nukleoko kideak
izan ziren: Jokin Ansorena, Juanba Berasategi, Gotzon Egia, Ramon Etxezarre-
ta, Mikel Hernandez Abaitua, Koldo Izagirre, Josetxo Lizartza, Joxean Muñoz,
Ramon Saizarbitoria. 

Lehengo artikulua taldeko lagun zahar bati zuzendua zihoan, Oh! Euzkadin
eta baita BAGBn parte hartutako Ibon Sarasolari. Deia egunkarian idatzitako
testu batean –Tinajera muerta vacuando carpeta– Euskal Herria uzteko aukeraz
mintzo zen, kanpoan ikerketarako ingurune hobea izango zuelakoan. Aldizka-
rikoek, baina, esaten zioten ez zirela herria uzteko garaiak. Doktoretza eskura-
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tu berria zuen Sarasolak Bartzelonan eta
aurrera egiteko bidea erabakitzear zego-
en, beraz. Urte horretan ez zen Euskal
Herritik joan baina bai zenbait urte gero-
ago, urte luzez eskolak ematera Bartzelo-
nako Unibertsitatean. Testuaren gauza
interesgarrienetako bat bidenabar esanda-
koa zen; Donostian geratzeko eskatzen
zioten zeren “nola gogoratuko diagu bes-
tela nobela horrek ezin duela aurtengotik
pasa argitaratu gabe”. Ezagun denez,
gerora Sarasolak ez du nobelarik argitara
eman, ez eta beste literatur lanik ere.  

Gotzon Egiak ahozko euskarari buruz
idatzi zuen Ferdinand de Saussureren teo-
riak baliatuta. Gizarte kapitalistak ahozko

hizkuntzaren garrantziaren beheititzea eta pobretzea ekarri zuela oinarri har-
tuz, euskararen kasuan hori areagotu zela azpimarratzen zuen; ahozko trans-
misioa senitartetik eskolara eta komunikabideetara igaro zela nagusiki, eta
ondorioz, komeni zela hezkuntza eta medioetako euskara ahozkoa tentuz ain -
tzat hartzea. Euskara batuaren prozesuak ere eraginik izan zuen auzian Egia-
ren ustez, idatzizko euskara estandarra ahozkoa moldatzen ari zelako. Ahozko
hitz elkarketak-eta galtzen ari zirela gaztigatzen zuen: “ezta etorri”, “enaiz”,
“ezait”... Horrekin batera, azentuari zegokionez, euskararentzat azentuazio
zehatz bat ebatzi ez izanak, erdaren kutsadura ekarri zuela zioen. Izagirrek
zortzigarren Oh! Euzkadin idatzitakoaren ildotik, ahozko hizkuntzari garrantzi
handiagoa ematea aldarrikatzen zuen, bereziki hezkuntza eta euskararen ikas-
ketan. 

Eskoletan, ikastoletan eta euskaltegi modernoetan hizkuntza irakasteko
metodoak moldatu eta egokitu beharra dago, ikasleak ahozko hizkeraz era
automatiko eta espontaneoaz jabe daitezen. Ahozkoa menderatu ahala,
idatzizkoaren trukoak ikastea erreza baita.

Zenbakiaren zati handiena, baina, aurreko zenbakian Landak idatzitako
artikuluak eragindako eztabaidak hartu zuen. Hala Amatiño nola Mikel Atxa-
gak erantzun baitzioten hamalaugarrenean. Argia aldizkariaren norabide
berria zegoen, honenbestez, eztabaidagai. Zuzenki aipatzen ez bazuen ere,
HBri lerratuegi egotea leporatzen zien arduradun berriei Mikel Atxagak. Hori
zela eta utzi zutela aldizkaria zenbait langilek eta horren ondorioz jaitsi zela
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harpide kopurua. Horren aldean bera Zeruko Argiako arduradunetako bat zen
garaian aldizkaria askoz ere irekiagoa zela adierazten zuen: “Abertzale talde
guztiei ematen zitzaien leku, eskuinetik ezkerreraino”. Azkenik, kaputxinoeta-
tik arduradun berrietara igarotzeko prozesuaren kritika egiten zuen, eta Argia
izenaren erregistroa zela-eta kexu ageri: “Gurea zen zerbaitez jabetu zarete”. 

Amatiñok beste bide batetik jotzen zuen, Jaurlaritzaren politiken defentsan.
Ukatu egiten zuen euskal aldizkarien ordez erdarazko egunkariak sustatu nahi
zituztenik, lehenengoentzat 4,5 milioi pezeta zegoela eta egunkarientzat, aldiz,
xemaikorik ere ez. Gainera, bere belaunaldikoen kultur kudeaketa hurrengo-
ena (Landa eta enparauena, alegia) baino taxuzkoagoa izan zela zioen, eta
gabezia horren ondorioz sortu zirela, neurri batean, Argia berriko arazoak.
Tonu aski mikatz eta larderiatsuan amaitzen zuen. 

Eta ez zaitezte umeak izan eta ez egizue zuen burua larbaloretu. Ez
dezazuela gero pentsa politikaren gurpilean eraginik duzuenik. Ezetz ba,
ez diozuela inori lorik kentzen, eta inork zuek gaizki ikusteko adinako
pisurik ere ez duzuela (...) Ez pentsa inori inolako trabarik edo mesederik
egiten diozuenik. Agian, honetan jabetzen zareten egunean, kruzadarik
egiteari utziko diozue eta informazio irekiago bat eman ahal izango duzue.

Literaturari buruzko artikulu bakarra Hernandez Abaituak idatzi zuen,
azken zenbakietako tendentziei jarraiki. Egiatan, aurreko bi zenbakietatik
zetorren eztabaidari ematen zion segida, hizkera literarioari buruzkoari. Hiz-
kera literario aktual baten aldeko apustua egiten zuen, irakurlea kontuan har -
tzen zuen idazkera baten alde. Hori egiten zuten nazioarteko zenbait idazle jar -
tzen zituen adibide gisara: Raymond Chandler, Boris Vian, Dashiell Hammet.
Hizkera literarioari zegokionez, Saizarbitoriarena goraipatzeaz gain, Azurmen-
direna berarena aski egokia zela gaineratzen zuen, eta ez ordea Txillardegire-
na, batez ere Elsa Scheelen nobelan. Bere tesia berresten zuen, aparatu kritiko
berria erabiliz. 

Hemen maiz narratiba berosimil bat egin nahi izan da hizkera inberosi-
mil baten bidez. Nere galdera da, ez ote duen hizkera inberosimilak “erre-
altasunaren efektoa” estorbatzen (termino hau Philippe Hamonena da:
“effet de réel”).

Hernandez Abaituak zioenez, efektu hori geroz eta handiago zen literatura
modernoak aurrera egin ahala, baina euskal literaturan halako gutxi zegoen,
bereziki hizkerari zegokionez. Azkenik, Saizarbitoriaren obran ipintzen zuen
arreta handiagoa; Azurmendiren iritziaren kontra, ez zuen uste haren ibilbi-
dea formalki hain problematikoa zenik: “Saizarbitoriaren formalismoa ez zait
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iruditzen formalismo hutsa denik, bastante funtzionala baizik”. Garai hartan
hasi zen Hernandez Abaitua, gutxi-asko, Saizarbitoriaren lehen hiru obren
inguruko tesia lantzen, zeina askoz geroago amaituko zuen. 2008an aurkeztu
zuen Ramon Saizarbitoriaren lehen eleberrigintza izenburupean. 

Hamalaugarren zenbakiko elkarrizketa Manuel Lekuonari egin zioten, lite-
ratur ikerlari eta apaizari. Juan Mari Lekuona poeta eta EUTGko literatura ira-
kaslearen –eta ondorioz, Oh! Euzkadiko kide ugariren irakasle izandakoaren–
osaba zen. 

Oh! Euzkadi 15 (I)

Hilabetera argitaratu zen hamabosga-
rren zenbakia, 1982ko martxoan. Sinatzai-
leen arteko gauza adierazgarriena Izagi-
rrek sinatu ez zuela izan zen: Jokin Anso-
rena, Juanba Berasategi, Gotzon Egia,
Ramon Etxezarreta, Mikel Hernandez
Abaitua, Josetxo Lizartza, Joxean Muñoz,
Ramon Saizarbitoria. Horretaz gain,
Pablo Sastreren kolaborazioa aipatu
behar da halaber. 

Sinatu gabeko intelektualei buruzko
artikulu batekin hasten zen zenbakia, Eus-
kaltegiak, poliziak eta Karlos Santamaria
izenburukoa. Bolada hartan eztabaida

zegoen zenbait mediotan polizia nazionalak euskaltegietara euskara ikastera
joaten zirela eta. Ikasle eta irakasle batzuk eskolan poliziak egotearen kontra
agertu zirela eta, gaiaren inguruko hainbat iritzi plazaratu zituzten zenbait
intelektualek. Egiak gai horri heltzen zion –poliziak euskaltegietatik aparte
mantentzearen alde agertuz– intelektualaren figuraren inguruan hausnartze-
ko. Zenbait intelektualen aipuak baliatu ondotik, Karlos Santamaria ipintzen
zuen intelektual eredugarritzat. Intelektualaren figuraren ezaugarritzat jotzen
zuen bere ideologia gorabehera askatasunezko distantzia bat gordetzeko gaita-
suna, eta horixe aitortzen zion, hain justu, Santamariari.

Ez dut uste Santamariaren militantziak inolako mugaketarik suposatzen
dioenik juizio bat ematerakoan, eta orain ere erakutsi dit nola arrazonaga-
rria den neurrian joera politiko batekin koinzidetzeak, ez dioen eragozten
beren askatasuna, gure denboran birjintasuna gorde ohi zen arreta ia pato-
lojikoaz zaintzen duen sabio panda batek ez bezala, gai politiko eta konple-
xu bati buruz erreflexio propio bat egitea.
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Gaiari segida ematen zion aldizkariko hurrengo testuak, hura ere indibi-
dualki sinatu gabea, Mitxelenak hartutako jarrera –poliziak euskara ikasteko
eskubidea defendatu zuen– kritikatuz. Testuaren argudiaketak bat egiten zuen
Oh! Euzkadin garatu zen euskararen inguruko ideologiarekin, zeinaren arabe-
ra hizkuntza tresna huts izatetik haratago zegoen zerbait zen. 

Ikasteko hizkuntza euskara danean, gure nortasunaren, gure herri izan
nahiaren ezagugarririk nabarmena eta sentituena, bere inguruan erakus-
teko edo ikasteko biltzen direnak, ez dute edozein fakultateko aula barne-
an bezala sistima sozial huts bat osatzen, komunitate bat baizik, familiaz eta
hitzegiteko. Sistima horretan poliziaren integrazioak –eta ez goaz honi
buelta gehiago ematera– prolema derrihorrezkoak planteatu behar.

Testuak elkarbizitza ia ezinezko bat aurkezten zuen, zeina polizia autonomo
batek lagun zezakeen hobetzen, baina inolaz ere polizia arrotz baten integra-
zio ezinezkoak. 

Gertatutakoa ez da konbibentzi gaur egun inposiblearen prueba bat
gehiago besterik –ez ahaztekoak euskaldundu nahi duten polizien amigo-
ek, Donostiako euskaltegian probokatzen ari diren istiluak– eta diskisizio-
ak utziz, polizia nazionalaren ordez –ez gainera, ordez– polizia autonomoa
indar guztiarekin erreibindikatzera eraman beharko gintuzke.

Gogora dezagun, bidenabar, 1982ko urte horretan bertan sortuko zela Er -
tzaintza, Carlos Garaikoetxea buru zuen Eusko Jaurlaritzaren eskutik. 

Gaia aipatzen zuen zenbakiko azkeneko artikulua Sastrerena zen. AEKko
irakaslea zen, eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea-
ren (HABE) sorreraren –1981ean jarri zen martxan– karietara sortutako ezta-
baidak zituen hizpide. Eztabaidak, jakina, diru kontuekin zuen zerikusia,
komunikabideen inguruan sortutakoak bezalatsu. Polizia euskaltegietan eus-
kara ikasten egoteko balizko eskubidea gorabehera –bera ere kontra zegoen–,
gai orokorrago baten barnean kokatzen zuen afera, hots, herri mugimendua-
ren (AEK) eta instituzioen (HABE) arteko talkaren baitan. Bere forma anitze-
tan, garaiko eztabaida errepikatuenetako bat izan zen, ikusi dugunez. Urtetan
euskararen alde erdi-klandestinitatean lan egindako hainbat herri mugimen-
duk egoera berria zuten begibistan, instituzioak euskararen aldeko lanean par-
te hartzen hasi zirelako. Herri mugimenduetako zenbaitek esku hartze hori
interferentzia moduan ikusten zuten, zeina bi eratara zertzen zen Sastreren
iritziz: “Besteenaz jabetu edo besteena zatitu”. Amatiño ipintzen zuen halaber
jopuntuan –gogora dezagun gobernuko Euskara zuzendaria zela–, Landarekin
izandako eztabaida gogora ekarriz. 
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Hain justu polemika haren azken puntua jarri zuen hamabosgarrenean
Landak Enbido bietara eta hordago paretara [erantzunen erantzunez] testuan. Ezta-
baidaren amaiera ez ezik, neurri batean, Oh! Euzkadi aldizkariaren beraren
amaiera ekarriko zuen artikulua izan zen. Izan ere, Amatiñori eta Mikel Atxa-
gari erantzuteaz gain, Oh! Euzkadiri berari ere zuzentzen zitzaion. Lehen biei
“enbidoa” botatzen zien eta azkenari “hordagoa”. Izan ere, aldizkariak euska-
raren inguruko garaiko auzi garrantzitsuetan posizio argirik agertzen ez zuela
salatzen zuen Landak, eztabaida konprometituei itzuri egiten ziela. 

EAJko gobernua kristorenak eta bost egiten ari den bitartean, zuek ez
duzue posturarik hartzen inongo gairen aldetik. Eta txarrena ez da postu-
rarik ez hartzearena, azterketa berririk ez aportatzearena baizik. Hor dau-
de, esate baterako, Euskararen Normalkuntzarako Legea, Ikastolen konbe-
nioa, Aholku-kontseilua, Irrati-telebista, Antzerkia, Prentsa, Unibertsitatea,
eta nahi adina luza daitekeen zerrenda. Zuek, berriz ez duzue horien itza-
lik ere jaso –gutxiago oraindik kritika nahiz azterketarik osatu– eta barka-
tu, baina hori ez da serioa.

Orrialdeak betetzea ez bait da aski. Komunikabide bakoitzak bere lekua
aukeratu eta ongi betetzen saiatu behar du, eta zuek plataformarena auke-
ratu bazenuten (lehen aleko editorialea) saia zaitezte betetzen, baina gaur
arte –uste apalez baina bihotzetik– ez duzue betetzen asmatu.

Hernandez Abaituaren arabera Landaren artikuluak eztabaida sortu zuen
Oh! Euzkadin, eta horixe izan zen taldearen azkenera eraman zuen errematea. 

Aldizkariko jendea oso haserretu zen artikuluarekin baina Koldo Izagi-
rre lur jota gelditu zen. “Mutilak” arrazoi zuela esan zuen behin baino
gehiagotan zenbaki hura ateratzeko bileran. Lehenagotik giroa nahastuta
baldin bazegoen, harekin gauzak gehiago nahastu ziren ene ustez. 

Literatura kontuak ere egon ziren, baina, hamabosgarrenean. Zortzigarren
zenbakian, ikusi dugunez, Egiak XIX. mende akaberako eta XX. mende hasie-
rako Donostiako idazle mugimenduaz idatzi zuen (Martzelino Soroa eta garai-
koak), eta horretan sakondu zuen Euskal teatro modernoa artikuluan. Izan ere,
“1880ko belaunaldia” izenarekin ezaguna den eta Euskal-Erria aldizkariaren
abaroan osatu zen talde horixe berorixe kokatzen du Egiak euskal antzerki-
gintza modernoaren abiapuntutzat. Taldeko gehienak errepublikazaleak bazi-
ren ere, bazen horien artean foruzale eta monarkikorik, eta oroz gain euska-
raren kontrako giro baten erdian guztiok zuten euskaltzaletasuna da Egiak
azpimarratzen duena. Belaunaldiko kide gehienak eskulangile edo artisauak
izaki, beren “preparazio intelektual kaskarra” ere aipatzen zuen, zeinaren
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ondoriozko zen, bere ustez, Sarako Eskolaren eta Leizarragaren euskararen
moldearekin hautsi izana gipuzkera herrikoi baten eta irizpide handirik gabe-
ko ortografia baten mesedetan. Beren antzerki moldea, bestetik, oso herrikoia
zen, libretoak kioskoetan edizio merkeetan erruz saltzen zirenak, baina kriti-
karen ohiko gutxiespenaren aldean, Egia lanok duintzen ahalegindu zen,
beren testuinguruan aski baliagarriak zirela aldarrikatuz. 

Neurri batean, XIX. mende amaierako Donostia hura Oh! Euzkadiko taldea-
ren inguruan sortutakoarekin konpara zitekeen (Egiak horixe iradokitzen
zuen). Bi taldeak erdal testuinguru batean osatu ziren eta euskara literarioki eta
intelektualki goresten saiatu ziren, biak ere Donostian kokaturik (zehazki Alde
Zaharrean). Ezberdintasunak, haatik, nabarmenak ziren halaber: Oh! Euzkadiko-
ek formazio intelektual puskaz handiagoa zuten, eta garaiko nazioarteko
korronte aurreratuenekin lotzen saiatzen ziren; euskal literatura indartsuagoa
zen XX. mendeko 70-80 hamarkadetan XIX. mendearen hondarrean baino. 

Hernandez Abaituak Arestiri buruz idatzi zuen. Batez ere Javier Atienza edi-
toreak Cátedra argitaletxean apailatutako Maldan Behera / Harri eta Herri libu-
ruari idatzitako hitzaurreaz mintzatzen zen. Funtsean Arestiren interpretazio
gaiztoa leporatzen zion, “azpijokolari eta borondate txarrekoa” izatea. Gaine-
ra, plagiatzailea izatea halaber, Saizarbitoriari kopiatu ziolako makurki –Angel
Zelaieta biografoaren bidez– Arestirengan Blas de Oterok izan zuen eragina.
Aresti ahaztua ote zegoen galdegiten zuen Hernandez Abaituak, aurreko urte-
etan ateratako berredizio eta estudioak aztertuz. Bere ustez, Arestirengan
ahaztuen zegoena bere antzerkia zen: “Teatro honen azterketa interesantea-
goa da segur aski haren poesia sozial guztiarena baino, eta beronen irakurketa
berdin”. Lehenago idatzia zuen Hernandez Abaituak Cátedrako liburu haren
kritika Argian, 1980ko martxoan, eta han ere Atienzaren hitzaurrea kritikatzen
zuen, batez ere euskarari egiten zion gutxiespenagatik. 

Testu labur eta zorrotz bat argitaratu zuten, halaber, alearen bukaeran, non
Euskal Idazleen Elkartearen sorreraz hitz egiten zuten. 1982an bertan sortu
zen Euskaltzaindiko Literatura Batzordearen bultzadaz, eta hango lehendaka-
ria zen Krutwig izan zen elkarteko lehen lehendakaria. Berau osatzeko deial-
dia nola egin zuten kritikatzeaz gain, Krutwig buru izatea ere ez zuten gogoko,
batez ere Irastortzarekin sortutako polemika zela eta: “Ez dugu Elkarte horre-
tan geure burua oso gustora ikusten. Literatoen arteko arazotxoak? Bai noski,
zer bestela? Federiko Krutwig jaunak ez du euskal idazleen izenean hitzik ate-
ratzeko eskubiderik”. 

Musikari buruzko artikulu bat sartu zuten, Jokin Ansorenak idatzia eta Mon-
toiak hamahirugarren zenbakian idatzi zuenari –Euskal abestia hil da, gora rock
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& rolla– erantzuten ziona. Analisi sinplista egitea leporatzen zion: euskal kan-
tariak denak zaku berean sartzea eta horren aurka gazteria rock&roll zalea
jartzea. Bi mugimenduei atxikitzen zien joera politikoa Montoiaren asmakeria
baino ez zela zioen, eta rock&rollak funtsean errealitatearen apologia egiten
zuela, ez haren salaketa: “Ez baitiat ikusten rock-ak eta bere «kulturak» errea-
litatea transformatzeko asmorik azaltzen duenik, inmobilista hutsa duk”. Mon-
toiak aipatzen zituen UHF, Asco eta Mogollón taldeak gutxiesten zituen hain
justu arrazoi berarengatik. 

Egia esan, ez dizkiat gehiegi ezagutzen; behin beren aktuazio bat sufritu
behar izan nian eta ez nian ikusten errealitatearekiko identifikazio haun-
dirik. Musika talde horiek, nire ustez, ongi zeudek narzisismo arrunt batek
eraginda beren “ego”a kanporatu behar dutenentzat. Satisfakzio totala sen-
titu behar ditek eszenario gainetik jendea hetaz enamoraturik ikustean.
Espektakulu sublimea.

Hamabosgarreneko elkarrizketa Santiago Onaindiari egin zioten. Euskal
idazle eta fraide karmeldarra zen, batez ere poesian nabarmendu zena, bere
ekoizpen poetikoagatik ez ezik Olerti aldizkaria sortu zuelako. Azurmendik
bederatzigarren aleko Euskara batua eta euskara literarioa artikuluan aipatu zuen
Onaindia bere prosa ez omen zelako aberatsa, eta hortik abiatzen zuten solasa.
Itzulpena, bestalde, T.S. Elioten The Waste Landetik ateratakoa zen, hamaikaga-
rren zenbakian azaldu zenaren segida, eta Sarrionandiarekin batera Joxemari
Iturraldek itzulia. Bigarren zatia zen itzulitakoa oraingoan: Axedrez partida bat. 

Oh! Euzkadi 15 (II)

Oh! Euzkadiren hamaseigarren zenbakia 15 zenbakiarekin argitaratu zen
akats bat medio, aurrekotik urtebetera, 1983ko martxoan. Aurreko zenbakiak
pare bat hilabeteko tartean argitaratu ziren gehienak, eta honenbestez, talde-
aren barneko giroaren desegonkortasunaz aditzera ematen du tarte hain han-
di horrek. Egiatan, ikusi dugun moduan, aurreko zenbakietan iradoki zitezke-
en jadanik Oh! Euzkadiren izaeraren inguruko tira-birak. Zazpigarrenean jada
topa daiteke diru laguntzak onartzeko justifikazio-testu bat, eta hamaikagarre-
nean bi frontetan ikusten zen Oh! Euzkadiren izaera auzitan jarrita: Iñaki Uria-
ren testuan, non talde gisa ez funtzionatzea egozten zion, eta Izagirre eta Sai-
zarbitoriaren testu banatan, Amatiñoren aldizkariaren inguruko kontsiderazio
politiko zenbaitez defenditzen zirenetan. Hortik aurrera, Amatiño eta Landa-
ren arteko eztabaida jo daiteke azkeneko katebegitzat. Azkeneko alearen
hasierako oharrean ere tentsio horiek suma zitezkeen.
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Izenperik gabekoek ez dute derrigor aldizkariaren aburua erakusten, ez
eta inoren apostasiarik behartzen. Ale honetaz aurrerakoan, gainera, beste
mudantza bat: alearen arduraduna. Hori aniztasunaren aldeko izango
delakoan gaude.

Alearen ardura Egiaren esku geratu zen. Gainontzeko sinatzaileak honako-
ak izan ziren: Jokin Ansorena, Juanba Berasategi, Joxan Elosegi, Ramon Etxe-
zarreta, Mikel Hernandez Abaitua, Koldo Izagirre, Josetxo Lizartza, Joxean
Muñoz, Ramon Saizarbitoria. Kolaborazio bakarra zuen, Jon Lariz; hots, Mario
Onaindia. 

Zenbakiko lehen testuan ere aldizkariaren izaeraren inguruko zenbait ohar
egiten zituzten91, azkeneko zenbakietan hainbesteko presentzia izan ez zuen
tonu trufalarian. Urte horretan sarritan erantzun behar izan zutela ea aldizka-
ria amaitu zen, baina azkenean “har zitekeen erabaki bakarra hartu genuen:
OH EUZKADl kaleratzen eta sarriago kaleratzen saiatzea”. Bistan denez, asmo
hutsean geratu zen hura. 

Beste testu sinatugabe batean euskararekin lotutako auzi politiko bati hel -
tzen zitzaion. 1982ko urrian heldu zen PSOE Espainiako gobernura, eta hila-
bete gutxi ziren, beraz, Felipe Gonzalezen agindupean zeudela. Jaurlaritzaren
euskararen normalizaziorako legearen zenbait artikulu Auzitegi Konstituzio-
nalera eraman zituen gobernu espainiarrak, Oh! Euzkadikoen gaitzidurarako.
Ez omen zen kontu berria. 

Ezkerra ere kutsaturik duela nazionalismo españolak, euskal herriaren
borondate nabarmena kolpatzen dutela, euskaraz bizi ahal izateko aukera
tipiena ere hankatrabatu nahi dutela, finean politika inperialaren aurpe-
gia ageri dela, etc.

Zehazten zuten, haatik, ez zutela legea gogoko, autonomismoaren mugak
zituelako eta aski epela zelako, hain zuzen ere auzitegiekin-eta arazoak ekidi-
teko (azkenean ezertarako balio izan ez zuena, bistan denez). Azkenean,
beraz, EAJren gobernuari jaulkitzen zizkioten kritikak: “Legea ezezaguna da,
publizitaterik gabekoa, izkutuzkoa ia, hautsak ez harrotzeko sortua orobat”.
Egiazki, ez zen epelkeria handitan ibili sinatzaile anonimoa azkeneko esaldia-
rekin: “Guk, konstituzioa, estatutoa eta tribunale goren horri begiramen guz-
tiz, euskal gizarte monolingue baten ametsa gordetzen dugu”. Bilinguismoa-
ren ideologiari kritikak ez ziren berriak aldizkarian, baina inoiz ez zuen egin
norbaitek hain gordinki monolinguismoaren alde. 
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Euskara zuen gai halaber pseudonimoz (Euripides Mantxinbentakoa) sinatu-
tako Trajedia baten euskal komeria testuak. Eusko Jaurlaritzaren Teatro Eskolaren
lehen obra antzeztu zuten Victoria Eugenian, Euripidesen Troiarrak, eta antzez-
lanaren kritika zen testua; zehazki, han erabilitako euskararen kritika. Euskara
batuaren ordez nahaspila moduko bat erabili omen zuten, espainierazko ber -
tsioaren itzulpen eskasaren ondorioz. Antzerkiko testuaren hizkun tza hautuak 
–sintaxian eta lexikoan– aztertzen ziren xeheki. Horretaz gain, itzulpenaren
adaptazioa kritikatzen zuen autoreak, euskal giro erdi rural erdi fededunera era-
man omen zuelako. Aldarri batekin amaitzen zen: bazela garaia euskara sinbolo
hizkuntza izatetik komunikazio-hizkuntza izatera igaro tzekoa. 

Aipatu antzerkiari buruzkoaz landa, beste bi testu argitaratu ziren literatu-
rari buruzkoak. Idazle bana zuten aztergai: Izagirrek idatzitako George Borrow
eta Hernandez Abaituaren Bernardo Atxagaren espazioak. Borrow XIX. mendeko
idazle ingelesa izan zen, garaiko bidaiari nabarmenetako bat izateaz gain. Hil
zela ehun urte bete ziren 1982an, eta aitzakia horrekin heltzen zion gaiari Iza-
girrek. Borrowen soslai abenturazalea eta hizkuntzak ikasteko gaitasun berezia
nabarmendu ondotik, euskaldunoi buruz Borrowek idatzitakoei ipini zien
arreta. Haietako batzuk jaso ondoren, euskarari buruzko Borrowen iritziak
azpimarratu zituen. Gainera, Borrowek garaiko euskaldun bati erositako Evan-
gelioa San Lucasen Guissan liburua argitaratu zuen. 1981ean, Iparragirreren
heriotzaren urteurrenean, ez zegoela beste inorentzat lekurik eta 1982an
Borrowi, “ijitoen eta euskaldunen lagunari” lekutxoa egitea aldarrikatzen zuen
Izagirrek. Ziur aski, 1982an argitaratzeko aldizkariaren balizko zenbaki batent-
zat idatzitako testua genuen, bada, atzeratzearen atzeratzeaz 83ko martxoan
publikatu zena. 

Hernandez Abaituak Atxagak Jakinen argitaratu zuen testu bat hartzen zuen
abiapuntutzat euskara batuaren eta euskal literaturaren inguruko zenbait gairi
buruz polemizatzeko. Euskara batuaren arazo batzuk, batez ere literarioak,
azpimarratzen zituen Atxagak Jakinekoan. Oroz gaindi, estilo gabeko idazkera
aseptiko bat zabaldu izana. Hernandez Abaituak kezkarekin bat egiten zuen,
konnotazioaren arazo gisa definituz, nahiz eta horrek ez zuen esan nahi eus-
kararen karga rurala mantendu behar zenik. Aurreko artikuluetan garatu zuen
auziarekin lotzen zuen hori ere, hots, bilinguismoaren arazoarekin. Adibide
argigarri batez irudikatzen zuen afera.

Euskaraz ez dago lasaitasunik ondo narratzeko. Irabiagailu hartzea izan
da Txillardegik aukeratutako bidea. Batidora, Saizarbitoriarena; gure ustez
koherenteena. Zeren irabiagailu bezalako hitz irreal bat ezin dugu sartu
giro erreal batetan, ondratuki, hau puskatu gabe, deterioratu gabe.
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Berriro errepikatzen zuen aurreko ideia bat: irabiagailu eta batidoraren
arteko ezbaian erori ez, eta sinesgarriki euskara hutsez idazteko aukera baka-
rra, mundu imaginario edo urrun bat bilatzea zela. Horixe zen, hain justu,
Atxaga eta Sarrionandiaren bidea. Atxagak berak mundu errealera jaitsi nahi
zuenean baserrira jaisten zela gaineratzen zuen Hernandez Abaituak, hura
zelako bere hizkuntza literariorako leku natural bakarra: “Hondo kostunbris-
tarik aproposena euskaraz mendia da, ekintza erreala nahiz irreala eraikitzeko
zeren hango hizkera eta hango errealitatea ezkondurik daude oraindik”. Garai
hartan Atxagak oraindik ez zuen Obabakoak idatzia (1988an argitaratu zuen),
baina bai berau osatuko zuten bi ipuin garrantzitsu: Camilo Lizardi erretore jau-
naren etxean aurkitutako gutunaren azalpena (1981eko Irun Hiria Saria) eta Post
tenebras spero lucem. Horietan jada ageri zen Obaba, eta horietan oinarritu zen
Hernandez Abaitua bere analisirako. 

Testu luzeena aleko kolaboratzaile bakarrarena izan zen, Mario Onaindiare-
na alegia, eta erlijioa zuen gai nagusi: Nola akabatu erlijioa behin betikoz. Mono-
teista purtzil baten erreflesio teologikoak. Testu aski teorikoa zen, Onaindiari sarri
ontzen gustatzen zitzaizkion horietakoa. Analisi teologiko horretan, monoteis-
moa aldarrikatzen zuen, benetako monoteismoa, bere ustez munduko erlijio
nagusiak, liburu sakratudunak, benetan biteistak baitziren Jainkoan baino
etsaiarengan sinisten dutelako. 

Elkarrizketa Jose Manuel Estonbari egin zioten, irungo misiolariari, zeinak
Izartxo eta Urgaiti�ko mutillak nobelak zituen argitaratuak. Itzulpena, Peter
Weiss idazle alemaniarraren testu zati batzuena izan zen, Fluchtpunkt (Ihespun-
tua) lanetik ateratakoak.

Amaiera

Agerikoa da azken zenbakietan nekez egin zuela aurrera Oh! Euzkadi aldiz-
kariak. Landak Amatiñorekin izan zuen eztabaidan barne-tentsioek goia jo
zuten. Ikusi dugunez, Izagirrek arrazoi ematen zion Landari, honek aldizkaria-
ri leporatzen zionean garaiko euskal kulturaren inguruko auzi garrantzitsue-
netan konpromisorik ez hartzea. Eztabaida hori, haatik, testuinguru politiko
zabalago batean koka liteke, hots, ezker abertzalearen zatiketaren testuingu-
ruan. Egiazki, frankismo ondorenean sekula ez zen ezker abertzale baturik
izan, alderdiei zegokienez behinik behin. 1977ko lehen hauteskunde oroko-
rretan EE koalizioa aurkeztu zen eta KAS alternatibak boikotaren alde egin
zuen. Hilabete gutxiren buruan, urte hartako urriaren 24an, Telesforo Monzo-
nen ekimenez, Altsasuko Mahaia sortu zen ezker abertzalearen batasuna lortu
nahian. Helburu hori ez zen osoki bete handik irten zelako berehala EIA. 
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Al tsasuko Mahaitik sortuko da Herri Batasuna koalizioa 1978ko apirilean eta
EIAren bidetik Euskadiko Ezkerra alderdia 1982ko martxoan. Hala, ezker aber -
tzalearen baitako bi korronte nagusiak ezarriko dira, Herri Batasuna ETA
(m)ren babespean eta Euskadiko Ezkerra ETA (pm)ren abaroan. ETA (pm)ren
baitan ere zatiketa egon zen 1982ko VII. batzarrean. Batzuk borroka armatua
utzi eta EEn sartzearen aldekoak ziren, eta beste batzuk, ETA (pm) VIII. Batza-
rra edo octavos izenekoak, borroka armatuarekin jarraitzearen aldekoak. Lehe-
nengoek, 1982ko irailaren 30ean iragarri zuten taldearen desegitea eta EEn inte-
gratzea. Borroka armatuan jarraituko zuten bigarrenek baina luze gabe desegin-
go ziren. Bertako militante gehienak ETA (m)n edo Herri Batasunan sartu
ziren. 1982a, beraz, urte garrantzitsua da ezker abertzalearen baitan borroka
armatua alde batera uztea erabakitzen duelako bertako sektore handi batek.
Haren praktika uztea ez ezik haren zilegitasuna zalantzan ipin tzea ekarri zuen
halaber, eta hori dela eta, ezker abertzalearen bi korronteen arteko tentsioa –ez
zena soilik indarkeriaren eztabaidak eragindakoa, jakina– areagotzea ekarri
zuen. Hortik aurrera, esan daiteke, ezker abertzalearen zatiketa atzera ezina
bihurtuko zen, eta biolentziaren inguruko eztabaidak geroz eta mikaztuagoak. 

Izagirreren esanetan, bada, eztabaida horrek eraman zuen Oh! Euzkadi azke-
nera, edo behintzat, horixe izan zen bere amaieraren arrazoi garrantzitsuene-
tako bat. 

Oh! Euzkadiren barruan baziren diskusioak, biolentziari buruz eta abar,
nik uste dut detonantea... Detonantea ez, aitzakia izan zen Ramon Etxeza-
rreta agertu zela pankarta batekin, Guibert, azpeitiar bat, bahituta zegoela
eta, haren aldeko manifestazio batean. Hori izan zen aitzakia planteatzeko
zer egin behar dugu hemen, posible da milien eta polimilien gainetik idaz-
tea? (Etxeberria, 2002, 93)

Jesus Guibert enpresaria eta EAJko militantearen bahiketa ez zen ETA (m)
edo ETA (pm)ren ekintza izan, Komando Autonomoena baizik, baina berdin-
berdin ipintzen zuen mahai gainean indarkeriaren auzia. 1983ko martxoaren
21ean bahitu zuten eta apirilaren 7an liberatu, hau da, aldizkariaren azkeneko
zenbakiaren argitalpenarekin batera. Ikusi dugunez, 1983rako aski kolokan
zegoen jada aldizkaria, besteak beste urtebete igaro zelako hamabosgarren
zenbakitik azkenera. Beraz, Izagirrek dioen moduan, Guibertena aitzakia izan-
go zen gehiago, nahiz eta ondo ematen duen aditzera taldearen barneko giro
politikoa. Hamaseigarrenaren ondoren indarkeriari buruzko zenbaki berri bat
ateratzea erabaki zuten, Izagirreren edizio pean92. Artikulu bakarra aurkeztu
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zen ordea, Izagirre berarena: Leon Trotskiren Zuen morala eta gure morala tes-
tua. Hamazazpigarren zenbakia izatekoa zenak, honenbestez, ez zuen sekula
argirik ikusi. 

Ez da harritzekoa ezker abertzalearen barruko ika-mikek eragina edukitzea
taldean. Ez soilik gizartean bertan eragin zutelako, baizik eta, ikusi dugunez,
BAGBren garaitik Izagirre eta Saizarbitoriak espazio politiko haren batasuna-
ren aldeko jarrera izan zutelako. 1982tik aurrera, bada, batasun horrek ezinez-
koa zirudien, eta zatiketak, berriz, sakon eta (kasik) betierekoa. Ezinezkoa
zirudien jada “milien eta polimilien gainetik idaztea”. Zatiketa horretan EEren
aldean geratu ziren alderdiko militante eta ingurukoak zirenak, eta beste alde-
an HBren inguruan lerratutakoak.
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3. Literaturaren autonomiatik poskolonialismora

Ikusi dugunez, aldizkari horietan hamaika gai azaleratu ziren, eta beste
hamaika ekarpen egin. Horietako nagusienetako bat izan zen, nagusiena ez
bada, literaturaren autonomiaren aldarrikapena. Gaiak aldizkarietan idatzita-
koez haraindi apur bat garatzea eskatzen du, konplexutasun teoriko nabarme-
nekoa delako, eta horixe egingo da datozen orrialdeetan. 

Horrekin batera, autonomiaren aferarekin zerikusia duten beste gai batzuk
landuko dira, zeinak lerro jarrai bat osa dezaketen: literatur esparrua, kontra-
kultura, literatura konparatua eta poskolonialismoa. Gai horiek ere aldizkarie-
tan iradokiak agertu ziren, ez zirenean esplizituki azaldu.  

3.1. Literaturaren autonomia

Ikusi bezala, gai askotarikoak landu zituzten Ustela, Pott eta Oh! Euzkadin,
denak ere forma aski ugaritan landu ere. Oro har, baina, literatura eta artea-
ren autonomiaren defentsa gorpuztu izana jo daiteke haien ekarpen mugarri -
tzat93. Izan ere, ikusiko dugunez, autonomia horren defentsagatik ahalbidera-
tu zuten euskal literatur esparruaren egikaritzea, eta zenbait urteren buruan,
berau izango zen euskal literaturaren zentroan kokatuko zen belaunaldia.
Honenbestez, autonomiaren afera ulertzea ezinbestekoa da euskal literatura-
ren zein autoreen berorien (nagusiki Atxaga, Izagirre eta Saizarbitoria) indar -
tzea konprenitzeko. Neurri horretan, euskal literatura egun sistema edo espa-
rru (erdi)autonomoa bada, haien ekarpen teorikoengatik eta aldizkarion egi-
nahal independenteagatik da batez ere. 

Autonomiaren auzia, ordea, ez zen estreinakoz orduan planteatu euskal
literaturaren historian. Haren aurrekari garrantzitsuena, ezbairik gabe, 36ko
Gerra aurretik euskal Pizkundean garatutakoa dugu. Eredu estetiko ezberdi-

93 Hortik “autonomiaren belaunaldia” deitura halaber.
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nak egon ziren ezbaian orduan Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Jaurtakol, Aitzol eta
abarren artean. Eztabaida horietan, bada, gai ugari jorratu ziren, nahiz eta ez
esplizituki, Atxaga, Izagirre, Saizarbitoria eta enparauek egingo zuten bezala,
autonomiaren auzia. Edonola ere, haien desadostasunetik ondoriozta daiteke,
esaterako, Lizardi eta Lauaxeta poesiaren autonomiaren defendatzaile sutsu
zirela; alegia, haientzat eredu poetikoak irekia izan behar zuela, ez inolako
araubide klasizista zurruni jarraitzen ziona –Orixeren kontra–, ez eta estrate-
gia politiko bati jarraitzen ziona –Aitzolen kontra–. Aitzolek, modu erabateko-
an 1933az geroztik, poesia herritar eta populistaren alde egin zuen, bere ustez
horixe zelako euskal literaturaren eta euskal kulturaren jarraipena ahalbidetu-
ko zuena (Aldekoa, 2008). Lizardi eta Lauaxetaren saiakerak –eta baita Orixe-
ren Barne-muinetan ere–, poesia jaso eta zenbait momentutan iluna izaki, ez
ziren euskaldunen gehiengora iristen –ez ziren hirurehun aletik igarotzen–,
eta hala, haien kalitate poetikoa gorabehera, ez ziren baliagarriak euskal kul-
turaren aurrerabiderako. Ideia horien ondorioz jotzen zuen Aitzolek Jaurtako-
len poesia eredugarritzat edo bultzatu zuen Orixe euskal poema nazionala
idaztera, zeinaren ondorio izango zen Euskaldunak poema. 

Garaikoa da halaber Lauaxetak 1931n Bide-barrijak argitaratu ondotik hark
eta Orixek izan zuten polemika. Orixek Lauaxetaren poesia moldeak klasiko-
en ereduari muzin egiten ziola salatu zuen, eta ondorioz, klasiko izaeraz ezta-
baidan jardun zuten bi idazleek El Día eta Euzkadi egunkarietan. Lauaxetak,
laburbilduz, poeta modernoen klasikotasuna babesten zuen. Oraindik aski
ingurune estetiko kontserbadorean bizi zirelarik, obra baten izaera klasikoa
azpimarratzea bere gorentasuna azpimarratzea esan nahi zuen, eta hala, Laua-
xetaren estrategia izan zen termino hori poeta modernoetara luzatzea, hain
justu beren gorentasuna nabarmentzeko. Halaxe izendatzen zituen zenbait
poeta erromantiko –Goethe, Leopardi, Hölderlin, Keats–, posterromantiko –
Baudelaire, Heine–, eta garaikide –Valery– klasiko moduan. Horregatik, Laua-
xetak modernitateak ezinbestean dakarren eredu estetiko dinamikoa bere egi-
ten zuen, zeina ezin baitateke araubide zehatz batera mugatu. Orixek, kontra-
ra, klasikoen maisutasunari eusten zion, eta kritikatu, besteak beste, garaiko
eskola poetiko frantsesa, sinbolismoaren ondorengoa alegia (Iztueta, 2002).

Hau guztia kontuan izanik, Lauaxeta eta Lizardi artearen autonomiaren
babesle aitzindariak izan ziren euskal literaturaren baitan, hala beren ideia
estetikoetan nola beren praktika poetikoan, zeren, ezagun denez, beraiek izan
ziren garaiko emaitza poetiko aurreratuenak idatzi zituztenak. 

Horien ondoren Jon Mirande eta Txomin Peillenen Igela aldizkari (1962-
1963) aski heterodoxoan ere, autonomiaren defentsaren zantzuak topatuko



ditugu. Askatasunaren aldarria egiten zuten jada lehenengo zenbakian adibi-
dez, zentsura eta eskuhartze erlijiosoa gaitzetsiz.

Le puritanisme et la fausse gravité des basques censurent, mieux ou plus
que les gouvernements, les fruits trop pimentés de la littérature écrite
(Docteur Etchepare, Axular) expurgent la littérature orale (cancioneros),
afin que les étrangers n’aient pas de nous une image différente de celle du
basque honnête, travailleur, fier etc. Les tabous et fanatismes de droite et
de gauche ont une grande force chez nous.

Hor ere aurkitzen dira, bada, literaturaren autonomiaren aldeko zenbait
ideiaren arrastoak, nahiz eta ez duten oraindik aldarrikapen hori modu oso
programatikoan egiten.

Zeren literaturaren autonomiaren defentsa esplizitu, jarrai eta sendoena
hamarkada bat pasa ondoren zertuko zen liburu honetan aztertutako aldizka-
rien inguruan sortutako taldeekin. Panpina Ustelako manifestua izan zen
horretarako mugarria: Ez dezagula konpostura gal, halare. Bere xume eta laburre-
an, artearen autonomiaren ideiaren muinean dauden puntu giltzarriak aipa -
tzen ditu ikusi moduan. 

Autonomiaren gaia estetikaren historiako gai potolo horietako bat dugu.
Batez ere XIX. mendearen amaieran eta XX. mendean garatu zen debatea izan
zen, eta honenbestez, esan dezakegu arte modernoarekin hertsiki loturik dago-
en auzia dela. Egiatan, autonomiaren ideia estetika modernoaren oinarri fun -
tsezkoenetakoa dugu. XX. mendeko teoria estetiko garrantzitsuenetakoa da 
–garrantzitsuena ez bada– Frankfurteko Eskolak garaturikoa, eta horien artean
Theodor Adornok sorturikoa, eta bertan autonomiaren kontzeptua xeheki
zedarritu zen. Adornoren arabera, artea, zinezko artea alegia, “mundu adminis-
tratuari” aurkaratzen zaio, hots, kapitalismoak sortutako mundu horri, zeinean
razionalitate instrumentala gailentzen den. Horretarako, ezinbestekoa du arte-
ak autonomia, hots, mundu administratutik desitsastea, haren logikari itzuri
egitea, banatzeko indar hori gabe ezinezkoa izango litzaiokeelako kontra egi-
tea. Sarritan nahastu ohi da artearen autonomia artea arteagatik (art pour l’art)
ideologiarekin, baina Adorno eta kideek bereizketa argia egiten dute. Artea
arteagatik doktrinak artea beste esparruengandik erabat independente irudi-
katzen du, eremu isolatu eta erabat aparte moduan, baina Frankfurteko Esko-
lakoek, tradizio dialektikoan kokatzen zirelarik, artea gainontzeko esparruekin
hartuemanean ulertzen zuten –autonomia gorderik, hori bai–. 

El arte no es social ni sólo por el modo de su producción en el que se
concentre en cada caso la dialéctica de las fuerzas y de las relaciones pro-
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ductivas ni por el origen social de su contenido. Más bien, el arte se vuelve
social por su contraposición a la sociedad mediante su mera existencia,
que los puritanos de todas las tendencias reprueban. (Adorno, 2004, 298)

Artearen izaera bi ezaugarritan zertzen da. Alde batetik, ekoizpen soziala
da, baina bestetik, eta batez ere, mundu administratuari kontrajartzeko ahal-
menagatik da sozial; hots, bere negatibitatean, termino hegeliarretan esatea-
rren. Horrek esan nahi du ez duela artearen edukiak egiten obra bat sozial,
baizik eta mundu administratuari uko egiteko bere gaitasunak, eta gaitasun
hori obraren kalitatearen mendeko da hain justu; zenbat eta negatibitate han-
diagoa, orduan eta obra gorenagoa. 

Ildo berari jarraitu zion Marcusek bere teoria estetikoan. 

El carácter progresista del arte, su contribución a la lucha por la libera-
ción no puede medirse por el origen social de los artistas ni por el horizon-
te ideológico de su clase. Tampoco puede determinarse por la presencia
(o ausencia) de la clase oprimida en sus obras. El criterio para juzgar el
carácter progresista del arte se encuentra únicamente en la propia obra
entendida como un todo: en aquello que expresa y en la manera de hacer-
lo. (Marcuse, 2007, 70)

Artearen izaera progresista, beraz, bere osotasunean hartu behar da aintzat,
ez soilik adierazten duenaren (edukia) arabera, baizik eta baita adierazteko
moduaren (forma) arabera ere, biak aldi berean ulertuta. Puntu horretan,
beste hainbatetan bezala, ortodoxia marxistatik aldentzen ziren hala Adorno
nola Marcuse. “En contraste con la ortodoxia marxista reconozco el potencial
político en el propio arte, en la forma estética como tal” (Marcuse, 2007, 53). 

Tradizio beraren segidatzat jo daitezke berriagoak diren Hal Foster arte kri-
tikari eta teorikoaren ideiak, zeinak autonomiaren auzia berrikusi duen beste-
ak beste. Egiazki, testuinguru postmodernoan bete-betean koka daitekeen
pentsalaria dugu. Arte postmodernoaren kritiko garrantzitsuenetako baten 
–Rosalind Kraussen– abaroan hasi zen bere idazkiak plazaratzen. Hala, October
aldizkari erreferentzialeko editore izan zen denbora batez eta egun ere berta-
ko erredakzio kontseiluko kide izaten jarraitzen du. Aldizkari horretan kritika
modernistaren berrirakurketa kritiko bat egin zuten 70eko hamarkada amaie-
ran eta 80ko hamarkadan, bereziki Clement Greenberg-ek sortutako paradig-
marena. 1983an editatu zuen Fosterrek, bestetik, The Anti-Aesthetic: Essays on
Postmodern Culture, estetika postmodernoaren antologia garrantzitsua. Aitzitik,
hasi-hasieratik izan zen kritiko, halaber, posmodernitatearen hainbat garape-
nekiko, eta urteek aurrera egin ahala kritika horretan sakondu du. Horregatik
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koka daiteke, esan bezala, Frankfurteko Eskolaren proiektuaren ildoan (este-
tikari dagokionez behinik behin), eta bide horretan, hainbat kontzeptu
moderno berformulatu izan ditu. Bere proposamenen artean bi garrantzitsu
dira “distantzia kritikoa” (Foster, 2001) eta “maniobra marjina” (Foster, 2004).
Ez da honakoa kontzeptuok azaltzeko lekua, baina biak ere artearen autono-
miaren ideian errotzen dira; biek ala biek autonomia behar dute distantzia
hartzeko eta marjina edukitzeko. Egiazki, autonomiaz baino “semiautono-
mia”z dihardu Fosterrek. 

El diseño contemporáneo forma parte de una revancha mayor del capi-
talismo sobre la posmodernidad, una recuperación de sus cruces de artes
y disciplinas, una rutinización de sus transgresiones. La autonomía, incluso
la semiautonomía, puede ser una ilusión o, mejor, una ficción; pero perió-
dicamente es útil, incluso necesaria, como lo fue para Loos, Kraus y com-
pañía hace cien años. Periódicamente también, esta ficción puede hacerse
represiva, incluso mortal, como lo fue hace treinta años, cuando la posmo-
dernidad empezó a desarrollarse como una salida a una modernidad petri-
ficada. Pero nuestra situación ya no es ésa. Quizá es hora de recuperar un
sentido de la ubicación política de la autonomía y de su trasgresión, un
sentido de la dialéctica histórica de la disciplina y de su contestación,
intentar de nuevo «proveer cultura con margen de maniobra» (Foster,
2004, 25)

Bistan denez, Fosterrek ez du ulertzen (semi)autonomia absolutuki, ez du
kontzeptua mitifikatzen zenbait teoria (proto)modernok egiten zuten bezala,
baina kontzeptua politikoki erabiltzen du bere indar aurrerazaleagatik. Auto-
nomia erabilgarria zaio kapitalismoaren totalitarismoari (diseinuari zehazki,
bere teorian) mugak jartzeko. Adornoren ildoan, artearen autonomiak logika
administratu edo kapitalistari aurre egiteko balio dio, eta hala, kritikarako
maniobra marjina uzten. 

Bestetik, autonomiaren aferarekin loturik dagoen beste arazo bat kritikare-
na da, Foucaultek (1984) ondo erakutsi zuen bezalaxe. Kritika kontzeptua gre-
kerazko krinein hitzetik dator, zeinak bereizi eta erabaki esan nahi duen. Auto-
nomiaren aldarriak, hain justu, bereizketa eskatzen du, esparru bat besteren-
gandik banatzea bere buruaskitasuna azpimarratzeko. Bistan denez,
aldizkariotan autonomia bezainbeste praktikatu zen kritika, eta hortik, orobat,
Bainaren belaunaldia moduan definitzea. Bainaren belaunaldia deitu zieten
autoironikoki Oh! Euzkadikoek beren buruei, afera guztiei beren puntua,
beren ñabardura, beren “baina”, jartzen zietelako. Baina horrek bereizteko
bulkada erakusten du, eta horrekin, guztiarekiko kritiko izateko jarrera hain
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zuzen ere. Halaxe kritikatzen zituzten ideologia eta alderdi politiko askotari-
koak, baita beren burua kokatzen zuten eremukoak (ezker abertzalea Oh! Euz-
kadikoen kasuan) ere. 

Artearen autonomiaren aldeko borroka, bada, kontu luzea izan da XIX.
mende amaieratik aurrera, bereziki XX. mendean. Auziak gorabeherak izan
ditu denbora horretan guztian zehar. Fosterrek berak adierazten duenez, ez da
gauza bera autonomiaren defentsa testuinguru batean edo beste batean. Adolf
Loos eta Karl Kraussi baliagarria izan zitzaien autonomia 1900 Estiloa edo Arte
Noveauri aurre egiteko, eta Fosterrek berak, haien ildoan, (semi)autonomia
aldarrikatzen du posmodernitate kontserbadorearen aurrean. Haatik, urte
batzuk lehenago, modernismo berantiarrean, autonomiaren defentsa batzuk
represiboak izan zirela argudiatzen du Fosterrek (eta hortik etorri zen besteak
beste posmodernismoa). Honek guztiak aditzera ematen diguna da analisi
orokor hauek ezin direla testuinguru orotan modu berean aplikatu. 

Gure gaiari dagokionez, Euskal Herrian 1975 eta 1983 urteen artean egoera
zein zen ikusi beharko genuke, zeina diferentea litzatekeen beste espazio edo-
ta denbora bat aztertuko bagenu. Garai horretan, esaterako, posmodernitate
kritikoa puri-purian zegoen AEBetan, modernismo petrifikatua zartatzeko
ahaleginetan, eta honenbestez, autonomiaren auzia bazter utzita zegoen neu-
rri handi batean. Ez zen hori, ordea, Euskal Herriko kasua. 
Panpina Ustela argitaratu zenean Franco diktadorea Espainiako gobernubu-

ru zen eta oraindik ere hala izango zen beste hamar hilabetez. Testuinguru
soziopolitikoa, bada, ez zen preseski postmodernoa. Giro artistiko eta estetiko-
ari dagokionez, gerraurreko loralditxoaren ostean, non, ikusi bezala, artearen
autonomiaren lehen aldarriak (Lizardi eta Lauaxeta) gorpuztu ziren, bultzada
aurrerazale hori eten egin zen. Ekoizpen literarioak aurrera egin zuen nola
hala, baina ezin esan daiteke euskal sistema literario autonomorik zegoenik.
Erbestean hainbat lan eman ziren argitara (Martin Ugalde, Jokin Zaitegi,
Andima Ibiñagabeitia...) eta Parisen Jon Mirandek eta Txomin Peillenek sor-
tutako Igela aldizkaria ere hortxe zegoen, Arestik sortutako Kriselu argitaletxea
bezala. Gerraosteko beste zenbait foko aipagarri izan ziren: Auñamendi, Txer-
toa eta Etor-Gero argitaletxeak, Kuliska Sorta (Itxaropena) eta Antonio Zava-
laren gidaritzapeko Auspoa bilduma. Ziur aski, garaiko nukleo inportanteena,
baina, Arantzazuko santutegiaren inguruan frantziskotarrek osatutakoa izan
zen, zeinetan, besteak beste, Salbatore Mitxelena, Bitoriano Gandiaga, Luis
Villasante eta Joxe Azurmendi koka ditzakegun. Gerraostea, bada, ez zen ant-
zua izan euskal literaturarentzat; besterik da esatea, baina, euskal literaturaren
esparru autonomorik osatu zenik. 
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Egiatan, berau frankismoaren amaiera aldera gorpuztu zen, hain justu lan
honetan aztertutako aldizkariei eta haien inguruan sortutako taldeei esker.
Lur argitaletxearen inguruan sortutako indarra Ustelarekin biltzen denean
(Saizarbitoria katebegia dela) sortzen da historian lehen aldiz euskal literatur
sistema edo esparru autonomo bat, gero azalduko den moduan. 

Autonomiaren aferari dagokionez, Panpina Ustelako Ez dezagula konpostura-
rik gal, halere manifestura itzuliz, kontua aski garbi utzi zuten: “Zeren literatu-
rak bai bait du bere dinamika propioa ta berezia”. Alabaina, autonomiaren
gaia modu dikotomikoan (art pour l’art versus arte soziala) aztertzen duten
gehiengoaren kontra, horrek ez du esan nahi literatura gizartearekiko erabat
aldenduta bizi denik. Manifestuaren lehen esaldia aski gordina da zentzu
horretan: “Literatura bait da herriaren boza: gizarte-aldaketan lagungarri
denez, beste Euskal Herri baten lorketa lagundu behar du euskaldunon litera-
turak”. Hori, baina, ez du zuzenean egiten: “Laguntza hau exkaxa ta ahula iza-
nen da noski, literaturak, zerbait aldatzekotz sentsibilitatea aldatzen bait du, ta
ez besterik”. Hau da, literatura eta gizarte eraldaketaren arteko harremana
egon badago, baina zeharkakoa da, ez du zerikusirik panfletogintzarekin.
Frankfurtarrek esango luketen moduan, artearen izaera soziala bere aurkara-
kotasunean (gizarte aldaketan lagungarri) datza. Honegatik guztiagatik jo dai-
teke manifestu hori, bere laburrean, ordura arte euskal literaturan autonomia-
ren gaia dela eta idatzitako testu zoli eta zehatzentzat. Argitasun handiz koka -
tzen du gizartea eta literaturaren arteko erlazioa, autonomiaren aldarrikapena
egitearekin batera. 

Aztertu beharko litzateke, haatik, zein zen literaturak autonomia galtzeko
arriskua zuen esparrua. Bordieuk (2011) ematen duen azalpenean, XIX. men-
de amaieran literatur esparrua burgesiaren mundu berriaren kontrara osatu
zen, non aberastasun materiala, eta horrekin lotutako literatur lanak, ipintzen
ziren lehen planoan. 

Resulta manifiesto así que el campo literario y artístico se constituye
como tal en y por oposición a un mundo “burgués” que jamás hasta enton-
ces había afirmado de un modo tan brutal sus valores y su pretensión de
controlar los istrumentos de legitimación, en el ámbito del arte como en
el ámbito de la literatura, y que, a través de la prensa y sus plumíferos, trata
de imponer una definición degradada y degradante de la producción cul-
tural. El asco y desprecio que inspira a los escritores (paryicularmente a
Flaubert y a Baudelaire) este régimen de nuevos ricos sin cultura, todo él
marcado con la impronta de la falsedad y la adulteración, el prestigio que
la corte atribuye a las obras literarias banales, aquellas mismas que toda la
prensa vehicula y ensalza, el materialismo vulgar de los nuevos dueños de
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la economía, el servilismo cortesano de una buena parte de los escritores
y de los artistas, asimismo contribuyeron en buena medida a propiciar la
ruptura con el mundo corriente que es inseparable de la constitución del
mundo del arte como un mundo aparte, un imperio dentro de un impe-
rio. (Bordieu, 2011, 95)

Gure aztergaiari dagokionez, ordea, heteronomia beste esparru batzuetatik
zetorren 1975eko buelta horretan. Nagusiki bi esparrutatik, erlijioa eta politi-
ka. Biak ere euskarazko lehen testuan, Bernat Etxepareren Linguae Vasconum
Primitiaen, topatzen ditugu sinbolikoki: liburua osatzen duten hamabost kan-
tuetatik bi erlijiozkoak dira eta beste bi euskararen gorazarre egiteko. 

Ezagun denez, euskal literaturan, historian zehar, erlijiozko testuak eta erli-
jiogizonak (baiki, gizonak) ziren nagusi ordura arte. Bernat Etxepare eta Joa-
nes Leizarragatik hasi, Sarako Eskolatik igaro eta Aita Larramendi, Agustin
Kardaberaz, Jose Antonio Mogel, Txomin Agirre eta enparauetaraino, erlijioa
erraietaraino zegoen sartuta euskal literaturan. Zela doktrina erlijiozkoa
zabaltzeko, zela moral katolikoa hedatzeko baliagarria zelako, bakanak ziren
zio estetiko hutsengatik sortutako euskarazko literatur lanak. Esan dugun
legez, Atxaga eta Izagirre Panpina Ustela idazten hasi zirenean ere, oraindik
nukleo erlijiozko bat (Arantzazuko frantziskotarrak) zen euskal literaturako
erdigune nagusienetakoa, nagusiena ez bazen. Hala, ikusi bezala, errepikariak
dira Ustela, Pott eta Oh! Euzkadin erlijioaren lepotik eginiko trufak. Gogoan har
ditzagun, urrutiegi joan gabe, Panpina Ustelako eskela famatuak, zentsura
motibo izan zirenak. Izagirrek berak adierazitakoa da, bestetik, sotana usainari
itzuri egiten ahaleginduz hasi zirela idazten. Honekin batera, ordea, esan
behar da zenbait erlijio adierazpenekiko irekiak ere izan zirela. Hor da, esate-
rako, Joxe Azurmendik Oh! Euzkadin eginiko kolaborazio sorta, edota aldizkari
bereko elkarrizketak, zeinak erlijiogizon euskaltzaleei eginikoak izan ziren.
Gogora dezagun aldizkari horien bueltako “erlijio-sexo-mania obsesibo hori”
kritikatzen zuela Azurmendik Oh! Euzkadiko bostgarren alean. 

Ordura arteko beste esparru heteronomoa politika genuke. Alde batetik,
euskal literaturaren historian ugariak izan ziren euskararen salbazioa helburu
idatzitako liburuak –eta hemen berriz genuke Linguae Vasconum Primitiae–,
horietako zenbaitetan esplizituki adierazten zela hain justu horixe zela testua
argitaratzearen arrazoi nagusia. Har bedi adibide moduan Kirikiñoren Abarrak
liburuko “Irakurlientzat uarra”. 

Irakurgaitxu oneik be gogo askotan sortu leye euzkeraz irakurteko zale-
tasuna. Txikijak, meiak, arin-ariñak, errazak, barru gitxidunak, geyenak
barre batzuk eragitekuak ixanik, euzkeraz irakurten bape zalia eztanak
onakoxiak atsegiñez artu leiz, ta eurok, abarrak lez, bere goguan sua biztu.
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Euzkera ziatzaren zalia ba’zara, urrian sarri musturra okertuko dozu ira-
kurgaitxu oneitan aurkituko dozuzan erderatiko itz ugarijak ikusita; baña
gogoratu eikezu eurok eztirala idatzi eun urte geruagoko euzkeldunentza-
ko, ezta gaur euzkera ziatz-ziatza ta erdel-antz apur bat daben itz bakua
jakin eta erabilli oi daben euzkeldun banakarentzako bakarrik be. Ez,
eurok idatzi dira gaurko euzkeldun geyenak dakijen euzkeraz, geyenak ira-
kurri ta ulertu al dagijen euzkeraz.

Izan ere, literatura egiteko idazmoldeari buruzko eztabaidak sarriak izan
ziren euskal literaturan, berpizkundean bertan Lauaxeta eta Aitzolek izandako
eztabaida (euskara jasoa eta euskara herrikoia) esaterako. Ez ziren bakanak
garai hartan aitzin solasean irakurlearen lagungarri paratutako hiztegitxoak
adibidez. Horrek, honenbestez, muga tinkoak ipintzen zituen literaturaren
hurbilpen hertsiki estetiko bat aldarrikatzeko. 

Bestetik, baina, frankismoaren amaieraren eta Trantsizioaren testuingu-
ruan, bide literarioen aldarria aski minoritarioa zen Euskal Herriaren baitan.
Testuinguru politizatu hartan, non marxismoaren bertsio petrifikatuenak
boladan zeuden, ekintzaile ugarik artea eta literatura bigarren mailakotzat jo -
tzen zituzten. Izagirrek berak esana da ekintzaile politikoek eta auzi politikoez
ziharduten aldizkariek destainaz begiratzen zietela literatur aldizkariak idazte-
ari eta literaturaren autonomia aldarrikatzeari ekin zioten gazte haiei. Zentzu
horretan, Frankfurteko Eskolako autonomiaren ideiari jarraiki, esparru esteti-
kora lerratzea izan zen beren ekintza politikoena, indar politikoa “forma este-
tikoan” paratzea. Egiazki, horrek ere ñabardurak beharko lituzke, zeren egia
bada ere hiru aldizkariak autonomia estetikoaren aldarritik jaio zirela, gerora
egindako ibilbidea ez zen berbera izan. Ikusi dugunez, Pottek mantendu zuen
soslai estetiko nabarmenena, literaturari buruzko sorta horiekin guztiekin
(T.S. Eliot, espresionismo alemaniarra, Borges...), eta Oh! Euzkadi gero eta
gehiago lerratu zen kritika kultural eta politikora. Nolanahi den, garbi dago
estetikaren autonomia elementu zentrala izan zela Bainaren belaunaldian, gero-
ra ere literaturaren aldeko apustua egingo baitzuten bertako kide nabarme-
nek. Haien aurreko belaunaldi konprometituaren ereduarekin hausten den
1983 ondorengo momentu sinbolikoa 1985eko Atxaga eta Txillardegiren arte-
ko eztabaida sonatua da. Txillardegi literatura konprometituaren alde lerratu
zen Bilboko mahainguru hartan, nahiz eta, paradoxikoki, bere ordura arteko
nobelagintza ez zen bereziki konprometitua izan: “”señoritismoan erori gabe,
euskal idazleak, kritikoki, ezker abertzalean kokatu behar dugu” esan zuen.
Atxagak, ordea, gisa horretako lerraketa politikoekiko uzkur, literaturaren
autonomia defendatu zuen irmoki eta Miranderen kasua aipatu, Txillardegik
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faxista-nazitzat salatua. Ideia politiko aurrerakoiek ez dutela beti zertan ideia
literario aurrerakoiekin bat egiten azpimarratu zuen Atxagak94. 

1983tik aurrera, ordea, urteak aurrera egin ahala, idazleon posizioa autono-
miaren gaiarekiko apur bat aldatu zela adierazi beharra dago halaber. Atxaga
eta Izagirre ez ziren gehiago 1975ean ziren idazle ezezagunak, eta jada posizio
garrantzitsua hartzen hasiak ziren euskal literatur sisteman. Pixkanaka, bada,
belaunaldi hori hegemoniko izatera iritsiko da (zehazki, bertako zenbait auto-
re), bereziki Obabakoakek 1989an Espainiako Sari Nazionala eskuratuz geroz-
tik. Horixe da Ur Apalategiren (1998) ustea, zeinak belaunaldi horri “Autono-
miaren belaunaldia” deitzen dion ez alferrik. Apalategi, baina, Atxagaren
kasua aztertu zuen, guztien artean arrakasta handiena lortu duena, ordutik
aurrera autonomiaren aferaren aurrean izan duen jarrerari dagokionez. Apa-
lategiren interpretazio sozio-psikoanalitikoa gorabehera, egia da Atxagak
berak bere jatorriko autonomiaren defentsa ñabartu egin zuela denborarekin.
Horren adibide egokiena da “Norentzat idatzi, gehiengo ala gutxirengo
batentzat?” hitzaldi-artikulua –izenburu aski esanguratsuduna, bidenabar–,
non Baudelaire eta Patricia Highsmithen eredu literarioak kontrajartzen
dituen, lehena elitista eta autonomia zalea, bigarrena, masa kulturan hobeki
txertatua. Bere burua, ez alferrik, Highsmithen espaziotik gertuago kokatu
zuen Baudelairerenarengandik baino. 

Aldiz, Saizarbitoriak egiten duen bidea, neurri batean, kontrakotzat jo dai-
teke. Ustelan sartu izanak aldizkariaren biraketa ekarri zuen, auzi politikoego-
etara lerratzera eta sormenezko testuak ezarian urritzera. Prozesu hori Oh!
Euzkadin gauzatuko da osoki, zeina, ikusi dugun moduan, aldizkari kulturala
zen ia literatur aldizkaria bainoago, eta ez zuen apenas sormenezko lanik argi-
taratzen. Horrek guztiak eraman gaitzake pentsatzera Saizarbitoria politika eta
literatura uztartzearen aldekoa zela. Egiazki, ez da hala inolaz ere. Arestian
aipatu dugun pentsamendu dikotomikoak eraman gaitzake soilik hori ondo-
rioztatzera; izan ere, ikusi moduan, autonomia eta heteronomiaren auzia hori
baino askoz ere konplexuagoa da. Literaturaren autonomiak ez du esan nahi
politikaren desagertzea, edo alderantziz, testu batzuk soslai politikoa izateak ez
du esan nahi heteronomoak direnik. 

Aitzitik, Saizarbitoriaren autonomiaranzko bulkada, gai politikoak literatu-
ran baztertzean baino (Atxagak egiten zuen moduan garai hartan), literatur
esparrua botere politiko eta ekonomikotik bereiztean zetzan. Saizarbitoriak
betidanik baztertu izan ditu euskalgintzaren funtzionarioak, diru-laguntzen

94 Kurioski, urte mordoxka bat igarota, Atxagak berak Haur besoetakoa nobelako balizko ideiak
arbuiatuko zituen, pederastia babesten dutelakoan.



bidez lan egin duten idazle eta enparauak. Ikusi dugu zelako kontraesana
suposatu zuen Oh! Euzkadin diru-laguntzak jasotzeak, nola justifikatu behar
izan zuten euren burua. Erregimen autonomikoarekin sortutako lanpostu
berriak, euskararekin eta euskal kulturarekin zerikusia zutenak, jo puntuan
egon ziren ez gutxitan Oh! Euzkadin. Saizarbitoriaren idazle eredua, bestetik,
Atxagarenaren eta Izagirrerenaren oso ezberdina da: beste langintza batean
atera izan du bizibidea aurrera (soziologo moduan SIIS Dokumentazio eta
Ikerketa zentroan), eta bere aisialdiko denbora erabili izan du idazteko.
Horrek nahi zuena idazteko askatasuna ematen ziola aldarrikatu izan du, hots,
enkarguzko lanen menpera ez ibili behar izatea. Euskal literaturaren esparrua
txikia izatea abantailatzat jo izan du oztopotzat bainoagoa zeren, bere ustez,
horrela merkatuaren legeei itzuri egiteko gaitasun handiagoa dute idazleek. 

Ongi legoke aldarrikatzea beharrezkoa dela merkatuaren –edo merka-
tutik at, nahi bada– ibiliko den industria bat –edo artisautza modu bat,
hobe– bermatzea, eskaintza minoritario bat egingo lukeena. (...) Ene uste
apalean, eragin ekonomikoak nekez justifika dezake txikiok ere, handiek
bezala, merkatuaren esanetara jartzea. (Saizarbitoria, 1999, 58)

Horrek guztiak ahalbidetzen du, bere ustez, merkatutik kanpo ibiltzea, bere
kasa, “eta horrela ibiltzeak zerbait neurea esateko aukera ematen dit” (60). 

Puntu horretan, baina, Atxaga ez dago ados, nahiago luke merkatu zabal
eta indartsuagoa balu euskal literaturak. 

Bai ezagutzen dut Saizarbitoriaren iritzi hori. Galileok “Txikien fabore”
idatzi zuen hura gogoratzen dit alde batera, gorputz txikiak handiak baino
sendoagoak direla proportzionalki. (...) Saizarbitoriak ondo argudiatzen
du normalean, eta gainera azken urteotan oso jokaera positiboa hartu du;
bere bigarren sarrera euskal kulturan oso ona izan da guztiontzat. Hau
esanda –eta gu bion arteko harremanak direnak direla ez zait gutxi esatea
iruditzen–, kasu honetan ez nago batere konforme. Kontrakoa gertatzen
da nire ustez: euskalduna bezalako merkatu txikiak handiak baino arrun-
tagoak, estandarragoak, dira. Legea da: zenbat eta handiagoa merkatua,
hainbat eta toki gehiago denentzat, baita bazterreko jardunetarako ere;
baita jardun “sutiletarako” ere. Azkar esanda, merkatu txikian beharrezko
minimoaz behera gelditzen dira jardun berezi guztiak edo gehienak.
(Etxeberria, 2002, 67)

Bazterreko jardunen aipamenak, jakina, kontrakulturaren auzira garama -
tza, aurrerago aztertuko dugun horretara. Gogorarazi beharra dago, gainera,
Atxaga, Saizarbitoria ez bezala, idazle profesional bilakatu zela banku batean
zuen lana utzita. 
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Kasu konplexuena, baina, Izagirrerena da ziur aski. Neurri batean, esan dai-
teke merkatuaren zein politikaren heteronomiaren kontra egin izan duela,
baina ez Atxagak eta Saizarbitoriak egindako moduan. Alde batetik, idazle pro-
fesional moduan bizi izan da, literatura idaztetik baino gehiago literaturaren
inguruko langintzetatik. Horrek, neurri batean, Atxagarantz gerturatuko luke,
nahiz eta, hark ez bezala euskal sistema literariotik kanpo arrakasta eduki ez
izateagatik gauzak aski ezberdinak izan zaizkion. Atxagak nazioarteko literatur
sistema eta merkatu handi samarraren kontraesanei egin behar izan die aurre,
inplikazio ekonomiko eta boterezko aski handiagoekin. Horrekin batera,
ordea, Izagirrek ez du interes berezirik agertu nazioarteko zirkuitu literarioan
sartzeko eta, bereziki, urtetan praktikara eramandako literatur ereduak ez die
merkatuaren legeei amore eman. Nabarmenki Nik ere Germinal! egin gura nuen
aldarri nobelatik aurrera, eta bereziki Sua nahi, Mr. Churchill? eta Egarri egunak
portualdean duologian95 hartutako bidea, erabat urruntzen da literatura
komertzialaren kanonetatik. Euskal esparruaren baitan ere hala da, Sua nahi,
Mr. Churchill? liburuan erabilitako hizkuntza bihurriaren harira sortutako
polemikak erakusten duenez. Esparru politikoari dagokionez, aurretik zerbait
esana da. Beti kokatu izan da ezker abertzalearen ideologiaren pean eta bere
literatura konprometitutzat jo izan da ez gutxitan. Alabaina, Atxagak berak,
literatura mota horren kritiko gupidagabeak, zalantzan jarri izan du hori.

Idazle ontzat daukat Izagirre. Ezker Abertzalea deitzen zaion talde
horren ideologiarekin oso atxikia ematen du, baina hori baino, beste gau-
za bat ez ote den daukat susmoa. Seguru asko bera oso kritikoa izango da
dagoen lekuen dagoela, baina bere burua ezingo du ikusi, hala ere, multzo
horretakoa ez den beste irudi batekin. (Etxeberria, 2002, 35)

Egiazki, ezker abertzaleko jende eta instituzioekin izan ditu eztabaida publi-
ko gordinak Izagirrek. Horietan gordinenetarikoa izan zen Zorionak, Gara! ize-
neko artikulua, Bazka aldizkariko 2. zenbakian argitaratua, 2000. urteko maia -
tzean. Garako zuzendaritzak gogorki erantzun zion aldizkari berean hamar
puntuko agiri batekin. Urte eta erdi eskas zen Gara sortu zela, eta honenbes-
tez, ezin esan testuingurua normalizatuegia zegoenik, inplikazio politikoak
ikusita, halako eztabaida baterako. Izagirreren idazkia, bere gordintasun eta
gogortasunean, ez zegoen Oh! Euzkadin-eta idatzitakoetatik oso aparte (gogo-
an orduko Egini buruz idatzitakoak). Asko erratu gabe esan daiteke, Atxagaren

95 Izagirrek ez ditu sekula duologiatzat hartu, baina beren antzekotasun tematiko-estilistikoak kon-
tuan izanik, bi obrek (Non dago Basque’s Harbour-ekin batera) osotasun bat osatzen dutela esan dai-
teke.
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susmoa berretsiz, Izagirre eta ezker abertzalearen arteko harremana ez dela
hain justu subordinatua izan. 

Horretaz gain, ezaguna da gobernu-boterearen eta administrazioaren
aurrean Izagirrek beti izan duen jarrera kritiko eta erresistentea. Literatur
sariekiko beti izan du oso jarrera kritikoa , ikusi dugunez, Panpina Ustela bere-
tik hasita. Ondorengoak dira “Miren Azkarateren motorista” Euskadi Saria
dela eta idatzitakoa, Utikan manifestua sinatzea, eta Espainiako Kritika Sariari
ukoa (Rimmel poema liburuagatik eman zioten). 

Haatik, bere obretan eduki obreroak eta, neurri apalagoan, abertzaletasu-
naren ingurukoak landu dituenez, literatura konprometitutzat jo izan da sarri.
Aurrekoarekin lotuta, ordea, bere apustu estetiko erradikala nekez sartzen
ahal da etiketa horren pean. 

Hau guztia dela eta, Izagirreren kasua aski interesgarria da autonomiaren
gaiaren inguruko posizio estandar binomikoak hausten dituelako, eta kontra-
esanez josi literatur teorian eskuarki erabiltzen diren marko teorikoak. Auto-
nomia borrokatzen du hala merkatuarekiko nola politikarekiko, baina ez da
Atxagak eta Saizarbitoriak, beren aldetik eta esparru bakoitzean, borrokatzen
dutenaren lakoa. 

Laburbilduz, beraz, garbi dago aztertutako aldizkariek literaturaren autono-
miaren defentsa argia egin zutela, baina autonomiaren afera konplexua izaki,
berau artikulatzeko modua ezberdina izan zen kasu bakoitzean. Bi kasu klasiko
argienak: Atxagak politikaren (literatura konprometitua, tesi nobelak eta
abar) heteronomiari egiten zion kontra nagusiki, eta Saizarbitoriak, ordea,
merkatuaren heteronomia izan du arrisku nagusitzat, eta hori dela eta jarri
izan du zalantzan idazle profesionalaren figura. Izagirrerenak, esan bezala,
bien kontrakotasuna konbinatzen du baina bere erara, modu aski pertsonale-
an, zeinak, bidenabar, Ustelatik eta Oh! Euzkadira egindako ibilbidearen irudia
eskaintzen baitu. Bi epigono (Atxagaren hitza erabiltzearren), Atxaga eta Sai-
zarbitoria, eta bien arteko gontz autonomoa, Izagirre. 

3.2. Esparru eta sistema literarioak

Autonomiaren gaiarekin hertsiki loturik dago sistema edo esparru literario-
arena, dagoeneko iradoki dugun moduan. Bi termino ezberdin dira literatur
teorian literatur sistema eta literatur esparrua, baina biak ere teoria sistemiko -
tzat jo daitezke, hurbilpen soziologikoa egiten dutenak96. 

96 Itamar Even-Zoharrek berak Pierre Bordieuren ekarpenaren balioa goretsi zuen, eta baita bien
teorien arteko antzekotasunak azpimarratu ere (Even-Zohar, 1990, 3).
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Itamar Even-Zohar ikertzaileak proposatutakoaren arabera, literatura siste-
ma edo polisistemetan egituratzen da, eta sistemok dinamikoak dira. Sistema
horietan literatur lanez gain beste zenbait elementu garrantzitsuk hartzen
dute parte. Roman Jacobsonen hitzezko komunikazioaren eskema oinarri,
Literatur Sistemaren Eskema osatu zuen honako elementuekin: Ekoizlea, ins-
tituzioa, errepertorioa, merkatua, produktua eta kontsumitzailea. Elementu
horien arteko erlazioek zertzen dute literatur (poli)sistema. 

Pierre Bordieuk literatur esparruaren osaera aztertu zuen nagusiki Les règles
de l’art. Genèse et structure du champ littéraire liburuan. Literatura frantsesean
oinarrituta, XIX. mende amaierako garaia aztertu zuen batik bat, Flaubert eta
Baudelaireren bidez. Jakina, Frantziaren kasuan, orduan sortu zen literatur
esparru autonomo eta bereizi bat, baina euskal literaturaren kasuan besterik
da. Hala ere, momentuz nabarmendu behar duguna da zeinen estuki dauden
loturik autonomiaren ideia eta literatur esparruarena; hainbeste, ezen lehena
gabe ezin baitaiteke bigarrena ulertu97. 

Alde batetik, Bordieuk esplikatzen duenez, klase burgesaren indartzeak
bere ideologia diruzalearen hegemonia ekarri zuen XIX. mendeko Frantzian.
Horrekin lotuta, literaturaren inguruko industria hazi zenez, idazleentzako
lanbide berriak hasi ziren hedatzen: kazetaritza, edizioa, literatura industriala
eta abar. Bestetik, oraindik literatur esparru hasiberria izaki, legitimazio-istan -
tzia propio prekarioak zituen (unibertsitateak apenas zuen indarrik zentzu
horretan oraindik, esaterako), eta horrek eskuartze politiko zuzena ahalbidetu
zuen, Flaubert eta Baudelaireren kontrako bi epaiketetan sinbolizatua. Hete-
ronomia, bada, bi esparru nagusietatik zetorren, beraz, merkatutik eta instan -
tzia politikoetatik. Horiei hormak ipini zizkieten, bada, Flaubert eta Baudelai-
rek beren poetika berriekin, eta halaxe zertu zen autonomia literarioaren
aldarria eta osatu (Frantziako) literatur esparru autonomoa. Autonomia,
honenbestez, esparruaren osaerarako baldintza bihurtzen da. Ikusi dugunez,
paraleloki, hain justu merkatua eta politika literaturaren esparruan sar ez zite-
zen hormak eraikitzen ahalegindu ziren baita ere Bainaren belaunaldikoak.
Atxaga interferentzia politikoaren kontra, Saizarbitoria merkatuaren interfe-
rentzien kontra eta Izagirre, bere erara, bataren zein bestearen kontra. 

Ibon Egañak aztertu du (2015), batez ere Anton Figueroari jarraiki, esparru
autonomoaren eraketa zertan den ezberdina euskal literaturaren kasuan
(Figueroak Galiziako literaturaz dihardu). Haien arabera, hizkuntza, nazioa
eta literatura sustatzeko premiak ez du esparru sendoetan bezainbeste arbuia -

97 Horregatik helduko diogu gehiago Bordieuren teoriari Even-Zoharrenari baino. 



tzen literatura komertziala: “Arrakasta komertziala literatura periferiko hori
ezagutzera emateko bitartekotzat ere hartzen da; hots, barruan eskuratu ezin
duen legitimitatea kanpoan eskuratzeko bidea ere bada” (Egaña, 2015, 65).
Bestetik, mimesirako joera dago, hots, literatura zentraletako aniztasun gene-
rikoa-eta egoteko guraria, zeinak, agidanez, esparruaren normaltasuna ekarri-
ko lukeen. Alabaina, literatura periferikoetan produktuok ez dute zentraletan
duten funtzio bera, lehenengoan bultzatuak direlako, eta bigarrenean, berriz,
baztertuak. 

Literatura bat “normala” da, ez beste esparruen ezaugarri guztiak bere
horretan betetzen dituelako, ezpada esparru autonomo bat eratzen duela-
ko non ortodoxiak eta heterodoxiak, merkatua eta kapital literarioa, litera-
tura jasoa eta azpi-literatura elkarrekiko lehian dauden. (Egaña, 2015, 66)

Izan ere, lehia da esparru baten osaeran kontzeptu klabeetariko bat, haren
gabezian, nekez osatzen ahal da esparrurik. 

Egiazki, Bainaren belaunaldikoak hasi-hasieratik lehiatu ziren aurreko belau-
naldikoen kontra zein garaiko estatus quo literarioaren kontra. Esan daiteke,
gainera, euskal literaturaren historian inoiz ez bezala agertu zela lehia hain
gordina. Ikusi dugunez, aldizkariotan etengabeak dira euskal literaturaren his-
toria berriskuteko saiakerak, euskal literaturaren gabezien zerrendatzea,
haren kutsu katolikoaren kritikatzea, garaiko idazle eta intelektual gorenekin
polemizatzea, eta abar. Kontrakotasun eta lehia horretatik eskuratzen ahal
zuten, eta eskuratu zuten, autonomia, eta horrekin, era berean, literatur espa-
rru baten eraketa. 

Euskal literatur sisteman beste zenbait elementu funtsezko ere, aldizkarie-
kin zuzenki zerikusia ez dutenak, garai hartan gorpuztu ziren. Argitaletxeei
dagokienez, Erein eta Elkar, hurrengo hamarkadetan argitaletxe garrantzi -
tsuenak izan zirenak, orduan sortu ziren, 1976an eta 1977an hurrenez hurren.
Euskal prentsa ere garai hartan indartu zen: Egin eta Deia sortu ziren alde bate-
tik 1977an, eta Zeruko Argia langileen eskuetara igaro zen Argia bihurtuz
1980an. Literaturan ere horrek garrantzia izan zuen, ikusi dugunez, idazleeta-
ko askok han argitaratzen zituztelako haien artikuluak, eta haien bidez heda-
bideetako kritikagintza indartzen hasi zelako. Euskal filologia karrera 1976an
abiatu zen Deustuko Unibertsitatean, eta Euskal Herriko Unibertsitatea
1980an. Han sortuko ziren, beraz, unibertsitatearekin lotutako euskal literatu-
rari buruzko lehen ikerketa ildo akademikoak. Euskarazko alorreko Espainia-
ko Kritika Sariak 1976an sortu ziren eta, Euskadi Sariak, bestalde, 1983an.
Azkenik, Olaziregiren arabera (2000), 1982ko Elebitasun Dekretua funtsezkoa
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izan zen euskal literatur sistemaren genesian, argitaletxeak ugaritzea ez ezik
liburu ekoizpena ekarri zuelako. 

Hau da, esan daiteke euskal sistema literarioko zutabe nagusiak lan honetan
aztertutako denbora tartean, 1975-1983 urte tartean, sortu zirela, eta honen-
bestez, urte horietatik aurrera hitz egin daitekeela, zehaztasunez, euskal litera-
tur sistemaz. Jon Kortazarrek ere periodizazio antzekoa erabiltzen du. 

En la época que hemos delimitado para nuestro estudio [1978-1995] se
produce la conversión de la literatura vasca en un sistema literario.
Siguiendo bases y patrones que se habían creado en las últimas fases del
franquismo (el fortalecimiento de las escuelas en lengua vasca, la llegada
de una nueva hornada de escritores, la abundancia de publicaciones perió-
dicas, la aparición de nuevas editoriales en lengua vasca), la literatura vasca
crea un sistema literario. (1990)

Honenbestez, absurdoa litzateke esatea euskal literatur esparru eta sistema-
ren eraketa soilik Bainaren belaunaldiari zor zaiola; baina, dudarik gabe, haiek
egindako langintza ideologiko-teorikoa, autonomia estetikoaren bidetik, ezin-
bestekoa izan zen horretarako.

Ikuspegi sistemiko batetik ere ohartzen ahal gara erdigunearen eta perife-
riaren arteko harremanean Bainaren belaunaldiak arrasto onak ematen dizkigu-
la euskal sistema literarioa aztertzeko. Bere erdigunean Donostia koka dezake-
gu, abiapuntua hor izan zuelako Panpina Ustelarekin eta ondorengo Ustelak eta
Oh! Euzkadi guztiak Donostian ekoitzi zirelako. Salbuespena, jakina, Pott genu-
ke, Bilbon kokatua98. Atxagak berak Donostia kanonikoegitzat jotzen zuen, eta
haren aldean, Bilbon askoz ere giro heterodoxoagoa aurkitu zuela kontatzen
du. Bilbo euskal literaturan periferia zen, periferiaren erdigune akaso. Neurri
batean hala izaten jarraitzen duela esan liteke, edo, behinik behin, Donostiak
eta Gipuzkoak izaten jarraitzen dutela euskal literaturaren erdigune. Gainera,
Potten lekua egin zitzaien Jon Casenave idazle lapurtarraren kolaborazio
jarraiei, eta baita idazle nafarrei ere, nahiz eta azken hauek espainieraz idazten
zuten. Paradoxikoa irudi dakiguke Atxaga euskal literatur sistemaren perife-
rian kokatuta ikustea, luze gabe autore kanoniko bihurtuko zena (Gabilondo,
2006), baina ikusi dugunez, Atxagak beti izan du euskal erdigune abertzalea-
rekin erlazio gazi-gozoa eta Potteko testuetatik aski ongi ikus daiteke garaiko
Atxagaren euskal kulturaren erdigunearekiko erretxina. Bestetik, periferiatik
erdigunerako igarotzea arte modernoaren dinamika ohikoa da, Adornok

98 Atxaga, Iturralde eta Ordorika gipuzkoarrak zirela ahaztu gabe.



(2004) esango lukeen moduan arte izatetik kultura izatera igarotzea99. Edo are
lehenago, Tinianov-ek dominantearen teorian (1980) erakutsiko zuen
moduan artelanen inguruan, ezaugarri subordinatuak konstruktibo izatera
iristea aski gauza normala da artearen esparruan. Aspektu dinamiko hori har -
tzen dute aintzat teoria sistemikoek, literatur sistema aldagarria delako, eta
hala, ez da kontraesankorra Atxaga momentu jakin batean euskal literatur
(proto)sistemaren ertzetan kokatu izana eta egun, ordea, erdigunean egotea. 

Hizkuntz ereduan ere euskal literatur sistemaren erdigunea taxutzen lagun-
du zuten Bainaren belaunaldikoek, euskara batuaren aldeko apustua egiteaz
gain, bere osaeran ekarpen garrantzitsua egin zutelako. 70-80etan ez zegoen
oraindik hizkuntza estandarra ezarrita eta, zalantzarik gabe, aldizkariotan oro
har eskaini zuten eredu moderno eta malgua erreferentzia garrantzitsua izan
zen euskara batuaren sustapenean. Teorikoki ere auzian aski sakondu zuten,
irakurri besterik ez dago Oh! Euzkadiko “Baina bizia” seriea. Hala, euskara
batua euskal literatur sistemaren erdigunean kokatzen puntu garrantzitsua
izan ziren aldizkariok, modu esplizituagoan Oh! Euzkadin –Lur Taldearen era-
gin zuzenagatik akaso– baina baita Pott bertan ere akaso modu zeharkakoago-
an. 

Bestetik, euskal literatur sistemaren erdigunean idazle gizonezkoa dagoela
esatea ez da, ez, ezer berririk deskubritzea, eta hala, gizonezkoaren zentralta-
sunean Bainaren belaunaldiak ere badu zeresanik. Izan ere, emakumezkoek tal-
deotan izan zuten presentzia eta pisua aski anekdotikoa izan zen. Ustelan eta
Potten ez zen emakumezkorik egon talde sustatzaileetan; Oh! Euzkadin bai, bai-
na bigarren planoan. Oh! Euzkadi 0n Maripi Solbes eta Lourdes Oñederra
egon ziren, eta hasierako beste hiru aletan Arantxa Urretabizkaiak ere sinatu
zuen –Oñederrak ere bai lehenengo alean–, baina salbuespenak izan ziren.
Zenbaki gehienetan gizonezkoek bakarrik osatu zuten taldea eta testu gehie-
nak ere haienak izan ziren. Oñederrak argi esaten du ez duela bere burua tal-
dekidetzat sentitzen: “Ni ez naiz sekula talde barruan egon. Ramonek deitu
zidan baina karrera bukatzerakoan Estatu Batuetara alde egin nuen eta, beraz,
ez nintzen taldean sartu” (Urkiza, 2006 249). Talde sustatzaileez landa, aldiz-
kariotan emakumeek sinaturiko artikuluak (kolaboratzaile gisa-edo), orobat,
bakanak izan ziren. Aldizkarion inguruko proiektuetan egoera antzekoa izan
zen halaber. Ustela Sailean emakumezko batek idatzitako liburu bakarra argi-
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99 Adornoren kontzepzioaren arabera, artea da garain garaiko sormen bizi eta berria, mundu
administratuari aurkaratzen zaiona eta berau arrakaltzeko gai dena. Kultura litzateke, berriz, mun-
du administratuak koooptatu edo neutralizatutako artea. Hau da, artea instituzionalizatzen dene-
an (haren indar subersiboa erauziz) geratzen dena da kultura.



taratu zen, Maripi Solbesen Haize lainotuaren nekeak, eta Argiako Oh! Euzkadi
tartean, Solbes izan zen orobat hamabi gonbidatuetatik emakumezko bakarra.
Egiatan, kontua testuinguruan ipinita, ezin esan kasu horiek euskal literatura-
ren egoera orokorrarekiko oso ezberdinak zirenik, baina egia da halaber
alderdi horri dagokionez ez zuela aldaketarik ekarri Bainaren belaunaldiak.
Garai hartan euskal literatura osoan liburuak idazten ari ziren emakumezko
idazle ia bakarrak Arantxa Urretabizkaia eta Amaia Lasa ziren100. Itxaro Borda
edo Laura Mintegi, esaterako, libururik atera gabeak ziren artean.

Oraindik ere periferian baina luze gabe euskal literatur sistema erdigunean
kokatuko ziren Bainako belaunaldikoek101, ñabardurak ñabardura, haren argaz-
ki aski zehatza ematen digute: gipuzkoarra, euskara batu zalea eta gizonezkoa. 

3.3. Kontrakultura

Autonomiaren aferarekin zuzenki loturik dagoena da kontrakulturarena.
Egiazki, esan daiteke XIX. mende amaierako bohemiaren bilobak direla, neu-
rri handi batean bederen, XX. mendeko 60ko hamarkadako mugimendu kon-
trakulturalak. 

Kontrakultura terminoa Theodore Roszak-ek bataiatu zuen 1969ko The
making of a Counter Culture liburuan. Azpitituluak ondo iradokitzen du oraindik
orain aipatutako autonomiaren eta kontrakulturaren harremana: Reflections on
the Technocratic Society & Its Youthful Opposition. Izan ere, “teknokratiko” termi-
noak jada Frankfurkeko Eskolarako arrastoa ematen digu, eta hala, esan daite-
ke, kontrakultura hasi-hasieratik autonomia estetikoaren teoriko nagusi (ere
bai) izan ziren filosofoek, eta bereziki, Marcusek markatua egon dela. 

Roszaken arabera (1971), gizarte estatubatuarra, eta baita Mendebaldeko
herrialdeak oro har, gizarte teknokratiko bihurtu ziren, hots, giza aferak modu
tekniko-teknologikoan ebazten zituztenak. Teknifikazio muturreko horren gai-
lurrean zeuden, hain zuzen ere, teknokratak, adituak, zeinek, inongo zilegita-
sun demokratikorik gabe, gizarteen norabidea erabakitzen zuten irizpide ustez
tekniko eta neutroen bidez. Marcusek prozesu horri “autoritarismo berria”
deitzen zion, gizarte postindustrialak hartzen zuen forma politikoa. Zentzu
horretan, aurreko analogiari jarraiki, kapitalismo industrialaren klase domi-
natzailea burgesia bazen, eta haren iraultzaileak esparru estetikoan XIX. men-
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100 Zerbait publikatua zuten, halaber, Lourdes Iriondo kantariak eta Marije Minaberrik, eta
orduntxe abiatu zuen Mariasun Landak bere karrera gerora oparoa.
101 Aldeak alde, erran gabe doa, zeren taldeetako kide bakoitzak gerora posizio aski ezberdinak
izango dituzte euskal literatura sistemaren baitan, baina esan daiteke, halaber, aldizkariok, oro har,
erdigunea taxutu zutela.
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deko bohemia eta XX. mende hasierako abangoardiak, kapitalismo postindus-
trialean klase dominatzailea adituek osatzen zuten eta haren iraultzailea gazte-
ria (youth) zen. Jakina, Roszakek, aurretik Marcusek bezala, marxista ortodo-
xoak haserretu zituen bere eskemak burgesia/proletargoa klase dikotomiare-
kin hausten zuelako, dikotomia berri bat, adituak/gazteria, ezarriz. Hala,
Ezker Berria (New Left) izenarekin deitu izan zen esparruarekin identifikatu
zen gehiago Roszak, marxismo klasikotik bereiziz. Alderdi hori garrantzitsua
da azpimarratzea Bainaren belaunaldikoek ere, mugimendu kontrakulturaltzat
har litezkeen heinean, ikusi dugunez, ortodoxia politikoetatik (marxismotik
eta abertzaletasun hegemonikotik) aldendu zirelako nabarmenki. 

Roszaken arabera, Marcuseren teoriak, Norman Brownenarekin batera,
mugarriak izan ziren kontrakulturaren sorreran. 

The emergence of Herbert Marcuse and Norman Brown as major social
theorists among the disaffiliated young of Western Europe and America
must be taken as one of the defining features of the counter culture. For
it is in their work that the inevitable confrontation between Marx and
Freud takes places. (Roszak, 1971, 84)

Roszaken ikuspegi estatubatuarrak ez zion utzi ikusten beste pentsalari ba -
tzuen eragina, batez ere 68ko Pariseko Maiatzean. Horien artean nabarmene-
tako bat izan zen Guy Debord102, zeinak, ikusi dugunez, arrasto nabaria utzi
zuen Potten. Egiazki, marxismoaren presentzia aldizkarietan aski identifikaga-
rria izan zen, ez horrenbeste psikoanalisiarena, zeina Saizarbitoriaren (ustez)
pare bat artikuluetara mugatu zen kasik. Horrek ere zerikusia du psikoanali-
siak AEBetan edukitako eragin handiarekin, eta konparaziora Europan utzi
zuen arrasto murritzagoarekin (zer esanik ez Euskal Herrian). Beraz, Roszakek
aipatzen zituen bi pentsamendu iturriei –Marx eta Freud– dagokienez, aldiz-
karietan lehenengotik edan zuten batik bat. 

Kontrakultura –are, egokiago, kontrakulturak– mugimendu zabal eta asko-
tarikoa izan zen, eta honenbestez, nekez ezaugarritu daiteke hertsiki. Era bere-
an, zaila da esaten objektiboki talde edo mugimendu bat osoki kontrakulturala
den. Nazioarteko mugimendua izaki, gainera, herrialde eta testuinguru kultu-
ral bakoitzean forma ezberdinak hartzen ditu. Horregatik guztiagatik, Ustela,
Pott eta Oh! Euzkadi kontrakulturatzat har daitezke, nahiz eta zenbait elemen-
tutan ez diren beren kide estatubatuarren –adibidez– identikoak. Esate bate-
rako, kontrakultura normalean mugimendu zabal erabateko batekin identifi-

102 Gogoan hartu La Société du Spectacle Roszakena baino bi urte lehenagokoa dela, 1967koa. 



katzen da, ez soilik produktu kultural batekin. Hau da, bizimodu estilo oso bati
dagokio, munduan egoteko forma bati: lanari, kontsumoari, ekoizpenari, sinis-
menei eta abarrei. Zentzu horretan, aldizkariak aspektu partzialago bat dira,
eta ezin esan daiteke haien inguruan mugimendu (kontrakultural) oso bat
osatu zenik. Alabaina, aldizkarion soslai kontrakulturala testuetan beraietan
suma daiteke, eta baita partaideen esanetan ere. Sarrionandiak adierazitakoa
gogora dezagun. 

Kontrakultura egiten genuen, horrela esaten zen orduan, under-
ground. Euskara erabiltzea kontrakultura zelako oraindik, eta korrontea-
ren kontrako ia dena estimatzen genuen. Kultura ofizial euskaldun bat
zetorrela susmatzen zen eta legalitate berrian fundatuko zen euskal litera-
tura ofizialaren aurkako kritika zorrozten genuen. (Etxeberria, 2002, 132)

Sarrionandiak kontrakultura zentzu zabalean erabiltzen du, underground
terminoarekin senidetuz, eta egiazki, zentzu nasai horretan ondo kabitzen
ahal dira Pott ez ezik beste aldizkariak ere.

Azken batean, kultura hegemoniko edo mainstreamari desafio egiten zioten
Bainako belaunaldikoek. Ikusi dugunez, ez zuten erreparorik garaiko euskal
inteligentsia egurtzeko: Oteiza, Mitxelena, San Martin, Krutwig... Kultura
hegemoniko hori irudikatzeko sortu zuen Atxagak “Euskadi Ofiziala” termi-
noa, zeinaren kulturaren kontra egiten zuen tai gabe. Egiazki, arestian esan
moduan, modernitateko artearen dinamika ohikoa da: kultura periferikoa kul-
tura nagusiaren kontra, eta gero, ausaz, periferiko zena hegemoniko bihurtu-
ko da. Kontrakulturaren dinamika ere horixe da, nahiz eta, oraindik orain
esan bezala, arlo artistiko-estetikoaz haratago, mugimendu sozial zabalagoari
egiten dion erreferentzia. Zenbat aldiz ez ote zaio leporatu mugimendu kon-
trakultural bati mainstream bihurtu izana? Zenbat aldiz ez ote da artista bat trai-
doretzat jo bazterreko izatetik masibo izatera igarotzeagatik?

Denborarekin kontrakulturaren kritika askotarikoak egin izan dira ikasketa
kulturalen esparruan. Status quoa eta, zehazki, kapitalismoa eta kontsumo gizar-
tea sustatzea leporatu izan diote kontrakulturari Joseph Heath eta Andrew Pot-
ter-ek (2005). Beraien aburuz, kontrakultura, kultura nagusia ukatzera baino
berau indartzera dator, kontsumismoa eta kapitalismo postindustriala sendotzen
baititu azken buruan. Kritika horiek, ordea, kritika postmodernoekin hedatuko
dira nagusiki, zeinak ez baitira Euskal Herrian indarrez hedatuko 90etako
hamarkada arte. Honenbestez, Bainaren belaunaldiak aldizkariok sortu zituen
garaian, ez zen oraindik kontrakultura gisa horretan auzitan jartzen, eta Maiat-
zaren 68aren eta AEBetako ikasle mugimenduen ildotik izen ona zuen. 
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Aldizkariok beraiek mugimendu kontrakultural oso bat osatzen ez bazuten
ere, esan daiteke Bilbon sortu zela 70eko hamarkada amaieran kontrakultu-
raltzat jo daitekeen mugimendu bat, zeinaren partetzat har daitekeen Pott.
Hain justu Txomin Barulloren inguruko mugimendua gisa horretakotzat jo
daiteke: Euskadi Sioux, Bilboko Aste Nagusia, lehen aipatutako simulakroak,
udalerako hautagaitza satirikoak... Beren goiburu nagusia bat zetorren giro
kontrakultural horrekin gainera: “borroka dezagun asperdura”. Atxagak
“anarkoidetzat” jotzen duen mugimendu alternatibo hori artista erradikal eta
gisa guztietako saboteatzailez josia zegoen, bada. Ez da lan honen egitekoa Bil-
boko mugimendu zabal hori xeheki aztertzea, baina, dudarik gabe, lan ederra
litzateke horren guztiaren historia eta analisi bat egitea. 

Dena den, ikusi dugun eran, Pottekoek aldizkarian esaten zutenez, beraiek
egiten zutena ez zen kontrakultura. Beste edozein herrialdetan beraiena kul-
tura normal gisa hartuko litzatekeela zioten, baina testuinguru anormal bate-
an bizita (diktadura eta diktadura ondorena, kultura gutxitu bat...) beste edo-
non normal zena anormal bihurtzen zela bat-batean. “Gero, gu omen gara
marjinalak, malditoak! Euskal literatura bera da marjinala” esaten zuten Tropi-
kalan. Hor ikusten da garaiko beste pentsamendu ildo garrantzitsua, Europa-
rekin erkatu nahia, giza esparru guztietan bilatzen zena: politikoki, artistikoki,
ekonomikoki... Horrek hurrengo auzira garamatza, hots, Bainaren belaunaldia-
ren literatura konparatuaren aldarrira. 

3.4. Literatura konparatua

Literatura konparatua, esparru aski zabala izaki, zaila da xeheki definitzen.
Horixe bera aitortzen zuen Claudio Guillének kontzeptuaren definizioa ema-
terakoan. “Por Literatura Comparada –rótulo convencional y poco esclarece-
dor– suele entenderse cierta tendencia o rama de la investigación literaria que
se ocupa del estudio sistemático de conjuntos supranacionales” (2005, 27).
Antzera zioten orobat beste literatur teoriko handi bik, René Wellek eta Austin
Warren-ek. “The term ‘comparative’ literature is troublesome and doubtless,
indeed, one of the reasons why this important mode of literary study has had
lessthan the expected acadenic success” (1963, 46). 

Historikoki literaturaren ikerketa literatura nazional bakoitzaren esparruan
egin izan da, hots, literatura alemaniar, frantses, espainiar edo dena delako-
an103. Literatura konparatuaren tradizioak, bada, literatura supranazionalki
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103 Oraindik ere, neurri handi batean, hala izaten jarraitzen du. Ikusi besterik ez dago unibertsitateeta-
ko ikasketa planak. EHUren kasuan, espainiar estatuko unibertsitate gehienetan bezala, filologiatik edo
giza ikasketetatik (euskal edo ingelesak) ikas daiteke literatura, beti literatura nazional bati atxikia.



hartzen du aintzat. Ezagun denez, Goethek eman zion abia, aldez edo moldez,
literatura konparatuaren tradizioari, J.P. Eckermannekin edukitako solasaldie-
tan egindako iruzkin batzuetan. 1827ko urtarrilaren 31ko solasaldiari dagokio-
na da ezagunena.

Cada vez me doy más cuenta de que la poesía es un bien común de la
humanidad que se manifiesta en todos los lugares y épocas y en cientos de
personas  siguió diciendo– (...) Hoy en día la literatura nacional ya no quie-
re decir gran cosa. Ha llegado la época de la literatura universal y cada cual
debe poner algo de su parte para que se acelere su advenimiento. (Ecker-
mann, 2005, 267)

Goethek, literatura nazionala gaindituko zuen ikuspegi berri horri Weltlitera-
tur deitu zion, normalean “literatura unibertsala” edo “munduko literatura”
moduan itzultzen dena. Hortik aurrera hitz egin dezakegu literatura konpara-
tuaren tradizioaz, bere gorabehera, ugaritasun eta arestian aipatu definizio ara-
zoekin. Edonola ere, aski onartua dago literatura konparatuak, literatura nazio-
nala eta munduko literaturaren arteko dialektikan egiten duela lan, edo Guillé-
nek ezaugarritu zuen moduan “bataren eta desberdinaren artean”, lokalaren eta
unibertsalaren artean. “El talante del comparatista, lo que le permite acometer
semejante empresa, es la conciencia de unas tensiones entre lo local y lo univer-
sal; o, si se prefiere, entre lo particular y lo general” (Guillén, 2005, 29). Lokala-
ren eta unibertsalaren arteko tentsio hori, literatura konparatuaren ikuspegia-
ren erdigunean kokatzen dena, aski presente egon zen aldizkariotan. 
Potten, zehazki, bereziki azpimarratu zuten euskal literatura munduko lite-

raturaren baitan kokatzen zela, eta ondorioz, absurdoa zela esparru isolatu
baten moduan aztertzea (ordura arte nagusiki egin zen moduan beren ustez).
Ildo horretan garrantzitsuak izan Atxagaren testu teorikoak baina baita Iturral-
deren ikuspegia ere. Akaso gutxietsi egin izan da Iturralderen lana taldean bai-
na azpimarratu beharra dago pisu nabarmena izan zuela aldizkariaren soslai
kosmopolitan. Lan handia egin zuen aldizkarian munduko literaturari (Polo-
nia, Txekia, Hego Amerika...) eskainitako tarteetan eta hasi-hasieratik izan
zuen garbi munduko literaturaz jardun behar zirela. Filologia ikasten ari zela
izan zuen lehenengo kontaktu sakona munduko literaturarekin eta aldizkaria
sortzerako dezente bidaiatua zen Iturralde. Irakasle gisa lan egiten hasi aurre-
tik Parisera idazle joatea zuen buruan (bere idolo Hemingwayren104 antzera),
eta hala, gazte-gaztetatik zuen idazle izateko guraria.
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104 Iturralderen Hemingwayekiko zaletasunagatik deitzne zioten Jimungway lehenik, eta gero,
Jimu. 
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Literatura konparatuaren ikuspegi hori Pott 3n argi eta garbi formulatu
zuen teorikoki  Atxagak Itzulpena eta traizioaren praktika artikuluko laugarren
puntuan: “Literatur giro baten behar honek ez ditu hizkuntz eta nazional
mugak errespetatzen, noski, eta etxean ogirik ezpadago, hauzokoaren atea
joko du”. Eta aurretik ekarri dugun aipu esanguratsu bat berreskuratuz: “‘lite-
ratura nazional’ guztiak elkarrekiko zordun ditugu; hobe esateko, sorterri
bakar batean erroturiko landareak dira: Europako tradizioan”. Horixe dukegu
euskal literaturako literatura konparatuaren aldarri esplizitu lehenengoetari-
koa. 
Potteko azkeneko artikuluan ere, Tropikalako Haikeberku da, benetanen, ikusi

dugunez, literatura eta kultur mailako abertzalekeriaren105 kritika egin zuten,
eta mendebaldeko kanon literario indartsua aldarrikatu (Joycetik Gombrowic-
zera). Euskal literaturaren eta gizartearen maila eskasaz kexu ziren, beste
behin, azken batean. 

Egiazki, ikuspegi hori poskolonialismoak kritikatua izan dela esan beharra
dago halaber. Har ditzagun Edward Said handiaren hitzak esaterako. 

Hablar de comparatismo significa, por ende, referirse a la interacción
de las literaturas del mundo entre sí, pero con el campo organizado epis-
temológicamente como una suerte de jerarquía, con Europa y sus literatu-
ras cristiano-latinas en el centro y en la cúspide. (Said, 1996, 93)

Potten ere literatura konparatuaren pean dauden ideiak aldarrikatu zituzte-
larik, haren kontzepzio tradizionalaren ajeak jaso zituzten halaber (Europa
aipatuz esplizituki), kasu honetan, Saidek kritikatutako eurozentrismoa. Kriti-
ka hori ez dagokio oraindik orain berreskuratutako aipuari soilik, baizik eta
Pott aldizkariari oro har –eta baita Ustela eta Oh! Euzkadiri ere, baiki–, zeinen
erreferentzia asko europarrak edo mendebaldarrak izan ziren106. Aitzitik, afe-
ra testuinguruan kokatuta, nekez eska diezaiokegu 70eko hamarkadako hon-
darreko Euskal Herriko literatur aldizkari bati kritika poskoloniala egitea. Pos-
kolonialismoaren lehenengoetako liburu mugarria dugu Saiden Orientalism,
zeina, hain justu, Pott 3 argitaratutako urte berean, 1978an, plazaratu zen. Ezin
eskatu, honenbestez, sagarrak sahatsari. 

Testuinguruan ipintze horrek esaten digu era berean euskal literaturaren
kasuan aski interesgarria zela jada literatura konparatuaren sakonean dagoen
munduko literatura baten kontzientzia aintzat hartzea. Euskal literatura aski

105 “Euskoabertzaleak” terminoa erabiltzen zuten mespretxuz.
106 Injustua litzateke, haatik, periferiari ere erreparatu ziotela ahaztea: gaelikoz egindako poesia,
Hegoameriketako literatura, Poloniako literatura…



ahula izanik, ordura arte heteronomiatik (euskara, erlijioa, politika) edo
subordinazioan ulertu izana zen maiz, eta Bainaren belaunaldikoak –eta indar
bereziz, Potten– hasi ziren literatura bere zabalean aintzatzen. Nolabait, esan
daiteke haiei esker euskal (literatura), (euskal) literatura bihurtu zela. 

3.5. Poskolonialismoa

Guillénen literatura konparatuaren kontzepzioa berreskuratuz, ohartzen
gara berau ez dagoela, printzipioz, Saiden kritikarekin kontraesanean. Bataren
eta desberdinaren edo partikularraren eta unibertsalaren arteko tentsioan,
Saidek desberdinean eta partikularrean ipintzen du azpimarra, eurozentris-
moaren unibertsalismoaren eta monismoaren kontrapisu gisara. Bi muturren
orekan datza neurri batean literatura konparatua, eta honenbestez, poskolo-
nialismoaren kritika literatura konparatuaren baitan sar daiteke, benetan his-
torikoki halaxe izan den moduan neurri handi batean107. 

Gisa horretan begiratuta, esan daiteke Izagirre eta Saizarbitoriak garatutako
ildoa ere desberdinean eta partikularrean enfasia jartzen duen kritikaren bai-
tan koka litekeela. Aldez edo moldez, bada, euskal literaturaren baitako kritika
poskolonialaren aurrekaritzat jo daiteke, ikusiko dugun bezala zenbait ideia-
tan bat egiten dutenez.

Inori behartua iruditu dakioke lotura hori akaso, anakronikoa delakoan,
baina egiazki, zehar lotura bat egon badago bien artean. Aurretik esan bezala,
Federiko Krutwigen ideiek eragin nabaria izan zuten hastapenetako ETAn,
antikolonialista izenarekin ezaguna zen korrontean batez ere, eta Krutwig
zuzenki zegoen Franz Fanonen ideien eraginpean. Arestian esan bezala,
Fanon jotzen da poskolonialismoaren lehen teoriko nagusienetakotzat, eta,
honenbestez, oso posiblea da Izagirre eta Saizarbitoriak Krutwig eta ETAren
inguruko ekarpen teorikoetatik jaso izana gerora garatuko zituzten zenbait
ideiaren ernamuina. 
Zorion Ustelan jadanik, 1976an, euskal literaturaren baitako sormen baliabi-

deen aldarria (“bere bereak dituen harmak”) egiten zen Izagirreri egotzi dio-
gun Herria, euskara, literatura eta horrelako batzuk artikuluan, eta kanpoko ere-
duekiko morrontza gaitzesten. Pentsamendu ildo hori Izagirrek eta Saizarbito-
riak partekatu izan dute, beren ñabardurekin, gaur egun arte. Saizarbitoriak,
esaterako, espainieraz itzulia izango dela jakiteak euskarazko idazketa origina-
lean nola eragiten duen izan du kezkagai.
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107 Said bera literatura konparatuko irakasle izan zen Columbia unibertsitatean.



Hori oso arriskutsua izan liteke literatur sortzailearentzat. Euskaraz egi-
niko nobelaren bidea ondoren gaztelaniatik pasatzen bada, baldintzatu
egin lezake idazlea sortzen ari den unean bertan. Estiloan eragina eduki
dezake, sortzetik bertatik eragin dezake.

Nire kasuan, euskaraz idazterakoan oso libre naizela ikusten dut, nire
lana onartua dela, nolabait. Gaztelaniazko literaturaren merkatua edukiko
banu niregan barneratua, ez dakit zer gertatuko litzatekeen. (Etxeberria,
2002, 261)

Kultura txiki baten parte izateak zenbait baldintza ipintzen ditu, eta horiek
kontuan eduki ezean, alferrik da Saizarbitoriarentzat ezer egitea. Gogora deza-
gun zer esaten zuten Zorion Ustelako beste testutxo batean: “Esan nahi diegu ez
gaudela prest herriak telebistarekin sinkronizatutako irakurketatan gozatuko
lituzkeen nobela poliziakoak izkribatzeko”. Literatura txikiaren, periferikoa-
ren nahi bada, autonomia aldarrikatzen zuten, bada, gisa horretan, handien
logiketan erori gabe. 

Ez dut izenik emango, baina euskal idazle batek onartu du nire aurrean,
idazteko orduan, bere pertsonaietako baten joera politikoa gaztelaniazko
itzulpenean nola geratuko litzatekeen zaindu duela. Hori ez zait batere
gustatzen, gure lanaren benetako zentzua galtzea bailitzateke. Ea esplika -
tzen naizen... Kultura txikion literaturak zentzurik badu, merkatuen dina-
mikatik at sortzeko askatasuna duelako da ene ustez. Paradoxikoa da, bai-
na gu besteek ezin dutena egiteko gaude. Nik ez dut best-seller bihurtzeko
tentaziorik. (Etxeberria, 2002, 261)

Antzeko ildoan hitz egin izan du halaber gerora ere Izagirrek, Lizardi adi-
bide hartuz. 

Zuk uste duzu Lizardik gaztelaniaz idatzi izan balu irakurriko zuela gaur
inork? Alabaina, idazle unibertsala dugu. Nik saiatu behar dut ahalegina
egiten gerora ere interesgarriak izango diren gauzak idazten. Eta hori
mundu bat da: bere garaian Lizardik erdaraz irakurriko zuketenak baino
askoz ere gehiago dira euskaraz egundaino irakurri dutenak. (Etxeberria,
2002, 108)

Hizkuntza hautua, bada, ez da soilik tresna linguistiko baten hautua, baizik
eta sormen mundu ezberdin baterako bidea. Hizkuntza hautuak, sormena
aurrebaldintzatzen du beraz, ez da arbitrarioa. Hori ere bat dator Izagirrek ere
itzulpengintzari egin izan dizkion kritikekin. Bere aburuz, Euskal Herrian
itzulpena barik euskarazko sormena bultzatu beharko litzateke gehiago. Publi-
zitatean esaterako, zenbat aldiz ez ote dira espainieraz pentsatu hamaika eslo-
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gan, gero hala-moduz euskarara ekartzeko? Ez ote hobeki hasieratik euskaraz,
euskararen baliabide eta tradizioarekin, sortzea? Horregatik, ez da itzulpen-
gintzaren beraren kritika (gogora dezagun itzulpengintzan lan franko eginda-
koa dela Izagirre) ezpada itzulpengintzak sormen esparruak estaltzearen eta
euskara espainieraren mende jartzearen kontrako jarrera. Ikusi dugu Oh! Euz-
kadi 4en nola argudiatzen zuten ildo horretan. Diktaduraren amaierarekin
administrazioan sortutako itzultzaileen postuak beste zerbaitetarako (tartean
sormenerako) erabili behar zirela adierazi zuten, hain justu morrontza horren
kezka medio. 

Jakina, inork pentsa lezake Saizarbitoriak izenik eman gabe aipatzen duen
idazle hori Atxaga dela, edo bera ez bada ere asteasuarraren praktika literarioa
kritikatzeko aipatzen duela. Izan ere, Atxaga kontraesan batean egokitu dela
dio Apalategik, euskarazko obra originalak espainierara berak itzultzen ditue-
larik108, “Atxagaren mezu literarioaren hartzailea bikoitza” (1998, 72) dela,
hots, euskal irakurlea eta espainiar esparruko irakurlea. Nolabait, bataren eta
desberdinaren arteko dinamikan batean gehiegi lerrokatzea leporatu izan dio-
te Atxagari bere kritikoek, hau da, nazioarteko merkatuaren legeei (bereziki
Espainiakoari) men egitea euskal esparruari muzin eginez. Neurri horretan,
Atxagari –eta Kirmen Uriberi–, Euskal Herria errepresentatu beharrean haren
irudi subordinatu bat (Espainiarekiko) eraiki izana leporatu izan zaio (Gabi-
londo, 2010; Atutxa, 2012), eta hala, gurera ekarriz, Atxagaren bulkadak
nazioarteko literaturarekiko eta “bata”rekiko, literatura konparatuak eskatzen
duen bataren eta desberdinaren arteko oreka hautsi duela. Potteko literatura
konparatuaren estreinako aldarria, Atxagaren ibilbidean aurrera egin ahala
haren ukazio bihurtuko zen paradoxikoki kritikari horien arabera. Bitxia badi-
rudi ere, arrazoibide horri jarraiki, itzulia izan eta espainiar esparruan (modu
horretan) arrakasta izateak euskal literaturaren unibertsaltasuna baino bere
subordinazioa ekarriko luke. 

Baina, ildo horri jarraiki, zenbait zalantza mahaigaineratu ditzakegu hala-
ber. Atxagaren arrakasta osoa termino horietan uler liteke soilik? Balio esteti-
ko eta literarioek ez dute garrantziarik bere nazioarteko prestigioa ulertzeko?
Nazioartean arrakasta izateak euskal literaturaren subordinazioa dakar ezin-
bestean? Edo alderantziz, nazioartean arrakasta ez izatea ez-subordinazioaren
berme da? Hala ulertu behar da, esaterako, Harkaitz Canoren (oraindik aipatu

108 Bere lanak itzultzeaz gain, zenbait obra lehenik espainieraz idatzi ote dituen errezeloa izan
dute zenbaitek: “Sara izeneko gizona jadanik ez dakigu ondo ea euskaraz idatzi duen lehenik ala
alderantziz” (Apalategi, 1998, 78).



gabeko autore bat aipatzeraren) kanpoko literaturetan sona izateko zailatasu-
na? Gisa honetako ikerketa sistemikoak aski interesgarriak izan litezke euskal
literaturaren ikerketaren bidean, baina oraindik ere oso mugatuak dira kriti-
kariei dagokienez (Apalategi, Gabilondo, Atutxa) zein ikertutako idazleei
dagokienez (Atxaga, Saizarbitoria, Uribe).

Edonola ere, azkeneko urteetan euskal literaturaren baitan garatu diren
ikerketa ildo interesgarrienetakoak ditugu auzi hauekin guztiekin zerikusia
dutenak. Ikusi bezala, aldizkariok, hala autonomiaren aferan nola (ondorioz)
esparru literarioaren eraketarenean, berebiziko garrantzia izan zuten. Gaine-
ra, hain argi eta sakon azaldu ez baziren ere, kritika poskolonialak
mahaigainera tzen dituen beste arazo horiek iradoki ziren halaber. Neurri
batean, bada, esan daiteke aldizkariotan topa litezkeela gerora belaunaldi lite-
rario horrek (eta euskal esparru literarioak oro har) izan duen garapenaren
baitan agertu diren zenbait afera funtsezkoen ernamuinak, beren kontraesan
guztiekin. Gero etorriko zirenen zenbait zantzu ulertzeko baliagarriak dira
beraz Ustela, Pott eta Oh! Euzkadi, euskal literatura bera nola eraldatu den
ohartzeko egoki izateaz batera, jakina.
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