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BISITA

Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela
esaten zuen garai batean.
Medikuek esaten dute okerrera ez duela egin,
eguna joan eguna etorri, eta lasai hartzeko.
Hilabetea da berriro esnatu ez dela
azken ebakuntzaz geroztik.
Hala ere egunero egiten diogu bisita
Arreta Intentsiboko Unitateko seigarren kutxara.
Aurreko oheko gaixoa negar batean aurkitu dugu gaur,
inor ez zaiola bisitara agertu diotso erizainari.
Hilabetea arrebaren hitzik entzun ez dugula.
Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten,
esaten zigun,
ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi,
maitasun keinu bat besterik ez.
Amak eta biok soilik hitz egiten diogu.
Anaiak lehen ez zion gauza handirik esaten,
orain ez da agertu ere egiten.
Aita atean geratzen da, isilik.
Ez dut gauez lorik egiten, esaten zigun arrebak,
beldur diot loak hartzeari, beldur amesgaiztoei.
Orratzak min egiten didate eta hotz naiz,
hotza zabaltzen dit sueroak zainetan zehar.
Gorputz ustel honi ihes egingo banio.
Bitartean heldu eskutik, eskatzen zigun,
ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi,
maitasun keinu bat besterik ez.
KIRMEN URIBE
(Bitartean heldu eskutik, 2001, Susa)

–I–

Idazle belaunaldi berria
euskal narratiba garaikidean

Duela berrogei urte luze jaio zen belaunaldia osatzen duten gizonezko eta emakumezkoak ez dira dagoeneko gazteak, seguru
asko beren burua ispiluan oraindik horrela ikusi nahi badute
ere. Franco azken hatsa ematear ala eman berri zela mundu honetara sortu zirenei, Euskal Herriaren alde honetan, Trantsizioaren belaunaldia –adin bera duten Espainiako gizonezko eta
emakumezkoekin disimulurik gabe batuz– ala autonomiaren
(autonomien) belaunaldia deitzen zaie. Ez zuten frankismoa
ia ezagutu eta, Joseba Sarrionaindiak deskribatu bezala, baldintzapean jaio (eta halaxe garatu den) Espainiako “demokraziarekin” batera doa beren bizialdia.
Aurreko belaunaldiak baino prestatuago izateko baldintzak gozatu dituzte. Hein handi batean, kontsumismoaren
aroan bizi izanda, aurreko gizaldiak baino babestuago egon direlako ere bai, hazteko eta mundu errealera jalgitzeko nagiagoak dira maiz. Jaio zireneko hamarraldian nagusi zen idealismoa ere heredatu zuten nonbait, sarri askotan jarrera
jarduera bainoago, pragmatiko hutsak ez badira ere.
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Nahiz eta euskaraz ikasteko eta bizi izateko aukera osoa
izan ez, horretatik hurbilen izandako lehenengo belaunaldietako bat da. Hala, euskara ez da beraientzat aldarrikapena edo
xedea, egunero bizi izateko baliabidea baizik.
Honela zioen garai hartan musikaren munduan hasi berria zen Eibarreko talde batek ezagutarazi zuen abestiak: “Jaio
ginen, bai, guda baten erdian…”. Eta halaxe zirudien, guda
ez bazen, 90eko hamarraldiko hainbat bizipenek enfrentamendu militar gogor batekoak ematen zuten. Hein handi batean, bizipen gogor haiek euskal gizartea alde batera edo bestera lerrarazi zuten, baita gazteak ere. Han edo hemen. Gurekin
edo haiekin. Halaxe gertatu zen, iritzien eta egitasmo politikoen
gainetik samindura etxe gehienetan nagusitu zenean. Eta samindurek gizartea bolada luze batez hautsi zuten, aurrez aurreko lubaki gaindiezinak eraikiz.
Euskal Herrian, lubakiaren alde bateko gazteen belaunaldia, ni neu haien artean, bitan kondenatua izan zen. Lehenengo aldiz, gizonezko gazte asko eta asko antimilitarista izateagatik kondenatu gintuzten. Intsumisioaren garaia izan zen.
Ondoren, belaunaldiko gazte asko eta asko kondenatuak (eta
gaitzetsiak) izan ziren militarista izateagatik. “Dena ETA da”
garaia izan zen. Kasu askotan, batarengatik eta bestearengatik,
pertsona berberak zigortu gintuzten, batean nahiz bestean antzeko ekintzak eta jarduerak egiten bagenituen ere. Agian horregatik ere, nire belaunaldiko gazte gehienek ez zuten sekula
Estatua –eta, askotan, baita Estatu horren mende sortutako euskal instituzioak ere– oso lagun izan; eta euskal instituzio horiek ere ez, botere zapaltzaileak Euskal Herrian bereganatzen
zuen gorpuzkera zirelakoan.
Belaunaldi honetako idazle gehien-gehienak unibertsitateetan ikasitakoak badira ere, hezkuntza sentimentala esparru
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alternatiboei dagokie, eta haien kultura askotan kontrakultura
izan da. Urteen poderioz, nahi zutenaren eta zirenaren arteko
kontraesanak handitu ahala, haietan ito gabe nola edo hala igerian dihardute, eta maiz haien buruari esanez kontraesanik ez
duenak mendekotasuna onartu izanagatik dela.
Harreman eredu berriak saiatuak dira, feminismoa gaztetan mamitutako belaunaldia izanda. Orain, guraso gisa,
seme-alabak nola hezi edo nola ez hezi burua hausten dute, batzuetan gehiegi ere bai, askotan, ustekabean, beren ahotik
amaren edo aitaren hitzak adituz. Helduak dira, sasoian daude
eta oro har pertsona jantziak dira, baina oraindik –hainbeste
zereginek astirik uzten dietenean– beren buruaren bila jarraitzen dute, batzuetan oraindik noraezean.
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Aldaketa garaia da, munduan eta literaturan. Euskal literaturan eta, oro har, munduko literaturan ere. Munduan paradigma literario nagusiak aldatzen ari dira, eta euskal narratiba garaikidean dagoeneko idazle belaunaldi berri bat
eratu da. Euskal idazleen belaunaldi berri horrek azken urteetan paradigma literarioaren aldaketari ekin dio.
Azkenaldian, mundua zeharo aldatzen ari da, bizkor
baino bizkorrago, gainera. Eta aldaketa gehienak ez dira
batere zuzenak, ez doaz gizadiaren aurrerabidearen norabidean. Demokraziaren paradigma zahar gehienak ere kolokan
daude, eta datorrena ez da, hain zuzen, gizarte aske eta justuagoa izatea amestu genuenon mundu berria; eta hala ere,
egunez egun begien aurrean dugunak ez du pasa den mendearen amaieran ezagutu genuen munduarekin ia zerikusirik. Berria zaigu, baino arrotza.
Literaturak ez du mundua eraldatzerik, besteak beste,
gizakiok ez diogulako halako ahalmenik eman. Baina sarritan literaturak, eta fikzioak, zehatz-mehatz, mundua ulertzen
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laguntzen digu. Askotan, errealitatetik aldenduz adierazten
asmatzen duelako literaturak filosofiak, soziologiak edo beste
zientzia batzuek azaltzerik ez dutena. Mundua aldatzen
bada, literaturak ere aldatu behar luke. Fredric Jamesonek
XX. mendearen amaieran bere azterketen ondorioz azaldu
zuen postmodernitatea, neoliberalismoa ulertzen lagundu ez
ezik, haren eredu kultural gisa agertzen zen. Gaur egun
postmodernitateak ez du mundu berri hau azaltzerik, dagoeneko berea ez duelako. Horregatik literaturan ere, ezinbestean, paradigma aldaketa dator. Baina nork azalduko
digu mundu berri hau? Nork lagundu diezaguke mundua bilakatzen ari den mehatxuen eta erasoen korapilo erraldoi hau
ulertzen?
Euskal Herrian, gure neurriko mundu horren ispilu
txikian, azken urteotan aldaketak bizkor gertatzen ari dira.
Azkenaldian, badirudi euskal gizarteak bere burua ispiluan
ezagutzeko arazo franko dituela, agian, indarkeriaren zikloa
itxitakoan, geure buruari buruz genuen hainbat irudi behingoz desitxuratzeari utzi izanak gure oinarrizko ziurtasun
gehienak ere kolokan utzi dituelako. Edo beste modu batez
esanda, gizarte gisa, norberaren heroi eta antiheroien sasoia
amaitutakoan, epika gehiena behin betiko atzean geratu denean, seguru asko uste genuena baino arruntagoak garela
ohartu garelako.
Gure tradizio literarioa laburra da, jakina denez. Eta
hala ere, zoragarria da azken hamarraldietan kosta ahala
kosta lortutakoa. Euskal narratiba garaikideak, bere urratsak
sustatzeko ia tradiziorik gabe, oraindik ere bere lurraldean gutxituta dagoen hizkuntza batean sortuta, inguruko literaturen kalitatearen parean dauden lanak eman ditu. Alde guztietatik etorritako haize gogorren eta maiz sortzen zaizkigun
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inertzien kontra ere, itzela izan da ahalmen kolektiboaren
ondorioa. Oso urte gutxian hizkuntza berreskuratzeko, hizkuntzaren estandar jasoa landu eta finkatzeko, bere erabilera
zabaltzeko, eta sistema literario txiki eta hauskor batetik
munduko beste literatura batzuetan nabarmendutako joera
nagusien maila bereko adierazpide ederrak sortzeko talentua
agertu du euskal narratiba garaikideak. Autokonplazientziarik gabe, ez ditut gaur egun bizirik dirauten arrisku eta
mehatxu gehienak ukatuko, ezta gure miseria txikiak ere;
baina utz iezadazue, mesedez, beste une labur batez euskal
hiztunok munduari egindako ekarpen xume eta eder honi
berriro behatzen.
Jakina, ahalmen kolektiboa izan arren, autore batzuen
sormena eta talentua ezinbestekoak izan dira, azken batean,
literatura idazle bakoitzaren lanaren ondorio zehatza baita.
Dena den, eteterik ez duten harietan bezala, aldez aurretik
beste idazle batzuk egindako lanaren ondorioa ere bada euskal narratiba garaikidean idazle belaunaldi berri bat eratu
izana. Belaunaldi honetako idazleak beren aurrekoak irakurriz hazi baitziren, seguru asko aurreneko aldiz gure tradizio
literario laburrean. Gainera, gaur egun haiekin batera idazten eta argitaratzen ari dira. Zentzu horretan, hainbat idazle
belaunaldi batera aritzea euskal narratibari inoiz izandako
abagunerik oparoena ematen ari zaio.
Hala eta guztiz ere, euskal idazleen profilari dagokionez, Mari Jose Olaziregi UPV-EHU unibertsitatean euskal
literaturako irakasle eta kritikariak honako hau idatzi zuen
duela hogei urte inguru euskal idazleen profilaren berri
emateko: “(…) %90 gizonezkoak dira eta %10 emakumezkoak soilik. Adinaren batez bestekoa 49 urtekoa da, gehiengoa, %70 gutxi gorabehera, 30 eta 50 urtetako adinen artean
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dago, beraz, gaur egun sormen literario jardueran idazle belaunaldi desberdinak batera bizi dira”. Gaur egun 80ko hamarraldian jaiotako idazleak beren lanak argitaratzen hasi
dira, eta izenik ezagunenak –oraindik ibilbide literarioa sendotzeke, jakina– emakumezkoenak dira. Beraz, Olaziregik
berak azpimarratzen duen bezala, gaur egun euskal narratiban batera idazten duten hainbat belaunalditako idazleak
daude, baina horrez gain, azken urteetan gure sistema literario txikia era nabarmenean gaztetzen eta emakumetzen ari
dela erants dezakegu.
Urte gutxiko epean gertatutako aldaketa horiek azpimarratzeko modukoak badira ere, ikuspegi kualitatibo batetik, dagoeneko euskal idazleen belaunaldi berria eratu
izana da aldaketarik nabarmenena. Zeintzuk dira, bada,
idazle horiek? Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970), Harkaitz
Cano (Lasarte, 1975), Eider Rodriguez (Errenteria, 1977),
Ixiar Rozas (Lasarte, 1972), Unai Elorriaga (Algorta, 1973),
Karmele Jaio (Gasteiz, 1970), Mikel Peruarena Ansa (Ereñotzu, 1978), Ur Apalategi (Paris, 1975) eta Lander Garro
(Errenteria, 1975) dira euskal narratiba garaikidearen belaunaldi berria.
Agian belaunaldi bereko adar berantiar gisara ala hurrengo belaunaldiaren buru –edo hanka bat honetan eta
bestea hurrengoan–, Katixa Agirre (Gasteiz, 1981) eta batez ere, Uxue Alberdi (Elgoibar, 1984) aipatu nahiko nituzke. Geroago jaio baziren ere, aurretik aipatutako idazle
gehienekin batera argitaratzen hasi izana aintzat hartzea merezi du, nire ustez.
Baina, zertaz ari gara belaunaldi literarioa direla adierazten dugunean? Hamarraldi berean jaioak diren idazleei buruz ari gara? Edo jaiotze data baino ezaugarri gehiagok batzen

22

dituen idazle talde bati buruz ari gara? Kasu horretan, zeintzuk dira ezaugarri edo irizpide horiek?
Euskal narratiba garaikidean idazle belaunaldi berria
eratu izanaren ideia egiaztatzeko, Julius Petersenen lan klasikora jo dut, 1930. urtean Philosophie der Literaturwissenchaft [Literatur zientziaren filosofia] saiakera bildumaren
baitan argitaratutako lanera, hain zuzen ere. Petersenen arabera, zortzi dira belaunaldi literarioa definitzen duten ezaugarriak, honako hauek: oinordetza, jaiotze data, hezkuntza,
talde izaera, bizipenak, aitzindaria, hizkuntza eta aurreko
belaunaldiaren zahartzea. Petersenek berak zentzu biologizistago batean proposatu arren, oinordetza taldekideek aldarrikatutako literatura ondare komun gisa interpretatzen
dugu gaur egun, tradizio literario beraren seme-alabak sentitzen ote diren halaber, ea guztiek tradizio horren baitan
norbaiten lana bereziki aldarrikatzen ote duten. Jaiotze datari dagokionez, Petersenek dio belaunaldiko kiderik zaharrenaren eta gazteenaren artean hamabost urteko tartea izan
behar lukeela gehienez. Datei dagokienez, nik pentsatzen dut
jaiotze datarekin batera aurreneko lanaren argitaratze data ere
oso kontuan hartu behar dugula, idazle talde bat osatzerakoan, jaiotze data bera baino argigarriagoa delakoan maiz
idazle gisa noiz sortu zen jakitea. Petersenen iritziz, garrantzitsua da oso taldekide guztiek antzeko hezkuntza jaso
izana, beraien idazkeren arteko antzekotasunak biderkatzen
dituelakoan, baita lurraldea bera gainditzen duen komunitate
bateko kidea sentitzea ere. Horri nik talde izaera deritzot,
baina ez dut elkarte mugatu gisa interpretatzen, idazle taldea
bera baino zabalagoa den osotasun bateko partaidetza gisa
baizik. Bizipenei dagokienez, Petersenen ustez, belaunaldia
osatzeko funtsezkoa da kanpoko gertakariren batek taldekide
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guztiak gogorki eragin izana, maiz halako gertakariek garai bereko idazle askoren pentsaera eta, ondorioz, idazkera
ere baldintzatzen dutelako. Aitzindariaren figura normalean taldekideen artean bilatzeko joera izaten bada ere, sarritan gidaritza edo lidergo lan hori taldetik kanpo kokatzen da. Badago idazle talde baten etorria aurreko
belaunaldi bateko idazle jakin baten aitortzaren inguruan
ala filosofo edo pentsalari jakin baten lanean kokatzea,
edo Historian galdutako pertsonaia baten bizipenetan.
Nolanahi ere, taldekideen gaineko lidergo espiritual gisa
ulertu behar da aitzindaritza, halakorik baldin balego. Hizkuntzari dagokionez, berezko idazkeraz ari gara. Jakina, taldekideen estiloak desberdinak dira, baina belaunaldi bat
aintzat hartzeko behar-beharrezkoa da haien idazkerak batzen eta beste batzuengandik bereizten dituzten ezaugarriak
izatea. Azkenik, belaunaldi bat edo mugimendu estetiko
bat aurrekoaren aurkakotasunez sortzen da; hots, beren
proposamen berriak oraindik argitzeke badituzte ere, idazleek badakite, jakin, ez dutela gustuko aldez aurretik topatu
dutena edo behinik behin aldatu nahiko luketena. Beraz,
aurkakotasun hori proposamenak eraberritzeko motor
bihurtzen da. Aurreko belaunaldiaren proposamenak zaharkitzen ari direlako zantzuak agertzen direnean, belaunaldi berriaren ernamuina prest omen dago.
Jakina, Petersenen irizpideak ere eztabaidagarriak dira,
baina normalean eztabaidagarriagoa suertatzen da haien
aplikazioa kasu zehatzetan. Ikuspegi abstraktu batean onargarriak badira ere, kasu bakoitzean aplikatzerakoan emaitzak
ez dira horren argiak izaten. Gainera, literatur belaunaldi
kontzeptua erabiltzeak baditu berezko arriskuak. Nire iritziz,
honako hauek dira nagusiak:
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–Historizismoa: literaturaren historia aztertzearen eta
ikastearen aurkakoek pentsatzen dute literatura bera aztertzeari uko egiten zaiola haren historiaren ikasketa lehenetsiz.
Zentzu horretan, belaunaldi literarioak aztertzeko ahaleginak
ikuspegi historizistari dagozkio.
–Nazionalismoa: historia bera nazio baten izatea, ala
haren izaterik eza, justifikatzeko erabiltzen da. Halaber, literaturaren historia ikasketak ezagutzaren nazionalizazio programa izaten dira, zenbait adituren iritziz. Argudio horren
atzean “literatura nazionalen” gainetik Literaturaren beraren
“autonomia” babesten dutenak izaten dira.
–Moralismo elitista: idazle taldeak patroi moral edo
ideologiko zehatzen arabera eratzeko arriskuari dagokio, eta
arrazoi estraliterarioak gailentzen dira beraz.
–Marketin literarioa: kultura –eta haren baitan literatura– industria bilakatu zenez geroztik, marketin direlako salmenta-teknikak gero eta garrantzi handiagoa ari dira hartzen.
Batzuetan “literatur belaunaldiak” sor daitezke, idazle ezagunak horren ezagunak ez diren idazleekin bilduz, idazle
ezezagunen lanak saltzen laguntzeko xedeaz.
–Are kezkagarriagoak izan daitezkeen aplikazio praktikoen arrisku nagusiak: lehen aipatu dugu maiz eredu teorikoek eztanda egiten dutela praktikan aplikatzen ahalegintzen garenean, seguru asko bizitzaren gainerako eremuetan
bezala. Honako hauek izaten dira arazo nagusiak:
• Gehiegi orokortzeak idazle bakoitzaren gutxiespena erakar dezake, talde batean sartuz bere bakartasuna –originaltasuna, berezitasuna…– urtzeko arriskua nagusituta.
• Talde eta batez ere taldekide hautaketa oro eztabaidagarria izaten da. Jakina, guzti-guztiak subjektiboak
izanez, arbitrarioak dira beti.
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• Datu edo ezaugarri ugarik kontrakoa baietsi arren, aldez aurretik ikuspegi ideologiko jakin baten itzalpean
egindako tesiarekiko mendekotasunarengatik, datu
bihurri hori(ek) bazterrean uztea.
• Aztergaia denboran oso hurbila izateak, are gehiago,
idazten jarraitzen duten idazle garaikideei buruzkoa
izateak perspektiba zeharo baldintzatzen du. Kasu
horietan, denborak bakarrik erabaki dezake tesiak
asmatu duen ala ez.
Arrisku horiek guztiak, eta seguru asko aipatu ez diren beste
batzuk, eta guztiak egiazkoak izanda ere, prebentzio gisa formulatu nahi izan ditut. Hala ere, prebentzioak prebentzio,
euskal narratiba garaikidean idazle belaunaldi bat agertu dela
esatera ez ezik, belaunaldi hori erabat eratuta dagoela adieraztera ausartzen naiz.
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1

Euskal narratiba garaikidearen
idazle belaunaldi berria

Belaunaldi berri hau ere ez da idazle talde homogeneoa, ezta
gutxiago ere. Ez dut uste inork belaunaldi kontzeptua talde
homogeneo ideiaren baliokide gisa erabiltzen duenik, baina
adinari dagokion antzekotasunez gain1, beste batzuk (ideologikoak, estetikoak, eragin kulturalenak, joerak, zenbait
gertaerak eragindakoak…) aurkitzea espero dugu.
Egia da idazle hauek guztiek narratiba era batean edo
bestean landu dutela, baina lantzeko moduak ere desberdintzen ditu. Esaterako, Karmele Jaiok eta Eider Rodriguezek
–lehenengoak dagoeneko bi eleberri argitaratu dituen
arren– ipuin eta narrazio laburrekiko bokazio handia erakutsi dute; Unai Elorriagak batez ere eleberriak idatzi ditu,

1. Petersenek, esaterako, belaunaldiak zehazteko –taldekideen artean adin mugak
jartzeko– hamabost urteko epea darabil. Gaur egun, aldiz, dena azkarrago gertatzen delarik, literaturan ere hamabost urteko epean auzi gehiegi jazo daitezke
(gaztelaniazko itzulpenean, Ermatinger, E. [ed.], [1984], Petersen, J., “Las generaciones literarias” in Filosofia de la ciencia literaria, Mexico D.F: Fondo de Cultura Económica.
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SPrako tranbia (Elkar, 2001) aurreneko eleberriak izandako
arrakasta bizkorraren ondoren; eta Harkaitz Cano da, seguru
asko, Kirmen Uriberen antzera, generoei dagokienez, gehien
dibertsifikatu dituena. Hala ere, ipuingile bikaina izan arren,
momentuz Twist (Susa, 2011) eleberriak ekarri dio Canori
idazle gisa sonarik handiena.
Euskal narratiba garaikidean belaunaldi berria agertu
eta eratu izanaren tesia errealitatearen egiaztapena ala nahikeria hutsa ote den zehazteko asmoz, aurretik aipatutako Petersenen irizpideetara jotzea erabaki dut: oinordetza, jaiotze
data, hezkuntza, talde izaera, bizipenak, aitzindaria, hizkuntza eta aurreko belaunaldiaren zahartzea, hurrenez hurren. Belaunaldi berriaren oinordetza aipatzerakoan, beraiek
halaxe aitortuta, Atxaga, Sarrionaindia, Izagirre, Lertxundi,
Urretabizkaia eta gainerakoen lanak irakurriz hazi ziren, baita
haiek irakurtzen zituzten idazleenak ere, esate baterako, Cortázar, Calvino, Borges, Faulkner, Pessoa, Carver, Sebald eta
abar. Baina belaunaldi honek aitor lezakeen oinordetzarik nabarmenena postmodernismoa dela aipatuko nuke, postmodernismoa izan baita idazleon garaiko joera kulturalik edo
joera kulturalen sortarik nabarmenena. Seguru asko, beraiena da, gainera, postmodernitatearen azken belaunaldia,
edo horixe da behintzat nire ikuspegia, nire iritziz, belaunaldi
honetako idazleok eredu kulturalaren aldaketan –paradigma
literarioaren aldaketan, nahi bada– parte hartzera deituta baitaude. Jaiotze datari dagokionez, guztiak 70eko hamarkadan
jaioak dira, Agirre eta Alberdiren salbuespenekin, baina lehen
aipatu dudan bezala garrantzitsuagoa iruditzen zait idazleon
aurreneko lanen argitarapen data aintzat hartzea. Liburuak argitaratzeari dagokionez, Harkaitz Canok gainerakoei aurrea
hartu zien, alde handiz gainera –1994an argitaratu baitzituen
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Kea behelainopean bezala poema bilduma eta Pavloven txakurrak narrazio bilduma–, gainerakoek 2000ko hamarraldiaren hastapenetan argitaratu zuten aurreneko lana eta belaunaldiko gazteenek hamarraldi beraren bukaera aldean;
esaterako, taldeko idazlerik gazteenek 2007an argitaratu zuten aurreneko lana. Beraz, Harkaitz Cano alde batera uzten
badugu, lehenengo lan narratiboaren argitaratze datari dagokionez, gehien-gehienez bost-sei urteko aldea dago batzuen eta besteen artean.
Hezkuntzari dagokionez, belaunaldi honentzat lotune
nagusietako bat izan daitekeen gako baten aurrean gaudela
pentsatzen dut, zeren eta guztiak baitira ikastoletan heziak
–eta horretan lehenengo belaunaldia da–. Guztiek haur hezkuntzatik unibertsitate ikasketak burutu arte euskaraz ikasteko aukera izan zuten, eta horren ondorioz, haien kasuan,
hautua baino gehiago jarduerarik naturalena izan da euskaraz idaztea. Zeresanik ez, talde gisa nolako homogeneotasuna
eman behar duen kide guztiek antzeko hezkuntza jaso izanak
–euskara hutsean eta garai hartako pedagogia aurrerakoien bidez–. Zentzu horretan, “ikastoletako belaunaldia” dela esan
dezakegu. Horri lotuta agertzen zaigu talde izaera edo komunitatea ere; heziketa prozesua ikastoletan egiteaz gainera,
garai hartan euskal gazteen kulturaguneak sarri askotan kontrakultura guneak izaten ziren, instituzioek bultzatzen eta diruz hornitzen zuten kultura ofizialaren bazterrean (eta maiz
kultura ofizial horri kontrajarria izaten zen). Halaber, urte luzeetan euskaraz sortu den kultura adierazpen ugariak gune alternatiboetan sortu edo erakutsi dira, baita askotan mainstream gisa ingelesez, gaztelaniaz edo frantsesez adierazten
den kulturarekiko alternatiba gisa ere. Jakina, ez dut esango
belaunaldi honetako idazleok ikuspegi kontrakultural batetik
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idazten dutenik, egia ez delako, baina belaunaldi honetako
idazleen jarduerak –instituzioek ematen dituzten sariak
onartu arren, salbuespenak salbuespen, 2 eta instituzioek antolatzen dituzten ekintzetan parte hartuta ere– esparru kultural alternatiboak era natural batean hartzen ditu beretzat.
Izan ere, idazle hauek beren lanak halako esparruetan erakustera ez ezik, gehienetan beren gustuko esperientzia artistiko eta kultural desberdinez gozatzera ere joan dira3. Antolatzaile gisa ere maiz ikusi ditugu herri ekimenez sortutako
kultura ekintzetan, sortzaile eta eragile kulturalaren rolak
bat eginda. Ez dut uste gehiegikeria denik adieraztea idazle
izaera gainditzen duen eragile kultural izaera horrek belaunaldikide bakoitzaren mundu afektiboa zabaltzen lagundu
duela (zinemagileez, antzerkigileez, musikariez, dantzariez,
bertsolariez, artista plastikoez eta abarrez zabaltzen joan den
mundu afektiboaz ari naiz, azken batean, idazle taldea bera
gainditzen duen belaunaldi zabalago baten izaera osatzen
baitu).
Petersenen arabera, eta badirudi oso irizpide logikoa
dela, idazleen inguruko bizipen edo gertakarien eragina funtsezkoa da taldea belaunaldi gisa aintzat hartzeko. Nire iritziz,
Euskal Herritik kanpoko gertakariei dagokienez, idazle hauen
haurtzaroaren amaierari Sobietar Batasunaren gainbehera
eta harekin batean sozialismo erreala zeritzotenaren eta, ondorioz, bi polo nagusiko munduaren amaiera lotzen zaizkio.

2. 2015ean Mikel Peruarena Ansa idazle ereñotzuarrak uko egin zion Euskadi Literatura Sariari, Su zelaiak (Susa, 2014) eleberriarengatik irabazi eta gero.
3. Kontzertuak, antzezlanak, erakusketak eta instalazioak, bertso saioak… kultura
ekintza ugari egiten dira Euskal Herrian bizirik sendo dirauen gune alternatiboen
sare zabalaren baitan, gure lurraldea bera eta gure populazioa txiki samarrak direla aintzat hartuta.
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Irailaren 11ko New Yorkeko atentatuek eta terrorismoaren
aurkako gerraren izenaren pean mundu osoan disidentzia politiko ororen aurkako jazarpen itzelak idazle hauen gaztaroa
baldintzatu zuen. Halaber, 2008ko krisi finantzario orokorrak
belaunaldi honen heldutasunaren oinarriak astindu zituen.
Euskal Herriko gertakariei dagokienez, ordea, eragin zuzenagoa eta batzuetan are gogorragoa izan dute. Lehenengo eta
behin, 90eko hamarraldiak euskal gizartea erabat zatitu zuela
gogoratu behar dugu. Euskal gizartea bi muturretako indarrak tenkatzen ari ziren soka gisa irudikatuz, ez zen zaila garai hartan soka noiznahi hausteko arriskuari antzematen: demokratak eta biolentoak, kolore desberdineko xingolak
soinean, aurrez aurreko elkarretaratzeak, eta oro har herriz herri, auzoz auzo liskar giro itogarria. Lubakien garaia izan
zen, han eta hemen, ñabardurarik gabe, anbiguotasunerako
beta handirik gabe. ETAk, herri ordezkarien aurka atentatu
hilgarriak eginez, euskal gizartearen zati zabal bat mehatxupean sentiarazi zuen. Estatuak, errepresioa gogortzearekin
batera, ETA ez ziren ezker abertzaleko beste antolakunde eta
kideengana zabaltzea erabaki zuen, halaber, eta errepresioaren mugak gero eta lausoagoak egin ziren. Euskara eta euskal kultura, oro har, susmopean geratu ziren, “Dena ETA
da” dotrina politiko-juridiko bereziaren arabera, hizkuntza
bera askotan lubaki zehatz batera indarrez mugatuta. Halaber, beren tokia biolentoen lubaki hartan ez zegoela argi eta
garbi uzteko asmoz, sortzaile eta eragile kultural batzuek kameleonismo politikoko ariketa bitxiak egiten zituzten, besteak beste, errepresioa bideratzen zuen boterearen begietan
susmagarriago bihurtuz duintasun pertsonal hutsarengatik
halakorik egiteko prest ez zeudenak eta, horregatik, batzuetan sortzaile gisa egoera zailetan jarrita. Bide batez,
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beste aldekoek anbiguo samarrak ziruditen sortzaileak eta
eragileak aurreko lubakirantz bultzatu zituzten, haiekin ETAren indarkeriari buruz ados ez zeudelako. Nire iritziz, bortizkeriaren zurrunbilo ankerrak guztiok bultzatu gintuen
dualismoak agindutako jokabide zitaletara –alde baten zein
bestearen kolpe bakoitzak ñabardura eta jarrera gizatiar gehienak ere desagerrarazi zituen–. Gutako gehienok –lubaki batean zein bestean eroso sentitzen ziren guztiek, eta beren burua ez han ez hemen ikusten ez zutenek– ontzat eman
genituen garai itzel hartan gertakari onartezinak, edo, ontzat
eman ezean, ez genuen aurkakotasuna adierazteko benetako
ahaleginik egin.
2003. urtean Euskaldunon Egunkariaren aurka egindako polizia operazio hark, ordea, euskararen kultura mundua goitik behera astindu zuen, lurrikara txiki bat gertaraziz.
Lurrikarak lubakiak mugiarazi zituen, euskal herritar askok,
aurreneko aldiz, batera jardun baitzuten, publikoki: ETAren
indarkeriaren aurkako zenbaitek eta Estatuaren errepresioaren aurkako hainbatek. Kultura euskaraz sortzen zuen mundua erasota sentitu zen; horregatik, gizarte gehiengo zabal batek euskara bera erasota sentitu zuen eta, ondorioz, bere
burua ere bai. Nago hamarraldi luze hartan bizi izandako guztiak belaunaldi honetako idazleei pertsona guztiei dagozkien
giza eskubideen garrantziari buruzko gogoeta sakona eragin
ziela, haien lanetan irakurri dugun bezala. Baina, Franco
hiltzearekin batera edo urte batzuk geroago jaio izanda, idazle
hauek ez zuten seguru asko inoiz pentsatu beren identitatea
(hizkuntza, kultura) babesteko adorerik bildu behar izango
zutenik, aldez aurretik beren guraso eta aitona-amonei gertatu bezala. Beste hitz batzuekin esanda, euskal gizarteak jasandako gatazka ETA izan da, eta jakina, ETAk eragindako
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bortizkeria eta samindura, baina gatazka ez zen ETArekin
hasi, Euskal Herrian aldez aurretik indarkeria eta oinazeak
izan baitziren, eta, ETA izanda ere, ETAk eragindakoa baino
bortxakeria eta sufrimendu gehiago ere izan da, eta gaur
egun oraindik bada. Azken bi hamarralditan bizi izandakoak, baina batez ere gaur egun aspaldiko partez bakea eta elkarbizitza eraikitzeko abagunea izateak, Kirmen Uribe, Harkaitz Cano, Ixiar Rozas, Uxue Alberdi, Eider Rodriguez,
Karmele Jaio, Unai Elorriaga eta gainerakoak aurreko belaunaldietako idazleek izan ez duten aukeraren aurrean jartzen
ditu, onerako ala txarrerako, ardura ere ez baita makala.
Aitzindariari dagokionez –Julius Petersenen tesiaren
arabera, berebiziko garrantzia duen faktorea da–, belaunaldi
honen kasuan bi aipatuko nituzke: Harkaitz Cano eta Kirmen Uribe. Canoren kasuan, agian idazten ez, baina argitaratzen zalantzarik gabe lehena izateagatik, eta, batez ere,
gazte-gaztetatik erakutsitako jarrera ausartarengatik. Nahiz eta
Zuzenbidea ikasi, bazekien hasieratik idazlea izan nahi zuela.
Gainera, ideiak argi eta garbi izanda, gaztetan jo zuen profesionalizaziora, idaztea bera ogibide bihurtzeko telebistarako
eta irratirako gidoiei, prentsako artikuluei, kronikei eta beste
eginkizun askori ekinez, baina idatziz beti ere. Haren adineko
beste idazle batzuk aurreneko lanak argitaratzen hasi zirenean,
Harkaitz Canoren ibilbidearen zati luze bat eginda zegoen eta
idazle ezaguna zen ordurako euskal literaturan.
Kirmen Uribe aitzindari dugu idazle gisa euskal literaturaren baitan aspalditik zegoen zenbait muga gainditzeko
lana bere gain hartu duelako; batetik, haren poesiak eta bere
narratibak lortutako onespen handiarengatik –irakurleen
nahiz kritikarien partetik–, eta, bestetik, euskal literatura
atzerrira eramateko ahaleginarengatik, literaturaren bidez
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leihoak han eta hemen zabalduz mundu osoan euskarari, eta
gainera, lehenengo aldiz, itzulpengintzari dagokionez, gaztelania bitartekari gisa erabili gabe. Eta azkenik, esan behar
da Uribek mundu mailan nagusi diren hainbat literatur joera garaikide gure tradiziora naturaltasunez ekarri dituela.
Uriberen literaturaren bilakaera, gainera, zentzu anitzetan
bere belaunaldiaren paradigmatzat hartzera ausartzen naiz, zeren eta postmodernismo berantiarraren alaba gisa jaio bazen
ere, gaur egun bide berri bat(zuk) urratzen ari den narratiba
baita. Estepan Urkiaga Lauaxetak bere garaian bezala, aurrekoen eskutik jasotakoa galdu gabe honako abagune hau
“bide-barrijak” saiatzeko tenorea baita. Idazle bakoitzari dagozkion ezaugarriak eta berezitasunak ukatu gabe, faktore horien ondorioz, Kirmen Uribek eta bere idazkerak bere belaunaldiari nortasuna eman diotelakoan nago.
Hizkuntzari dagokionez, garrantzi handia dauka, aldez
aurretik Euskaltzaindiak eta beste idazle batzuk egindako lanari esker, belaunaldi honek idazten hasterakoan euskara estandarra hizkuntza literario gisa finkatuta topatu izanak.
Izan ere, idazleon idazkerak ez dira oro har estandarretik ateratzen, Mikel Peruarena Ansaren bi eleberrietan izan ezik;
hala, Ez obeditu inori (Susa, 2009) eleberrian estandarra XX.
mende hasierako Donostialdeko hizkerara egokitu zuen, eta
Su zelaiak (Susa, 2014) eleberrian, trebezia literario handiz,
lapurteraren moldera. Agian literatura sortzeko baliabide
gisa funtsezkoa den euskara estandarra talde honetako idazle
batzuen aurkako faktore bilaka daiteke, gaur egun batez ere
hedabideek –eta bereziki idatzizko prentsak– baliatzen duten
idazkera neutroa gainditzerik ez badute. Gakoa, edo erronka
nagusia behinik behin, estandarraren baitan idazle bakoitzak
erregistro desberdinak erabiliz bere ahots propioa eta berezia
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