
iburu batzuk zaharrak
izan arren, gaurkotasuna
gordetzen dute barneko

balioa tai gabe haizatzen baitu-
te. Altxor moduko zerbait dira,
perla distiratsuak, iragan eta
etorkizuna erdibitzen eta lau-
sotzen dituzten mugarri sendo-
ak. 

Horixe gertatzen da Gipuz-
koako idazle bik izkiriaturiko li-
buruekin: Anjel Lertxundik
idatzitako Otto Pette, eta Ramon
Saizarbitoriak idatzitako Egune-
ro hasten delako.

Lehenak 25 urte bete ditu,
eta bigarrena zaharragoa da,
eta 50 urte pasa dira lehen argi-
talpena egin zenetik. Gure kla-
siko bilakatu dira. Erreferente
aitorrezinak.

Otto Pette
Lehena ekainean omenduko

dute, eta horretarako, Bilbo Za-
harra euskaltegiak antolatzen
duen Literatur Klasikoen Iraku-
rraldiaren hamabigarren edi-
zioaren baitan, Anjel Lertxun-
di idazlearen Otto Pette elebe-
rriaren lerroak egun osoz ira-
kurriko dira, zehazki ekainaren
6an. 

Gainera, aurreko hilabetee-
tan, makina bat hitzaldi antola-
tu dira Otto Pette gogoangarria-
ren urteurren berezia ospatze-
ko, eta obra horren gainean
berba egiteko. Euskaltzaindi-
tik, Bernardo Atxaga, Jose Kruz
Gurrutxaga, Itxaro Borda,
Juan Garzia, Juanjo Olasagarre
edota Danele Sarriugarte ira-

rametro formalekiko haustura-
ri dagokionean, baina baita
gaia berriagatik ere. Eleberri
horretan bi plano narratibo be-
reiz daitezke: alde batetik, ber-
balapiko batek solaskide ezeza-
gun eta mutu batzuekin Gene-
ve-ko tren geltokian eta telefo-
no etxe batean ezarritako hiz-
ketaldiak, eta, beste aldetik, Gi-
sèle Sergier-en historia, aborta-
tu nahi duen gazte bat, hiruga-
rren pertsonan narratua. Bi
planook txandakatu egiten di-
ra, eta horixe izan zen Saizarbi-
toriak bere obran zehar agertu
duen egituraketarekiko kezka-
ren lehen erakusgarria. Alde-
koaren iritziz, Camus-i ikasita-
ko teknika narratiba gora behe-
ra, Saizarbitoriari gehiago inte-
resatzen zaio europar gizaki
arruntaren bizimodua kezka
existentziala baino”.

Eleberriak Gisèle izeneko
neska gaztearen bidaia eta
gorabeherak kontatzen ditu,
haurdun geratu ondoren abor-
tatzeko asmoarekin. Hari nagu-
si horrekin batera, pertsonaia
ezezagun baten etengabeko el-
karrizketa garatzen da elebe-
rrian zehar, lehenengo pertso-
nan, hirugarren pertsona bati
zuzenduz baina erantzunik jaso
gabe eta nolabait Gisèleren
kontakizunarekin loturik dago-
ena. Abortua eta horren ingu-
ruko problematika pertsonal
eta soziala dira eleberriaren gai
nagusiak, baina maitasuna eta
sexu harremanak, bakardadea,
hezkuntza eta beste gizarte-
gaiak ere lantzen dira. 

Diogun moduan, 1969an ar-
gia ikusi zuen liburuak, eta 50
urte geroago, oraindik, euskal
literaturaren erreferente ede-
rrenetako bat da. Eta horren le-
kuko hona hemen topatu du-
dan perla bat: Xabier Gereño
zenak lan horri buruz esanda-
koa: “Euskal literaturak, nobela
arloan hain txikia eta pobrea
izanik, holako hamar liburu-
rekin gorakada izugarrizkoa
emango du. Editoriala, LUR da
(zuzenbidea: LUR-Villa Zutik-
Paseo Arbola-Donostia). Pre-
zioa, harpidedunentzat 50 pe-
zeta. Besteentzat 100. Eta azke-
nik, eskari bat: Saizarbitoria,
idatzi egizu beste nobela bat.
Eta bat baino gehiago badira,
obe”. 

Ramon Saizarbitoriaren Egu-
nero hasten delako nobelari bu-
ruz honako hau ere esan zuen:
“Lan ausarta, orain arte euska-
raz egin ez dan lakoa”.

Otte Petteren obrarekin egin
den moduan, liburu berritzai-
learen mende erdia ospatzeko,
EHUren Udako Ikastaroetan
jardunaldi zenbait antolatu di-
tuzte Egunero hasten delako lane-
an oinarriturik, eta Donostian,
datozen hilabeteotan errezital
musikatuak eta bestelako jar-
duerak ere  onduko dituzte.

Juanra Madariaga
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Euskal literaturaren
mugarriak

gan dira, euren estiloan
iritzi-miritzi aritzeko. 

Azken hitzorduak Litera-
tur Klasikoen Irakurraldia
burutu baino egun batzuk
lehenago egiten dira. Ha-
la, hiruhileko honetako
Bilbo Zaharra Forum-eko
jardunaldietan, Anjel
Lertxundiren Otto Petteren
inguruan berriz arituko
dira ekainaren 3, 4 eta
5ean, Euskaltzaindiaren
egoitzan, eta ekainaren
6an, diogun bezala, Arria-
ga antzokian egingo da
Klasikoen XII. Irakurraldi
jarraitua.

Lehen egunean, Pako
Aristi eta Jon Alonso aritu-
ko dira Otto Pette, 25 Urte
izeneko mintzaldian. Hu-
rrengo egunean gai bera-
ren inguruan Tere Iras-
tortza eta Garbiñe Ubeda
bilduko dira. Eta azkenik,
ekainaren 5ean, Anjel
Lertxundi bera izango da
protagonista.

Hitzaldi guztiak amai-
tzean, ekainaren 6an, Otto
Pette liburua irakurriko
da ehunka ahotsetan.
Ohi bezala, Arriaga An-

tzokian irakurraldia
8:00etan hasi, eta
20:00etan bukatuko
da, eta makina bat la-
gunen ahots entzun-
go dira bertan, bai
eta kalean jarritako
pantaila erraldoie-
tan ere.

Egunero hasten
delako
Eta beste aldetik, Ra-
mon Saizarbitoriaren
Egunero hasten dela-
ko lan aitzindariaren
edizio berria egin
da, eta Erein argita-
letxeak berrargitara-
tu du. Gainera, lehe-
nengo argitalpeneko
azal berdina jarri du-
te. 
Egunero hasten delako
Ramon Saizarbitoria
idazle donostiarrak
idatzitako lehen ele-
berria da, 1969an le-
hen aldiz argitara-
tua (harrezkero, edi-
zio dezente izan ditu,
gaur egungo euskara-
ra egokitzeko eta era
berean, irakurle ge-
hiagorengana heltze-
ko). Aditu askok eus-

kal nobela modernoaren muga-
rritzat hartzen dute “bere estilo
berritzaileagatik eta lantzen zi-
tuen gaiengatik”. Egunero hasten
delako erabateko iraultza izan
zen, “batez ere ordu arte euskal
literaturak ezagutzen zituen pa-

Batek 25 urte bete ditu, eta
bigarrena zaharragoa da,
50 urte pasa dira lehen
argitalpena egin zenetik“

Saizarbitoriaren Egunero hasten delako lan aitzindariaren edizio berria egin da, eta Erein argitaletxeak berrargitaratu du


