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Ramón Saizarbitoria (100 metro, Martutene) eta Fernando Aramburu (Los peces de la 
amargura, Patria) Lagun liburudendan bildu ziren pasadan egunean euskal literaturaren 
egoeraren gainean hausnartzera deituak, Donostia 2016 zikloaren babespean. 

Euskal literaturan momentuko idazlerik mediatikoenen arteko tira-bira tentsua izan zen, 
Moyanok El Diario Vasco-n jasotzen zuenez. ETA-ren estrategia totalitarioan oztopo, eta 
beraz, helburu militar, izandako dendan bertan, Euskadiko esfera literarioan zaharra den 
eztabaida hau astindu du Aranburuk berriro ere.Saizarbitoria iraindua sentitu da 
Aranburuk euskeraz idazten duten egileek Jaurlaritzaren babes bereziaz gozatu dutela 
dioenean, babes politiko horrek egileen independentzia zalantzan jartzen duela 
iradokitzen duenean. Aranburuk, gainera, gazteleraz idazten duten egileek babes 
instituzionalatik kanpo geratu direla salatzen du berriro ere. 

Zilegia da euskal egile askok beren obra euskerazko literatura bultzatzera dedikatu izana, 
nola ez. Eta ez da justua agian esatea Saizarbitoriak bortizkeriaren aurrean 
axolagabekeriaz jokatu duela. Baina ETAren aurrean bere posizionamenduaz galdetuta, 
beraren hitzak hartuz “me hubiera gustado espabilar antes”, agian euskerazko 
literaturaren bultzadan buru-belarri zebiltzanen aldetik mereziko zuten Aranburuk, 
Guerra Garridok, Portillok, Azurmendik esforzuren bat, adierazpenen bat, elkartasuneko 
keinuren bat? 

Euskera eta euskeraz idatzitako literatura ilunpetik ateratzen zen bitartean, paraleloki, 
beste autore batzuek ETA-ren bortizkeria eta mehatxua jasaten zuten, hain zuzen, beren 
ekintza literarioa  bortizkeria salatzera zuzentzeagatik, terrorismoaren zentzugabekeria 
azaltzen eta ulertarazten saiatzeagatik, euskal gizartea bortizkeria aktiboki borrokatzera 
deitzeagatik. 

Hausnarketarako garaian gaude. Etorkizunean kontatuko den relatua eraikitzeko garaia. 
Urteetan debekatuak, tabuak izan diren eztabaidak plazaratzeko garaian. Egite horretan, 
Milan Kunderaren hitzak jarraituz, nobela errealitatearen konplexutasuna konprenditzeko 
ezinbestekoa baldin bada, ezinbestekoa da euskal literaturan eztabaida honi ekitea. 
Edurne Portelak (El Eco de los Disparos) dioen moduan, “isiltasunetik, konplizidade 
inplizitutik aterako gaituen imajinazio etikoa” eraikitzen lagunduko digun eztabaida. 

Eztabaida irekia, orain bai, librea eta orekatua. Eztabaida krudela eta gazia. Eta eztabaida 
ausarta. Tiroen oihartzuna urrunetik entzuten zutenek, axolagabekerian gelditu zirenek, 
ausart izateko aukera galdu zuten. Baina gure historiaren berrikusketa kritikoa 
konsposatzeko heuren ekarpenak ere beharrezkoak dira. Aranburu eta Saizarbitoriaren 
azkenengo obrak gertatutakoaren konplexutasuna ulertzeko ezinbestekoak diren moduan. 

 


