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1977ko euskal liburuak (eta III)

liburuaren politikaren premia gorria
Juan Mary Torrealday, en este tercer y último artículo de la serie
que analiza el libro vasco en 1977, recoge, a modo de conclusiones,
una serie de reflexiones para una política del libro vasco. Los puntos
principales son: Necesidad de una escuela de escritores, de una
programación editorial, y un apoyo en todos sus aspectos. En este
último punto pone Torrealday un acento especial: El libro vasco
necesita todo tipo de apoyos y especialmente un apoyo económico y un
impulso por parte de las autoridades correspondientes.
Euskal liburua Jainkoaren eskutik utzia dagoela, gauza ezaguna
da. Beti hala egon dela, eta duela
hamar urte baino askozaz hobe
gaude)a esanez, geure buruak kontrolatzeaz gain deus konponduko
balitz, gaitz erdi. Baina ez.
1960-1970 hamarraldiaren azken
urteetan jaso du burua euskal liburuak, apalki bederen. Saiakera antzeko liburua erdi ideologikoarekin
hasi ginen orduan. Gerora, sailkaluz-espezialduz joan dira editorialak. Ikastolarako liburua edota irakaskuntzarakora jo dute gehienek,
hor baitago merkatua; literatur liburuarekin gelditu da bat edo
beste; eta gutienak, saio liburuarekin, liburu zail eta astunarekin. Azkeneko hauk desagertzera doaz, laguntasunik ez badute. JAKIN,
esaterako, errebistari lotuko zaio,
liburugintza are gehiago urrituz.
1969an Rikardo Arregik egin
zuen programaketatik urruti gabiltza. Izan ere, horren larri eta eskas
ibilirik, nekez lor daiteke ganorazko planketarik. Irakurle guti,
idazletzari emanak eskas, eta diru
problemakin argitalpen askotan:
panorama tristea, eta, tamalez,
egiazkoa.
Impasse batetan bezala dago
euskal liburua
Iragan urtean esaterako, liburugintzak iraun egin du, ez aurreratu.

Aldizkarien ofentsiba egon da.
1977an sortu dira DEIA eta EGIN,
eta hauek eraman dute protagonismoa. Idazle asko okupatu ere bai.
Beste maila batetan, hain zuzen informazio aldizkari eta liburuaren
artean, errebistak daude. Gure kasuan JAKIN birsortua, ZEHATZ,
SAIOAK, GAIAK eta beste. Hauetako batzu indartzen ari dira, eta
bidezko da. Liburugintzaren osagarri baitira, bai informazio-aldizkariak eta bai saiokoak.
Aldizkariena baino arrisku handiagoa, eta koiunturala bakarrik ez
dena, erdal liburutik datorkio euskarazkoari, erdaratik euskarari datorkion neurri berean. 1977 biziki
esanguratsu gertatu da hortan. Liburu politikoa, gizarte liburua,
erreportaiazkoa, gaurkotasunari loturiko liburua, erdaraz egin da, aurreko urteetan euskaraz egin ohi
zena bera ere bai. Joera oso arriskutsua. Euskal gauzei buruzko
erdal liburuaren beharra ez du nehork ukatzen, baina kasu: Irakaskuntza liburua eta kreaziozkoa bakarrik euskaraz eginaz, gureak ez
du etorkizunik. Euskararen baztartzearen formula berria litzateke.
Autonomiak badu non aplikaturik. Hortik datorkiguke esperantza,
orain bertan eta geroari begira.
Ekintzatxo galdu eta noizbehinkako batekin edo bestearekin, deus
guti aurrera genezake guk. Eraba-

teko sendabidea da guk behar duguna. Apokaliptiko izan gabe. Euskal kulturarentzako bizi garenok
(ezen eta ez euskal kulturatik), Autonomi Estatutuari edukina,
mamia, funtsa ematen, badugu
hemen ere lanik. Urgentea da
denok bildu, lasai eseri, luza mintzatu, egoera aztertu eta gerobideak prestatzen hastea.
Azken hamar-hamabost urteotako esperientzia testigutzat harturik gure ajeak gainditzeko bideak
urra ditzagun. Puntu hontaz gogoeta inprobisatu bat edo beste eskaini nahi nioke nere aldetik irakurleari:
Oinarritik hasi behar da
Gure egoeraren daturik beltzena -eta iraunkorrena- analfabetismoarena da. Gure populazio alfabetatua biziki eskasa da: Euskal
Herrian bizin jendearen ehuneko
25k omen dakigu bakarrik euskaraz, alegia, 750.000 lagun inguru.
Egoera larria. Larriagoa, hauetatik
zenbatek menderatzen duten euskara kontutan harturik.
Populazio alfabetatua handitzea
da, beraz, lehen eginkizuna. Aginte
autonomikoaren lehen kultur erabakia. Horren gain baitago etxea
erakirik. SOS eta oihu bat baino
gehiago bota du gaurko Alfabetatzeaz axolatzen den Koordinakundeak. Nork egiten dio jaramonik?
Idazle eskolak sortu behar dira
Arazo honek benetan kezkatzen
nau. Nekez sortzen da idazle berririk. Idazle eskolak, mintegiak, seminarioak falta zaizkigu. Gaurko
idazlegoari begiratuz, gauza bat
dago argi: idazlerik gehienek, euskara tresna publikotzat daukaten
gehienak, seminariotik igaroak
dira. Han landu zuten euskara, han
zaletu ziren, eta han entseatu, entrenatu ziren barneko aldizkarien
bidez. Ingurune hori falta zaio
idazle berriari. Idazle guti sortu du
Unibertsitateak. Alfabetatzea ez da
nonbait maila hortaraino iritsi.
Ikastolaren fruiturik ez da oraindik
ezagun.
Idazle berrien belaunaldia ez da
oraintsu idazten hasia, duela
hamar bat urte baizik. Geroztik
idazle guti plazaratu da, banaka
batzu. Egoera honen ondorioak
agudo nabarituko dira: ahots berriak faltako zaizkigu, eta beraz,
berrikuntza.
Liburugintza antolatu behar da
Duela bost urte euskal liburugintzak zuen programaketa uniformeegia, gaur anarkia bilakatu da.
Hutsune nabarmenak dauzkagu.
inork bete nahi edo ezin dituenak.

Beste alor zenbaitetan konpetentzia
gehiegi dago. Anarkia, hori da
hitza.
Lehenik, liburuaren planketa
orokor bat egin behar da. Hitz
honek beldur lezake borbait.
Baina, jakina, ez gara literatur eta
kreaziozko liburuaren edukinaren
programazioz ari. Kultura bat eusteko eta bizkortzeko liburu mota
edo maila asko behar baita, sail
bakoitzak berari dagokion tratamendu berezia behar du. Esaterako, Unibertsitate liburuak, Ikastola liburuak, irakurgai liburuak,
gramatikak, metoduak, eta abar.
Badagoela holakorik pentsa lezake
norbaitek. Nik neuk UZEI aparte.
ez dut besterik ikusten. Euskara
irakasteko metoduetan ere ez dago.
Auskalo zenbat metodu dauden

dagoneko. Eta berriak sortzen ari
dira: Jalgi Hadi atera berria da,
Imanol Berriatua beste batean ari
da lanean; eta, nik dakidanez, badira sortzeari dauden beste bi.
Ez dira hemen amaitzen gure
penak Euskal liburuaren produkzioak laguntza behar du. Babesa.
Hitz txarra da, arriskutsua, aginteak manipulatzearen arriskua du.
Baina ezinbestekoa. Mota askotariko laguntza, baina batik bat ekonomiazkoa. Baldin libururik idatziko bada, aterako bada, idazleek
eta argitaletxeek aginte publikoaren laguntza beharko dute. Bestela,
orain arte edota okerrago jarraituko dugo: baxtarkerian, marginalismoan,
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1977ko liburugintza
Liburuaren gai-sailkapena
l.-Orotarik. Haur eta gazte literatura.
Tebeo, komiki eta hixtoriak. Gai ezberdinak
2.-Filosofia.
3.-Erlijioa. Teologia. Teologia morala eta
pratikoa, pastorala. Katekesia. Eskritura Saindua
4.-Soziologia. Gizartearen eta gizarte
zientzien filosofia. Gizarte dotrinak. Lana
eta gizartea. Sozialismoa eta komunismoa.
Marxismoa
5.-Zientzia politikoak. Ekonomia politikoa
eta soziala. Nazioa eta lurraldea. Jabego
pribatua. Kooperatibismoa
6.-Zuzena. Administralgo publikoa. Laguntza soziala
7.-Arte eta zientzia militarrak.
8.-Irakaskuntza. Hezkuntza. Eskolaurreko,
eskolako eta goi mailako irakaskuntza.
Oinarriko Irakaskuntza Orokorra
9.-Merkatalgoa. Komunikabideak Garraioak 10.-Etnologia. Bizitza pribatu eta
publikoetako ohitura eta usarioak.
Folklorea. Tradizio eta kondiarak
11.-Hizkuntzalaritza. Filologia.
Euskara. Euskal hiztegi, metoduak.
12.-Matematikak 13.-Natur zientziak. Klimatologia,
Geologia, Biologia, Zoologia. Botanika
14.-Medikuntz zientziak. Higiene publikoa.
Pediatria
15.-Inginaritza. Teknologia. Industria
16.-Nekazaritza. Abeltzaingoa. Arrantza
17.-Etxe ekonomia. Etxe antolaketa eta
administrazioa. Prezioak
18.-Antolakuntza19.-Arte ederrak. Artearen filosofia eta
kritika. Musika eta musika tresnak
20.-Jostaldiak. Kirolak 21.-Literatura. Literatur kritika.
Literatuaren historia. Bertsoak. Antzerkia.
Holaberria. Herri literatura. Olerkia.
Ipuinak
22.-Geografia. Bidaiak. Geografia
unibertsala. Euskal Herriko Geografia
23.-Historia. Biografia. Euskal Herriaren
eta honen eskualdeen historia,
zibilizazioaren eta kulturaren historia.
Biografia. Oroitzapenak

