febrero de 1978

Juan
Mari
Torrealday
sigue
analizando hoy la producción
euskérica de 1977. En el primer
capítulo de este ensayo
(EGIN,
3.2.78), el autor formulaba la hipótesis de que la producción
en
euskara durante el pasado año
ha sido más dispersa que en años
anteriores, restando
protagonismo al libro vasco.
En este artículo de hoy se
constata que, por primera
vez,
los libros destinados al aprendizaje del euskera
(diccionarios,
gramáticas, métodos) han superado en número a cualquier otra
sección,
llegando
al
23
por
ciento de la producción total. En
cambio, los libros de
literatura,
de creación y de análisis, han remitido un tanto, pasando al segundo lugar, con un 21,5 por
ciento sobre el total.
Constata también el autor la
baja notable que ha sufrido el
libro de ensayo, cuando
hasta
hace unos años ha sido de los
más boyantes. La clave de la
cuestión la ve el autor en las editoriales que no encuentran
mercado suficiente para esta clase de
libros. Aparte de que
muchos
temas de ensayo
se
publican
ahora en revistas
específicas.
Además, se da el fenómeno
cada
vez más generalizado
de que el
libro de ensayo se publica
preferentemente en castellano, deslizamiento
muy peligroso
por
cierto.
Euskara ikasteko
liburua da nagusi
150 bat liburu eta
liburuxka
atera dira euskaraz 1977an. Egia
esan, eta besteak beste, euskarekiko gramatikak eta bieledunak ere
tartean sartu ditut. 150 horietan liburu definizio zehatzekoak 110 bat
dira (15 bat bieledun), 30 bat liburuxka edo folleto (50 orrialdetik
beherakoak, alegia), eta pro-manuscriptoko 10en bat. Eta gero, badira kontabilizatu gabe utzi ditudan, orrialde gutiko, 50ren bat
haurrentzako ipuintxo eta hasimasi. (Hona bada nere erizpideak,
ez zuzenki bibliofiloarenak; idaztenomenua aztertzea baita nere ardura).

1977ko euskal liburuak (II)
Liburu produkzioa
aztertzeko
UNESKO gomendaturiko taulez
baliatuko naiz. 1977ko produkzio
osoaren fotografia bat bezala lor
daiteke. Zer agertzen zaigu, bada?

Saio liburuaren galpidea

Ez da sorpresarik. Azken urteotan nagusitzen ari zen joera finkatu
egin da. Hala ere, bada nobedade
bat, hildo berean izanik ere: lehenengo aldiz euskal liburugintzan,
zuzenki euskararen irakaskuntzari
begirako liburua da aurrena ihaz.
Produkzio osoaren ehuneko 23. Literatura saila, (azterketa eta kreaziozkoa) orain arte lehena joan
dena, bigarren lekura pasatu da,
ehuneko 2l,5ekin.
Gure liburugintzaren martxa
ezagutzeko, liburu mota zenbait espreski ikustea onuragarri litzaiguke.
Esan duguna: 1977an gehien publikatu diren liburuak, hiztegi, gramatika eta metodu dira. Hiztegien
urtetzat ere jo du inork 1977. Izan
ere, sei Hiztegi berri atera dira, eta
horietan hiru oso onak: X. Kintanaren " H i z t e g i modernua", urte
berean
birrargitalduna;
L.M.Muxikaren "Hiztegi Orokor
Teknikoa" bi liburukitan; eta I. Sarasolaren "Euskal Hiztegi Arauemaile"aren lehen prestaerako bi liburukiak, Gramatikak ez dira
atzean gelditu: bederatzik ikusi
dute argia, nobedade ikaragarririk
ez badago ere. A. Campionena eta
J. Atutxarena atera ditu La Gran
Enciclopedia Vascak; J. Eguzkitzak
Aditza eman du, eta I. Eguzkitzak
bizkaiera eta gipuzkera euskalkiak;
eta Txillardegiren bi birredizio egin
dira: "Euskara batua zertan den"
hirugarrenez, eta "Oinarri bila"
(Sustrai bila birmoldatua). Metoduetan ere egin da ahaleginik: "Escuela Oficial de Idiomas" Bilbokorako Euskera bizitik atera dute J.
Eguzki eta J. Uriarte jaunek, X.
Gereñok bere metodua inglesera
ere itzuli du; beste maila batetan.
Alfabetatzerako "Landu dezagun"
prestatu du J.M. Odriozolak; eta
denen gainetik, Hondarraitz taldearen "Jalgi Hadi".
Hitz batetan esanik: aipaturiko
hauei eta sail bereko besteei, euskal literatura irakasteko edota ira-

rreko urteetatik hona aldakuntza
nabarmen bat ageri da: bizpahiru
bertso liburu soilki atera da
1977an. Bestetan, sail honen pisu
handi bat bertsoak eraman izan du.
Auspoaren emana agortu ote da?
Bertsogintza ez, hori badakigu, ez
dela geratu.

kaskuntzarako gerturiko liburuak
erantsiko bagenizkie, euskal liburugintza osoaren ehuneko 28 osatuko
luke liburu mota honek. Asko da.
Are gehiago, alor honetan daudela
tiradarik handienak kontutan hartzen badugu.
Literatur liburua
Gaingiroki ikusiko dut sail hau.
Literatur kritikarik egiteko asmorik
gabe, holakorik J.M. Lasagabasterek egin baita EGIN beronetan. Literatura sailean nik UNESCOren
klasifikapenare 21. kategoria kontsideratzen dut; bi lanmoduz osatzen dena: azterlanak batetik, eta
sorkuntzazkoak bestetik.
Azterlanen artean sartu behar ditugu Joan Mari Torrealdayren
"Euskal Idazleak, gaur", A. Zelaietaren "Gabriel Aresti II", Joxe
Azurmendiren "Zer dugu Orixeren
alde", eta berdin K. Otaegiren
"Pertsonaia euskal nobelagintzan".
Bidezko denez, sail honetako
lanik gehienak literatur kreazioari
dagozkonak dira. Jeneroei bigiratuz, poesia da landuena. Patri Urkizu, Amaia Lasa, Manu Ertzilla,
Xabier Amuriza, Koldo Izagirre
eta Bitorino Gandiaga plazaratu

dira 1977an. "Uda batez Madrilen"
j o ohi dute hoberenatzat, kritikariek.
Zazpi elaberri atera ditugu. Horietan bat itzulpena da (Moby
Dick) eta beste bat birrargitalpena
(Txillardegiren "Leturiaren egunkari ezkutua", hogei urte geroago).
Originalen artean, Koldo Izagirre.
Jon Lariz, Luis Haranburu Altuna
eta Xabier Gereño dira egile. Gereñok, oraingoan ere, bi nobela
atera ditu. Errazak, sinpleak; sinpleegiak esango du norbaitek;
baina ezin dezakegu ahaztu, Gereñoren nobelak direla gehien saltzen
diren literatur liburuak.
Antzerkiaren panorama ere ez
da alaienetakoa. Bi autore zahar
berritu dira: A.M. Labaienen "Teatro bilduma", eta S. Mitxelenaren
"Idazlan Guztiak I bilduma" liburuan autore honen zentsuragatik
orain arte ezagutzera eman gabeak.
Horietatik landa, deus guti: L. Haranburu Altunaren
"Gernika"
drama eta Eugenio Arozena eta
Xabier Leteren Antzerkia, "Deuseztik izatera". Antolatzen diharduen teatro mogimenduak hoberik
emango al du!
Kreaziozko literatur liburuaren
barne orekari arreta eginaz, au-

Saio liburuak krisi gogorrean
dirau. 1977an ere hamarren bat liburu, goitik jota, atera dira tesi liburutan, liburu ideologikotan, liburu soziopolitikoan ( literatur
saiakeratik at). Klase honetan sartzen dira J.L. Davanten "Aberri eta
Klase burruka euskal mugimenduan", Balere Bakaikoaren "Euskadiko Dependentzia ekonomikoa", Gotzon Garateren "Maoren
marxismoa: Maoismoa", eta holakoak.
Aztergarri da liburu mota honen
euskal liburugintzako hutsunean.
Ez ote egilerik? Ez ote irakurlerik?
Ez ote argitaletxerik? Denetik eta
dena nahasian dago, nere eritzian.
Argitaletxeak nahi dira holako
liburuak argitaltzeko. Duela 8 urte
egin ohi zen liburuen erregea, tesi
liburua zen : Sortu berri ziren editorialek (Lur, Irakur Sail, J a k i n ,
Etor-Gero) hortara jo zuten. Harrezkero, betekada bat dagoke,
Merkatu urria du liburu horrek. Ez
da saltzen. Argitaletxeek dirua
galdu egin ohi dute liburu mota
horrekin. Liburu zenbait hortxe
dago, argitarazioaren zain, urte luzetan sarri. Hori dela eta, idazle
askok ere uko egin dio liburu horri,
Gai soziopolitikoak, gaur, euskaraz, liburutan ez baino aldizkaritan
ematen dira. Astekarietan gehiegi
ere bai. Saiakerentzako sortu dira
errebistak ere: JAKIN, ZEHATZ,
SAIOAK, GAIAK...
Saio liburua, liburu soziopolitikoa, liburu historikoa, liburuideologikoa erdaraz egiten da orain,
euskara utzita kasu batzutan. Lerraketa oso oso arriskutsua . Irakaskuntza liburua eta Literatur
kreaziozkoa bakarrik argitaratu
behar ote ditugu euskaraz? Erdara
tentazio handiegia da euskal idazlearentzat. Bat baino gehiago erori
da. Are handiagoa da tentaleku
hori irakurlearentzatl. Liburu mota
horretan dagoke frogalekurik bistakoena.
Joan Mari TORREALDAY

