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1977ko euskal liburuak (I)
Al hacer el balance de la producción en euskara durante
1977,
todos los críticos han coincidido en señalar que durante el pasado año
se han publicado menos libros que en años anteriores. ¿Se trata de
una impresión subjetiva o de algo más? Es la pregunta que se plantea
el autor de este artículo.
Juan Mari Torrealday formula una hipótesis; la producción
euskérica en 1977 ha sido más dispersa, por diversas razones, aparte de que
ha habido otros muchos acontecimientos
que han restado
protagonismo a dicha producción.
De hecho, en 1977 no se ha
producido
menos que en otros años, pues se han publicado alrededor de 120
libros y 30 folletos.
En este trabajo se analiza la situación del escritor euskaldun
y de
las editoriales que publican libros en euskara.
Atzera egin ote dugu?
1977ko liburuak direla eta, idazlan bat baino gehiago agertu da
bazterretan. EGINek berak ere
atera du bat edo beste. Bai EGINek eta bai DEIAk, honetan, San
Martin jaunak EGANen sortu zuen
ohiturari jarraitzen diote. ANAITASUNAk eta Z.ARGIAk ere egin
izan dute holakorik. Ihaztik JAKINek ere bai, urteko liburu guztien
zerrenda eta azterketarekin,
Guztien asmoa, balantze tankerako zerbait egitea izan ohi da.
Gurea ere horixe da, eta orain arte
itxaron baldin badugu, datu gehiago eskuratzeko intentzioz izan
da. Okasio honekin, bada, balantze
kritiko bat egin nahi genuke, bide
batez ikuspegi orokor bat eskainiz.
Gauza batek harritu izan nau
egin diren kontu ematetan. Komentarista guztiek aho batez panorama beltza pintatu digute; alegia,
amaitu berri den 1977 horretan aurreko urteetan baino liburu gutiago
idatzi direla euskaraz.
1977, euskal liburugintzan, urte
txarragoa izan ote da ba? Hala al
da, edota inpresio subjetibu bat?
Eritzi hau, nere ustetan, errealitate objetibu baino gehiago inpresio bat da. Euskal argitalpena sakabanatuagoa izan da, eta beste mila
gertakari izan da gure artean. Horregatik, galdua bezala gelditu bide
da euskal liburugintza protagonismoa galdurik. Ez dakit. Hipotesi

bat da. Baina komentaristen inpresio hori esplikatu beharra dago.
Zeren eta, liburu gutiago atera, ez
da atera. 150 liburu eta liburuxka,
denetara: 120ren bat liburu eta
30ren bat liburuxka edo folleto.
1977an, ba, ez da aurreko urtean
baino liburu gutiago publikatu, argitaratu. Liburu argitaratuen zerrenda ikustea aski da hortaz jabetzeko. Baina idatzi? Baliteke
1977an bestetan baino gutiago
idaztea: liburuak idaztea esan nahi
dugu. Esku izkribu gutiago produzitu dela, hori bai, hori oso posible
da (publikatzea beste guza bat da,
ordea). Honen arrazoiak ez luke
misteriorik: 1977 urteak lan berriak
sortu dizkio; idazleari eta ogibidea
eman ohi dioten lanak sortu ere.
Lantxo honetan ahalegindu gaitezen produkzioaren egileak eta
hauen kondizioak aztertzen; eta
horretara, egoera objetibua eta horrekiko inpresioa ere esplikatu ahal
izango ditugu.
Idazlea
Badirudi 1977an urritu egin direla idazle langileak, hots, liburuak
idaztera dedikatzen
direnak;
egoera aldatu egin baita, eta egoera
berri hortan non koka eta leku bila
dabiltzake gehienak. Batzuk polit i k a ekintzara j o dute, erdarara ere
pasatu dira; eta, hirugarrenez,
egunkariek eta aldizkariek irentsi
du beste zenbait. Idazkulturan gabiltzanok hain guti izanik, sortzen

den langintza berriak aurreko bati
kentzen dio jenderik. Guztiok ezagutzen dugun kasua: DEIAk eta
EGINek krisipean utzi dute ZER U K O ARGIA eta euskal prentsa
jeneralean.
Kolpe latzagorik ere hartu beharko du idazkulturak. estabilizatu
arteino. Euskal idazlea biziki errekeritua eta zirikatua izango da, zalantzarik gabe. Euskararen eta euskal kulturaren instituzionaltzearekin, lanpostu eta lanbide berriak sortzen zaizkio idazleari.
Eta haietara j o k o du maiz. Honek ez luke muntarik berez,
guti ez bagina eta jarraitzaile
ugaririk bagenu. Baina ez bata ez
bestea dugu, eta honegatik gelditzen dira hain nabarmen Txillardegi batek, A. Lertxundi batek, X.
Lete batek, J. Intxausti batek uzten
duten zuloa.
Argitaletxea
1976an somatzen zena 1977an
konfirmatu, finkatu egin da. Alegia, euskal liburuari erabat loturiko
zenbait argitaletxe krisipean dagoela, eta erdal-euskal liburuak argitaratuz biziko den beste zenbait
sortu eta indartu dela.
1977an euskal argitaletxeen elkarlanik eta harren planketarik ez
da ikusi. Arrazoien bila saia gaitezke.
1977ko liburuaren sorlekuari begiratu eta, zer ikusten dugu?: argitalguneen sakabanakuntza. Egile
eta editore denbora berean direnak
aparte utzirik, 37etxek edo erakundek atera dute libururik. Bistan da
ez dagoela gure artean hainbeste
euskal editorialik. Gertatzen dena
hau da: finantziar etxe batzuk
(C.L.P., C.A.P., C.A.M., etc) beren
liburu-saila dutela; erdal editorialen batek ere euskarazkorik atera
duela (Burgosko S. Rodriguez); erdarazko liburuen artean euskarazkoa eraskin bat bezala ateratzen
dela (La Gran Enciclopedia Vasca
delakoak, esateko), etc. Eta hor
daude azkenik euskal argitaletxeak.

Euskaraz
duatu

irakurtzeko
betaurreko
ezgrakristalgabekoen
aurreproiektua.

Hauk indarge izateak dakar holako
situazioa. Baina, baita, egoera tamalgarri honek ahulago bihurtzen
ditu euskerazkoak eta sekula santan ez indartzeko bidean. Hori bateko. Eta besteko, euskal liburugintzaren planketarik ez da posible
horrela. Liburua, gainera, ez da
sarri behar bezala promozionatzen
edota behar duen irakurlearen eskutara ezin daiteke iritsi (publizitate gisa bezeroen artean erabiliz,
kasurako). Baina goazen argitaletxeen lana hurbilagotik ikustera.
Lana aztertzeko eta behar bezala
neurtzeko, ez da aski tituluen kopurua ezagutzea, bakoitzak zenbat
liburu atera dituen alegia. Ikusi beharra legoke testu masa ere, eta
horrekin batean zernola zaindu eta
landu den testua (liburu birrinprimatu batek eta UZEIko hiztegi
batek ez baitute lan berdinik ematen). Gu, oraingo errepaso arin honetan, erdibidean geldituko gara,
tituluak eta orrialdeak zenbatuz.
La Gran Enciclopedia Vascak
bestetan baino lan gehiago eman
du euskaraz. Ereinen sorkuntzak
espero zitekeen baino berrikuntza
gutiago ekarri du. 1977ko sorpresa,
neretzako, L. Zugaza da, 11 libururekin eta hiru mila bai orrialde publikatuekin. Ausardiaz atera da.

Gerok bere bideari jarraitzen dio,
bereziki kimu sailetik: orrialdetan
hiru mila inguruan dabil argitara
dituen 16 liburu horietan (nahiz
eta asko eta asko birrargitalpen
izan, eta ez kreaziozko). Ediciones
Vascas aurreko urteetako lan berari
birredizioz edo itzulpenez lotu zaio,
eta hiztegien langintza berria sortu
ere bai. Luis Haranburu Altuna
editorialak ere lan frango egin du,
bere hiru b i l d u m a t a n : H e m e n ,
Arragoa erdaraz eta Kriselu euskaraz. Kriselun 8 liburu (800 bat
orrialde) atera ditu, literatur sailekoak eta orijinalak denak. Jakinek
zazpi liburu eta bi mila t'erdi
orrialde produzitu ditu, aparte
UZEIra pasatu diren hiztegiak eta
izen bereko aldizkariaren urteko
lau zenbakiak. Kardaberazek susperraldi bat izan du: zazpi liburu
eta mila t'erditik gora orrialde
eman ditu. Aipagarri da, azkenik.
Gordailuren lanaetabidea:seiliburu atera ditu aurten ere, liburu
benetan interesagarriak.
Eta makina bat argitaletxe aipa
genezake leku apalago batetan,
hauen denen lan txalogarriari zor
diogu gaurko aurrerapena. Baina
desleialtasuna litzateke beltzuneak
argitu gabe uztea.
Joan Mari TORREALDAY

