liburugintza

1984eko liburugintzaz ohar laburrak
Joan Mari Torrealdai
metodo eta gisako liburuak ge1984eko liburu-produkzioaroz eta txukunago, landuago eta
ren balantzea azaroaren hasieugariago aurkitzen ditugu. Esran egitea inolaz ere ez da
fortzu hoberena hortik doan seiposible. Balantzeari ezin dakionale. Lekuko on ditugu Erein-en
ke hurrik eman ere, gezurra ba«Aurkitzen», «Arakatzen», «Ezdirudi ere. Euskal produkzioakila», «Tipitaki» sailak, GIEren
ren erritmoa oso berezia bait da.
«Baga-Biga» eta «Jeannot metoDurangoko Azokak osatzen eta
do» sailak edo eta Elkar-en «Aiburutzen du produkzioaren urtea. Aurten bertan zer ari den Joan Mari Torrealdai se» eta besteak. Euskararen iragertatzen ikustea aski da horre- soziologoa da, euskal kaskuntzaren munduan aipagarri dira
Habe-ren lan teorikoak
ikerlataz jabetzeko: 500en bat liburu liburugintzaren
omen dira aurten ateratzekoak.
eta praktikoak. Sail berean aipa500 dira behintzat Eusko Jaurlaritzaren dimen berezia merezi du J.A. Letamendiaren
ru-laguntzetara jo dutenak. Eman dezagun
«Bakarka» metodoak. Euskarazko irakasbat edo beste, hitza jan eta, atera gabe gelkuntzaren alorrera itzulirik, pozgarria da
ditzen dela. Halere, pentsatzekoa da zifra
zera. ikustea gero eta maila goragokoetara
horretara hurbilduko dela produkzioa.
eta gehiagotara ari dela hedatzen euskara.
Azoka nagusi horretarako hilabete bat falLangintza horretan diardute Elhuyar-ek
ta denean, urteko hamar hilabete igaro dieta UZEIk adibidez. Dozenatik gora liburu
renean, 150en bat liburu bakarrik publikaatera ditu Elhuyar-ek aurten, nahiz Fisikaz,
tu dela jakitea ez al da harritzekoa?
Kimikaz, Matematikaz, nahiz Informatikaz. Teknologiaz. Lan bikaina eta arnasa
Euskal liburugintzaren berezitasun hau
handikoa da UZEIren Filosofia, Psikologia
azpimarratuz adierazi nahi dudana beste
eta Artearen Historiako testuetan ageri dehau ere bada, alegia, urte-sasoi honetan
na.
oraino goiz dela, goizegi, liburuaren produkzioaz balantzea ganorazkorik egin ahal
Begien bistakoa da irakaskuntzako lanizateko. Dagoenaz mintza gaitezke, datozgaien prestakuntza profesionalduz doala.
keenak gerorako utziz, ba.
Eta beste hainbeste materiale hauen argiEta dagoenaz zer esan?
taraketa. Editoriale komertzialei dagokieProdukzio hori gaien arabera multzotan
nez, ia bere osoan Elkar-ek eta Erein-ek
jarri eta berehala konturatzen da bat libuegiten dute lan hori. Gauza beretsua gerrugintzak lehengo lepotik duela burua.
tatzen da honen inguruko produkzioan
Aurten ere, inolako zalantzarik gabe, iraere: irakurgaietan, haurren eta gaztetxoen
kaskuntz liburuak du nagusitasun nabarliteraturan, alegia. Egia esan, eremu honemena. Sail hori sendoagotuz doa: testu,
tan argitaletxe gehiagok ere parte hartzen

urtekaria-1984
du, Estatu mailakoak ere bai, hala nola,
Argos Vergara, Anaya. Halere esparru honetan jaun eta nagusi Elkar da, sail ugariz:
Zipristin, Txapula, Tintin, Teo, Perkax, Itzul, Sor.
Produkzioaren bigarren multzoa helduen literaturari dagokiona da, urtero bezala. Liburu gutxi —gutxiegi— atera da sail
honetan. Durangon etorriko da kolpea, uste denez. Izan ere, literatur liburu batek ez
du irten-egunik, baina irakaskuntzakoak,
bai, ikasturtearen hasiera. Hori pasa delarik, literatur liburuaren txanda da orain. Ea
hala den egiaz eta benetan! Oraindainokoetan bertsolarien lanak ditugu hiru, eta
saria jasorikoak bost. Bina liburuko bi autore ere baditugu, Patri Urkizu eta Pablo
Sastre. Seinalatzekoa da Elkar-en Literatura sailaren abiada prometagarria, euskal-erdal literaturetako bost liburu atera
bait dituzte aurten bertan.
Obretara mugatuz, hiruzpalau aipatu
nahi nituzke: P. Urkizuren «Nola Kurtsaal
berria suntsitu zen», M. Onaindiaren «Gilen Garateako Batxilera», Beltzaren «Zazpigarren alaba» eta iruzkin hau egiten nagoela jaso dudan K. Izagirreren «Euzkadi
merezi zuten».
Sail nagusitxoenak aipatu (ez epaitu) ditut honekin. Bat gehiago eranstekotan euskararen eta euskal literaturaren azterketaren ingurukoa egingo nuke, eta hemen batipat P. Salabururen, L.M. Mujikaren eta
Itzultzaile-Eskolaren binakako lanak.
Eta bukatzeko, errepikatzearekin batean
azpimarra ditzadan gure liburugintzaren
trazo batzu. Bat: euskal liburuaren argitaraketa desorekatuegia da, kolpeka egiten
dena. Bi: gero eta profesionaltasun hobea
antzeman daiteke editorialen lanean, batipat irakaskuntzari begirakoan. Hiru: literatur sailean bada literato gazteen lan prometagarririk, eta bada idazle helduagoen
lan helduagorik. Lau: Baina...
Baina produkzio honek badu hutsunerik
eta akatsik. Hutsuneak: saio liburuaren eskasia, kultur liburuaren gabezia, etab.
Akatsak: joera utilitarista gehiegia, liburu
linguistiko-pedagogikoaren nagusitasun
nabarmenegia, gaien arteko desoreka.
Zer besterik gerta dakiguke merkatu-legera gaudelarik? Noizko liburugintzaren
zorioneko plangintza hori?

