Artículo en vasco

Euskal haur
eta gazte liteaturaren bilakaera

E
XABIER ETXANIZ ERLE
Euskal Herriko Unibertsitatean

uskaraz idatzitako lehen liburua 1545ean plazaratu zen,
eta haurrentzat idatzitako lehena, berriz, XIX. mendearen
hasieran. Horregatik esan ohi dugu euskarazko idazlanak
oso berandu argitaratu zirela. Hiztun kopuru txikiak (gaur egun
750.000 bat lagun gara euskaraz mintzo garenak), duela gutxi
arte euskal kultura baserri giroari lotua izanak eta jauntxoen
aldetik euskararekiko interes txikiak eragin izan dute euskarazko
liburugintza batik bat erlijiosoa izatea, neurri handi batean, XX.
mendera arte.
Egoera horren aurrean, baina, ahozko literatura bizi eta
garrantzitsua dugu. Ipuin, esaera, igarkizun, jolas eta abarren
bilketak aberastasun horren adibide argiak dira. Are gehiago, ezin
da gaur egungo HGL (Haur eta Gazte Literatura) ulertu ahozko
literaturarekin duen zorra onartu gabe; tradizioaren eragina
nabarmena da idazle askoren lanetan, hor daude, esaterako, B.
Atxaga, P. Zubizarreta edo A. Lertxundiren lanak. Baina ahozko
literaturak horrek, hain zuzen, animatu zuen Bizenta Mogel (17821854) haurrentzako lehen euskal liburua argitaratzera: Ipuin onac
(1804), ipuin miragarrien aurrean Esoporen alegiak primatzen
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dituen obra.
Haurrentzako liburuak, oro har, nahiko
berantiar izan badira ere —eta didaktikoak beren
hastapenetan—, euskaraz atzerapen hori orokorra
izan zen euskal literaturan “un cierto retraso
natural, que hace que bastantes obras vascas
parezcan compuestas en fecha anterior a la real” K.
Mitxelenaren hitzetan (1988:23). Horrela Europan
alegia XVII. mendean zehar maila gorenera heldu
zen bitartean, euskaraz ez zen XIX. mendearen
hasiera arte prodesse delectare edo “irakatsi gozatuz”
korrontea azaldu (A. Iturriaga, L. Goyhetche edo J.
B. Archu, beste batzuen artean).
Garai horretan haur eta gazteentzako liburu
bakan batzuk baino ez dira argitaratzen euskaraz.
XIX. mende bukaeran baserri eta nekazal mundua
bultzatzen zuen erromantizismo berantiarrak eta
sortu berria den sentimendu nazionalistak bultzatu
egingo dute, lehen ikastolen sorrerarekin batera,
haur eta gazte literaturaren hasiera; tematikoki
bai teknika aldetik inguruko eta nazioarteko
korronteetatik urrun dagoen literatura.
Lehen urratsak
XX. mendearen lehen urteetan hasi ziren sortzen
lehen eskola elebidunak Euskal Herrian, eta
horiekin batera, haurrentzako argitalpen batzuk.
Espainian Saturnino Callejarekin gertatu bezala,
Euskal Herrian egon zen argitaldari garrantzitsu
bat, Lopez de Mendizabal, haurrentzako irakurgai
eta testu liburuak plazaratu zituena. Liburu
horiekin batera herri ipuinak, haurrentzako lehen
antzerki lana edo erlijio liburuak argitaratu ziren.
Eta XIX. mendean nazioartean gertatu
zen bezala, euskaraz ere hasten dira helduentzat
idatziriko zenbait lan haur eta gazte irakurleak
bereganatzen. Horixe jazo zen, esaterako Abarrak
(Kirikiño, 1918) edo Pernando Amezketarra. Bere
ateraldi eta gertaerak (G. Mujika, 1927) nekazal
munduan giroturiko umorezko liburuekin.
Herri literatura ere haurrek bereganatu zuten.
Barbierren (1931) edo Mayi Ariztiaren (1934)
ipuin bilketek, edo Oxobik, batzuen ustez euskal
alegiagilerik onenak, 1926an argitaraturiko alegiek
hurbildu egin zuten ahozko tradizio hori haurren
mundura. Idazlan horiek, eta baita herri ipuin
batzuek, oso idazkera eta ilustrazio lan zaindua
zuten ziren garairako. Dar-Dar-Dar (1929) edo
Txomin Arlote (1929) ipuinak esandakoaren adibide
argiak dira. Herri ipuin hauek argitalpen zainduetan
plazaratu ziren John Zabalo “Txiki”ren ilustrazio
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moderno eta aitzindariekin, izan ere, “Txiki” izan
da euskal ilustraziogintzaren aitzindarietako bat eta
XX. mendeko lehen erdian izan genuen ilustratzaile
garrantzitsuena.
HGLren hirugarren zutabea (sorkuntza eta
irabazitako literaturekin batera) itzulpena dugu.
Beste hizkuntzetatik euskarara eginiko ekarpenak.
Alde horretatik aipagarria da euskaratutako
idazlanen aniztasuna; hor daude, esaterako, Grimm
anaien ipuinak (1929) edo Schmidenak (1929),
O. Wilderen (1927), Croceren (1932) edo beste
askoren lanekin batera.
Hau guztia euskarazko Haur eta Gazte
Literaturaren hastapena izan zitekeen baina
Espainian 1936an sorturiko gerrak, eta batez ere
ondoren errepresioak, bat-bateko haustura ekarri
zuen euskal letretan.
Errepresioa eta hutsunea
Gerra zibilaren (1936-1939) ondoren errepresio
frankistak errotik moztu zituen euskal HGLren
hasierak. Idazle gehienen heriotza edo erbesteratzea
gertatu zen baita izugarrizko errepresioa eta
euskaraz hitz egiteko debekua ere. Horrek, jakina,
euskal literaturaren garapena eragotzi zuen. Baina,
hala ere, bai Iparraldean bai erbesteraturiko euskal
komunitateetan euskarazko lanak argitaratzen
jarraitu zen.
Zapalketa eta larritasun egoera hori ez da
Hego Euskal Herrian bakarrik jazo; gauza bera
gertatu zen estatuko gainerako literaturetan.
Gerraostean, euskarazko HGLn lehen aldaketa
garrantzitsuak 50eko hamarkadan hasi ziren
ematen (García Padrinok, 1992: 513 aipatzen
duen “liberación intelectural” edo askatasun
intelektualaren garairekin bat datorren unea). J.
Etxaidek Alos-Torrea (1950) gazte nobela historikoa
argitaratu zuen; baina, garai horretan, aldaketa
handiena “Kuliska sorta” bilduma berriaren eskutik
etorri zen. Estilo eta gai ezberdinetako idazlanak
plazaratu ziren aipaturiko bilduman, eta obra
horien artean izan ziren HGLkoak eta gazteek
“irabazitakoak” ere.
Garai horretan ere Euskaltzaindiak, lehiaketen
bidez edo bere argitalpenen bidez, lagundu egin
zuen literatura argitalpenen birsortze honetan eta
zeuden hutsune batzuk betetzen. Horrela, 1955ean,
euskal lehen nobela poliziakoa plazaratu zuen:
Amabost egun Urgain’en. Poe, Chejov, Alarcón,
Verne, Simenon edo Dickens bezalako idazleen
eragina zuen obra hori Loidik idatzi zuen eta

arrakasta handia izateaz gain (1958an gazteleraz
argitaratu zen) horixe dugu katalanera itzuli
zen lehen euskal liburua (1961ean). Euskaraz
argitaraturiko liburuen urritasunaren aurrean
Euskaltzaindiak jarraitu zuen liburuak plazaratzen
50eko hamarkada guztian zehar.
Apur-apurka, eta hazkunde ekonomikoari
eta 60ko hamarkadako askatasun politikoari esker,
Euskal Herriko egoera literarioa (baita politikoa
ere) aldatzen hasi zen gero eta idazlan gehiago
argitaratuz eta HGLren egoera irauliz.
Literatura sorkuntzaren hasiera
60ko hamarkadaren hasieran aldaketa handiak izan
ziren euskal eta baita estatu espainoleko HGLn.
1955ean IBBY erakundea sortua zen, 1957an
INLEk Haur eta Gazte Literaturarako Batzordea
sortu zuen, askatasun handiagoa zegoen… Euskal
Herrian lehen ikastolak sortzen dira polikipoliki eta guztiz legalak ez izan arren, estatuak
ez ditu debekatzen. Ikastegi hauek haurrentzako
liburugintzaren benetako bultzatzaileak (eta
kontsumitzaileak) izango dira.
Baina euskal Haur eta Gazte Literaturaren
benetako aldaketa Marijan Minaberryren
eskutik helduko zaigu. Brankan (Baxenafarron)
sorturiko idazle honek idatzi zituen haurrentzako
zenbait lanek hasiera eman zioten euskal Haur
eta Gazte Literaturari. Itchulingo anderea...
(1963) liburuan jasotako ipuinekin eta bi urte
beranduago argitaratu zuen Xoria kantari poema
liburuarekin Minaberryk hasiera ematen dio
batik bat gozamena bultzatzen duen literaturari;
aurreko urtetako irakurgai didaktikoen aurrean
berak irakurketaren plazera errebindikatu zuen.
Bere idazlan literarioenak, Xoria kantari (1965),
23 poema biltzen ditu, eta bertan irakurleak
errepikapenak, onomatopeiak, errimak… aurki
ditzake haur txikientzako oso egokiak diren
poema sinpleetan.
Hala ere, urrats txiki hauek ez dute eragin
handirik euskal literaturan eta diktaduraren
amaiera arte ez da aldaketa nabarmenik izango
euskal HGLn. 1975ean Franco diktadorea hil
ondoren euskal gizarteak aldaketa politiko eta,
batez ere, sozialak izan zituen. Ikastoletako ikasleen
ugaritzea gertatu zen; 1979an Autonomia Estatua
onartu eta hiru urte geroago Elebitasun dekretua.
Azken honen ondorioz ikastegi guztietan euskara
ikastearen beharra ezarri zen.
Literatura arloan, berriz, HGLn garrantzi

berezia izango duten hiru argitaletxe sortu ziren urte
horietan (Hordago, Elkar eta Erein) sektorearen
egituraketa emanez.
Haur eta Gazte Literatura modernoa
1980tik aurrera euskal HGLn garai berri bat sortu
zen, aldaketa kualitatibo baina batik bat kuantitatibo
ugarirekin. Argitaraturiko idazlanen kopurua
ikaragarri handitu zen. Ia-ia ezer ez argitaratzetik,
edo hamarka batzuk liburu plazaratzetik 80ko
hamarkadan 300 liburu urtero, eta hurrengo
hamarkadan 400 argitaratzea pasa zen. Eta aldaketa
hau, ugaritze hau, garrantzitsua baldin bada, are
garrantzitsuagoa da aldaketa kualitatiboa.
Gaur egungo literatura, erakargarria,
interesgarria egin behar zen, euskal irakurlea
erakarri behar zuena, eta horrela 1981 eta 1984
bitartean giltzarri izan ziren hiru idazlan argitaratu
ziren euskal HGLn: Anjel Lertxundiren Tristeak
kontsolatzeko makina (1981), Chuck Aranberri dentista
baten etxean (1982) Bernardo Atxagak idatzia eta
Txan fantasma (1984) Mariasun Landaren ipuina.
Hiru obra hauek euskal HGL modernoaren hasiera
markatzen dute. Rodariren eragina, esaterako,
nabarmena da Lertxundiren obran eta Christine
Nöstlingerrena Mariasun Landarenean; Atxagaren
lanean, aldiz, fantasia, errealitatea eta umorea
konbinatzen dira aurrekoen kasuetan gertatzen den
bezala, idazlan modernoa sortuz.
Jakina, idazlan moderno hauekin batera, obra
klasiko eta tradizionalak plazaratu ziren euskaraz
antzinako gizartea, baserri giroa, islatuz. Beste
alde batetik, gainera, herri ipuinetan oinarrituriko
idazlan asko ere plazaratu ziren, baita historia,
anekdota, kontakizun, pasadizo eta abarren
bilketak ere.
Euskal HGL narratiba modernoa
Liburu gehiago argitaratu dira euskaraz azken
urteotako edozein urtetan 1545ean euskarazko
lehen liburua argitaratu zenetik 1975era argitaratu
diren guztiak baino. Alde horretatik esan dezakegu
azken 30-35 urteotako euskal HGL aztertuta honen
ikuspegi ia orokorra izan dezakegula.
Horrela, arestian aipaturiko ahozko tradizioko
literatura eta honen bertsio berriez gain, irakurleak
korronte eta genero guztietako obrak aurki ditzake
euskal letretan. Hala nola errealismo kritiko
barnean kokaturikoak, edo zientzia fikziokoak,
abenturazkoak, misterio edo umorea (azken
hauen artean aurki dezakegu, esaterako, Joxean
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Sagastizabalen Kutsidazu bidea, Ixabel, 1994,
benetako best-sellerra euskal HGLn, telebista eta
zine aretoetara eramana). Era berean genero eta
korronte hauetako idazlan asko euskaratu dira.
Baina euskarazko HGLn aldaketarik handiena,
beharbada, giza kritikan sakontzen edo gure
burua hobeto ezagutzen laguntzen duten obren
artean izan da; hots, errealismo kritiko korronte
barruko idazlanetan. Tradizioko elementuetatik
gaur egungo teknika berrietara guztiek balio dute
irakurlearen gogoeta bultzatzen duten obra hauek
egiteko.
1982an Mariasun Landak Lizardi sari jaso
zuen neskatila baten eta fantasma baten arteko
harremana kontatzen zuen ipuin batekin. Kariño
faltak, bakardadeak, helduen ulertezintasunak
eragindako harreman baten aurrean gaude.
Karmentxu neskatila, helduen munduaren aurrean,
babesa eta laguntza bilatzen du bere irudimenean.
Txan fantasma (1984) euskal haur literaturaren
lehen idazlan modernoetako bat dugu bere
gaiagatik eta narrazio teknikagatik. Eta lehen obra
horrek irekitako bideak kalitatezko beste idazlan
interesgarri askok jarraitu dute. Geure gizartea
eta haur eta gazteen mundua islatzen duten obra
interesgarriak, hala nola Dado iratxoa (1986) edo
Matias Ploff-en erabakiak (1992), gizentasunaren
arazoa, balioen lehentasunak… planteatzen dituen
ipuina. Mariasun Landa da, zalantzarik gabe,
euskal HGLn errealismo kritikoa landu duen
idazlerik garrantzitsuena. Bere idazlan ugari horren
adibide dira; Julieta, Romeo eta saguak (1984),
Alex (1990), Nire eskua zurean (1995) maitasunari
buruzko ipuin iniziatikoa, amaren menpekotasuna,
nerabezaroko sentimenduak… islatzen dituen
ipuina, edo Krokodilo bat ohe azpian, 2003, Haur
eta Gazte Literaturako sari nazionala lortu zuen
ipuina eta protagonistak ohe azpian duen krokodilo
batekin duen harremanaren bidez hainbat gairi
buruz (gure beldurrak, bakardadea, bizi garen
gizartea) gogoeta egitera bultzatzen gaituen gazte
eta helduen literaturako obra.
80ko hamarkadaren bigarren zatitik aurrera
errealismo kritikoak gero eta pisu handiagoa izan
du euskal letretan; zerikusia izan dute horretan alde
batetik beste hizkuntzetatik eginiko itzulpenak, U.
Wölfel, F. Hetmann, M. Gripe, Ch. Nöstlinger, P.
Härtling, T. Haugen eta beste idazle askoren lanak
euskaratu baitira. Baina, beste aldetik, euskaraz
sorturiko lanek ere pisu handia izan dute, eta gaur
egun hauen artean gizarteko arlo ia guztiei buruzko
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lanak aurki ditzakegu. Hala nola militarizazioaz edo
bortxakeriaren erabileraz ( Joxeme gerrara daramate,
1992), ekologiaz (Desafioa, 1988; Joxepi dendaria,
1984), familiaz ( Jaun agurgarria, 1993, Pirritx eta
Porrotx arrantzan, 2004), pobreziaz (Kittano, 1988),
emigrazioaz (Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian,
1984; Eztia eta ozpina, 1994), inmigrazioaz (Eddy
Merckxen gurpila, 1994, Semaforoko ipuina, 2004),
langabeziaz (Harrika, 1989), maitasunaz (1948ko
uda, 1994, Kixmi elurpean, 2005), askatasunaz (Asto
bat hypodromoan, 1984; Potx, 1992; Tristuraren
teoria, 1993; Behi euskaldun baten memoriak, 1991),
eta abarrez ari diren obrak ikus baititzakegu azken
urteotan kalitatezko idazlanen artean.
Ezerezetik abiatu den literaturak literatura
gustu ezberdinei, gai berriei, estilo berriei erantzun
behar izan die, eta horregatik gertatu da ugaritze
hori, boom hori euskal Haur eta Gazte Literaturan.
Eta aberastasun hori, ugaritze hori idazleengan
beraiengan ere nabari da; aurretik aipatutako
Mariasun Landa (nazioarte mailan gure idazle
ezagunetariko bat eta Andersen sarirako hautagai
izan dena) idazlearen ondoan Bernardo Atxaga
aurki dezakegu, hasierako surrealismotik eta
baserri giroko mundutik (Bi letter jaso nituen oso
denbora gutxian, 1984, horren adibide garbia da),
gaur egungo umore eta ironiara —Xola eta Angelito,
2004, ipuinean argi eta garbi ikus daitekeena—
pasa den idazlea.
Era berean Patxi Zubizarreta figura
azpimarratu behar dugu; sentsibilitate handiz jakin
izan du tradiziozko literatura eta modernitatea
batzea; Atxiki sekretua (2004) nobelan, esaterako,
gaur egungo istorio bat kontatzen zaigu, neska
gazte bat da protagonista eta berarekin batera
sorginei buruz istorio asko eta ohitura asko
kontatzen dizkion auzokoa. Horrelako idazlanen
ondoan baditu ere karga poetiko handia dutenak,
hala nola Usoa, hegan etorritako neskatoa (1999),
abandonatua eta gero adoptatua den neska baten
inguruko maitasunezko istorio edo historia labur,
trinko eta paregabea.
Beste literatura generoak
Gaur egungo idazlan ia guztiak narrazioak dira,
ipuinak edo nobelak (euskal HGLren %95a edo
gehiago), generoen arteko desoreka nabarmenak
sortuz. Antzerkiari dagokionez, haur eta
gazteentzako antzerki lanak, helduen literaturan
bezala, produkzio guztiaren %1a ere ez dira. Xabier
Diaz Esarte, Aizpea Goenaga, Alaitz Olaizola edo

Enkarni Genua dira HGLn antzerkigileen artean
aipagarrienak; gutxienekoen genero horretan, ikus
daitekeenez gainera, emakumezkoen presentzia oso
nabarmena da.
Poesia, aldiz, oso bestelako egoeran bizi da
euskal Haur eta Gazte Literaturan 1992an gertaera
batek erabat aldatu baitzuen genero horren egoera.
Juan Kruz Igerabidek idatzitako Begi-niniaren
poemak liburuak, ekialdeko literaturaren eragin
nabaria duen poema liburuak, aldaketa ekarri zuen.
Euskal literaturan hain tradizio zabal eta luzea zuen
generoa HGLra hurbildu zuen Igerabidek poema
liburu horren bidez, eta obra horrekin irekitako
bidea jarraitu dute idazlearen beste obra askok haiku
japoniarren eragin nabarmenarekin, baina baita
beste estilo eta eragin ezberdinetakoek (Espainiako
poesia jasoa, Europako ahozko tradizioa, limerickak
eta nursery rhymes direlakoak, eta abar).
Beste idazle batzuek hitz-jolasak, definizioak...
biltzen dituzte beren lanetan (J. Ormazabalen
Hitzak jostailu, 1994, edo Irri eta barre, 2002,
esaterako; edo lehen irakurleentzako Denboraren
kanta-kontuak, 1995, Yolanda Arrietak idatzia

eta gure ilustratzaile garrantzitsuenetariko batek,
Asun Balzolak, irudikatua). Literaturarekin edo
tradizioarekin jolasa eta irakurlearen konplizitatea
aurki ditzakegu Jon Suarezen Ilbete dilindan
(2002), eta ahozko literaturaren eraginak guztiz
nabarmenak eta garrantzitsuak dira HGLren
Euskadi saria irabazi zuen Pupuan trapua (2004)
Xabier Olasoren obran.
Gaur egungo euskal Haur eta Gazte
Literaturaren egoeraz gogoeta egiteko aipaturiko
idazlanen kalitateak garrantzi handia du, baita
ilustratzaileenak ere. Hauen artean arestian
aipaturiko Asun Balzola dugu Antton Olariaga
eta Jon Zabaleta klasikoen artean eta beraienarekin
batera J. Mitxelena, E. Odriozola, E. Eibar, M.
Valverde edo A. Villate eta beste gazte askoren
lana aipatu beharko genuke, beren estilo lortua eta
landuarekin haurrentzako kalitate handiko lanak
plazaratzea erdietsi baitute. Idazle, itzultzaile eta
ilustratzaileen lanak horrek gure egoeraren neurria
erakusten digute, eta jakitun gara dugun neurriaz,
baina baita ere baikorrak izan gaitezke euskal
HGLren kalitateagatik.
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