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Euskal literaturaren historiako zerrendak zazpi
izen berri ditu
Irati Elorrieta, Ramon Eder Labayru, Patxi Zubizarreta Dorronsoro, Isabel Etxeberria
Ramirez, Asisko Urmeneta, Juan Carlos Etxegoien Juanarena «Xamar» eta Daniel
Innerarity dira Euskadi Sarien zerrendara batu diren izenak. Kategoria
desberdinetan saritu zituzten atzo Euskal Herriko hainbat txokotako egileok,
Donostian egindako ekitaldian.
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Euskadi literatura sariak banatu zituzten atzo Donostiako Tabakaleran
egindako ekitaldian. Nahiz eta irabazleak nortzuk ziren jakina zen –
azken hilabeteetan tantaka iragarri dituztelako–, sari banaketa horien
lana jendaurrean txalotzeko eta lagunak elkartzeko aukera izan zen.
Zazpi dira sarituen zerrendara gehituko diren izenak, nahiz eta batzuk
aurretik sarituak izan ziren.

Hala, Irati Elorrietak jaso zuen 2019ko euskarazko literaturako Euskadi
saria “Neguko argiak” (Pamiela) eleberriarengatik. Oso hunkituta jaso
zuen Jose Ibarrola Bellidok sortutako eskultura. «Saritua nintzela jakin
nuenean zer sentitu nuen galdetu zidaten kazetari guztiek: poza. Baina
beste emozio bat sortu zuen poza baino sakonagoa: hunkitu egin
nintzen», esan zuen.

Gero, ahotsa hausten zitzaiola, gogoan izan zituen idazten egon den
tartean bera babestu eta zaindu dutenak. «Zaurgarria izatea ez dago
ondo ikusia, eta, beraz, horiek zaintzea ere ez dago ondo ikusia –esan
zuen gaixo daudenak, adineko pertsonak edo haurrak aipatuz–,
bizitzan zaindua izango zarela jakitea gauza handia da eta horregatik
eskerrik asko», adierazi zuen bizkaitarrak bere familia eta lagunei
zuzenduz.

Euskarazko haur eta gazte literaturan “Korri, Kuru, Korri” (Ibaizabal)
liburua izan zen garaile, Patxi Zubizarretarena. Idazle honen laugarren
Euskadi saria da honakoa. Saritua tren baten inguruko kontakizuna
irakurtzen hasi zen, Portugaleko trenbideetan «gelditu, begiratu,
entzun» jartzen duela esateko. «Badirudi zoriontsu izateko gomendioa
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dela. Sortzaileentzat, araua», azpimarratu zuen. Siberian preso
zegoen gizon batek lagunekin gutunetan egiak urdinez eta gezurrak
gorriz idatziko zituela adostu zuela ere kontatu zuen. Lehen gutunean
kontatzen zien espetxean lan gutxi egiten zutela, eta berogailua zutela,
baina faltan zuela tinta gorria… «nik istorio honetarako tinta berdea
erabili dut, haurrak zetazko paperezkoak direlako eta haiengan denak
uzten duelako orbana». Sariak sortzaileentzat «basamortuetako
oasiak» direla esan ostean, bidelagun izan dituenei eskerrak eman
zizkien.

Isabel Etxeberria Ramirezek jaso zuen euskarazko literatura
itzulpenaren saria Alice Munroren “Etsaiak, lagunak, ezkongaiak,
maitaleak, senar-emazteak” (Erein & Igela) euskaratzeagatik. Berak
itzultzaileen lanari ikusgarritasuna emateagatik egiten diren ahalegin
guztiak eskertu zituen. «Niretzat ohore bat da lan kolektibo honen
parte izatea, hala sentitzen bainaiz, talde baten ordezkari», adierazi
zuen itzultzaileei aipu eginez.

Literatura lanen ilustrazio saria Asisko Urmenetak jaso zuen “AztiHitza:
Xahoren biografikoa” lanagatik (Erroa). Marrazkilari nafarrak Jon
Miranderen hitzak erabili zituen bere esker hitzaldian, esanez Aita
Larramendi, Agusti Xaho, Arana Goiri eta beste hainbatek amets
handiak izan zituztela, baina «zoritxarrez horien ondotik etorri direnek,
euren burua horien ikasle gisa jarri dutenek, euskal alderdiak
eskaintzen dituzte herriaren salbabidetzat, gauza estatiko batzuk gure
adioa eragozten dutenak». Horregatik, garai bateko «euskaldun urduri
eta bihurriak» izateko deia egin zuen.

Euskarazko saiakera atalean Juan Carlos Etxegoien “Xamar” izan zen
omendua, “Etxera bidean” (Pamiela) lanarekin euskararen inguruan
egin duen gogoetari esker. «Eskoletako curriculumaren bidez erakutsi
behar diegu haurrei zer gertatu den Euskal Herrian euskaldunak
gutxiengo izateko», errepikatu ez dadin, bere ustez memoria historikoa
ez delako «arma kontua bakarrik».

Gazteleraz ere bai
Gazteleraz literatura saria Ramon Ederren “Palmeras solitarias”
(Renacimiento) palindromo liburuak jaso zuen. Sariduna ezin izan zen
ekitaldian izan osasun arazoak dituela eta, baina mezu bat helarazi
zuen: «Espero dut sari honek irakurleak genero hau irakurtzera
animatzea, orain goraldian dagoen arren oraindik ezezaguna delako».

Gaztelaniazko saiakerari dagokionez, Daniel Innerarityk idatzitako
“Política para perplejos” (Galaxia Guttenberg) saritu zuten, egungo
politika oinarri duena. «Dena argi dutenek ez dute liburua irakurtzeko
beharrik. Gutako gehienoi, berriz, baliagarria izango zaigu», esan zuen
bere lanari buruz. Bere hitzetan, «irakurle asko eta onak daudenean
kultura politikoa dago». Liburuaren xedeetako bat «‘kuñadismoaren’
alor guztiei aurre egitea» da.

Lakuako Kultura saiburu Bingen Zupiriak ere irakurleei egin zien
erreferentzia, idazleek euren lana egin baitute eta orain publikoaren
esku baitako liburu horiek irakurtzea. Iñigo Urkullu lehendakariaren
esanetan, berriz, Euskadi sariek «euskal sortzaileen lana ikusgarriago
egiteko aukera ematen digute». Sariketaren leloari jarraituz, bere
hitzetan, «saria irakurtzea da».
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