
BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA:
LITERATURA SARIAK

Bilbo, egoitza, 2004-XII-10

2004ko abenduaren 10ean, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa
Fundazioak batera antolatzen dituzten eleberri, antzerki, olerki eta saiakera-sa-
rien irabazleen izenak jakinarazi ziren. Sari-ematea Euskaltzaindiaren egoi-
tzan, Bilbon, egin zen.

Ondoko hauek izan ziren 2004ko deialdiaren irabazleak, sariak eta epai-
mahaikideak:

– Txomin Agirre eleberri-saria: Juan Jose Ispizua Hormaetxea. Lana:
Harizpeko neskaren afera
Saria: 8.000 euro.
Epaimahaikideak: Maria Jose Olaziregi, Txomin Peillen eta Ana Toledo.
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– Toribio Altzaga antzerki-saria: Pantxo Hirigarai. Lana: 40 urteak
Saria: 5.000 euro.
Epaimahaikideak: Eugenio Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu.

– Felipe Arrese Beitia olerki-saria: Aintzane Galardi Portu. Lana: Itoti
urdinaren azpian
Saria: 5.000 euro.
Epaimahaikideak: Jon Kortazar, Mikel Lasa eta Lourdes Otaegi.

– Mikel Zarate saio-saria: Xabier Agirre Urteaga. Lana: Zertan dira as-
katasuna eta berdintasuna gaur egun?
Saria: 6.000 euro.
Epaimahaikideak: Aurelia Arkotxa, Adolfo Arejita eta Antton Aranburu.

Esan bezala, sari-ematea Euskaltzaindiaren egoitzan egin zen, Jean Ha-
ritschelhar euskaltzainburuaren gidaritzapean. Harekin batera, Gorka Martinez
BBK-ren Fundazioko burua, Joserra Bilbao BBK-ren Elebitasun Zerbitzubu-
rua eta Txomin Peillen euskaltzaina eta Literatura Ikerketa azpibatzordeko ki-
dea izan ziren.

Lau sari nagusiak iragarri ziren ekitaldi berean, epaimahaikideek sari guz-
tiak emateko arrazoia azaldu zuten. Hala bada, Txomin Agirre sariaren epai-
mahaikideen izenean, Txomin Peillenek

misteriozko gertakariak kontatzeko eta ez kontatzeko orduan –isiltasuna oso ga-
rrantzitsua baita– idazleak erakutsitako maitasuna

azpimarratu zuen, Juan Jose Ispizuaren Harizpeko neskaren afera izeneko ele-
berrian.

Toribio Altzaga antzerki sariaren Patri Urkizu epaimahaikidea, aldiz, ho-
rrela mintzatu zen Pantxo Hirigarairen 40 urteak lanaz:

40 urteak antzerkia oso barrutik ezagutzen duen pertsona baten lana dela
antzeman genuen berehala. Trufa eta seriotasuna oso ongi nahasten ditu eta gai-
nera, oso euskara bizia du.

Ondoren, Lourdes Otaegik hartu zuen hitza, Aintzane Galardiren Itoti ur-
dinaren azpian lanaz jarduteko:

Urruntasunari, nostalgiari eta mugagabetasunari buruzko poemak biltzen dituen
lana

dela esateaz gain, abangoardiako obratzat jo zuen Otaegik,

letra moten baitan egindako eraldaketa piktorikoagatik ere. Oso testu artistikoa
da. Edukia, berriz, franko iluna da: desolazioa, mina eta iruditeri onirikoa nagu-
sitzen dira.

Xabier Agirreren Zertan dira askatasuna eta berdintasuna gaur egun? li-
buruaren kasuan, berriz, Adolfo Arejitak irakurri zuen Antton Aranburuk ida-
tzitakoa:



Askatasuna eta berdintasuna kontzeptu filosofiko gisa aztertu ondoren, gaur-
ko pentsamendu politikoaren kezka eta erronka nagusi den pluralismoaren kude-
aketa da liburuko aztergai berezietako bat. Bi horien ondoren, giza eskubideak
dira hirugarren kontzeptu nagusia. Demokraziaren oinarri teoriko baterako hur-
bilpen bat genuke liburua; halaber hurbilpen teorikoa, egile beraren ondorengo la-
nen batean aipatu kontzeptu guztiok egungo errealitatean nola aplika daitezkeen
ikusteko zain.

BIGARREN SARIA

Horren ostean, Joserra Bilbaok hartu zuen hitza eta zera adierazi:

Sariketa guzti hauek, idazle berriak ezagutzera emateko balio izan dute eta
lehenengoz sarituak izan diren asko, gero euskal literaturako izen handi bihurtu
izan dira. Adibiderik ez dut aipatuko, sarritan egin izan dugulako, baina euskal
literaturako egile handienak hantxe agertzen dira eta zuei ere gauza berbera opa
dizuet, hemendik urte batzuetara Euskal Herriko idazle handi bihur zaitezten.

Bestalde –esan zien saridunei– kontuan izan, irabazi duzuen sariketa hau ez
dela edozein sariketa, zeren batetik, Euskaltzaindiaren izena baitaroa, euskal era-
kunde gorenarena, eta bestetik, epaimahaikoek nortzuk diren ikustea baino ez
dago, sari hori ez dizuela edonork eman jakin dezazuen.

Bukatzeko, aurretiaz Joserra Bilbaok egin bezala, saritutako lanak argita-
ratzen direla gogora ekarri zuen Jean Haritschelharrek:

Nik uste dut idazle batentzat, lehenik sari bat ukaitea eta gero, ikustea bere
liburua publikatua, argitua, beretzat, hori bigarren sari bat da.
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BBK-EUSKALTZAINDIA:
R. M. AZKUE LITERATURA SARIKETA

Bilbo, egoitza, 2005-III-02

2005eko martxoaren 2an, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, 2004ko
Resurreccion Maria Azkue Literatura sariak irabazi zituzten idazle gazteen ize-
nak jakinarazi ziren, baita sariak banatu ere. Gauza jakina denez, Euskal-
tzaindiak berak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak antolatzen dituzten sari
hauek idazle gazteak literatura mundura erakartzeko asmoz sortuak dira.

Hauxe izan zen edizio honetako partaidetza kopurua:

A mailan, narrazioan: 79 lan.
A maila, olerkian: 33 lan.
B maila, narrazioan: 96 lan.
B maila, olerkian: 47 lan.

EPAI MAHAIKOAK

Urtero bezala, aurten ere literatura eremuko pertsona adituek osatu dituzte
epaimahaiak, beti ere Euskaltzaindiak izendatuta. Aurtengo epaimahaikoak
hauek izan dira:

A mailan: Igone Etxebarria Zamalloa, Manu Lopez Gaseni eta Amagoia
Lopez de Larruzea Zarate.

B mailan: Joseba Butron, Jabier Kaltzakorta eta Kirmen Uribe.

SARIDUNAK

A mailako epaimahaikoek honako sariak emateko erabakia hartu dute:

Narrazio alorrean

– Lehen Saria: Ama. Egilea: Enma Arestegi (Hazparne, Lapurdi). Kanboko
Xalbador ikastetxeko ikaslea da. Laguntzailea: Pruden Sudupe Azkune.



– Bigarren Saria: Denboran barrena. Egilea: Laida Zabala (Donostia, Gi-
puzkoa). Donostiako Lauaizeta ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Maria
Eugenia Lozano. 

– Hirugarren Saria: Patuaren menpe. Egilea: Sara Insausti (Ordizia, Gi-
puzkoa). Urdaneta eskolako ikaslea. Laguntzailea: Maixabel Aristimuño. 

Olerki alorrean

– Lehen Saria: Bihotza uhinetan, uhinak bihotzean. Egilea: Enma Ares-
tegi (Hazparne, Lapurdi). Kanboko Xalbador ikastetxeko ikaslea. La-
guntzailea: Pruden Sudupe.

– Bigarren Saria: Hegoa (Ilobaño zenduari). Egilea: Lorea Sabarots (Hi-
riburu - Lapurdi). Kanboko Xalbador Kolegioko ikaslea da. Laguntzai-
lea: Pruden Sudupe Azkune.

– Hirugarren Saria: Soka artean. Egilea: Iraitz Ugalde (Lezo, Gipuzkoa).
Lezoko Institutuko ikaslea. Laguntzailea: Jon Puy.

B mailako epaimahaikoek, berriz, honako erabakiak hartu dituzte:

Narrazio alorrean

– Lehen Saria: Triste nago. Egilea: David Fernandez (Santurtzi, Bizkaia).
Asti Leku ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Victoria Fernandez.
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– Bigarren Saria: Askatasunak larrosa usaina du, baina... Egilea: Garazi
Ansa (Oiartzun - Gipuzkoa). Haurtzaro ikastolako ikaslea. Laguntzai-
lea: Kontxi Begiristain.

– Hirugarren Saria: Harresi gorriak. Egilea: Antton Alberdi (Elgoibar, Gi-
puzkoa). Elgoibar Bigarren Hezkuntzako Institutuko ikaslea. Lagun-
tzailea: Andres Alberdi.

Maila honetan, epaimahaikoek ondoko lanak argitaratzeko gomendioa
eman dute:

– Ispilu atzeko deabrua. Egilea: Amaia Rodriguez (Bergara, Gipuzkoa).
Aranzadi ikastolako ikaslea.

– Mugagabearen mugatasun irreala. Egilea: Ane Badiola (Oiartzun, Gi-
puzkoa). Haurtzaro Ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Kontxi Begiristain.

Olerki alorrean

– Lehen Saria: Engoitik Ithakan. Egilea: Miren Estibaliz Vivanco (Bilbo,
Bizkaia). Lauro Ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Leire Arantzamendi.

– Bigarren Saria: Bakarrizketan diharduten zuhaitzetako hosto lehorrak.
Egilea: Olatz Mitxelena (Oiartzun, Gipuzkoa). Haurtzaro Ikastolako
ikaslea. Laguntzailea: Kontxi Begiristain.

– Hirugarren Saria: Aspaldi alde egindako eta oraindik gogoan dudan ai-
tonari. Egilea: Haritz Casabal (Pasai Antxo, Gipuzkoa). Pasaia-Lezo Li-
zeoko ikaslea. Laguntzailea: Julen Ezkurdia.

Epaimahaiko kideek ondoko lanak argitaratuak izatea eskatzen dute:

– Itsas aparrak narama. Egilea: Garazi Ansa (Oiartzun, Gipuzkoa). Haur-
tzaro Ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Kontxi Begiristain.

– Nortasunaren saski oparoa. Egilea: Ane Badiola (Oiartzun, Gipuzkoa).
Haurtzaro Ikastolako ikaslea. Laguntzailea: Kontxi Begiristain.

Esan bezala, sari-emate ekitaldia Bilbon egin zen, Andres Urrutia eus-
kaltzainburuak, Gorka Martinez BBK-ren Fundazioko buruak eta Joserra Bil-
bao BBK-ren Elebitasun Zerbitzuburuak parte hartu zutelarik. Bestalde, Igo-
ne Etxebarriak eta Jabier Kaltzakortak, epaimahaikideen izenean hitz egin
zuten.

Horiek guztiek idazle gazteei zorionak eman eta animatu zituzten

–«Euskal Herriaren bazter eta lurralde guztietatik datoz idazle berri horiek eta
euskarak duen bizitasunaren seinale argiak dira»,
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esan zuen Euskaltzainburuak– eta hilabete batzuen buruan liburua argitaratu-
ko dela gogorarazi zien. Joserra Bilbaoren hitzetan,

«gogoratu, gaurkoa sariaren erdia baino ez dela. Beste erdia, hemendik hilabete
batzuetara hartuko duzue, Euskaltzaindiaren babesa duen liburu batean zuen lana
argitaratuta ikustean».
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BERRIAK



EUSKALTZAINDIA SALO DEL LLIBRE 2005ean

Ricardo Badiola eta Jon Artza

2005eko azaroaren 8tik 13ra, I. Salo del Llibre de Barcelona ospatu zen
bertako erakustazokan. Antolatzaileak Kataluniako Editoreen Elkartea, Bartze-
lona eta Katalunia Liburutegien Elkartea eta Fundación del Llibre izan ziren.
Institut d’Estudis Catalans-ek gonbita luzatu zion bai Euskaltzaindiari, eta bai
Consello de Cultura Galega-ri ere, Liburu Azoka honetan parte har zezaten.
Gonbita onartu ondoren, bertara eraman ziren Euskaltzaindiko argitalpenak era-
kusgai eta salgai. Horretaz gain, Euskaltzaindiko argitalpen zerbitzuko kide di-
ren Ricardo Badiola eta Jon Artza bertan izan ziren azaroaren 10 eta 11n.

Euskaltzaindiak, bere katalogoaz gain, 60 argitalpen inguru izan zituen
salgai, alegia, azken nobedadeez gain –Nerekin jaio nun: Txillardegiri ome-
naldia, Iker 17; EGLU VI.: Mendeko perpausak (II))– eta beste hainbat argi-
talpen aurkeztu zituen: Euskal Izendegia, Hiztegi Batua, literatura klasikoaren
bildumakoak, literatura sariketakoak, EGLU bildumakoak, Onomasticon Vas-
coniae, Iker, Euskararen Lekukoak.... Nahiz eta salmentak ugariak ez izan, jen-
de askok agertu zuen gure Erakundearekiko interesa, eta ondorioz, Erakundea
hobeto ezagutarazteko baliagarria izan delakoan gara.

Honetaz aparte, Azoka hark, Institut d’Estudis Catalans (IEC) eta Eus-
kaltzaindiaren artean diren harreman bikainekin jarraitzeko parada eman zuen.
Estandera IECko kide ugari hurbildu ziren: Intitut-eko burua den Salvador
Giner; Ramon Corbella, kudeatzailea; Ramon Perello, komunikazio burua;
Maria Rosa Franquesa, buruaren kabinete-arduraduna eta erakundeko hainbat
langile. Antolakuntzaren ardura nagusia, Manuel Pascual, Institut-eko argital-
penen banaketa arduradunak izan zuen. Hauek guztiok, oso harrera ona egite-
az gain, Euskaltzaindiarekin elkarlanean jarraitzeko nahia erakutsi zuten.



BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA:
LITERATURA SARIAK

Bilbo, egoitza, 2005-VI-30



BILBAO BIZKAIA KUTXA - EUSKALTZAINDIA
LITERATURA SARIAK

Ekainaren 30ean, 2004. urtean saritutako lau literatura-lanen argitalpenak
aurkeztu ziren, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak antola-
tu zuten ekitaldian. Ondoko hauek dira 2004ko deialdian saritu ziren idazleak
eta literatura lanak:

• Txomin Agirre eleberri-saria: Juan Jose Ispizua Hormaetxea. Lana:
Harizpeko neskaren afera.

• Toribio Altzaga antzerki-saria: Pantxo Hirigarai. Lana: 40 urteak.

• Felipe Arrese Beitia olerki-saria: Aintzane Galardi Portu. Lana: Itoti
urdinaren azpian.

• Mikel Zarate saio-saria: Xabier Agirre Urteaga. Lana: Zertan dira as-
katasuna eta berdintasuna gaur egun?

Lau liburuak eskuan zituela, hauxe esan zuen Andres Urrutia, euskal-
tzainburuak:

Irabazleen lanak gorpuztuta, liburu bihurtuta, ikusten ditugu.

Ekitaldian, idazle guztiak izan ziren, Juan Jose Ispizua izan ezik. Hark
idatzitako gutuna, Pello Telleria idazkariordeak irakurri zuen. Beste guztiek,
aldiz, euren lanen gorabeherak azaldu zituzten.

Ekitaldiari amaiera emateko, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak,
bi erakundeok aspaldidanik antolatzen duten literatura lehiaketaren 2005eko
deialdia kaleratu zuten. Horren berri emateaz gain, Joserra Bilbao, BBK-ren or-
dezkariak honela laburbildu zuen ekitaldiaren esanahia:

Euskal Akademiak eta BBK-k berrogeitaz urteak daroatzate sariketa hauekin
eta gaurko ekitaldian, iazko liburuak eta aurtengo deialdia aurkeztu ditugu, beraz
argi dago katea ez dela eten eta aurrera egiteko asmo sendoa dugula erakunde biok.
Hala bedi.

Mari Angeles Gonzale
Note

Mari Angeles Gonzale
Note

Mari Angeles Gonzale
Re: Note



HARIZPEKO NESKAREN AFERA

Txomin Agirre eleberri saria
Ordu parean irakurtzeko nobela poliziakoa

Juan Jose Ispizua

Munduan askotan legez, izkiriadore honek ezin du aldi berean leku guz-
tietan izan. Letra xume eta labur hauek bidaltzen dizkizuet, beraz, eguzkia itsa-
soan itotzen ohi den lurraldetik, zeuon artean laster izango naizen esperantza-
rekin. Letrok ekialderantz, Bilbora etortzeko, egin duten bidean nitaz zuten
oroimena galdu dutelakoan nago eta, sarri esan ohi denez, berezko bizitza har-
tu egilearen tiraniatik urrun. Badirudi idazleak lana burutu ondoren harekin
izan duen lotura galtzen duela eta ezerezean geratu hurrengo eleberria idazten
hasi arte. Eta horretan ere jardun dut.

Ahantz dezagun, bada, egilea eta erakutsi liburu berri hau. Gidoia balitz
bezala aurkeztuko dugu:

Trenean zoaz Bilbotik Mundakara eta Muxikara heldu orduko begiak altxa-
tzen dituzu eskuartean darabilzun liburutik. Leihoaren bestaldean, kristaletik asa-
go, pertsona bat ikusten duzu liburu bat irakurtzen, nasako jarlekuan eserita.

Pertsona horrek begiak altxatzen ditu bere liburuko letretatik, tren-txartela
ipintzen du orri artean, liburua itxi eta trenean sartzen da. Doinu leuna entzuten
da bagoian. Ohizko musika, trenean. Eseri egiten da eta, liburuak eskuartean di-
tuztelarik, leihotik begiratzen ari dira. Urdaibain barrena doaz biak.

Harizpeko Neskaren Afera eleberria udako epeltasun geldoan denbora
emateko dago eginda; trenean zoazela, trenaren zain zaudela,… zein arbola
baten azpian minutuak igarotzeko aproposa. Ordu pare batetik hiru ordura.
Hori da liburu hau irakurtzen eman daitekeen denbora, ez gehiagorik.

Orduan hasten da liburuaren denbora, filme baten antzera, Urdaibaiko
mendietan:

Goizaldea, goizargia, iluna eta
linterna-argi bat arbola artean.

Busturiko Artetxene baserri errearen gainaldeko pagadiko orbela eta oino-
tsa. Gizon bat dabil harrien artean eskua sartzen, besoa sartzen, daroan linterna-
ren argia Amalurraren zirrikituetan barneratzen. Ziza-hori uzta darama zumezko



saskian. Perretxikozale bat dugu eta goitizena ipiniko diogu: «Azkonar». Ezize-
na, zeren oso ezaguna baita Euskal Herrian.

Bakarrik zaudenean gertatu ohi den antzera, liburuko udazken epelean as-
tiro doa denbora goizargiak, eguzkiaren izpiek Urdaibaiko bailara umela urra-
tu orduko.

Maitale batek bere maitea laztantzen, sosegatzen duen antzera gura izan
dut nire Amalurra ferekatu liburu honetan azaltzen ditudan deskribapenekin.
Lekuotan izan ditudan sentipenak –alegerak, garratzak, mingotsak zein poz-
garriak– eta sentsazioak berberak sortarazi gura dizkiot irakurleari,… zertze-
ladatan.

Hasieran datu asko ematen zaizkio irakurleari harik eta zerraldo batekin
egiten duen topo hiru haritzen azpian. «Azkonar» famatu hori da lehen kapi-
tuluko protagonista; baina bigarrenetik aurrera beste bat dugu gure bidea za-
baltzeko lana hartu duena: Priego Inspektorea, «Brigada Judizialekoa», berak
esaten duenez.

José María Uzelay margolariaren kuadro baten sartu garela dirudi, Ur-
daibaiko udazkenean gertatzen baita guztia. Udazkena. Bertokoentzat uda-
goiena: hego haize sorgorrak, buruko aieneak hegaldatuaz, sentimenduak as-
tintzen dituen aroa.

Euskal Herriko beste paraje maite asko ere agertzen dira: Baztan –Badi-
rudi lekuaren izena esanda soilik galapan datozkidala oroimen ezpalak–, En-
karterriak, Bilbo,… baina bereziki Urdaibaiko paraje eta pertsonaiak. Adibi-
dez, liburuaren azalean agertzen den Izaro uhartea.

Azaleko argazkian agertzen den Izaro uhartea bezala aurkitzen dugu ze-
rraldoa: soila, biluzia eta ezezaguna. Ez naiz, baina, deskribapenetan luzatu-
ko. Horretarako baitaude liburuan dabiltzan pertsonaiak, euren arteko elka-
rrizketak, mesprezuak eta joera ia irrazionalak.

Idazle guztien antzeranik nik neuk ere nahi dut liburu hau gustura irakur
dezazuen, eguneko penak ordu pare batez ahaztu. Eta misteriozko eleberri po-
liziako hau irakurtzean plazerra sentitu dezazuen nahi dut.

Misterio bat argitu dizuet dagoeneko; hau da, azaleko argazkian Izaro
agertzen dela. Harizpeko neska nor den jakitea, nork hil duen eta zergatik ira-
kurlearen lana da dagoeneko.

Beste barik eta laster arte.
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ITOTI URDINAREN AZPIAN

Felipe Arrese Beitia olerki Saria

Aintzane Galardi

Goethek urdina zeruaren, urruntasunaren, nostalgiaren eta mugagabeta-
sunaren kolorea bezala definitu zuen, eta azken finean, Itoti urdinaren azpian
ere, urruntasunari, nostalgiari eta mugagabetasunari buruzko poemak biltzen
dituen lana duzu. 

Beraz, kolore urdinaren presentzia nabarmena izango da poemarioan
zehar. 

Bestalde irudiek garrantzi berezia hartzen dute lan honetan, poemez gain
argazki, marrazki eta margoak aurkituko baitituzu liburuan zehar. Grafiak ere
leku berezia hartzen du zenbait poematan, letra moten baitan egindako eral-
daketa piktorikoagatik. Guzti honengatik  benetan eskertzekoa da Bilbao Biz-
kaia Kutxak eta Euskaltzaindiak poemarioa argitaratzerakoan oztoporik ez jar-
tzea eta nire lana bere horretan, ilustrazioekin, argitaratzea. Bihotzez eskertzen
diet, alde batetik ilustraziorik gabe lanak, nire uste apalean, galdu egingo zue-
lako eta bestetik ez dagoelako esan beharrik zeinen zaila den gaur egun poe-
ma liburu bat koloretako irudiekin argitaratzea.

Edukiari dagokionez, abenduaren 10ean epaimaiko Lourdes Otaegik edu-
kia definitzerakoan franko iluna zela zioen eta erabat ados nago berarekin: de-
solazioa, mina, urruntasuna, nostalgia,... eta iruditeri onirikoa nagusitzen dira
bertan.

Poemak 4 ataletan banaturik daude:

1. Puska urdinak: 17 puska galduak, urrunak,...

2. Tanta urdinak: 11 poema tanta...

3. Pintzelak, monokromia urdinak, limoi titiak eta eromen zantzuak: 

Kolore desberdinez osaturiko paleta genuke atal hau, hots, 9 poemako
paleta.



Hondoan ordea urdina agertuko da beti difuminaturik.

4. Min puskak tirita urdinaren zain: 

17 zauri, min puska  tirita urdinaren zain.

Eta azkenik, poema sorta honi amaiera emango dion hondarreko poema
dugu A sperança, itxaropenaren alegoria izan daitekeena.
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ZERTAN DIRA ASKATASUNA ETA BERDINTASUNA
GAUR EGUN?

Mikel Zarate, saio saria

Xabier Agirre Urteaga

Utzidazue ekiten hitz joko zaztar batez: Plaza Barrian gaudenez, hitz egin
dezagun zerbait barriaz, esaterako, filosofiaren egoera berriaz.

Garai batean, ez oso aspaldi, demagun hogeita hamar bat urte, pentsala-
ri gehienek bazuten edozein gertakariren aurrean lauzpabost lege soziologiko
korapilo guztiak askatzeko. Tradizio marxistak, batzuei, azken muturreko ger-
takizunak ulertzeko baliabide ahalguztiduna ematen zien. Zela Asiako istilu-
ren bat, zela munduko gosea edo pertsona-harremanak, dena oinarrizko injus-
tiziaren baten ondorioz gertatzen zen. Bestetik, liberalismo ekonomikoak,
modu inozo bezain arriskutsuan, argazkiaren positiboa erakusten zuen, histo-
ria askatasunaren gauzatze etengabea bailitzan.

Alde batetik, interpretazio-molde hauek berebiziko abantaila eskaintzen
dute. Ez da gehiegi pentsatu behar eta, itxuraz, guztiak dauka azalpena. Zer
gehiago nahi?

Alabaina, egoera honek pentsamenduaren alfertzea dakar. Errealitatea te-
oriara ongi moldatzen ez bada, ez da teoria aldatuko, errealitatea behartuko
baizik, harik eta piezak ongi ezkondu arte, puzzlearen zeru urdin zabal hartan
ukabil zartakoaz sartutako pieza bezalaxe.

Baina errealitatea burugogorra da. Ez da ispilu bakarrekoa, ezta filosofia
alferkerian geratzen den horietakoa ere. Pentsamendu politikoak, hortaz, au-
rrera egin zuen, John Rawls mugarri lanetan. Bertsio rawlsiarrean, liberalis-
moa berdinzalea izan zitekeen, eta ez kapitalismoaren justifikatzaile soila. Hor-
tik aurrera ekin zioten polemikek beste hainbat ardatzeko gai ekarri zuten
begi-bistara, horien artean betiko galdera hau: zer gara gehiago, gizabanako-
ak ala komunitate bateko partaideak?

Galdera honentzat ez dago erantzun garbirik, baina bitartean beste hainbat
korapilo sortzen dira, askatzeko edo, gutxienez, gordiarrak ez izateko. Gogoan
izan: korapiloa ezin askatu, eta ezpataz eten zuen uztarria eta lantza lotzen zi-
tuen soka Alexandro Handiak. Korapilo horien inguruan bueltaka eguneroko-



tasuneko beste hainbat kezka sortzen da: abertzaletasuna, giza eskubideak, ber-
dintasun materiala,…. Bakoitzetik bada errazio txikirik liburu honetan.

Muturreko liberalismoak ez du giza talderik ikusten eta gizartea kome-
nientzia hutsagatik biltzen dela dio. Ez da konturatzen erabilgarritasuna baino
zerbait gehiago dagoela jendearen motibazioan, eta, hori dela-eta, giza talde-
en eskari gehienak aintzat hartzekoak direla (sarraskia muga), baita nazio-es-
tatu modernoarekin talka egiten dutenak ere.

Berdintasun materialean Rawls ez ezik, Norberto Bobbio ere aritu da az-
taka. Bietatik eta beste batzuen ekarpenetatik filosofia politikoak (ez FMIk, ez
Mundu Bankuak) gai honetan aurreratu duena ere orriotan biltzen da. 

Bestalde, giza eskubideen garaian gaudela-eta, etika unibertsal moduko bat
lortu dugula ematen du. Juan San Martin erkide eta euskaltzain gogoangarri
zendu berriak hainbeste estimatzen zituen giza eskubideek eman dute, ordea,
eman ahal zutena, seguru aski. Erreferentzia unibertsal gisa balio dute, baina
ez indarrez inon inposatzeko. Gainera, filosofikoki edozein etika unibertsalen
arazo bertsuak dituzte giza eskubideok, eta horietaz ere ari da liburua.

Egoera benetan berrian gaude, beraz. Filosofia ohartu da errealitateak al-
derdi guztietatik gainditu egin duela, eta zaila egiten zaiola zerbait proposa-
tzea, zerbait sinesgarria, gutxienez. Erdibide honetan atzera begiratuta, gauza
askok zaharkituak dirudite, baina aurrera begiratuta, ez da ezer ikusten, ilun-
tasuna dago. 

Horregatik, gaur, hemen zerbait barriaz hitz egitea tokatu zaigu. Hemen-
dik aurrera filosofiak duen lana hain da handia, ezen, Wittgenstein-ek bere
Tractatusa bukatu zuen bezalaxe, hobe baita orain isiltzea. Ez betirako, ordea.

Eskerrik asko.
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40 URTEAK
Toribio Altzaga, Antzerki Saria

Pantxo Hirigarai

Lehen-lehenik erran nahi dut barnaki hunkitzen nauen ohore bat bezala har-
tzen dudala Euskaltzaindiak eskaini dautan Toribio Altzaga sari hau. Sakonki hun-
kitzen nau, 40 urteak antzerkiaren idaztea ere sakonki bizi izan dudalako. Atxi-
kimendu berezi eta tinkoa daukat lan hunentzat arrazoin desberdinentzat.
Hauetarik bat da, dudarik gabe, aintzinetik idatziak nituen antzerki moldeen il-
dotik osoki desbideratzen dela. Besteak umorean eta jakinminean oinarrituak zi-
ren, komedia polizialen sailekoak, hau autobiografikoa da, parte haundiz eta bil-
tzen ditu lagunek eta nik iragan ditugun garai zail eta bitxiak. Garai bitxiak edo,
beste moduz erraiteko, urte nahasiak, bihotzeko min ikaragarriz eta ordu bozka-
riotsuz nahastekatuak izan baitira. Berexketak, eritasuna, heriotzak eta zoritxar
hauei buru egiteko gogo azkarra, bizitzeko nahi errabiatu bat eta zaurien mina
eztiarazi nahiz, zorionaren eguneroko egarri eta bilaketa.

Gutarik hiru lagunen 40 urteren ospatzeko antolatu ditugun besta erraldoiak,
alta ekaitzaren begian ginelarik gehien-gehienak, izan dira zorion bilaketa horren
ispilu edo mirailak. Zailtasun eta duda-muda handienak ekarri dauzkit lan hunek,
idazten nuen lerro bakotx, nere buruari erraiten bainion ez zuela baliorik, edo gu-
ttienez zentzugabea zela, zergatik behar nuen denen aintzinean buluzi, nere eta
nere lagunen sendimendu eta sofrimenduak plazaratu. Eta azkenean zer axola zu-
ten besteek gure gora beheretaz, bakotxak baititu bereak. Hamar aldiz, ehun al-
diz, uzteko eta ordu arte idatzia zakar untzirat botatzeko punduan nintzen, baina
arrazoin nagusi batek daut segitzeko gogoa eman: antzerki hortan agertzen dela-
kotz duela bi urte, eritasunak eremanik, galdu dutan nere lagun mina, Babi dei-
tzen ginuena, Babi Bidart- antzerkian Xabi- eta azkenean, hain eskas dudan adix-
kide huni omenaldi bat bezala hartzen dut lan hau.

Mila esker beraz Euskaltzaindiari, bere sariak erakutsi bait daut balio zer-
bait baduela 40 urteak antzerki hunek eta aparteko sustengu huni esker, hau
taulen gainean agertzeko gogoa eman dautalakotz! Horri bi abantail edo alde
on ikusten dizkiot: Lehenik, lau urte huntan lo dagon Xirrixti Mirrixti gure an-
tzerki taldea iratzararaziko eta berriz lanean araraziko duela, eta oroz gaine-
tik, Babi nere lagun zena berpiztaraziko duela emanaldi guziz, beste baten la-
rruan izanen balin bada ere.

Milesker bihotz bihotzetik.


