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                    Literaturaren generoen arteko muga 
gero eta lausoagoa da. Poesia, narratiba, 
musika eta antzerkia elkarren artean 
mintzatzen dira naturaltasun osoz.

                 Bestalde, nabaria da idazle gazte askok  
gidoiak idazten dituztela telesaioetan, 
irratigintzan jarduten dutela, zutabegintzan 
ari dira prentsa idatzian, blogak elikatzen 
dituzte eta kazetaritza mota ezberdinak 
lantzen dituzte. Kantak egiteko letrak 
idatzen dituzte, emanaldi musiko-literarioak 
antolatzen dituzte eta ikusentzunezko 
baliabide gehienetan adituak dira, beren 
belaunaldiko beste gazte asko bezalaxe.

                    Honek guztiak eragin zuzena du ekoizpen 
literarioan: performance, kabaret, musikaldi 
eta errezitaldien atzean idazleak daude, 
diziplina anitzeko idazle polifazetikoak, beren 
lan literarioa genero bakar batean adierazi ezin 
edo nahi ez dutenak.

                 Horixe da, hain zuzen,  idazle nagusiekin  
duten alde agerikoena: idazle gazteek ez dutela 
mugarik aintzat hartzen eta, aurretik ere 
literaturan genero hibridoak egin izan badira 
ere, egun hesi tradizionalak hautsirik daude.

               Nork bere ekarpenaz eta belaunaldien 
arteko elkar elikatzeaz euskal literatura bizi-
bizirik dago mende berriaren hasieran.

Agurra
Eskuen artean duzun ale 

hau, irakurle, Euskal PENek 
argitara eman duen bigarren 
buletina da. Helburu xumea 
du eta, bere apalean, garran-
tzitsua: euskal literatura atal 
txikitan xehetu nahi du eta 
gaiak banan-banan hartuta, 
zortzi orriko leiho honen 
bidez lau haizetara hedatu; 
lingua !ancak eraman 
lezakeen haraino barreiatu.

Nazioartean jardun izan 
dugunean gure kideek 
oharrarazi 
digute euskal 
letren altxorraz: 
idazle gazteak. 
Zenbatzen hasi 
eta arrazoi zirela 
ikusi dugu: gure 
idazle gazteenak 
liburu ugariak 
eta onak idazten ari dira.

Laura Mintegi 
Euskal PENeko lehendakaria

Gaur egun hiru belaunaldik argi-
taratzen dute literatura euskaraz, eta 
guztien artean 1.500 titulutik gora 
plazaratzen dituzte urtero, horietariko 
asko, idazle gazteek idatzitakoak, 40 
urte bete ez dituzten idazleek alegia. 
Idazle gazteek ikusmolde berriak 

eskaini dizkiote literaturari. Erosoago 
sentitzen dira hizkuntzarekin, eskolan 
bertan erabili dutelako; erosoago daude 
teknologia berriekin, haiekin jaio 
direlako; eta erosoago ari dira, azkenik, 
genero nahastekarekin, finean garaiko 
seme-alabak direlako.

Idazle gazteak ate joka
75 euskal idazlek ez dute 40 urte

Basque Writing 2
Aurretik liburu bat edo 

beste idatzi izan bazen ere, 
euskal literaturaren historia 
XVI. mendean abiatu zen 
Beñat Etxepare idazlearekin 
batera. XX. mendera arte, 
baina, ez zuen normaltasunik 
ezagutu, gatazka politikoek eta 
gizarte istiluek eten egin 
baitzuten belunaldiz 
belaunaldiko transmisioa. 
Idazle talde bakoitzak 
somatzen zuen zerotik hasi 
beharra zuela berriz ere.

1968tik aurrera, ordea,  
euskal literaturak ez du etenik 
pairatu. Garai hartan argitara-
tzen hasi ziren idazleek 
oraindik argitaratzen dute eta, 
bitartean, belaunaldi berriak 
sartu dira literaturagintzan.
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 Hitz egin ote dezakegu idazle gazteek osatutako belaunaldi bati buruz? Inoizka euskal literaturan pizten den ezta-
baida da belaunaldien ingurukoa, zein diren euskal idazleen belaunaldiak, zein diferentzia dauden haien artean, 
adinez kide izatea motibo aski ote den multzo bat belaunalditzat jotzeko. Gaur egun, dena den,  ez dirudi 

hain erraza belaunaldi literarioak bereiztea euskal literaturan, kasurako,  
izan ere, ez helduen ez gazteen artean ez dira ugari literatur proiektu kolektiboak 

eta asmo estetiko konpartituak. Hala ere, egia da testuinguru sozial, historiko eta kultural 
bera izateak nolabaiteko batasuna ematen diotela idazle gazteen jardunari. 

 

80 eta 90eko hamarkadan izan zuten, baina, orain ez duten garrantzirik 
talde eta kolektibo literarioek. Gehienetan 
aldizkari edo proiektu editorial baten 
inguruan osatuak, idazle gazteak plaza-
ratzeko eta literaturari bide berriak za-
baltzeko bitarteko izan ziren hainbat talde 
zein aldizkari. Haatik, azken hamarkada 
honetan, talde proiektuak arras urritu 
direla nabaria da, eta idazle gazteak plaza-
ratzeko bestelako bideak dira usuenak 
(argitaletxeek nahiz erakundeek antola-
tutako beka eta sariketak, besteak beste). 
Ibilbide indibidualak markatuagoak dira, 
beraz, lehen unetik, eta beraz zailagoa ger-
tatzen da taldekatzeak egitea eta idazle 
gazteen literatura izate homogeneo gisa 
ikustea. 

Bada, baina, 90 eta 2000ko hamarkadetan argitaratzen hasi diren 
idazleak batzen dituen elementurik. Funtsean, literatur sistema 

finkatuago baten barruan hasten dira argitaratzen, non bitartekariak eta 
literaturaren zabalkunderako kanalak sendotuxeak dauden -kritikariak, euskarazko 
hedabideak, eskolak eta abar-. Sistema horrek, halaber, gaztetasuna onartu ez ezik 
promozionatu ere egiten du idazleei presentzia mediatikoa emanaz besteren artean. 
Profesionalizaziorako bideak ere zabaldu dizkie sendotze honek idazleei:  kazetarit-
zan, gidoigintzan, ikusentzunezkoetan eta abar dihardute idazle gazte askok. Finean, 
dagoeneko sistema literarioa eta literatura nazionala eraiki beharrik ez duen idazle 
belaunaldi bat izango litzateke gaurko idazle gazteena, eta horrek badu noski erag-
inik beren literatur jardunean.  

Idazle helduen eta gazteen arteko eten nabarmenik ez da gertatzen hala 
(ez estetikorik, ez bestelakorik); euskal literatura txikia izanik, eten nabarmen eta 
bortitzak, gainera, saihestekotzat jo ohi dira. Grafikoki esanda, “euskal literaturaren 
aita sinbolikoa” ez dute hil idazle gazteek. Izan, ere, idazle gazteez ari bagara, edo 
azken hamarkadetan argitaratzen hasi direnez, kontuan izatekoa da dagoeneko 
badutela euskal hizkuntza literario moderno garatu bat eskura. Eredua bere horretan 
jarraitu nahiz  berrirakurri edo iraultzea hauta dezakete, beraz, baina nahitaez tra-
dizio komun bat izateak emandako batasun-hariak ere baditu euskal literatura gaz-
teak.  Dena den,  tradizioaren hari hori dagoeneko ez da bakarra, eta hala, badira 
idazle gazteak aurreko belaunaldietakoekin lotzen dituzten hari bertikalak, joera 
estetikoei dagozkienak (horren erakusgarri dira, esaterako, egun sarean argitaratzen 
diren aldizkari literario kolektiboak, zeintzuetan hainbat belaunalditako idazle eta 
irakurleak batu diren). 

8 post-it EUSKAL IDAZLE GAZTEEN LITERATURAZ (1)

1970tik aurrera jaiotakoak:
1. Agirre, Katixa   (1981)
2. Aiastui, Jon   (1971)
3. Aiestaran, Ignazio   (1970)
4. Alberdi, Uxue   (1984)
5. Aldamizetxebarria, Joan   (1972)
6. Amondarain, Gaizka   (1983)
7. Apalategi Idirin, Ur   (1972)
8. Apaolaza, Uxue   (1981)
9. Arbelbide, Nora   (1980)
10. Arrieta, Bertol   (1975)
11. Barandiaran, Gotzon   (1974)
12. Barberena, Eneko   (1983)
13. Benito, Jon   (1981)
14. Berasaluze, Garikoitz   (1975)
15. Bidegain, Eneko   (1975)
16. Bilbao, Leire   (1978)
17. Borda, Xabi   (1981)
18. Cano, Harkaitz   (1975)
19. Elorriaga, Unai   (1973)
20. Elorrieta, Irati (1979)
21. Erro, Anjel   (1978)
22. Estankona, Igor   (1977) 
23. Etxabe, Xabier   (1974)
24. Etxague, Gonzalo   (1973)
25. Etxaniz Rojo, Xabier   (1971)
26. Etxarte, Hedoi (1986)
27. Etxeberria, Aitziber   (1973)
28. Etxeberria, Martin   (1974)
29. Etxeberria, Xabier   (1974)
30. Gabiria, Julen   (1973)
31. Gantzarain, Xabier   (1975)
32. Garro, Lander   (1975)
33. Gerediaga, Jon   (1975)
34. Goia, Garazi (1978)
35. Gonzalez, Sonia  (1973)
36. Gorrotxategi, Aritz   (1975)
37. Guillan, Oier   (1975)
38. Gurrutxaga, Iñaki   (1981)

Belaunaldia

 Igor Egaña (kritikaria)

Taldea

Sistema

Etena
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Euskal literaturan azken urteetan nobela nagusitu zaie gainerako generoei (merkatua eta literatur eremua bera sen-
dotzearekin batera) eta genero horretara hurbildu dira poesian edo ipuingintzan abiatutako idazle hainbat; aitzitik, 
idazle gazteei zor zaie –ipuingile eta poeta helduago zenbaiti bezala- ipuina eta poesia bazterretik atera eta genero 
gisa ikusgarri egiteko ahalegina egin izana. Azken hamarkadetan ugariak izan dira poesia jendarteratzeko eta za-

baltzeko gazteek egindako performance-ak, non musika baliatu den genero 
lirikoaren hedakuntzarako bide gisa. Halaber, azken hamarkadan bereziki, idazle 
gazteek jaidura berezia erakutsi dute ipuingintza eta narratiba laburraren generoan 
(arlo horretarako sortutako sari eta bekek ere bultzatuta), generoari berari beste lit-
eratura batzuetan ez duen  prestigioa eta zentraltasuna emanez. 

1970-1985 urteen artean jaiotako idazleen artean ia hirutik bat da 
emakumea. Gaur 

egun, emakumeek aurreko be-
launaldietan zuen presentzia baino 
handiagoa dutela ez dago ukatze-
rik, baina hein berean, berdin-
tasuna gazteen artean ere erreali-
tate izatetik urrun dagoela bis-
takoa da. Emakume idazle gazteei 
arreta berezia jarri diete medioek 
azken hamarkadan; ikusteke dago, 
baina, gaztetasuna joandakoan 
idazle horien ibilbideek gizonenek 
ohi duten harrera izango ote duten.   

 

 Idazle gazteek egindako literaturaren joera estetikoei errepara-
tuz gero, eta orokortzeak hemen arrisku handiak dakartzala 
jakitun, ezin esan dezakegu aurreko belaunaldiekiko etenik edo 

diferentzia nagusirik ikusten denik. Narratiba arloan, euskal kontagintzan 
oro har gertatzen den bezala, errealismoa da gailentzen den joera bai nobelan bai 
ipuingintzan. Aurreko belaunaldietako sortzaile zenbaitek zuen literatura fantastiko-
rako joera baztertua da ia erabat, eta gizarte-klase ertainen gatazka egunerokoak 
jorratzen dituen errealismoa da nagusi gazteen literaturan, eredu iparramerikarrei 
jarraitzen diena. Esperimentazio narratiboak ere ez du erakargarritasun handirik 
gazteentzat, indarra istorioan ezartzen duen hizkuntza literario lauagoa baita nagusi, 
nahiz bestelako bideak ere (metaliteratura, autofikzioa, fragmentazio narratiboa eta 
abar) urratu dituzten idazle gazte zenbaitek. Poesiari bagagozkio, berriz, azken ha-
markadetan eredu izandako abangoardia historikoen ekarria oraindik ere oso kon-
tuan izatekoa da poeta gazteen artean, nahiz zabaltzen doan poesia molde narratibo-
ago eta eskuragarriago bat ere (askotan,  jendaurreko emanaldiekin lotutakoa). 

 

Joera errealista nagusi horretan jorratzen diren gaiei helduz gero, 
ugari dira (narratiba laburrean bereziki), bikote-harremanez, familia barruko 

gatazkez, eta oro har eguneroko gatazka txikiez diharduten lanak, nahiz badiren 
bestelako gai eta gatazkak (immigrazioa, lan arazoak, genero-rolak, gatazka poli-
tikoa, gerra zibila…) fikzionatzen dituzten obrak ere. Idazle nagusiagoen obrekin 
alderatuz gero, badirudi euskal gatazka politiko, armatu edo identitarioak presentzia 
apalagoa, bigarren mailakoagoa duela idazle gazteagoen lanetan. Istorioen testuin-
guru espazio tenporal gisa funtzionatzen du maiz gatazkak; kontakizunaren osagai 
garrantzitsua da sarri, baina ez hari eta kezka narratibo bakarra. Agian honekin lo-
tuta, ugalduz doa halaber kontakizunak espazio deslokalizatu eta globalizatuan, ez-
identitarioetan kokatzeko joera ere.

8 post-it EUSKAL IDAZLE GAZTEEN LITERATURAZ (II)

1970tik aurrera jaiotakoak:
39. Igartua, Ivan   (1972)
40. Iturriaga, Unai   (1974)
41. Izquierdo, Fertxu   (1975)
42. Iztueta, Ibai (1977) 
43. Jaio, Karmele   (1970)
44. Jimenez, Irati   (1977)
45. Kaltzada, Pili   (1970)
46. Ladron Arana, Alberto   (1972)
47. Landabaso, Goizalde   (1970)
48. Larretxea, Hasier   (1982)
49. Lauzirika, Txili (1975)
50. Luzarraga, Asel   (1971)
51. Madina, Itziar   (1974)
52. Magdalena, Peru   (1980)
53. Maia, Jon   (1972)
54. Morillo, Fernando   (1974)
55. Olaizola, Alaitz   (1975)
56. Ormaetxea, Unai (1974)
57. Osoro, Jasone   (1971)
58. Otxoteko, Pello   (1970)
59. Padron, Jose Luis   (1970)
60. Peruarena, Mikel   (1978)
61. Rodriguez, Eider   (1977)
62. Rozas, Ixiar   (1972)
63. Sarasola, Beñat   (1984)
64. Serrano, Asier   (1975)
65. Suarez, Castillo   (1976) 
66. Tijero, David   (1974)
67. Torre, Gorka   (1974) 
68. Uribe, Kirmen   (1970) 
69. Urkizu, Urtzi   (1975) 
70. Urrutikoetxea, Urtzi   (1977)
71. Zelaieta, Edu   (1973)
72.Zubeldia, Maialen (1978)
73. Zubeldia, Mikel   (1972)
74. Zuberogoitia, Aitor   (1972)
75. Zubiri, Harkaitz   (1977)

Tematika

Generoa 

(gender)

Estetikak

Generoa 

(genre)
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Katixa Agirre Jon Aiastui Ignazio Aiestaran Uxue Alberdi 
Joan 

Aldamizetxebarria 

Gaizka 
Amondarain Ur Apalategi Uxue Apaolaza Nora Arbelbide Bertol Arrieta

Gotzon 
Barandiaran Eneko Barberena Jon Benito

Garikoitz 
Berasaluze Eneko Bidegain

Leire Bilbao Xabi Borda Harkaitz Cano Unai Elorriaga Irati Elorrieta
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Anjel Erro Igor Estankona Xabier Etxabe Gonzalo Etxague
Xabier Etxaniz 

Rojo

Hedoi Etxarte
Aitziber 

Etxeberria Martin Etxeberria Xabier Etxeberria Julen Gabiria

Xabier Gantzarain Lander Garro Jon Gerediaga Garazi Goia Sonia Gonzalez

Aritz Gorrotxategi Oier Guillan Iñaki Gurrutxaga Ivan Igartua Unai Iturriaga
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Fertxu Izquierdo Ibai Iztueta Karmele Jaio Irati Jimenez Pili Kaltzada

Alberto Ladron 
Arana

Goizalde 
Landabaso Hasier Larretxea Txili Lauzirika Asel Luzarraga

Itziar Madina Peru Madgalena Jon Maia Fernando Morillo Alaitz Olaizola

Jasone Osoro Pello Otxoteko Jose Luis Padron Mikel PeruarenaUnai Ormaetxea
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Eider Rodriguez Ixiar Rozas Beñat Sarasola Asier Serrano Castillo Suarez

David Tijero Gorka Torre Kirmen Uribe Urtzi Urkizu

Harkaitz ZubiriEdu Zelaieta Maialen Zubeldia Mikel Zubeldia Aitor Zuberogoitia

Urtzi 
Urrutikoetxea

IDAZLE EZ DIREN IDAZLEAK
 Zerrenda honetan ez dira sartu idazle ez diren idazleak: kazetariak, itzultzaileak, kantariak, 
bertsolariak.
 Euskara hutsean argitaratzen den egunkaria bakarreko langile gehienak oso gazteak dira.  Batez 
besteko adina 30 urte ingurukoa da eta. Eta gauza bera esan daiteke irratigintzan ari diren kazetariez. 
 Bestalde, ahozko literaturan jarduten duten bertsolariak gazte-gazteak dira, eta belaunaldi be-
rrikoak 13-14 urte baino ez dituzte bertsoak plazaz plaza kantatzen hasten direnean.
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1970-1985an jaiotako 75 
idazletik 21 emakumeak 
dira

1970-1974 tartean 34 
idazle jaio ziren, eta 
horiek dira liburu gehien 
idatzi dutenak

Itzulpena: I. Mendiguren & Sarah J. Turtle 
 Diseinua: L. Mintegi
pen@euskalpen.org
www.euskalpen.org

BASQUE PEN
Aoiz Plaza, 1.

48015 Bilbao. Bizkaia
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GAZTEEN LITERATURA ZENBAKITAN

ITZULI DIREN LIBURUAK

10 idazleren liburuak itzuli 
dira eta, egun, gaztelaniaz, 
frantsesez, ingelesez, 
alemaneraz eta errusieraz 
irakur daitezke

Gehienek liburu bat edo 
bi idatzi ditu, baina 6 
idazlek dozenatik gora 
liburu ditu argitaratuta

Ur APALATEGI
*Las relaciones imperfectas (2001) ed. Hiru. Gaztelaniaz

Leire BILBAO
*Poesia di que è di la (2008) on-line ACE. Italieraz.

Harkaitz CANO
*Enseres de ortopedia inútil (2002) ed. Hiru. Gaztelaniaz
*La interpretación de los temblores  (2004) ed. Atenea. 

Gaztelaniaz
*El puente desafinado: baladas de New York (2003) ed. 

Erein. Gaztelaniaz.
*Jazz y Alaska en la misma frase (2004) Ed. Seix Barral. 

Gaztelaniaz.
*El filo  de la hierba (2006) Alberdania, (2007) ed. Roca. 

Gaztelaniaz.
*Nemmeno questo racconto finirà con un valzer (2008) 

on-line Susa. Italieraz.
*El Mar en la cocina (2008) MacMillan. Gaztelaniaz.
*O mar na cociña (2008) MacMillan. Galizieraz.
*Beluna jazz (2008) ed. Azbooka. Errusieraz.
*Alguien anda en la escalera de incendios (El Gaviero, 

2008). Gaztelaniaz.

Unai ELORRIAGA
*Un tranvía en SP (2003) ed. Alfaguara. Gaztelaniaz.
*El pelo de Van't Hoff (2004) ed. Alfaguara. Gaztelaniaz.
*Lucas oder Der Himmel über Nepal  (2005) ed. Schöf-

fling & Co. Alemaneraz.

*Un tram a s.p (2007) ed. Gran Via. Italieraz.
*Le piante, per esempio, non bevono caffelatte (2007) 

ed. Gran Via. Italieraz.

Sonia GONZALEZ
*Poesia di que è di la (2008) ed. On-line ACE. Italieraz.

Fernando MORILLO
*Gloria mundi (2005( ede. Ttarttalo. Gaztelaniaz.

Jasone OSORO
*Desnudos (2002) ed. Seix Barral. Gaztelaniaz.

Eider RODRIGUEZ
*E di lì a poco, oggi (2008) ed. on-line Sus. Italieraz.

*Y poco después ahora (2007) ed. Ttarttalo. Gaztelaniaz

*Carne (2008) ed. 451 Editores. Gaztelaniaz.

Ixiar ROZAS
*Negutegia (2008) ed. Le Nubi. Italieraz.
*Luego les separa la noche (2003) ed. Erein. Gazteleraz.

Kirmen URIBE
*Mientras tanto, dame la mano (2004) ed. Visor. Gazte-

laniaz
*Meanwhile, Take My Hand (2006) ed. Graywolf Press. 

Ingelesez
*En attendant, donnez-moi la main (2006) ed. Le Castor 

Austral. Frantsesez
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