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E
uskal literaturan ikuspegi femi-
nistatik aurrerapausoak egon 
dira azken urteetan, bistakoa da 
hori. Baditugu idazle handi ba-
tzuk, badugu kontutan hartzeko 
presentzia feminista editoriale-
tan, baditugu irakurle talde femi-

nistak herrialde guztietan”. Oinarri horri 
balioa eman nahi izan dio Amaia Alvarez 
Uriak, oraindik egiteko asko dagoela iri-
tzi arren. Duela hamabost urtetik euskal 
literaturaren sarea teoria feministaren 
jostorratzaz josten diharduen Sareinak 
taldeko kide da Alvarez, eta aipatutako 
aurrerapausoak kontutan harturik, ba-
dirudi zuzen eman dituztela puntadak. 
“Gure sarea, gure literatura zulatuta na-
baritzen dugu eta, gehienetan, emaku-
meen izenak, liburuak eta lanak amiltzen 
dira zulo horietatik”, zioten 2007an, sor-
tzearekin batera. Gaur-gaurkoz jostorra-
tzek behar-beharrezko izaten jarraitzen 
badute ere, bistakoa da aurrerapena, eta 
Literaturzale Feministen Topaketak dira 
bilakaera positibo horren adierazle esan-
guratsuetako bat. 

Sareinak ari da uztailaren 1ean eta 2an 
Gasteizko Emakumeen Etxean gauzatuko 
diren topaketak antolatzen. Ohartzeke, 
orain hamabost urte abiatutako ibilbideak 
eraman ditu horretara, Alvarezek azaldu 
duenez. Emakumeek euskal literaturan 
egindako lana “ikusgarri egin, baloratu, 
zabaldu eta partekatzeko” eta periferi-

koak ziren zenbait gai literaturaren bidez 
erdigunera eramateko xedez,  urtean 
behin hitzaldi edo mahai-ingururen bat 
antolatzen hasi ziren Euskal Herriko txo-
ko ezberdinetan, bizpahiru idazle batuz 
bakoitzean. Formatu hori omenaldiekin 
tartekatzen hasi ziren 2017an, Marijane 
Minaberri hiltzean haren omenez zerbait 
egitea lehenetsi baitzuten; Alduden egin 
zioten oroimen ekitaldia, jaioterri zuen 
Bankatik gertu, Adur euskara taldeare-
kin elkarlanean. 2019an, Mayi Peloten 
heriotza tarteko, berriz errepikatu zuten 
omenaldi formatua, Baionako Zizpa gaz-
tetxean zendu berria omenduz. 2020an 
mahai-inguruen formatura itzultzekoak 
ziren, argitaletxe eta liburu-denda femi-
nistak Iruñeko Katakraken biltzeko as-
motan baitzebiltzan, baina pandemiak 
zapuztu zituen haien asmoak. Alabaina, 
testuinguru horretan sortu zen Literatur-
zale Feministen Topaketetan gorpuztuko 
zen hazia. “Ez genuen egin mahai-ingurua, 
baina euskal literaturaren sisteman eragi-
le feminista berriak zeuden, eta bazegoen 
horiek saretu, elkartu eta partekatzeko 
beharra. Hala sortu ziren online topaketa 
batzuk”. Topaketa horiek bi urtez luzatu 
diren elkarrizketei eman zieten bide, eta 
hortik jaio zen topaketa presentzialak egi-
teko gogoa, azaleratu baitzen “euskal lite-
raturako feministak elkartzeko eta hitz 
egiteko beharra”. Editore, idazle, irakas-
le, irakurle, kultur-kritikari… urte parea 

iraun duen prozesu horretan euskal lite-
ratur sistemaren eragile feminista ugarik 
parte hartu du. 

Topaketen bi egunak berdintsu egitu-
ratu dituzte: goizak mahai-inguruei es-
kainiko zaizkie, eta arratsaldeak lantegiei, 
kaferako eta bazkaritarako atsedenaldiak 
tarteko. Topaketei irekiera emango diete 
sarrera ekitaldiak eta Sareinaken sortzai-
leetakoa den Iratxe Retolaza literatur-kri-
tikari eta irakaslearen sarrera-hitzaldiak. 
Ostean, kaferako tartea eta gero, argita-
letxe eta liburu-dendak bilduko dituen 
mahai-inguruak hartuko du tokia, eta 
mahai bueltan eseriko dira Susako Leire 
Lopez Ziluaga, Katakrakeko Nerea Fillat 
eta Consonniko Maria Mur. Mahai-inguru 
horrek, Sareinakeko kide Gema Lasartek 
Hala Bediri adierazi bezala, azken urtee-
tan euskal literaturan jazo den fenomeno 
bat bistaratzen du: emakume editoreen 
presentzia areagotu izana. “Argitaletxee-
tan emakume editorerik ez dugu izan 
oraintsu arte. Eta non erabakitzen da 
zer publikatuko den, zer izango den edo 
ez den izango literatura unibertsala, zer 
den literatura ona eta txarra? Hori gizo-
nezkoek erabakitzen dute ia beti”. Baz-
kalosteko lantegiek emango diete lehen 
eguneko egitarauari jarraipena, eta parte 
hartzaileek aukeratu egin beharko dute 
aldi berean egingo diren hiruen artean: 
Kritika (Andrea Vides eta Gema Lasarte-
ren eskutik), Irakaskuntza (Katixa Dolha-
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re-Zaldunbidek eta Amaia Alvarez Uriak 
gidatua) eta Hedabideak (Oihana Arana 
eta Leire Vargasekin).

Bigarren eguna genealogien mahai-in-
guruarekin hasiko da. Karmele Jaio, Laura 
Mintegi eta Itziar Ugarte jarriko dituzte 
elkarrekin solasean, belaunaldien arteko 
elkarrizketa bultzatu asmoz. Ondoren, 
irakurle talde feministen mahai-ingurua-
ren txanda izango da, eta Ainhoa Alda-
zabal, Iratxe Retolaza eta Ines Castiella 
arituko dira hizlari gisa. Lehen eguneko 
mahai-inguruak bezala, honek ere bista-
ratzen du euskal literaturan azken urtee-
tan jazotako beste fenomeno esanguratsu 
bat, Lasarteren arabera: irakurle talde 
feministen indartzea. Bazkaltzeko tar-
tearen ostean Ilustraziotik eta Antzerkitik 
lantegiak egingo dira (Maite Caballero 
eta Paula Estevezen eskutik lehena, eta 
Amancay Gaztañagaren eskutik bigarre-
na), jendea literaturari beste toki batetik 
begira jartzeko xedez. Eta eguna eta topa-
ketak ixteko, omenaldia egingo diete Itxa-
ro Bordari, Mariasun Landari eta Arantxa 
Urretabizkaiari. “Haiek abiatu zuten eus-
kal literaturan emakume idazleen presen-
tzia. Gehiago ere badaude –Laura Mintegi, 
Aurelia Arkotxa, Nerea Azurmendi, Amaia 
Lasa…–, baina guk gaur egun oraindik in-
dartsu idazten ari diren hiru horiek hau-
tatu ditugu”, azaldu du Lasartek.

Topaketen helburu oinarrizkoena da 
bultzatzea euskal literaturaren bueltan 
orbitatzen dabiltzan feministak bildu 
eta ezagutu daitezen, behin hori lortuta 
harago doazen helburuak planteatze-
ko. Hala nola, euskal literaturaren diag-
nosia egitea, eta “diagnosi horretatik 
abiatuz zirrimarratzen hastea etorki-
zunera begirako helburuak, estrategia, 
bide-orria”. Horiek lirateke topaketen 
helburu nagusiak, Alvarezen hitzetan. 
“Ikusi beharko da zein erronka ditugun, 
zer lortu nahi dugun, zein norabidetan 
nahi dugun arraun egin”. Baikor agertu 
da, topaketetan parte hartuko dutenen 
rol askotarikoak kontutan hartuta –edi-
tore, irakurle, idazle…– diagnosi abera-
tsa egin daitekeela iritzirik; aniztasun 
horrek ahalbidetzen baitu eremu ezber-
dinetatik behatzea iraganari, orainari 
eta etorkizunari, euskal literaturaren 
perspektiba poliedrikoa lortuz. 

Topaketak erabakigarri izango dira, 
beraz, euskal literaturaren norabide fe-
minista marratzeko. Ikusi beharko da 
zein bide hartzea erabakiko den, baina 
bere aldetik, hartuko lituzkeen zenbait 
bide elkarbanatu ditu Alvarezek. Bate-
tik, “betikoak” bezala izendatu dituenei 

egin die erreferentzia: “Ikusgarritasu-
na, balorazioa, aurreiritziak eta usteak 
salatzea, feministen artean saretzea, el-
karlaguntza sustatzea…”. Baina horiez 
gain, aipatu du sakontasun gehiagorekin 
azaldu duen besterik ere: literaturaren 
zentzu kolektiboari balioa eman eta sus-
tatzea. “Literaturan asko hitz egiten da 
bakardadeaz. Esaten da bakardadean 
egiten duela lan idazleak, baita edito-
reak ere, eta bakarrik irakurtzen duela 
irakurleak. Ez zaio taldeari erreferen-
tziarik egiten. Baina idazlea ez dago 
bakarrik, beti ditu irakurleak, edo sor-
kuntza prozesuan blokaturik dagoenean 
hitz egiteko pertsonaren bat, eta ingu-
ruan ikusten duenetik eta ikasitakotik 

edaten du bere lanak. Eta irakurleekin 
berdin; liburua bakardadean irakurri 
arren, gero komentatu egiten du irakurle 
taldean, edo lagun artean, edo familian, 
edo bikotearekin, edo amorantearekin… 
Beraz, ikuspegi feminista batetik, talde 
lan hori aldarrikatzea izan daiteke hartu 
dezakegun bide bat”. Alvarezen begie-
tara, liburu baten irakurketaren alderik 
politena irakurle gisa bizi duzun espe-
rientzia da, eta hori aberasteko modua 
da esperientzia partekatzea. Zentzu ho-
rretan, Euskal Herri mailako dimentsioa 
duen esperientzien partekatzea izango 
denez gero, Literaturzale Feministen 
Topaketek badute aberasgarri izateko 
potentziala.  


