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Gaur egun ohiko bihurtu da memoriari buruz mintzatzea, idaztea, 
entzutea, irakurtzea eta eztabaidatzea. Memoria gako-hitz izan da 
azken bi hamarkadetan, ehunka albiste eta artelanen ardatz. Gaia pil-
pilean dago eta iraganaren zama, etorkizunerako oztopoak, gerrak, 
nortasuna, memoria kolektiboa eta abar dira lapikoko osagaiak.  

1936ko Gerra Zibila amaitu zela 75 urte inguru pasa badira ere, 
oroitzeko premia dago. Gerra Zibilak ez ezik, iragan hurbilean euskal 
gatazkak utzitako zauriak ere badira gurean. Gertaera samingarri 
horiek gogoratu eta lekukotasuna ematearen eskubidea eginbehar 
bihurtzen da halakoetan. Historia ofiziala garaileek kontatua izan 
da luzaroan, baina esan liteke, historia hori ezabatzen, osatzen, 
birsortzen ari dela. Narrazio beti bat bakarretik ñabarduraz beteriko 
narrazioetara egin da jauzi, eta ez soilik historiografiaren aldetik. 
Batzuek aldarrikatzen duten “errelato bateratu” bakarraren ordez 
kontakizun ugari izatea beti da aberasgarria, etorkizunaren eta 
egiaren mesedetan. Halakoetarako aukera paregabea eskaintzen du 
literaturak, bitarteko poetikoez baliatuz, ezkutatutako gertaeretan 
arakatu eta irakurlearen iraganarekiko jarrera kritikoa bultzatzen 
baitu. Kritiko literario ezberdinen ahotsak biltzen dituen liburu 
honetan Gerra Zibilaz eta euskal gatazkaz diharduten narrazioak 
hartu dira hizpide. Amaia Serrano Mariezkurrena (arg.)
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