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Ez dago kritikarik Euskal Herrian. Maiz errepikatutako baieztapen 
horren inguruko kezka du liburu honek abiapuntu. Ez den zerbaiti 
buruz ari al gara euskal kritikaz aritzean? Baikorrak al dira euskal 
literaturaren gaineko kritika guztiak? Zertan aldatu da kritika 
azken urteetan? Galdera horiei erantzun nahirik 1975etik 2005 
urtera bitarteko hedabide idatzietako euskal literaturaren kritika 
aztertzen du liburu honek, ikuspegi soziologikotik. 

 Era beran, kritikak literatura euskaldunaren gainean 
sortutako diskurtsoari erreparatu dio Ibon Egañaren lanak: zein 
irizpide estetiko eta ideologiko gailendu diren, literaturaren zein 
kontzepzio hobesten den eta, finean, euskal literaturaren gaineko 
zein irudi eraiki duen hedabideetako kritikak. Euskal testuingurutik 
harantzago, literatur kritikaren funtzioaz eta izaeraz, XXI. mendean 
kultur kritikak izan behar lukeen lekuaz gogoeta egiteko gonbita 
ere izan nahi du liburu honek.  

Ibon Egaña Etxeberria (Urnieta 1981). Literatur kritikari eta irakaslea, 
Euskal Filologian doktorea da (EHU). Euskal literatura garaikideari buruzko 
hainbat ikerketa plazaratu ditu liburu eta aldizkarietan. Besteak beste, bi 
libururen koordinatzailea da: Maldetan sagarrak. Euskal gatazka euskal 
literaturan (2006) eta Desira desordenatuak. Queer irakurketak (euskal) 
literaturaz (Utriusque Vasconiae 2010). Prentsako literatur kritikan ere 
badihardu 2001etik. Egun, Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolako 
irakaslea da.
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Ibon Egaña Etxeberria
1. Diglosia eta euskal literatura

Jon Kortazar
2. Malkoen mintzoa.  
Arantxa Urretabizkaia eta eleberrigintza

Iratxe Gutierrez Retolaza
3. Euskal kritikaren lehen saioak

Paulo Iztueta
4. Euskal literaturaren historia laburra

Nikolas Ormaetxea “Orixe”
5. Testu hautatuak estetikaz

Orixe, Aitzol, Lauaxeta
6. Autoitzulpengintza euskal  
haur eta gazte literaturan

Manu Lopez Gaseni
7. Belaunaldi literarioak auzitan

Ur Apalategi
8. Animalia disekatuak

Iban Zaldua
9. J. Sarrionandiaren ipuingintza.  
Zuhaitz erromesa

Jon Kortazar
10. Euskal idazleen belaunaldiez

Paulo Iztueta
11. Komatxo artean 1.  
Elkarrizketa literarioak 2000-2006

Mikel Asurmendi
12. Komatxo artean 2.  
Mahai-inguruak 2002-2006

Mikel Asurmendi
13. Postmodernitatea kontagintzan

Jon Kortazar
14. Literatura eta ideologia

Xabier Etxaniz Erle
15. Lauaxeta. Oihartzunak

Miren Billelabeitia
16. Desira desordenatuak

Ibon Egaña (arg.)
17. Tatxatuaren azpiko nazioaz

Ibai Atutxa
18. Bitartean New York

Jon Kortazar
19. Euskal literaturaren historiaren historia

Jon Casenave
20. Kanonaren gaineko nazioaz

Ibai Atutxa
21. Euskal prosa aztertuz. Kritiko berrien ahotsa

Jon Kortazar (arg.)
22. Gatazken Iorratzak

Jon Kortazar, Amaia Serrano Mariezkurrena (arg.)
23. Entseiukarrean, Artea & Poesia & Literatura

Amaia Iturbide Mendinueta
24. Itsasoa da bide bakarra, sarronandia irakurriz

Eider Rodriguez
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