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Laburpena || Artikuluak Literaturari eta hogeigarren mendeko hondamendi historikoei buruzko
azterketak Literatura Konparatuaren gaien errepertorioaren barruan ote dauden hausnartzen du,
eta zehazki, kontzentrazio esparruen eta erbesteko lekukotasunezko Literaturari dagokionez.
Diziplina arlo horretako Literatura eta Historia eta erbeste Literatura azterketen aurrekariak
esploratzean jartzen du arreta. Horrela, proposatzen du lekukotasunezko Literaturari ikuspuntu
konparatistaren berezko bi irizpideren bidez heltzeko aukeran oinarritzea, testuen analisia
aberasteko balioko dutelako: diziplinartekotasuna eta zeharkakotasuna.
Gako-hitzak || Literatura Konparatua | Historia | hondamendi historikoak | kontzentrazio
esparruak | erbestea | lekukotasuna.
Abstract || The article reflects on the relevance of studies about literature and twentieth century
historical catastrophes for Comparative Literature, particularly in regard to testimonial literature of
concentration camps and exile. The article explores antecedents in disciplines such as Literature
and History and Literature of Exile. It also proposes to approach testimonial literature from two
comparative perspectives that enrich the analysis of texts: interdisciplinarity and transversality.
Keywords || Comparative Literature | History | Historical Catastrophes | Concentration Camps |
Exile | Testimony.
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Ikerketa konparatista Literaturaren eta hogeigarren mendean zehar
hainbat egoera sozio-kulturaletan2 gertatutako hondamendi historikoen
–politiko, sozial eta kulturalen– arteko harremana aztertzen hasi zen
duela zenbait urte. Harreman horretan bistaratzen den azterketaeremu posible bat lekukotasunezko Literatura da, hogeigarren
mendeko gerra-gatazka eta prozesu totalitario eta diktatorialetan
zehar lekukoek bizitako esperientziak kontatzen dituen idazkera
mota bat. Gatazka eta prozesu horien adibide dira, esaterako, bi
mundu gerrak, Alemaniako nazionalsozialismoa, Espainiako Gerra
Zibila eta ondorengo diktadura frankista, Errusiako estalinismoa eta
Hego Konoko eta Latinoamerikako beste herrialdetako diktadura
militarrak, hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan.
Literatura mota hori osatzen duten diskurtsoek Estatuaren aparatuek
testuinguru horietan finkatutako logika errepresiboen berri eman dute.
Aparatu horiek giltzapetu eta baztertzeko hainbat moduren bidez
aritu dira, adibidez, erbestea eta kontzentrazio esparruak erabilita.
«konfinamendu-esparru», «atxilotze zentro klandestinoak» edo
«deuseztatze-esparru» ere deituak, ezarri ziren egoera politiko edo
historikoaren arabera. Egoera horiek guztiek konstituzio-bermeei eta
gizakien osotasunari kalte egin diete, eta errepresentazio literarioan
hedatu da, lekukotasunezko Literatura deiturikoari bide emanez.
Artikulu honek helburu du autoreen erbestealdian zehar edo ondoren
idatzitako kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturari buruzko
azterketa oinarritzea Literatura Konparatuari datxekion gaien
errepertorioan, berezko ezaugarriak kontuan hartuz gero, testu
horiek zeharka eta diziplinartekotasunez azter baitaitezke, testu
horien interpretazioa aberasten duen metodologia konparatistaren
berezko ikuspuntua. Horrela, gaur egun erbesteko Literatura eremu
konparatistan ibilbide garrantzitsua duen ikerketa gai bat denez,
autore-lekukoak kontzentrazio esparruan bizitakoaren berri ematen
duen lekukotasunezko Literatura, multzo handiago horren barruko
azpi-sistematzat har daiteke.

OHARRAK
1 | Artikulu hau «Exilio, campos
de concentración y testimonio:
aportes comparatistas para
el estudio de la narrativa
testimonial concentracionaria
en España y Argentina
(siglo XX)» izeneko ikerketa
proiektu batetik sortu zen,
Argentinako Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas
y Técnicasek (CONICET,
Argentina) babestua 2012ko
maiatzetik aurrera.
2 | Literatura eta
hondamendiko historikoei
ekiten dien azterketa batek
azkeneko urteetako, –hogeita
batgarren mendeko lehen
urteetako– gatazka armatu eta
kontzentrazio egoeretaraino
zabaldu behar duen arren,
artikulu hau hogeigarren
mendean zehar testuinguru
desberdinetan jarraikortasuna
izan zuten prozesu totalitario
eta diktatorialetara mugatzen
da.
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0. Sarrera

1. Hogeigarren mendea, hondamendi historikoen
mendea: kontzentraziozko lekukotasunezko Literatura
Hogeigarren mendea hondamendi historiko, politiko eta sozial
handien garaia izan zen, gizartearen zati handi bat suntsitzeraino
iritsi zirenak munduko hainbat lekutan. Mendebaldeko munduak
aurre egin zien bi mundu gerra, gerra zibil, diktadura eta gobernu
totalitario europar, latinoamerikar, asiar eta afrikarrei. Hondamendi
horien ondorioek gizakien osotasunari sakonki egin zioten kalte,
konstituzio-berme eta eskubide osagarriei dagokienez, eta erbeste,
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Mendearen puntu gorena Hirugarren Reich alemaniarrean gertatu
zen, nazi deuseztatzea jazo zenean, erailketa sistematiko eta
industrializatua, zeinaren garrantziak gizadiaren norabidea aldatu
zuen gertaera erabakigarri bihurtu baitzuen. Zygmunt Baumanek
azaltzen du Holokaustoak berretsi zuela Modernotasunaren
proiektuaren porrota, garai bat non aurrerapenaren bermea Estatuak
aurrera eramandako prozesu zibilizatzailean jarri baitzen. Prozesu
horrek gorputzen ulergarritasun, erabilgarritasun eta manipulazio
osoa zekarren, beraz ezezaguna eta kanpokoa zenak baztertuta
geratu behar zuen. Filosofoak dio,
en cuanto el proceso civilizador completase su labor, no quedarían
rincones oscuros, agujeros negros de ignorancia, áreas grises de
ambivalencia ni guaridas inmundas en las que pudiera refugiarse la
incertidumbre más salvaje. De hecho, el Estado moderno tenía como
objetivo gestionar los asuntos humanos mediante la exclusión de todo
aquello que resultara imposible de administrar y que, por lo tanto, fuera
indeseable. (Bauman, 2010: 22)

Dagoena mendean hartzen eta arraroa edo desberdina, eta beraz,
zitala, litzatekeen edozer bereizten tematzeak hogeigarren mendeko
nazionalismoen garapena piztu zuen, muturrean eduki zituztenak
Adolf Hitlerrek abiarazitako politikak Estatu alemaniarraren buru
zenean, Bigarren Mundu Gerran. Bere helburua komunitate bat
osorik eta sistematikoki ezabatzea zenez, Baumanek gertakari hori
honela definitu zuen: ««asesinato categorial» sin precedentes, es
decir, la aniquilación física de hombres, mujeres y niños por su
simple pertenencia (real o atribuida) a una categoría de personas
indigna del orden pretendido y contra la que, por ese motivo, se dicta
(por vía sumaria) una sentencia de muerte» (2010: 22). Kategoria
horien artean ez zeuden juduak soilik, baizik eta deuseztapena
jasan zuten gizatalde guztiak, maila handiago edo txikiagoan: ijitoak,
homosexualak, ahalmen urrikoak eta preso politikoak, besteak beste.
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migrazio, errepresio, tortura eta genozidiotan laburbildu daitezke.

Nazionalismo alemaniarrean eta Europako eta Latinoamerikako
gobernu diktatorialetan zehar hondamendi horiek guztiak lotzen
dituen gertakari baten presentzia errepikaria izan da, hogeigarren
mendea zeharkatu baitu bere luzera osoan. Kontzentrazio esparruak
dira gertajari hori, pertsonak giltzapetzen ziren espazio bat haien
berme konstituzionalak kenduz. Kontzentrazio esparruak sortzen
hasi ziren salbuespen-egoera, larrialdi une edo ezohiko egoeretan
bakarrik ezartzen dena, arau bilakatzen denean. Horregatik, Giorgio
Agambenek azaltzen duen moduan, zera da, «porción de territorio
que se sitúa por fuera del orden jurídico normal, pero que no por eso
es simplemente un espacio exterior», baizik eta ordena juridikoaren
barnean dago bere bazterketa propioaren bidez. Agambenek zera
ondorioztatzen du, «lo que de esta forma queda incorporado sobre
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Y precisamente: empujado por la sed le he echado la vista encima a un
gran carámbano que había por fuera de una ventana al alcance de la
mano. Abrí la ventana, arranqué el carámbano, pero inmediatamente se
ha acercado un tipo alto y gordo que estaba dando vueltas afuera y me
lo ha arrancado brutalmente.
- Warum?- le pregunté en mi pobre alemán
- Hier ist kein warum (aquí no hay ningún porqué)- me contestó,
echándome dentro de un empujón.
La explicación es sencilla, aunque revuelva el estómago: en este
lugar está prohibido todo, no por ninguna razón oculta sino porque el
campo se ha creado para ese propósito. (Levi, 2005: 50)

Primo Levik argitzen duen moduan, elkarbizitzaren ohiko logiken
arbitrariotasuna eta etenaldia esparruaren elementu osagarriak
dira. Azkeneko diktadura militarreko (1976-1983) atxilotze zentro
klandestinoei buruzko argentinako lekukotasunezko narratibak
ezaugarri horiek dituen kontzentrazio espazioa deskribatu du,
Mario Villani eta Fernando Reatiren Desaparecido. Memorias de
un cautiverio (2011) testuak erakusten duen moduan. Bertan,
legezko kartzela baten eta kontzentrazio esparru baten arteko
desberdintasunak ezartzen dira:
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todo en el orden jurídico es el estado de excepción» (2010: 39).
Ezaugarri horregatik, esparrua ez da kartzela-sistematik edo ohiko
legezko arauetatik sortzen, baizik eta gerra-legean du bere jatorria.
Si esto es un hombre-n, Primo Levik definizio hau argi eta garbi
geratzen den gertaera bat kontatzen du:

En las cárceles legales por lo general hay una clara demarcación entre
el territorio de los presos y el espacio de los guardias: estos raramente
entran en los pabellones donde viven aquellos. En los campos
clandestinos, esas fronteras no existen […] En la vida diaria de los
campos los guardias se comportan con los prisioneros como si fueran
insectos a los que pueden aplastar, pero también pueden, de a ratos,
tratar a los que someten a trabajo esclavo como si fueran compañeros:
juegan con ellos al truco, les cuentan cosas de su vida, cantan y tocan
la guitarra con ellos. (Villani, 2011: 49)

Zenbait eskubide zibil mugatzen dituen beste egoera bat gizartearen
sektore zehatz baten irteera behartua da –erbestea–, herritarren eta
botere hegemonikoaren arteko konfrontazio ideologiko eta politiko
baten ondorioz. Irteera hori gertatzen ez bada, delako pertsona
ahultasun posizioan geratzen da bere askatasuna mugatzen duten
eta, batzuetan, bere bizitza erasotzen duten errepresalia posibleen
aurrean. Hori baieztatzen du Javier Sánchez Zapaterok, erbestea
eta jatorrizko herrialdetik urrundu beharreko beste egoera batzuk
bereizten dituenak:
[El exiliado] no sólo está obligado a vivir lejos de su país, sino que
además no puede volver mientras persistan las causas que provocaron
su marcha. La imposición, directa o indirecta, de la partida y la
imposibilidad del retorno se convierten así en las características que
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Erbesteak agerian uzten du subjektuak herrialdearekiko duen
loturaren eta bere jarrera ideologikoaren arteko gatazka, azkeneko
hori botere politiko instituzionala mantentzen dutenen kontrakoa
edo dibergentea baita. Indarren oreka ezaren aurrean, subjektua
bere herrialdearen mugetatik kanpo botatzen dute nahitaez eta bere
bizitza berrasi behar du berea ez den herrialde batean. Espazio
berrira batzeak hamaika gatazka sortzen dizkio, jatorria lurralde
dislokazioan dutenak. Horren eraginek bere bizitzaren eta etorkizun
proiektuaren ekintza guztietan dute eragina.
Hala kontzentrazio esparruak nola erbestea pertsonen bizitzako
normaltasuna azpikoz gora jartzen eta haien osotasun moral eta
gizatiarra mehatxatzen duten esperientziak dira, lekukoak haien
espaziotik erauzi baitituzte eta lotura bat ezarri ezin duten eta nahi
ez duten beste espazio batean sartu baitituzte. Haien erreferentzia
inguruez gabetu dituztenean, identitatea kaltetuta eta bizitza ziklo
bat derrigorrez amaituta ikusten dute. Subjektu horientzat idazketa
erresistentzia tresna bat, ihesbide bat eta bizipen traumatiko hori
garatzeko bitarteko posible bat bilakatzen da.
Bi egoerek –kontzentrazio esparruetan egotea eta erbestea–,
konbinatuta gertatu ohi direnek, lekukoen esperientzia pertsonalak
kontatzen dituen eta biziraun duena eszenaren erdian kokatzen
duten idazketa mota bat sortu dute: lekukotasunezko Literatura,
obra, genero eta autore heterogeneoek osatzen dutena. Gaingiroki,
Literatura mota horren corpusa hainbat fikzionalizazio mailatako
testuez osatzen da, idazkeraren zero maila dei daitekeen horretatik
hasten direnak, hau da, gehieneko erreferentzialtasuna helburu
duen errepresentaziotik; eta esperientziaren garatze fikzionalizatu
edo gauzatze estetikoraino doazenak, non autoreak zenbait marka
autobiografiko filtratzen dituen. Primo Leviren lehendabiziko obra,
Si esto es un hombre (1947), Shoahren Literaturaren arloan kokatu
daiteke; aldiz, bigarrengoen artean Sin destino (2002) aipatu
daiteke, besteak beste, autoreak berak, Imre Kerteszek, eleberri
gisa sailkatua. Aniztasun horren beste adibide batzuk kontzentrazio
esparru frantsesetako lekukotasun multzoan ikus daitezke, hala
nola erreferentzialagoak diren obrak, adibidez, Vicente Fillolen Los
perdedores: memorias de un exiliado español (1973), edo Max
Auben Manuscrito cuervo (1951), non autoreak baliabide literario
eta artifizio ugari erakusten dituen kontzentrazioko esperientzia
kontatzeko. Halaber, Literatura mota hori genero eta azpi-genero
anitzek zeharkatzen dute: ipuinek, eleberriek, poesiek, antzezlanek,
saiakerek... eta hainbat adin eta jatorri geografiko eta sozialetako
gizon eta emakumeek idatzi dute.

OHARRAK
3 | Francisco Caudetek aztertu
du erbesteratuen egoera eta
honetan bat dator: «caracteriza
al refugiado la falta real,
insalvable –es la condena
que le toca arrostrar–, de
libertad para vivir en su tierra,
siendo ésta una diferencia
que se considera cualitativa
(…) respecto al emigrante
tradicional» (2005: 281).
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diferencian el exilio de cualquier otro proceso migratorio. (2008: 437)3

Narratiba horietan ezaugarri autobiografikoek duten etengabeko
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Lekukotasunezko Literaturak baditu aipatu beharreko zenbait
ezaugarri berezi. Lehendabizi, bere helburua subjektuaren
esperientzia esanguratsu eta partikular bat kontatzea da, bere
historia pertsonalean haustura traumatiko bat ekarri duena
eta, beraz, bere bizitzaren eta bere identitatea oinarritzen den
erreferentzia ereduen aldaketa eragin duena. Hortaz, Pollakek eta
Heinichek dioten moduan, «los testimonios deben ser considerados
como verdaderos instrumentos de reconstrucción de la identidad, y
no sólo como relatos factuales, limitados a una función informativa»
(1986: 4). Idazketaren funtzio lehengoratzaile hori esplizitu egiten
da lekukotasunezko hainbat obratan, kontzentrazio esparru
argentinarrei biziraundako Nora Strejilevichen Una sola muerte
numerosa (1996) kasuan bezala, non kontalariak zera adierazten
duen: «Perdimos una versión de nosotros mismos y nos reescribimos
para sobrevivir» (2007: 150). Gaztelaniazko «reescribir» aditzaren
erabilera bihurkariak idazketaren gaitasun lehengoratzailea aipatzen
du zehazki, oroitzapenaren oztopo traumatikoa saihestu eta bizipena
paperean gauzatzea lortzen duenak bere istorio pertsonalaren
mugarrien berrantolaketara ere irits daitekeen neurrian.
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presentziak lekukotasunezko Literatura «niaren Literatura» deitzen
dena osatzen duten generoetan sartzeko bide ematen du. Hala
ere, autobiografiari buruzko azterketa hispaniarrei dagokienez
behintzat, «lekukotasun» terminoa oraindik ez dago aipatutako
genero autobiografikoetan sartuta. José Romera Castillok modu
honetan banatu ditu: fikziozko kontakizun autobiografikoak, poema
autobiografikoak, eleberri bihurtutako autobiografiak (autoreekin
elkarrizketak
eta
solasaldiak),
saiakera
autobiografikoak,
bidaia liburuak, kronikak, oroitzapenak, oroitzapen pertsonalak,
dagerrotipoak, irudiak, eta abar (1993: 11). Anna Caballék, bere
partetik, autobiografiak, autoerretratuak, memoriak, barneko
egunkariak eta gutun-liburuak aipatzen ditu (1995: 40). Como la vida
misma. Repertorio de modalidades para la escritura autobiográfica-n
(2004), Francisco Puertas Moyak azterketa mugatzen du autobiografia,
memoria, egunkari eta eguneroko, gutun-liburu, aitormen eta bigarren
mailakoak deituriko beste modalitate batzuetara (autoerretratuak,
bidaia liburuak, nekrologikoak eta hitzaldiak, besteak beste). Ohar
hori interesgarria da diskurtso horietako gehienak, juridikoa eta
historiografikoa kasu, zein arlotan hedatu diren neurtzeko, eta zein
helbururekin egin den hori zehatza, baina horrek azterketa honen
nondik norakoak gainditzen ditu.

Bigarrena, lekukotasunezko Literaturak bere interesgune bilakatzen
du biziraun duen lekukoaren irudia, eta argumentua subjektu horren
esperientzia pertsonalaren inguruan antolatzen da. Horregatik,
corpus honen analisiaren arazo nagusietako bat kontalariaren
eta errepresentazio literariorako dauden estrategia diskurtsiboen
eraikuntza da. Lehenengo pertsonako kontalaria diskurtsoan
226

Hirugarrena, Literatura mota horrek balio esanguratsua hartzen
du memoria eraikitzeko prozesu sozialetan; izan ere, nahiz eta
kontakizunek esperientzia pribatu eta bakarkakoa aipatzen duten,
kaltetuta, giltzapetuta edo baztertuta egon den eta testuan irudikatuta
dagoen talde edo komunitatea baten bizipenekin lotzen da.
Lekukotasunek, beraz, funtzio pedagokiko bat betetzen dute gizartea
erne jarrarazten duten neurrian, gertakizunak berriro gertatu ez
daitezen, memoriaren mesederako diren tresnak bihurtuz. Esparruei
buruzko lekukotasunezko Literaturaren kasuan, kontua da «recordar
a los que ya no están, a los que perecieron en los campos, y hacer
recordar a los demás» (Sánchez Zapatero, 2010: 96). Enzo Traversok
sakondu egiten du lekukotasunaren ahalmenean eta justizia soziala
lortzeko bitarteko esku-hartze zuzen gisa interpretatzen du:
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ezartzen den sendotasuna gorabehera, ohikoak dira hirugarren
pertsonarekin egindako ordezkapen arbitrarioak, bizi izandako
gertakarien kontakizun urrunago edo horren subjektiboa ez dena
bilatzen duena. Ordezkapen narratibo horien adibide bat Frantziako
kontzentrazio esparruetako esperientziari buruzko zenbait
lekukotasun espainiarretan ikusten da, hala nola aipatutako Vicente
Fillolen testuan, Los perdedores-en, edo Antonio Sánchez Bravo eta
Antonio Tellado Vázquezen El peso de la derrota-n (1974). Bereizgarri
horiek lekukotasunaren eta beste genero autobiografikoen arteko
desberdintasun nabari bat adierazten dute, autobiografiak edo
egunkariak ez bezala, lekukotasunak lekukoarentzat mugarria ipini
zuen ohiz kanpoko esperientzia bat kontatzeaz arduratzen denez
gero.

testimoniar no sólo significa cumplir una necesaria función pedagógica
con las generaciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial sino, más
en general, cumplir una útil labor de «moralización de la historia», pues
la memoria de la ofensa es una condición esencial para restablecer la
justicia. (2001: 192)

Ezinezkoa da Primo Leviz ez oroitzea idazketaren balio horri buruz
pentsatuz gero, bere obraren eta bizirik iraundako pertsona gisa
zuen misioaren esentzia morala izan baitzen beretzat. Honela
agerrarazten du Si esto es un hombre-ren eranskinean, non
Auschwitzek ez hiltzeko arrazoi posibleei buruz hausnartzen baitu:
El hecho de haber sobrevivido y de haber vuelto indemne se debe en
mi opinión a que tuve suerte […] Quizás también me haya ayudado mi
interés, que nunca flaqueó, por el ánimo humano y la voluntad no sólo
de sobrevivir (común a todos), sino de sobrevivir con el fin preciso de
relatar las cosas a las que habíamos asistido y que habíamos soportado.
(2005: 245)
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2.1. Aurrekariak azterketa konparatisten arloan: Literatura eta
Historia eta erbesteko LLiteratura
Literatura Konparatuak bere azterketa gaia, munduko Literatura, bera
sortzen eta ibiltzen den egoera sozio-historikoekin lotuta ulertzen
du. Beraz, hastapenetatik interesatu zaio beste giza ezagutza eta
garapen arloekin duen harremanetan aztertzea. Arlo horietako bat
Historia da, eta horren berri eman dute diziplina horretako teorialari
nagusietako batzuek. Henry Remakek honela zioen 1961ean,
Comparative Literature is the study of literature beyond the confines
of one particular country, and the study of the relationships between
literature on the one hand and other areas of knowledge and belief, such
as the arts (e.g. painting, sculpture, architecture, music), philosophy,
history, the social sciences, religion, etc., on the other. In brief, it is the
comparison of one literature with another o others, and the comparison
of literature with other spheres of human expression. (1971: 1)

Definizio horretan adierazten den Literatura Konparatuaren
diziplinarteko izaera finkatzen joan zen bere marka metodologiko
bereizgarrietako bat bezala eta proposatutako zenbait definiziotan
agerikoa egin zen, hala nola, Pichois eta Rousseaurenean. Honela
definitzen dute: «el arte metódico, mediante la indagación de lazos
de analogía, de parentesco y de influencia, de acercar la Literatura
a otros dominios de la expresión o del conocimiento» (1969: 198).
Urte batzuk geroago, Teoría y praxis de la Literatura comparadaren hitzaurrean (1984), Schmelingek erreferentzia egiten zion
konparatistikaren beraren izaera hedakorrari eta nabarmendu egiten
zuen berezko diziplinartekotasun balioa, zera esanez,
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2. Erbestealdian edo ondoren idatzitako
kontzentraziozko lekukotasunezko Literatura arlo
konparatistan

el hecho de que su material empírico se encuentra repartido entre
diversas literaturas nacionales y artes y ámbitos científicos, que está
familiarizada con campos de trabajo muy diferentes y que, por encima
de ello y en cuanto es una «área», tiene que aclarar sus relaciones con
otras disciplinas afines. (1984: 5)

Historia Literaturak lotura bat sendotzen duen giza ezagutzaren
arloetako bat da; hortaz, ezagutzaren bi modu horien arteko
kontaktuak, ezadostasunak eta elkarrizketak garesti irteten dira
planteamendu konparatistentzat. Laurogeigarren hamarkadan
Daniel-Henri Pageauxek zenbait berrikuntza metodologiko egiteko
beharraz ohartarazi zion komunitate akademikoari. Estrukturalismoak
eta New Criticism delakoak arreta batez ere testuan jartzen zuen
analisi mota bat ezarri zuten, edo Pageauxek azaldu bezala: «une
attention immodérée au texte, et plus encore à la ‘clôture’ du texte
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La volonté d’ouvrir la littérature comparée a l’interdisciplinarité, la
réhabilitation d’une perspective historique, voire historienne en
littérature; la liaison posible entre l’esthétique et la perspective historique;
l’esthétique de la réception comme relance historique, sociale de l’étude
littéraire… (1986: 67)

Gaur egun, Literatura Konparatuak ez ditu agortu Literatura
Historiarekin harremanetan jartzen duten planteamenduak.
Emmanuel Boujuk azterketa horien auziaren egoera bat eskaini zuen
2007an, eta giza ezagutzaren bi alorrak lotzen dituen hainbat ikerketa
eremuren ordezkapena egin zuen. Bere aurrekoen hitza berretsiz,
autoreak defendatzen duen ideia honako hau da: egungo ikerketak
gaitasuna erakutsi behar du testu analisien eta historia intelektual,
kultural, politiko eta sozialaren eztabaiden arteko artikulazio estu bat
pentsatu eta erakusteko. Halaber, konparatismoa osagarri zaizkion
beste diziplinetako lanetan sostengatzen dela gogorarazten digu,
eta ez ditu Zientzia Historiografiko, Sozial eta Antropologikoak soilik
aipatzen, baizik eta Filosofia, Hizkuntzaren Zientziak, Psikologia
Kognitiboa eta Soziala eta Psikoanalisia ere bai (Bouju, 2007: 166167).
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a trop longtemps estompé ou mis sous le boisseau l’union féconde
de la production textuelle et de la dimensión historique ou culturelle»
(1986: 66). Bere proposamena berresteko, baina baita Literaturak
eta Historiak arlo konparatistan duten harremanaren azterketak
abian zirauela egiaztatzeko, berriki arlo konparatistan heldu zitzaien
hainbat tematika aipatzen zituen jarraian:

Literaturaren eta hondamendi historikoen arteko harremana
dagokion gaien sailean gehitzea bide ematen duen beste aurrekari
bat erbesteko Literaturari buruzko azterketen legitimazioa da,
diziplinaren alorrean. 1973an, Egon Schwarzek, hainbat herrialde
latinoamerikarretan erbestean izandakoak, ohartarazi zuen garai
hartan erbesteko alemaniar Literaturak zein ospe handia irabazi
zuen. Horren aurrean, Literatura erbesteratuaren berezitasunaz
galdetzen zion bere buruari. Horri buruz azaltzen zuen beharrezkoa
zela «dejar valer sólo como Literatura de exilio aquellas obras que
conscientemente explican sus motivos, condiciones y consecuencias
del exilio o que inconscientemente reflejan estos fenómenos de un
modo significativo» (1973: 158). Gogoeta horretan nabarmendu
egiten da esperientzia traumatikoak subjektuarentzat hartzen duen
balio esanguratsua, ez soilik bere jatorrizko espaziotik urrundu
behar izan duenaren bizitzan sortzen diren eraginengatik, baizik eta
subjektua eta bere obra aldatu egin direlako ere bai, zerikusirik ez
duen espazioan izandako bizipenagatik.
Schwarzen definizioak begirada konparatzailera jotzen du erbesteko
Literatura identifikatu eta baloratzeko, bi espazio kulturalen arteko
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los tradicionales marcos epistemológicos sincrónicos y nacionales se
antojen insuficientes para llevar a cabo el estudio de una literatura de
alcance multisecular e intercultural cuyas características se repiten de
forma recurrente en la obra de autores tan dispares y tan distantes en el
tiempo […]. (2008: 451-452)

2.2. Literaturari eta hondamendi historikoei buruzko ikerketaren
egungo egoera
Literaturaren eta Historiaren arteko harremanen azterketari buruzko
egungo kontuaren egoeran, Emmanuel Boujuk onartzen du
badaudela doktoretza lan berriak, erabilgarriak izan direnak ikerketa
eremu horren konfiguraziorako, eta horien artean eremuetako
idazketa aipatzen du, Hiroshimakoa edo Jugoslaviako gerrakoa.
Gai horiek, beraz, ikerketa konparatzailearen egungo joeren artean
daude eta Boujuk eransten du azterketaren helburuaren toki
sentiberenak erasotzeko duten gaitasunagatik nabarmentzen direla,
aipatutako eremuekin, diziplinekin eta lotutako teoriekin bat egiten
baitute (2007: 171)4.
Literaturaren eta hogeigarren mendeko hondamendi historiko, politiko
eta sozialen arteko harremanen gaia Literatura Konparatuaren
egungo ikerketa lerroetako bat da. Arlo akademiko frantsesean,
Catherine Coquiok gai horr buruzko interes berria aipatu du, eta
ohartarazi du aukeretako bat dela gertakizunetatik sortutako obren
azterketa konparatista, izan indarkeriak, gerretakoak, kolonialistak,
totalitarioak edo genozidak, estetikoki konparagarriak baitira (Coquio,
2007: 174). Arlo hispaniarrean, Javier Sánchez Zapaterok ikertu du
hogeita hamar eta berrogeigarren hamarkadetako totalitarismoetatik
sortutako lekukotasunezko Literaturaren corpusa Europan. Bere
ikuspuntu konparatista horri buruz egindako deskribapenean ikusten
da. Zera azaltzen du, «es ésta una Literatura que nace de una
experiencia concreta, pero que se une con un marco intercultural
determinado por la universalidad del fenómeno concentracionario»
(2010: 31). Ikuspuntu transnazional hori Claudia Nickel-en azterketan
ere ikusten da, eta zera esaten du: «[la] Literatura ‘concentracionaria’
no se restringe a ser un fenómeno nacional, o sea, no pertenece
exclusivamente a una Literatura nacional, un concepto que es, a
mi entender, demasiado restrictivo para captar y comprender la
complejidad de esta Literatura» (2010: 68).

OHARRAK
4 | Boujuk erregistratutako
gaien artean hauek
nabarmentzen dira: «la
question du politique, à travers
le sort accordé à l’evenement
historique comme fracture,
bouleversement ou catastrophe
politiques…» eta «la question
de la mémoire –dont la place
et les usages apparaissent
non seulement comme de
nature éminemment politique,
mais aussi comme le lieu
principal de la rivalité entre
historiographie et littérature»
(2007: 171).
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kontaktuan agertzen diren esanahien zirrikitu horiek interpretatzen
ardazten baita. Arlo akademiko hispaniarrean, Javier Sánchez
Zapaterok ere ikuspuntu konparatzailea proposatzen du erbesteko
literaturari buruzko gogoeta egiteko, zera posible baita,

Ospe handiko zenbait argitalpen akademiko ikuspegi horiek sartzen
hasi dira, adibidez. Arcadia aldizkaria, munduko konparatismoko
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Kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturaren azterketa, gainera,
erbesteko Literaturari buruzko gogoetei egindako ekarpena ere bada,
ibilbide luzeko gaia arlo konparatistan5. Kontzentrazio esparruetan
izandako esperientzia kontatzeko prest zeudenak erbestean zeuden
maiz, eta horrek haien identitatea osatzen duten erreferentzia
kulturalen ereduetan asaldura bat –desdoitze bat, diskolazio
bat– ekarri die. Lekukotasunak esperientzia horretan zehar edo
ondoren idatzi direnez, erbesteko literaturi eragiten dioten arazo
asko –pertsonaren moldaera espazio berrira, erbestea ekoizpen
espazio gisa, «norberarenaren» eta «kanpokoaren» arteko krisia,
pertsonaren ohiko bizitzaren eta espazio berriaren aldi baterako
haustura6, besteak beste– kontzentrazio testu hauetan agertzen
diren gai eta gatazkak dira.

3. Kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturaren
zeharkakotasuna eta diziplinartekotasuna
Aipatutako aurrekarien arabera eta Literatura eta hogeigarren
mendeko hondamendi historikoei buruzko egungo azterketen
egoera kontutan izanik, honako hau galdetu beharrean gaude:
zergatik interesatzen zaio Literatura Konparatuari kontzentraziozko
lekukotasunezko Literaturaren azterketa? Erantzunak azterketa
konparatistaren helburua iradokitzen du zuzenean, muga geografiko,
linguistiko, kultural eta baita metodologikoen bidegurutzean ere
ezarri izanagatik desberdintzen dena. Diziplina zeharkakotasun eta
diziplinartekotasun irizpideei lotua garatzen da eta kontzentraziozko
lekukotasunezko Literaturak bi irizpideak betetzen ditu hainbat
mailatan.
Lehenik, Literatura mota horrek hogeigarren mendean zehar
zenbait testuinguru sozio-kulturaletan gertatutako kontzentrazio eta
erbesteko esperientzien berri ematen digu. Horregatik, azterketa
gaiaren zeharkakotasuna maila geografiko, historiko eta politikoan
adierazten da. Europan, Espainiako Gerra Zibilaren amaierak
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5 | Arlo konparatista
argentinarrean, nabarmentzen
dena Centro de Literatura
Comparada de la Universidad
Nacional de Cuyo da,
erbesteko Literaturari buruzko
ondare bibliografiko eta
hemerografiko zabala duena.
Horren erakusgarri da gai
horri 1986-1987ko Boletín
de Literatura Comparada-n
eskainitako ale berezia, bertan
nabarmentzen baita diziplina
konparatistaren barnean
duen garrantzia. Nicolás
Dornheimek dagoeneko zera
azaltzen zuen, «la Literatura
del exilio constituye uno de
los surcos más antiguos –si
bien a menudo no reconocido
y por lo demás usufructuado
por las Literaturas nacionales–
de la Literatura comparada»
(1986-1987: 8). Ale horrek
hainbat autorek egindako
ikerketen emaitza batzuk ditu,
hala nola, Lila Bujaldón de
Esteves, Nicolás Dornheim,
Elena Duplancic de Elgueta,
Emilia de Zuleta eta Blanca
Arancibiarenak, besteak
beste, erbesteko Literaturako
Argentinari buruz, erbeste
anizkuna alemaniarra,
espainiarra eta gutxiago
aztertu diren beste batzuk
bere barne hartzen dituelako,
kroaziarra kasu. 2010. Urtetik
aurrera, Centro de Literatura
Comparada-k «Encuentros
con la Literatura Comparada»
izeneko graduondokoa
eskaintzen dio komunitate
akademikoari, diziplinaren gai
tradizionalei buruzko debateak
eta egungo problematikei
buruzko eztabaidak sustatzen
diren espazioa.
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erreferentzietako bat, zeinak 2010. urteko alea trauma kulturalen
errepresentazioa antzerkian eta zineman gaiari eskaini baitzion.
Sarreran, Frederik Le Roy, Christel Stalpaert eta Sofie Verdoot
editoreek gai hori nabarmentzen dute, besteak beste, Holokaustoari
eta 2001eko irailaren 11ko atentatuei dagokienez, eta adierazten
dute trauma kultural horiek antzerkiaren eta zinemaren bitartez nola
bizitzen diren aztertzean arreta jartzeko nahia (Le Roy, Stalpaert y
Verdoot, 2010: 255). Keinu horiek espazio akademikotik azterketa
konparatistek lekukotasunezko Literaturagatik duten kezka islatzen
dute, lekukotasunezko Literatura arazo eta gai interesgarrien iturri
bilakatu baita komunitate intelektual konparatistarentzat.

6 | Claudio Guillén erbesteko
Literaturaren bereizgarri
horretaz aritu da, non zera
ipintzen den agerian: «el
destierro conduce a ese
destiempo –vocablo que ha
empleado con acierto no un
ensayista hispánico sino el
escritor polaco Józef Wittlin–
a ese décalage o desfase
en los ritmos históricos de
desenvolvimiento que habrá
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Nazien sarraskia gertakari historiko bakartzat, aurrekaririk gabekotzat
hartzen bada ere7, Andreas Huyssen konparatistak berau aztertu du
garai bertsuan jazotako beste prozesu politiko batzuekin alderatuta,
eta isolatze eta sakralizazioarekin duen lotura mozteko paradoxa
gisa deskribatzen du:
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significado, para muchos,
el peor de los castigos: la
expulsión del presente; y por
lo tanto del futuro- lingüístico,
cultural, político- del país de
origen» (Guillén, 1995: 141).
7 | Primo Levik, Auschwitzetik
bizirik irtendakoak, ideia hori
babesten du eta Los hundidos
y los salvados-en zera dio,
«(…) el sistema de campos de
concentración nazi continúa
siendo un unicum, en cuanto
a magnitud y calidad. En
ningún otro lugar o tiempo se
ha asistido a un fenómeno
tan imprevisto y tan complejo:
nunca han sido extinguidas
tantas vidas humanas en
tan poco tiempo ni con una
combinación tan lúcida de
ingenio tecnológico, fanatismo
y crueldad» (2005: 484).
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1939an milaka zibil eta militar sartu zituen «konfinamendu esparru»
deiturikoetan, giltzapetzeko sortu zirenak eta batik bat Frantziako
hegoaldean kokatu zirenak, Argelès-Sur-Mer, Saint Cyprien eta
Barcarès bezalako herri txikietan. Geroago, Bigarren Mundu Gerran,
nazionalsozialismo alemaniarrak kontzentrazio eta deuseztatze
esparru politika bultzatu zuen, komunitate osoak hil zituena eta
eremuon izenek gizateria osoaren oroitzapenetan dute oihartzuna:
Dachau, Oranienburg-Sachsenhausen, Auschwitz, Mauthausen, eta
abar. Errusiako estalinismoak, bere aldetik, gatibu lanetako esparru
sistema jarri zuen abian, Gulag deiturikoa, hogeita hamarreko
hamarkadatik berrogeita hamarrekora abian izan zena eta subjektu
askoren bizileku izan zena haien bizitzen azken egunetan.
Hegoamerikan, Txile, Uruguai eta Argentina bezalako herrialdeetan
hirurogeiko hamarkadan gertatu ziren diktadura militarrek atxilotze
zentro klandestinoak antolatu zituzten, lekukoek «kontzentrazio
esparru» ere deitzen zituztenak. Bertan beste hainbeste milaka
gizon eta emakume torturatu eta erail zituzten. Esperientzia
traumatiko horietatik guztietatik bizirik irtendako askok paperean
adieraztea erabaki dute, lekukotasunezko Literatura konplexu eta
heterogeneoari bide emanez, zenbait hizkuntzatan eta hainbat
herritartasun eta jatorri geografiko zuten autoreek idatzia.

Es precisamente el surgimiento del Holocausto como un tropos universal
lo que permite que la memoria del Holocausto se aboque a situaciones
específicamente locales, lejanas en términos históricos y diferentes en
términos políticos respecto del acontecimiento original. En el movimiento
trasnacional de los discursos, el Holocausto pierde su calidad de índice
del acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar como una
metáfora de otras historias traumáticas y de su memoria. (2002: 17-18)

Huyssenek iradokitzen duenarekin bat, lekukoek kontzentrazio
esparruetan izandako esperientziak kontatzen dituzten lekukotasun
multzoek Literatura Konparatuarentzat erakargarriak diren
antzekotasun eta desberdintasunak dituzte. Literatura mota horren
helburuetako bat analisiaren maila orokorraren abstrakzioa da,
corpus bakoitzaren eta testu bakoitzean sortu eta bertan dabiltzan
baldintza historiko, politiko, sozial eta kultural bakoitzaren ezaugarri
bereziak saihestu gabe. Iritzi horretakoa da Catherine Coquio; eta
bere ustez, gertakari historikoak alderatzea desegokia litzatekeen
arren, posible eta produktiboa litzateke arazo poetiko batzuk modu
konparatiboan lantzea, hala nola, errepresentazioaren mugen arazoa
edo lekukotasun generoaren eta horren hitzez-hitzezkotasunaren
kontua, zeharka landu daitezkeenak (2007: 174).
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Todos los tipos de campos comparten rasgos comunes. Su función
principal es la exclusión de un grupo de personas, el cual es definido como
«anormal» o «peligroso». Es un grupo que perturba la «normalidad»
de una sociedad y por eso se crean zonas que cumplen la función de
agrupar a los excluidos. (2010: 67)

Hala ere, azterketa konparatista bati aurre egiteko, kontuan hartu
behar da esparru motak definitzen dituen adierazpen horietako
bakoitzak baduela historia berezi bat. «Kontzentrazio esparruena»
da konplexuena, eta, horregatik, arreta berezia merezi du. Annette
Wieviorkak genealogia prestatu du 1901ean agertu zenetik aurrera8,
Boerren Gerretan zehar (1880tik 1902ra) gertatutako inaugurazioa
zela eta, Bigarren Mundu Gerran Hitlerrek ireki eta kudeatutako
esparruetara arte. XX. mendean zehar esaldia izendatu duten
egoera eta gertakizunen aniztasunaren aurrean, autoreak horrek
duen arriskuaren inguruan oharazten du:
L’expression «camp de concentration» est trop erratique pour permettre
d’appréhender des phénomènes différents. La volonté de faire cadrer
dans une définition préconçue des événements de nature différente,
obéissant à des logiques différentes, risque d’interdire au bout du compte
leur intelligence. (Wieviorka, 1997: 12)

Alde handi xamarra dago hogeigarren mende hasierako Hegoafrikako
errealitate historikoaren eta hogeita hamarreko hamarkadaren
hasieran esparru nazien irekiera eragin zuten egoeraren artean.
Aldi berean, gizartearen zati zehatz bat ezabatzeko proiektuaren
parte izan arren, Hitlerren lehenengo belaunaldiko esparruek
(Dachau, Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen, eta abar)
eta bigarrenekoek (Auschwitz, Chelmno, Sobibor, Treblinka, eta
abar) ere bazituzten ezaugarri desberdinak, bereziki azken horiek
Azken Konponbidearen proiektuaren aplikazio zuzenera bideratuta
zeudelako, 1941. urtean abian jarria herri judua deuseztatzeko
helburuarekin. Hortaz, kontzeptu horren erabilera orokortzea
etengabeko arrisku bat da. adierazpena deportazio naziarekin
lotzen delako zuzenean, eta ahaztu egiten da esperientzia
historiko bakoitzak, Wieviorkak ohartarazten duen moduan,
zergati desberdinei eta logika bereziei erantzuten diela. Hala ere,
«kontzentrazio esparru» kontzeptuaren erabilera orokortua ikusten
da nazionalsozialismo alemaniarraren esferatik harago eta kontzeptu
horren lekualdatzea ere antzeman daiteke zenbait arlo linguistiko eta
kulturalera9. Bere erabilera orokortu egin da esparru naziak ez beste
errealitate historiko batzuk izendatzeko, nahiz eta haiei lotuta egon
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8 | Javier Sánchez Zapaterok
oroitzen du lehenengo
kontzentrazio esparruak Kuban
kolonialean agertu zirela 1895.
urtean eta espainiarrek ireki
zituztela nekazariak «birkontzentratzeko» isolatutako
esparruetan eta horrela
haien lurrak desjabetzeko,
Koroaren aurka altxatzen
ziren talde independentistak
baretzeko. Nabarmentzekoa
da «bir-kontzentrazio»
adierazpena «kontzentrazio»
adierazpenagatik ordezkatu
zela, ingelesek Boerren
Gerretan erabili zutena. (2010:
53).
9 | «Kontzentrazio esparru»
terminoa berriz agertu zen,
adibidez, atxilotze zentro
klandestinoetatik bizirik
ateratakoek idatzitako
lekukotasunezko Literatura
argentinarrean. Adibide batzuk
aipatzearren, Alicia Partnoyren
The Little School. Tales of
disappearance and survival
in Argentina erabilgarria
da. Atzeko azalean Bobbie
Ann Masonen iritzia irakur
daiteke: «Alicia Partnoy is a
survivor of one of the ‘little
schools’, the concentration
camps for the 30,000
‘disappeared in Argentina»
(Partnoy, 1986). Edo bestela,
Fernando Reatiren hitzak ere
ildo horretatik doaz; hauxe
adierazi zuen kartzelako
lekukotzen narratibari buruz,
1997ko artikulu batean: «Sólo
así se explica la compleja
estructura creada en Argentina,
compuesta por campos de
concentración y centros
de tortura oficiales pero
clandestinos…» (1997: 213).
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Lehenago aipatu bezala, «kontzentrazio esparruak» zenbait izen
izan ditu gertatu den tokiaren eta unearen arabera: «konfinamendu
esparrua», «deuseztatze esparrua», «atxilotze zentro klandestinoa»…
Claudia Nickel ikuspegi konparatistara batzen da bere ikerketetan
eta esparruaren izaera transnazionala defendatzen du:
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Bigarrenik, esan da Literatura Konparatuak diziplinarteko begirada bat
proposatzen duela testu literarioaren analisirako. Kontzentraziozko
lekukotasunezko Literaturak baditu ezaugarri bereziak analista
diziplinarteko ikuspegia hartzera behartzen dutenak; beraz, azterketa
gai horren zeharkakotasuna maila metodologikoan ere gertatzen da.
Teoria, Historia eta Kritika Literarioez gain, ezagutzaren beste alor
batzuetan egindako ekarpenek, hala nola, Historiari, Filosofiari eta
Psikoanalisiari eginikoek, azterketa filologikoa hornitu eta osatzen
dute.
Historiaren arloan garrantzia hartu dute hirurogeita hamarreko
hamarkadatik gaur egunera arte ahozko iturriekin lan egiten duten
diziplina historiografikoek. Ikuspuntu horiek lekukotasunetan topatu
dute ezagutza historikorako lehentasunezko tresna bat. Espainian,
Gerra Zibilaren Ahozko Historian kokatutako ikerketa mugarri bat
Ronald Fraserren azterketa izan da, Recuérdalo tú y recuérdalo a
otros. Historia de la guerra civil español deitua. Lehenengo edizioa
1979an kaleratu zen, Francisco Franco diktadorea hil eta lau urte
geroago. 1973 eta 1975 urteen bitartean herrialde penintsularrean
egindako ehundaka elkarrizketek osatua, liburukiak osagarri
subjektiboa kontuan hartzea nahi du, hau da, «la experiencia de las
personas que participaron en los hechos», sustrai positibista duen
Historiak gordea. Horregatik proposatzen da Ahozko Historia «un
intento de revelar el ambiente intangible de los acontecimientos, de
descubrir el punto de vista y las motivaciones de los participantes»
(Fraser, 2007: 17) izatea, sustrai positibista duten planteamendu
tradizionalek utzitako zirrikituak osatu eta betetzeko, ezagutza
historikora hurbiltzeko bitarteko gisa idatzitako dokumentuetan
biltzen direnak. Annette Wieviorkak –jada hirurogeita hamarreko
hamarkadatik aurrera eta erreferentzia puntutzat Adolf Eichmanneni
1962an Jerusalemen eginiko epaiketak hartuta– lekukoen
protagonismo hori historiako aktoreen demokratizazio prozesu gisa
interpretatu zuen (Wieviorka, 1998: 128), historiografia kontzeptu
berri bat eraiki baita, gertakarietan nahastuta zeuden aktoreen
banakotasun eta subjektibotasunean oinarrituta, eta baita kontakizun
historikoaren barne fokalizazioan ere. Literatura Konparatuak
ikuspuntu horiekin elkarbanatzen du subjektua eszenaren
erdigunean kokatzen delako ideia, eta, horregatik, kontalariaren eta
errepresentazio estrategien eraikuntza garrantzizko bi arazo dira
kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturaren analisirako.
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subjektuen giza eskubideak eta zibilak murrizten dituzten politika
totalitarioen instrumentalizazioaren ondorioz. Dena den, termino bat
hartzeak analistak aztertu behar duen jarrera politiko bat dauka.

Filosofiak ere egin ditu azterketa konparatistarako interesgarriak
eta erabilgarriak izan daitezkeen ekarpenak. Literatura mota berezi
honen kasuan, «lekukotasuna»-ri buruzko garapen teorikoek sortzen
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ne se contente pas de raconter, de rapporter, d’informer, de décrire, de
constater –ce qu’il fait aussi–, il fait à l’instant ce qu’il dit, il ne se réduit
pas essencialment à un rapport, à une relation narrative ou descriptive,
c’est un acte… c’est d’abord un acte présent. (1998: 44)

Lekukotasunezko diskurtsoa asmo informatibo eta deskriptiboa
baino harago doa balio pragmatikoa lortzeko eta zuzeneko eskuhartze sozialeko elementu gisa aritzeko. Lekukotasunaren beste
berezitasun bat da bere bakantasuna eta egiarekin duen harreman
berezia. Gianni Vattimo filosofoak aztertu du hori, eta azaldu du
lekukotasunak hauxe egiten duela: «evoca el pathos con el que el
existencialismo ha considerado, a partir de Kierkegaard, la irrepetible
existencia de lo singular, su peculiar e individualísima relación con
la verdad, relación con la cual la persona está totalmente, y sólo ella
en el fondo, comprometida» (1999: 43). «Lekukotasun» kontzeptua
«egia» kontzeptutik banatzearen ondorioz, proba kontzeptutik
askatzearen aukera agertzen da, eta analisi literarioaren bidez,
errepresentazioaren eta esperientziaren lantze sinbolioaren bideak
azter daitezke.
Psikoanalisiak lekukotasunari buruzko azterketak garatu ditu,
analisi literariorako ezinbestekoak direnak. Teoria horren arabera,
hizkuntzaren eta traumaren artean ehuntzen diren gatazkak
lekukotasunaren diskurtsoan islatzen dira. Idazketa beharrezko
instantzia bilakatzen da bizitako esperientziak sortutako trauma
gainditzeko, hau da, mingarria eta larria izanagatik subjektuak
erreprimitu eta bere bizitzaren kontakizunean artikulatzen ez duen
esperientzia hori. Lekukotasunezko hitzak, beraz, balio terapeutikoa
hartzen du traumaren josturan parte hartzen duelako. Lacaprak
azaltzen duen moduan, hizkuntzak lagundu egiten du traumaren
errepaso eta lanketa prozesuaren hasieran, eta hau egin dezake:
«dar cabida a otros procesos vinculados con el juicio, con una
responsabilidad limitada y un agenciamiento ético al menos» (2005:
108).
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dute interesa. Horien artean Jacques Derridaren «erdibitutako
egitura»-ren kontzeptua dago. Filosofo horrentzat, lekukotasuna
adierazpen bat da, eta

Hirugarrenik, zeharkako azterketa genero literarioaren mailan hartu
behar da kontuan, kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturak
zenbait eredu diskurtsibo hartzen dituelako eta esperientziaren
fikzionalizazio edo lantze estetikoaren mailen bidez adierazten
delako. Frantziako kontzentrazio esparruei buruzko lekukotasunezko
Literatura espainiarraren kasua hartuz gero, autore errepublikanoek
1939tik aurrera idatziarena, hainbat obra mota ikus ditzakegu:
poesia, Max Auben Diario de Djelf (1944) kasu; prosa lirikoa, Manuel
Andújarren St Cyprien, plage… (1942) kasu; eleberria, Joan Cid i
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Horrela, ipuin kopuru handia argitaratu da, lekukotasunak edo
memoriak deituak maiz, lekukoek esparru frantsesetan bizi izandako
esperientziak lehenengo pertsonan kontatzen dituztenak eta a
priori asmo literario batekin idatzi ez zirenez, azterketa kritikoen
periferian mantendu direnak. Obra horien artean hauek daude,
besteak beste: Jaime Espinarren Argeles-Sur-Mer (1940); Manuel
García Gerperen Alambradas: mis nueve meses por los campos
de concentración de Francia (1941); Eulalio Ferrerren Entre
alambradas (1987); Lluís Ferran de Polen Campo de concentración
(1939) (2003). Autore horiek erbeste latinoamerikarrean argitaratu
zituzten haien obrak hasiera batean. «Bigarren mailako Literatura»
deituriko horrek10, berrogeiko hamarkadan argitaratzen hasi zenak
erbeste espazioetan eta garatzeari utzi ez dionak gaur egunera arte
Espainian eta baita beste herrialde batzuetan ere, esperientziaren
errepresentaziorako estrategiei buruz hausnartzeko galdera oso
interesgarriak planteatzen ditu.
Eredu diskurtsibo eta fikzionalizazio mailen aniztasunen arabera,
genero literarioen gaia zalantzan jartzen duen azterketa konparatista
batek errepresentazioaren bide anizkun eta heterogeneoei buruzko
analisian sakondu ahalko du, eta lekukotasuna eta lekukotasun
funtzioari buruzko hausnarketa teorikoan parte hartu. Halaber,
ikuspuntu horrek zabaldu egingo ditu hainbat hausnarketa, hala nola
zein eragin duen erbesteak idazketan, orokorrean, eta kontzentrazio
esperientzian bereziki. Azken finean, generoaren arazotik
abiatuta egindako hurbilpen batek adierazpen mota bakoitzean
esperientziaren errepresentazioari buruzko galderak planteatu
ditzake, eta baita zalantzan jarri ere erbesteak nola eragin zuen
errepresentazio horretan.

OHARRAK
10 | Erbeste errepublikanoko
Literaturari buruzko lehen
liburukietako batean, Sanz
Villanuevak zera azaldu
zuen: «No son pocos los
libros narrativos del exilio
que se muestran al crítico
como expresión ocasional,
no artística, de vivencias
dramáticas. Con ellos hay que
contar en una historia de este
tema, pero su significación
es escasa desde un punto
de vista literario. Por el
contrario, de la muy extensa
nómina, aún incompleta, de
narradores transterrados sólo
unos cuantos, de un número
previsiblemente muy superior,
han superado ese carácter
de escritores ocasionales y
fortuitos» (1977: 182).
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Muleten Destins (1947) kasu; ipuinak, eta horien artean Max Aubek
idatzitakoak nabarmentzen dira, Manuscrito cuervo (1949-1950) eta
Cuentos ciertos (1955) eta No son cuentos-en (1944) daudenak kasu;
antzezlanak, berriz ere Max Auben Morir por cerrar los ojos (1944)
kasu. Adibide horien guztien oinarrian autoreek esparru frantsesetan
eta Mexikoko erbestean bizitako esperientzia autobiografikoak
daude.

Azkenik, kontzentraziozko lekukotasunezko Literatura interes
konparatisten gaien bildumaren parte izatea definitzen duen
beste bereizgarri bat argumentuaren mailan ikusten da. Genero
eta autoreen, eta halaber fikzionalizazio maila desberdinen
heterogeneotasuna gorabehera, kontzentraziozko lekukotasunezko
Literatura kontzeptuaren pean batzen diren obrak kontzentrazio
esparruan bizitakoan fokalizatzen dira, subjektua-autorearen
historia pertsonalean haustura bat adierazten dutenetan. Erbesteko
Literaturarekin bat, aintzat hartuta lekukotasunezko Literatura horren
zati handi bat bizitzaren ibilbide berean koka daitekeela bi egoeren
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4. Amaierako iruzkinak
Literatura Konparatua ikerketa eta eztabaida espazio dinamiko
gisa aurkeztu da hasiera-hasieratik, gai tradizionalen gaurkotze eta
berraztertzea etengabea izateko bide ematen duena, eta halaber
prozesu historiko, sozial eta kultural sortu berriekin lotutako arazoak
sartzea. Literaturari eta hondamendi historikoei buruzko azterketen
arreta diziplinak Literaturaren eta Historiaren arteko harremanari
ekiteko duen etengabeko kezkaren ondorio izan da, denboran
zehar beste gai batzuk eranstean ere ikusgarri egin dena, hala nola
erbesteko Literatura eta migrazioak.
Azterketa gai horiek bezala, erbestealdian edo ondoren idatzitako
kontzentraziozko lekukotasunezko Literaturak azterketa konparatista
bat merezi du, hainbat mailatan zentratutako zeharkako eta
diziplinarteko begirada bat behar duen neurrian: geografikoa, historikoa
eta politikoa, metodologikoa, generokoa eta argumentuarena. Ikuspegi
konparatistak, hortaz, kontuan harturiko testuen aniztasunaren
artean dauden ohiko ezaugarri eta joeren inguruan hausnartzeko
bide ematen du, testu bakoitzaren berezitasunei eta balio bereziaren
inguruko interpretazio berriak sustatzeko helburuarekin, Literatura
nazionalen arlo metodologikoetan jaso gabe egongo liratekeenak.
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koexistentzia ohikoagatik, obra horiek nabarmendu egiten dituzten
bere borondatearen kontra esparru eta erbeste egoerara bidalitako
pertsona batek jasandako diskolazio edo «des-lokalizazioa» eta
desorientazioak. Bai batak eta bai besteak subjektuak lurraldearen
espazio eta identitatearekiko duen partaide izateko sentimenduaren
arazoa planteatzen dute. Gainera, barruan/kanpoan binomioa
eraikitzen dute, Literatura Konparatuaren gai tradizionalak erabiltzen
dituenak, hala nola bestearen errepresentazioa (kidea, segurtasun
zaindaria, esparrutik kanpo dagoen subjektua) edo gizakiaren eta
espazioaren arteko erlazioa.
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