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               Edu Zabalak zuzendua 

 

Aingeru Epaltza eleberrigile trebatua ordura arte zapaldu gabeko lurretan 

barna abiatu zen Rock'n'roll-ekin. Sasiak ere begiak baditik (1985) izeneko 

aurreneko eleberriarekin lehen karlistadaren garaiean giroturiko abenturazko 

intriga bizkorra landu zuen; Ur uherrak-ek (1993) errealismo gordin batetik 

gaurko nafar herrixka batean eman daitezkeen zenbait marjinazio egoera 

bortitz salatzen zituen, hats handiko lana osatuz; Tigre ehizan-ekin (1997), 

trinkotasuna bilatuz, aita-seme erbesteratu batzuen bizitzen paralelismoan 

oinarrituriko kontakizun labur bezain sinbolismoz betea eskaini zuen. Azken 

eleberri honetan, berriz, genero literatura landu du, literatura beltza -amerikar 

tradizioan oinarritua (ikus Raymond Chandlerri eginiko keinuak liburuan zehar)-

, hori bai, umorez zipriztindurik. Paradoxa badirudi ere, bere burua 

dibertimentuzkotzat aldarrikatzen duen eleberri hau dateke autorearen obrarik 

anbiziotsuena. Hortik, behar bada, han eta hemen aitortu izan duen atsekabea 

liburuari eman zaion arreta eskasa dela-eta. Agian, euskal literatur sisteman 

umoreari loturiko edozerk pairatzen duen azpi ebaluaketa aipatuko beharko da 

egunen batean fenomeno horri, adibidez, azalpen bat emateko. Ezen, duda 

barik, Rock'n'roll-ek bai Aingeru Epaltzaren bibliografian bai azken aldiko euskal 

literaturaren ekoizpenean leku berezi bat merezi du, batez ere, beherago 

esango denez, autoreak bertan burutu duen sorkuntza estilistiko 

miresgarriagatik. Hitz egitean han balego bezala. 

      

  
 

Kazetaritzan lizentziaduna da. Hedabide ugaritan aritu ondoren (Deia, Euskal Telebista, 

Navarra Hoy), itzultzaile hasi zen lanean Nafarroako Gobernuan. Ondotik ere, 

kolaborazio anitz argitaratu du Noticias de Navarra, Argia eta Nabarra-n.Lehenbiziko 

idazlanak Korrok fanzinean karrikaratu zituen, 1984-1989 bitartean. 1990. urtean 

Nafarroako Ikastolen Federazioko lehendakari hautatu zuten. Urte berean, Rikardo 

Arregi saria jaso zuen Baloraziozko Kazetaritza atalean. Antzerki lan bat (Mugetan Irri, 

1984) eta poema liburu bat (Ahur taupada geldoak, 1985) kaleratu bazituen ere, ondoko 

lanak narratibazkoak izan ziren: Sasiak ere begiak baditik (1986), Garretatik erauzitakoak 

(1989), Ur uherrak (1993), Lur zabaletan (1994) eta Tigre ehizan (1996). Eleberri labur 

honekin Euskadi Literatura saria irabazi zuen 1997an. Nafarroako Euskararen 

Kontseiluko ordezkaria izan zen, baina 1999an kargua utzi zuen Nafarroako 

Gobernuaren euskara politikarekin bat ez zetorrelako.1999an Joseba Jaka beka irabazi 

zuen, eta laguntza horri esker kaleratu zuen 2000. urteko azaroan Rock'n'roll izeneko 

lana[3]. 2006 eta 2013 bitartean, Erresuma eta fedea trilogia argitaratu zuen, XVI. eta 

XVII. mendeetan kokatutakoa: Mailuaren odola (2006), Izan bainintzen Nafarroako 

errege (2009) eta Gure Jerusalem galdua (2013). 2007an Bezperaren bezpera atera 

zuen, Nafarroako abertzaletasunari buruzko saiakera-lana. 
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