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PAKO ARISTI, JOANES URKIXO, ANA URKIZA, MIREN AGUR MEABE,
PATXI •ITURREGI

Ez daukagun itsas-hiztegi baterako zen bait hitz

AINGURA . iz. Burdinazko edo altzairuzko pieza, arpoi edo amu
bikoitz formakoa, kate batetik zintzilik ur-hondora bota eta ber-
tan finkaturik gelditzen delarik ontzia higitzea eragozten duena .
Ontziek aingura jasoz hasten dituzte bidaia benturosak eta aingu-
ra egotzita amaitzen .

AITITA MAKURRA. Lekeitioko Hondarzabal eta Isuntza hon-
dartzen mugan dagoen haitz ospetsua . Haitz horrek hondar arte-
tik ataratzen du burua, marea biziek ekarritako hareak utzi be-
zainbatean .

Haitz hori izatez, gizonezko bat da . Elezahar batek dio gizon
sendo gazte batek tratua egin zuela Heriotzarekin etxeko teilatua
belarrez garbi egon bitartean hilko ez zela . Hori gizonori, urte
luzetan izan zen teilatua arretaz zaintzen, egunean-egunean begi-
ratuta. Behin batean, Hondarzabaletik paseadan zebilela, hondar-
tzaren erdi-erdian Heriotzarekin topo egin zuen eta hantxe geratu
zen gizona betiko, harri bihurtuta. Teilatuan horma-belarra haz¡-
ta zegoen; gizona agureturik, konturatu orduko. Konturatu or-
duko joan zitzaion gaztaroa, eta gaztaroarekin batera, oroimena
eta kemena .

Aitita Makurrak hileta-inskripzio ikusgaitza du harrizko aza-
lean, Izkiriaturik aurkitu ditudan enepoemakliburura Prosodipok
epigrama gisa transkribatua:
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Zein bizimodu hautatu? Enparantzan burruka
eta arazo zailak daude ; etxe barruan ardurak .
Baratzean lan amaitezinak ; itsasoetan izuak .
Lur arrotzean zerbait badaukazu bildurra,
Ezer ez badaukazu babesik ez. Ezkondu behar zara?
Prolemak. Ez zara ezkondu? Bakarti beti .
Seme-alabak badituzu, kezka; eurok gabe, miseria.
Gaztea buru zoroa da; zaharra, berriz, ahula .
Ez dugu bitatik bat besterik : mundu honetara
iritsi ez ala iritsi eta berehala hiltzea .

J. Sarrionandia

AMU. iz. Metalezko pieza txikia, gako itxurakoa, beitaz hornitu-
rik arrantzan erabiltzen dena . Urlia amua ezpainean dabilela esa-
ten da norbait beste inoren beldurrez edo zerbaiten susmo txarrez
ari denean . Izan ere, amuak zauritutako arraina, ur irakina proba-
tutako katua, eta bere azken lana argitaratu ezinik dabilen idazlea
uzkur bilakatu ohi dira, fidagaitz, sinesgogor eta betizu .

ANTZARA. iz. Antzarra ere baderitzo . Anatidoen familiako he-
gaztia, ahatearen antzekoa baina tamaina handiagokoa . Oinak
palmatuak ditu, mokoa laranja eta hankak gorrixkak. Lumaje
grisaxka du . Udazkenetan saldo handietan ikusten da Ternuara
bidean, Bernardo Atxagaren esanetan . Idazle honen aburuz, nor-
bait hiltzen denean ere, gizaki horren arimak antzar-itxura hartu
eta bidai ezezagun bati ekiten dio, lurralde berrietarantz.

Literaturaren lur-sailetan sinbolo bilakatu den hegazti hau,
antzinatik da hegazti guztiz estimatua, noiz edo noiz eztabaida-
sortzailea izan arren kostaldeko zenbait uritan ospatzen den joko
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baten gorabeheran. Joko hori soka batetik zintzilik dagoen antzar
hilari lepoa moztean datza, txalupan joanda, eta gorputzaren pisu
hutsaz. Antzar Egun deritzon horretan, kaia musikaren eta kan-
tuen huila da ; koloretako puxikaz durduzaturiko ur-azala da por-
tukoa; golkoa konfetiz eta mahonezko arropak minez apaindurik,
bizilagunek barru-barrukoak diren sentimenduen atximurka na-
bari dute eztarrian .

Baten batek, on ustez animalion duintasuna babestu guran jai
hori barbarietzat salatu ohi duenean, antzarrak ferratzera bidal-
tzen dute herritarrek .
Antzar Eguneko jai itsastarrean emakumezkoek zein gizo-

nezkoek har dezakete parte, bai potineko lagunarterako, bai an-
tzar-harrapatzaile izateko .

Lekeitioko portuko lokatz artean Lauaxetaren erlojua omen
dago, gerra aurrean etorritako batean potinetik Antzar Egu-
nean galduta .

ARRANEGI . Eusebio Erkiagaren lehen nobela, 1958an argitara-
tua, eta jaioterri kutuna goresteko idatzia . Ohiturazko nobela
dugu: Lekeitio du gertaleku, eta bertako bizilagunen bizimodua
azaltzen zaigu, fikziozko gertaerak informazio dokumentalarekin
nahastean : San Pedro eguneko kaxarranka, emakumeen aurres-
kua, arrantzaleen langintza . . . Toki-izenak benetakoak dira ; ja-
zoerak asmaturikoak, baina egiantz handikoak . Idazlearen esane-
tan, Ian apal bat euskera maltean idatzia . Lekeitio da, beraz,
protagonista nagusia, eta horren barruan, Zuriñe, Xirdo, Jon eta
beste gazteak ; Txanton Baixa patroi zaharra; Timuti Belarri eta
Mikela Begi Bergara kaleko neskazaharrak; mutiko txintxirrin
barrabanak . . . eta abar eta abar.

Nobelako jazoeren erritmoa geldia da, ekintzak murritzak dire-
lako eta deskripzioak ugari. Noizean behin, idazlearen uste-iri-
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tziak ere tartekatzen dira, gogoetek lekua kentzen dietela gertae-
rei . Pasarte betegarriok herria goraipatzeko dira sarritan .
Mendebaldeko euskeraz idatzita dago, baina hiztegiz, lekeitiarra
eta edonongoa da : bizkaiera zaharreko berbak, idazle klasikoen-
gandik hartuak, Ekialdeko euskalkietakoak . . . ageri dira alkarren
ondoan .

Arranegi nobelaren bigarren argitalpenak lehenengoa egin zenetik
hogeita hamabost urtera ikusi zuen argia. Eusebiok ez zuen ezagutu .
Gaur egun oraindino ere bada Arranegiko zabala Lekeitioren ikur
eta txoko magikoa, bertara jotzen dutelako arrantzale-auzoko kale
eta kantoi aldapatsuak, bihotz bakarrean bat egiten duten zainen
antzera . Arranegitarrek arranegitar diraute, modernotasunak eka-
rritako aurrerapenei jaramon egin arren, arnasa lehengo tokitik
hartuz : moilako zalapartatik .

ERKIAGA, Eusebio . Euskal idazlea . Lekeition jaio zen, 1912an,
eta Bilbon zendu laurogeita bat urte zituela . Era zaharrera deskri-
batuta, berak eta idazle zaharrek garunetan zuten musikaren ara-
bera, honelakoxea zen :

Gizon taketa, luzea baizen argala . Azal zurizta, sudurra fin . Bizar-
brintz zuri, esku zimur. Gorputzez, kolaio mehea. Soinekoz, urra-
buru dotorea. Buruz, izurdea lako argia eta berbakeraz akularen
antzean zorrotza. Idazkeraz, euskera maminekoa. Haren esanera
galaia, gaueko zeruan klik dagien albako izarraren antzekoa . Norna-
hik eskaman egin arren, bed ere berdiniritzia bihotzez .
Mahai zabaleko idazle izan zen hau, bere kontura hasi zen

literatur bideetan barru eta hasieretan olerkarien moldera hasi
bazen ere kazetaritza, antzerkia, saiakera eta itzulpen arloak ere
jorratu zituen . Nobelagintzan utzi zuen lanik zabalena .

Uda partean, Uribarren lorategian egotea zuen gogoko, indi-
gaztainondoen gerizpetan, eskuetan liburua edo egunkaria, edota
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lagunen bat aldamenean . Bere izeneko kalean bizi zen, etxe baka-
rreko kale batean . Txistea egiten zuen : ez ci zegoen amaren seme-
rik here kaletik igaro gura zuenik . Egon ere, kanposanturako
bidean zegoen etxea. Eusebio Erkiaga jauna / Eusebio Erkiaga
kalea, 1 / Lekeitio . Horixe zen here helbidea .

Gomuta daukat behin aitorturiko hiru ideiok : Orixe zela poe-
tarik handietan handiena ; don Juan Eguzkitza sermoilaria prosa-
gile eredugarriena ; eta Gabriel Aresti, etxekalte bat (erdal arimako
lexikoaren erruz, euskara lorrintzen zuen kukueuskararen kausaz .
Alabaina, Erkiagak atzenerako battu zuen begiko letra polemiko
hori, eta irekiago jokatu zuen bere idazkietan ere) .

Ez men teknika aldeko berritasunik edo modernotasunik eka-
rri: aurreko tradizioko idazleen jarraitzailea da, bai adinari, bai
idaztankerari begiratuz gero. Haatik, ordura arte nagusi zen base-
tri giroko nobelatik ere pixka bat aldendu zen, giro uritarragoan,
kaletarragoan sartuz .

Erkiagaren narratiban, oro har, ezaugarri hauek antzematen dira :
1 . Ikasbide moralak emateko joera . Legez kanpo edota fedearen

argipetik aparte dabilenak ez du amaiera onik ezagutzen, gaixota-
suna, heriotza, antzutasuna . . . baino. Horregatik, narratzaileak
batzuetan irakurleari egiten dio berba, oharrak eginez, belarrira
zerbait aurreratuz bezala .

2 . Ironia, umorea eta zorroztasuna . Hizkeraren anbiguotasunari hel-
duta, pasarte umoretsuak sortzeko gaitasuna . Adibidez, Batetik
bestera nobelan (10 . or .), herriak sua hartzen dueneko hau : «Sakris-
taua ere, lo ete dago ba, kanpairik ez jotzeko? Ez dozu hori bapere
mirari, ezkonberria da ta» .

3 . Hizkera poetikoa. Nabari-nabaria da lirikarako isuria : pertsoni-
fikazioak, metaforak, sinestesiak, konparazioak . . . Elkarrizketei
dagokienez, hizkeraren dotorezia eta maila jasoegia estilo oso per-
tsonal baten adierazgarri dira .

4 . Herri-literaturaren eragina. Ahozko hizkeraganako atxikimendua
agertzen dau, herritik ura edan eta halaxe isurita, bete-betean :
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esamolde, errepikapen, hotsitz, bertso, testularitzaren teknika, erre-
frau eta hitz-jokoak franko dira . Ezizenetan ere agertzen du umo-
re-puntu herrikoia (Ogimerkenekoak, Ondobizinekoak, Besoma-
minekoak . . .) .

5 . Adjektibaziorako zaletasuna : «Gaztea zen ateak hertsi zituen muti-
la, ongi jantzi, arpegi borobil, bizkar sendoa, ile gorrizta, begi
urdin . . .» (A.Z . 7 . or .) .

Gaiei hegira, multzo zabala diren arren, nahitaez aipatu behar
honakook:
- Emakumearen garbitasuna : neskatasuna zaindu behar du emaku-

meak ezkontzaren bedeinkazioa jasotzeko eta begiramenez har-
tua izateko.

- Ekanduen aldekotasuna
- Erlijioaren defentsa eta fedearen indarra
- Aberriarenganako maitetasuna
- Izen onaren ardura
Arranegitarra jaiotzaz, Bilbon bizi izan zen Eusebio. «Endaitz»

ezizena erabili zuen garai batean . Endaitz «lemazain» hitzaren
sinonimoa da . Gaur egun idazle klasikotzat har dezakegu .

ESPARBELA . iz. Itsaskari txikiak harrapatzeko erabiltzen den
eskuko tresna; zurezko makilatxo bat du helduleku, eta puntan
sarea, uztai biribil bati erantsita . Beste zenbait lekutan, salabardo
izenez ere ezagutzen da .

Esparbelarekin, ixkirak harrapatzen dira, angulak, eta beste
zenbait arraintxoren artean, ilusioak eta gogoetak ere bai .
Gogoeta horietako batek itzularazten nau, hain zuzen ere,
oso zoriontsua izan nintzela uste dudan haurtzarora . Bospa-
sei urteko neskato ¡le hori bat daukat begi aurrean, oin hu-
tsik, galtzak belaunetaraino ¡gota ; udaberriko lehenengo eguz-
kiak ortzemugara lepoa makurtu ez beste, esparbela eta balda
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handi bat eskuan hartu, eta neba-arreba nagusiekin, hondar-
tzarako bidean .

Neskatoak ez du sekula ixkirarik ikusi, baina badaki baldan
sartuko duena, edozer izanda ere, berea izango dela ; bere men-
pe hartuko duela, eta itsasoari, nolabait, aurre eginen diola . . .

Esparbela uretan sartu, haitz barrenen zirrikitu guztiak miatu
eta kanpora atera duenean, esku bete animaliatxo agertu zaizkio
sare bustiaren dizdirapean, dardarka eta jauzika esparbelaren sako-
nean. Batek edo bestek, txikienek, sarearen zulo handienak aprobe-
txatuz, ihes egin diote . Ihes egiteko modurik izan ez dutenak,
ostera, baldan gelditu dira mugitzeke, gertatu zaienaz galdezka,
mutiri. Neskatoak ez daki baldako itsaskari arrotz haiekin zer
egin . Azkenean, uretara itzuliko ditu, erdi hilda gizagaixoak .
Itsasoari mesede eginen dio. Eta galtzak orkatiletara jaitsi gabe,
esparbela sorbaldan hartu eta etxera bueltatuko da .

Behin etxean, neskatoa hurrengo eguzki printzak leihoa noiz
argituko zain geratu da eta gelako leihoa irekita utzi du, handik
sartzen den haize apurrak esparbelaren sarea lehor dezan, eta
kresal usaina hedatu gela osoan .

EURI-ARRAIN . Izen hau Galiziako zorroztailei ematen zitzaien
garai batean, mendebalde bustia eurekin zekartelako .

GAS-OLIOA. iz . Milaka urtetan osagarri antzetsuak zian dituen
itsasoari elementu berri bat gaineratu diogu azken mende hone-
tan gas-olioa. Aurrerapenaren bidesaria, uraren garbitasun orba-
tzen zuen pozoina izatetik itsasoaren beraren ezagupenerako erre-
ferentzia bilakatu da laster .

Umeak lantzean behin ikusten zuen aita, itsasoan ibiltzen zen
eta . Ez zuen jakiten noiz etorriko zen . Goiz batean, eskolatik
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bueltan, etxera sartuko zen eta jakingo zuen aita iritsi zela. Sukal-
deko ama bakarrik .
- Ama, aita etorri da!
Aita logelan zegoen isilik, baina amak, irribarretsu, umeari :
- Ez, ume, zergatik esaten duzu hori?
Umeak bazekien euskaraz, baina aita galiziarra zuen .
- Cheira a pai!

ITSASO. Hona hemen itsasoko bizimodu gogorraren bern on-
doen jasotzen Buen esaera sinple eta garratza : Itsasoan ura eta
zerua, eta konforme ez dagoena hondura .

KARTOLA. iz. Harrapatutako arraina gordetzeko itsasontziek
bizkarrean izaten duten kamara. Arrantzua handia izaten denean,
itsasontziak kartolak beteren bete porturatzen ditu, sarri askotan,
ganbusten edo gainezka egiteko arriskuz . Kartolak arte beteta
dagoen gizasemea, ostera, mozkortuta dago .

Kartolak, «t» hizkiaren txapela edo tapakia daramalako be-
harbada, betidanik izan du sorpresa kutsua: portuan itsason-
tziaren zain egoten direnek, familiakideek batez ere, kaioak
jarraika dituen ontziak zer dakarren edo zenbat kilo harrapatu
ote dituen galdetzen dute . Tapakiak ireki arte jakiterik izaten
ez dutelarik .

Guk, ostera, umeak ginenean, moilan lotutako itsasontzien
kartoletan ezkutaka ibiltzea genuen jolas . Eta han, marinel edo
armadoreren batek harrapatzeko beldurrez tapakia itxi eta ilu-
netan gelditzen ginenean, arrain etsituen garras¡ isilak imaji-
natzen genituen ; kartzela ezezagun hartatik irteteko nolako
gogoz hilko ziren asmatzen ibiltzea genuen gogoko, nola mu-
gituko ziren pentsatzea, batzuk besteak zapalduz seguraski,
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esaten genion geure buruari, hil zorian bagaude ere, azkenik
galtzen dena, besteak zapaltzeko grina izaten baita . Kartolaren
barruan jasan behar zuten goragalea asmatzen saiatzen ginen,
zein bizi-gogoz aterako liratekeen handik, topin itxi haietan
nola, pixkana-pixkana, giroak irakiten joan behar zuen . . . azke-
neraino .

Eta mozkorraren sabelean ere, alkoholak gehiagotik egindakoan,
urdailak arrainen antzeko dardarizoak pairatu behar zituela irudi-
tzen zitzaigun . . . Kartolak arte beteta zihoanak, eskoratutako un-
tziaren antzera behar zuela sentitu . . . halabeharrez . . .

KAXARRANKA . San Pedro egunez zortzi gizonezkok sorbalde-
tan kaxa handi bat erabiltzen dute, gainean dantzari bat. Dantza
hori ondasun-zainaren aldaketa ospatzeko egiten zen .

1862.era arte, kaxa gainean San Pedroren irudi bizia erabiltzen
zuten, elizbiran, ondorik San Joan eta San Andres zituela. Buruan
tur edo mitra, aurpegian mozorroa, soinean abadeen alba eta
kapa. San Pedrotzakoak eskuan giltzak zeramatzan. Ohitura za-
har hori auzibide izan zen «kristinau arrotzai gaizpidea emon eta
eliz arerioentzat barregarrizko ikuskizuna dalako», Calahorrako
gotzainaren hitzetan (1862) .

Agiri hau Azkuek aurkitu zuen Valladolideko Chancillerían :
El fiscal general de este Obispado acusó criminalmete a los ma-

yordomos de la Cofradía que llaman de los Mareantes de la villa de
Lequeitio y demás culpados, y dijo que los dichos acusados, so
color de cierta fiesta que hacen el día de San Pedro . . . hacen ciertos
ritos y ceremonias gentílicos, sacando en procesión, con pompa y
solemnidad, una arca en la que dicen tener las escrituras de los
mareantes, llevándola en hombros por las calles públicas de la
dicha villa, capas pluviales y cetros de la Iglesia, mezclando los
ornamentos y cosas que están dedicadas al culto divino con las
profanas, causando en ello mucho escándalo y nota y dando oca-
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Sión a que muchas personas extranjeras que se hallan dicho día en
la dicha villa en lasa dichas fiestas, como son franceses, flamencos,
ingleses y otras naciones y que ordinariamente acuden a la villa por
ser puerto de mar, viéndoles hacer semejantes ritos gentílicos,
sientan mal de nuestra sagrada religión, y aún contra muchas
personas de aquella tierra y comarca, todo lo cual es muy escand
aloso y perjudicial a la religión sagrada .

Legajo 1246, núm. 2, folio 1, en la sección Pleitos de Vizcaya

KRESALA. iz . Ur gazitua . Zauriak osatzeko sendagai bikaina eta
itsaspeko bizidunen mundua buzo-igerian ezagutu nahi dituzte-
nen begiak gorritzen dituen ur errea .

LEHORRA. iz . Portua, herria, etxea . Marinelarentzako le-
horrak segurtasuna esan nahi du, mugitzen ez den eta alda-
tuko ez den ilusioa, maitasuna, itxaropena, jomuga . Marine-
laren emaztearentzat ostera, lehorra segurtasunik eza da, itxa-
ropen aspertua, etorkizunik gabeko orainaren iragaite gel-
diezina . Itsaso txarraren olatua edo ontzian agurtutako mai-
tearen maitasunari buruzko zalantza oldartzen zaionean, le-
horra, abandonua da.

LEKEITTO. Bizkaiko kostaldeko udalerria. 7000 biztanle inguru
(lekeitiarrak) . Arrantza, turismoa, zerbitzuak eta arrain-kontserbak .
San Nikolas irla eta hondartza. Monumentu izendaturiko Santa
Maria Jasokundekoaren eliza eta Uriarte jauregia, besteak beste.
Etxeko zaharrek txikitan kontatutakoen arabera, era honetara ere
hauteman daiteke jaioterria :
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Umezaroa

I

Lekeition, galtzada-harriak izoztu egiten dira neguan,
eta potxingoetako leia arrakalatu egiten da
aititak kalea zapaltzearekin batera goizeko host eta erdietan .
Aititaren txalupak Hiru anaiak du izena
eta kriseilu alaia dauka masta zarpildu eta artezetik dingilizka .
Fuelaren eta kresalaren nahasturak zorabiatu eragiten dit,
oraindik jaio ez banaiz ere .
Aititak eguerdiko hamabietan bazkaltzen du
(hamabiak, bota platerera bi begiak)
eta gure aitak sare-konponketan laguntzen dio .
Aitak hamar urte eskas ditu eta gonbitoak botatzen ditu potinean doan
guztietan .
Aititaren txapelean beti daude ezkataren batzuk,
izar finkoen gisa arrain hilei buruz guri mintzo .
Aititaren etxean ez da goserik ezagutu, beti izan da mokadurik,
umeek bed izan dituzte zapatak, udan ortozik ibili arren .

II
Zapatok herentzian jasotzen zituzten umeek,
osaba solteroak emanda, edo aitabitxik (bularreriak jota hil zen aitabitxik) .
Behinola, etxekoek den-dena erre zuten .
Su handia piztu zuten talaiako baseliza ostean,
bularreriak jotako gaixoen gauza kutsatuak errerzeko .
Baina oroigailuak erre zituzten, bidenabar,
Nik igarri egiten ditut horrelako kontuak
antigoaleko erretratu zuri-beltzei begira,
edo izen bat edo beste aipatzean airean ernetzen ziren isiluneei erreparatuz .
Arestian ez nintzen munduan,
baina nire oin txikiek amets egiten zuten
haitz artean olgetan ibiltzeaz, behatzetan itsas belar-izpiak itsatsita,
edo maritalakoen artean, amaren sabel urdinean igerian bezala .

Miren Agur Meabe
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MARINEL. iz. Ontzian esku-lana egiten duen langilea, itsaso
kontuetan aditua. Lehorreko jendeak hainbat topiko leporatu
izan dizkio marinelari, gauza onik ez, noski : hordi arraila, gonaza-
le itzela, igerilari baldarra eta astapotro hutsa izatea, besteak beste .
Hona hetnen adibide bat : Marinel mozkorti bat branka aldean
dago, uretan, larri-larri burua sartu-atera dabilen lagunari begira .
Halako batean, «bota soka, Martin,,, garrasi egin» , dio uretakoak
untzi gainekoari . «Larregi, txo, uretan itotzea aski ez eta orain hire
burua urkatu nahi duk ala?»

PAELA. iz. Ontzi gaineko ohol zatia. Gaizki edo oker lekutuz
gero, ageri-agerian gelditzen da eta badirudi kubertako zoruan
enbarazu egiten duela. Pertsona bati okerretako paela dela esaten
zaionean, gauza guztiak aldrebes egiten dituelako izaten da .

Tankera horretako gizaseme bat ezagutu nuen iazko neguan ;
okerra baino areago, aldrebesa zena : begi-kolpe batean maitemin-
du nintzela aitortu behar dut, eta banandu ginenean ere, arrazoiz
hartu behar izan nuela erabakia eta ez bihotzez .

Herri guztia zuen lagun, eta hasieran, zeruan sentitzen nintzen
hain maitatua zen mutil batekin ateratzearren . Baina maitasun
hark loturak besterik ez zizkion ekartzen eta mundu guztiarekin
partekatu ninduen . Ordu berean hiruzpalau lagunekin batera
gelditzen zen . Eta sekula heltzen ez . Era hortan ezin nuela jarraitu
esan nionean, paela lekuz kanpo aurkitu nuela aurpegiratu zidan,
eta presaka alde egin zuen, beste bati ordua emanda etorri zitzai-
dala eta .

POTXUA. iz. Kostaldeko herrietan emakumeari deitzeko berba,
beti ere bokatibo gisa erabiltzen dena, batez ere izena ezagutzen ez
denean. Gizonezkoentzat, «txo» dugu bokatibo horren balioki-
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dea. Halaxe, «Potxua, erdu hona» litzateke «Neska, erdu hona»
esaldiaren ordezkoa .

Txikitan neskok ezagututako burlarik saminenak zerikusia dauka
berba horrekin . Demagun neskato bat kalean doala, bakarrik, bake
santuan. Halako batean, urrunetik, mutiko batzuek dei egin diote :

- Potxua! Potxua!
Neskatilak burua biratu du, ea nor dagokion deiez, eta zertarako .
Hori egin eta bat, mutil koskorrek esaera errimatu hau bota diote :

- Potxua, popan kortxua, ta aurrian sakakortxua!
Neska lotsagorriturik geratu da, eta aurrerantzean entzungor
egingo dio berba herri . Agian horregatik-edo deitura hori gal-
tzen joan da belaunaldi gazteenen artean .

SAN ANTON. urtarrilaren azkenetan ospatzen da . Baserritarren
santu zaindaria da, feria-eguna ospatzekoa. Bisigu-denbora de-
lako, lelo hau esaten daki herriak :

San Anton, bisiguen patrol?
Abereak zaintzen
badauko zer emon,
lurginak ez daki
arraina nun dagon .

Hortik esaera hau ere: «San Anton, bisigu zaharra, al montón» .

SAN PEDRO. Jesusen apostolua . Ebanjelioen arabera, arrantza-
lea izan zen eta Simon zuen benetako izena . Eliza kristauaren
funtsaren ikurra da . Erroman hil zen K.O. 67an, gurutzean buruz
behera josita .

San Pedro dugu arrantzaleen santu zaindaria da eta itsasertzeko
herri askotan ospatzen dira haren omenezko jaiak, ekainaren 29an .
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Azkuek dio san Pedro bere lagunekin lehenengoz arrantzara joan
zenean kukutsa atrapatu zuela. Saritzat, hiruna txetxu ardao
(txexua: koartilo erdia) agindu ziela lagunei . Lekeition lehenago
beste honenbeste egiten zuten arrantzaleek halakoa gertatuz gero .

Kukutsari, horrexegatik, «San Pedro arraina» eman diote goiti-
zentzat. Arrain zuria da, mami onekoa, lehortar zein itsastarrek
begiko dutena, «kolondrina» ere deitzen dena.

SATURRARAN . Eskilantxarri haitzaren sehaska, Bizkaia eta
Gipuzkoako probientziak batzen eta bereizten dituen hondartza .
Tragedia bati jarritako izena : Saturnino eta Arantza, Euskal He-
rriko Romeo eta Julieta ziren ; maitemindutako bikote bat. Biko-
tearen gurasoek ez zutenez begi onez ikusten harremana, gazteek
Saturraran-eko hirugarren hondartza hartu zuten topaleku edo
ezkutaleku . Eta behin, istorioak halaxe gertatu behar zela esaten
duelako, ez ziren konturatu Eskilantxarriren gonapea bustitzen
hasia zenik, itsasoa gorantza zihoakenik alegia . Eta maitasunean
hordituta, ur kresaletan itota gelditu ziren Saturnino eta Arantza.
Handik hona, SATUR-ARAN .

SUNDA. iz. Arrain usaina . Itsas hegia bereganatzen duen usain
sarkorra, sendoa, geldia eta aldakorra batera. Itsastarren izaera
inprimatzen duen Rha . Rh berekoak ez direnek, jasangaitza iriz-
ten diote arraina harrapatzen edo saltzen den portu bateko kira-
tsari, konturatu gabe, eurok portuan sartzen direnean, arrainek
ere berehala somatzen dutela heuron presentzia arrotza .

TALAIERO . iz. Mendi, muino eta goraguneren batetik arrai-
na ikustean abisua emateko eginkizuna zuen zaindaria . Talaie-
roak kea egiten zuen talaiako txabola inguruan . Kea zein alder-
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ditan egin, arrantzaleek ulertzen zuten arrantzuan norantz jo
behar zuten .

Senar batzuek «talaieroa» deitzen omen diote emazteei, eurak
zaintzen ibiltzen direla-eta .

TRAGANARRU. iz. Metereol . Haize zirimola bortitza, hodei
zutabe gisa azalduta, itsasoko urak jirabiran gorantz zurrupatzen
dituena. Traganarru beltzak, here apalean bada ere, badu bere
xarma beldurgarria: gaizkiaren agerpena omen . Lehorrean haize
zurrunbilo bihurriari sorgin-haizea deitu, eta pues! pues! esaten ei
zioten . Ikusi dudan bakanetan E. A . Poeren harako Maelstr ón
hura ekarri izan dit gogora. Azken batean, zurrunbiloak dira biak .
Bata, haizezkoa, behetik gorakoa ; goitik beherako bestea, Lofoten
irletakoa, Poeren irudimenean behintzat .

TRAOLA. iz . Apareiluak batzeko baliatzen den lau puntako
oholkia .

TREOTZARA. iz. Tretza-otzara, hau da, bisigutarako aparai-
luak gordetzeko saskia .

Beste testuinguru batzuetan, maite-eskabidea egitean, ezezko
erantzuna ematea «treotzara ematea» da . Gaurko euskaldunak
ezagunago du «kalabazak ematea» esapidea .

TRETZA. iz. Ontziak itsasoratzen duen sarea . Marinelak, sarea
uretaratzeko, bata bestearen aldamenean jartzen dira, «pasatu
tretza» esan eta sarea esku batetik bestera aldatuz . Marinelen
emazteek ere, kontuen edo albisteen tretza era beretsuan pasatzen
diote elkarri, aho-bearri .
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Aipatutako tretza bati esker jakin zen herrian, Bernardoren
alaba Boga -Bogako tabernariarekin Tenerifera joana zela bizitze-
ra, eta tabernariak, bere emaztea hiru seme-alabekin utzi zuela
lehorrean . Bernardoren alaba ez zen herrira sekula gehiago agertu .
Tabernaria, aldiz, bai. Urte batzuk geroago, berriro Boga-Bogara
bueltatu zen eta emazteak etxeko atea ireki ziola esaten da . Apus-
tu-mota asko izan ziren gertatuaren inguruan baina tretza pasatu
zutenek, emaztearen diru-poltsan eskua sartzea lortzen bazuen,
tabernaria laster bueltatuko zela zioten Bernardoren alabaren al-
damenera .

Ez ziren erratu .

TULE. Baita Thule ere, autore batzuren arabera
Tule izenaz, Alaskako ipar kostaldean gure garaiko Vgarren

mendetik aurrera inuit herriak bilakatu zuen kultura ezagutzen
da . Ekialderantz hedatuz . Groenlandiaraino -Kalaallit Nunaat-
heldu zen Xllgarren mende aidera. Tule kultura balearen arran-
tzan oinarritzen zen . Hauen hezurrez, larruz eta lurrez bizitza
iraunkorrak eraikitzen zituzten, neguko irtenaldietan iglooak eta
udakoetan larruzko dendak erabiltzen zituztelarik . Urez larruzko
txalupatan -kayak eta umiak- ibiltzen ziren, lurrez ordea txaku-
rrek eramandako trineotan Harrizko lanpara eta lapikoak, arbelez
eta hezurrezko tresnak adierazgarriak dira Tule Kuitura xvgarren
mendean desagertu bazen ere -segur aski aldaketa klimatikoen
ondorioz-, haren arrastoek garai modernoetara arte iraun dute
Kanadako ekialde, Groenlandiako iparralde eta Alaskako ipar-
mendebaldeko zenbait eremu isolatuetan .

TUNTUX. iz. Buia, baliza . Ur gainean, hondora finkaturik sei-
naletzat ipintzen den tresna .
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Emakume bati buruz umedun zegoela zeharka adierazteko,
tuntuxa zeukala esaten zen .

Halaber, emakume izorratuagatik, «tangia jota» zegoela esaten
zen (tanga: ura edateko ontzia) .

TXAPUTXERU. iz . Marinelarentzat, lehorrean bizibidea duen
behargina. Baliteke txaputxeru hitzak zerikusirik izatea gaztela-
niazko chapucero hitzarekin, zentzu zabalean hartuta .

TXARRANTXA. iz. Makila luzca, muturrean burdina-zatia zeuka-
na. Itsaso zantarra egonez gero, zeineruak txarrantxarekin irteten
ziren kalera eta Arranegitik hasita Atearaino, behegainean arrasta-
tzen zuten. Halaxe, etxetik zarata entzuten zuten arrantzaleek
bazekiten egun horretan itsasoreterik ez zegoela .

TXIBIHEZUR. iz. Txoko eta txibien barne maskorra, ura baino
arinagoa den karekizko plaka obal, luzanga eta poroduna . Histo-
rian bi erabilera mime ezagutu zaizkio, gaur egun zein baino zein
zaharkituago geratu direnak : batetik, kaioletan eskegi ohi zen,
etxeko txori kantariak kaltzioz eta gatzez egoki hornitze aidera ;
bestetik, garai batean, bakanka bada ere, zuritasunaren paradig-
matzat hartu zuten literaturan, elur hitzaren kaltean, jakina . Esa-
terako, «txibiazurra baino zuriago eukan aurpegia », izkiriatu zuen
antzinako idazle batek . Zoritxarrez, gaurko editoreek -errazta-
sunaren izenean beti- ez ligukete horrelakorik onartuko .

TXIKOTA. iz . Ontzia kaian lotzeko erabiltzen den soka mutu-
rra. Gaizkileak lepotik zintzilikatzekoa dela dirudi eta bati baino
gehiagori, behin baino gehiagotan otu zaio, egitera inoiz ausartu
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ez bada ere, betartean iltzatutako etsairen bati txikota lepotik
sartu eta oinetatik fondarria lotuta uretara botatzea ; eta atseginez
imajinatu ere lagun gaiztoak dituen koitadua, itsasontziaren eta
fondarriaren artean zintzilikatuta, urpeko bizidunei bekatu aito-
rrezinen gaineko irakatsia ematen .

TXIRLA. iz. Bibalbioen ordenako zenbait moluskuren izen arrun-
ta. Itsasondo hareatsu edo lohitsuetan bizi dira . Jaki preziatua da.
Augustin Zubikaraik taxuturiko itsas hiztegian, herriak bereizten
du txirlaren beste barietate bat : txirla frantsesa, hau da, portamol-
de sexual zabaleko emakumea .

ZAKATZ. Zakatza hon eta begiak ilun, arrain-glosa hauek fres-
kuak direnik ez esan ¡non . Tamalez, zakatz-begietan antzematen
omen da arrain-glosen bizitasuna, burua kirasten hasi baino askoz
ere lehenago .

ZEINERU. iz. Itsasoratzeko deja egiteko zeregina zuen gizo-
nezkoa, itsasontzi-jabeentzako alogeran lan egiten zuena . Zei-
neruak eguraldia eta itsasoa aztertzen zituen. Horretarako, talaia-
ra joazen zen goizaldean . Itsasorate-egunetan zeineruak emakume
batzuen etxeetan jotzen zuen atea . Emakume horien izena «dei-
egitekoak» da .

Dei-egiteko bakoitzak txalupa bat izaten zuen bere ardurapean,
eta tostarteko guztiak iratzarri behar izaten zituen, deiadar eginez :
«Kosme (nahiz beste izenen bat), gora Jaungoikoaren izenean!» ,
horretarako propio zen ahairetxoa kantatuz .

Azkuek jasotako Lekeitioko abesti honetan adierazten da mari-
nelek zeinerua zenbat estimatzen zueen .
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Zeineru gaizto lotsabagia
beti itsasorako deia? Ai, deia!
Andra ederra ohian itxita
txaputxeruen kontura .

Traola, traola, traola, jujia,
itsasorako treotzaria .

Bagoiaz danok estropezuan
bakotxa geure tostara, tostara .
Lau Bagar gordin, ta ogi puska bat
egun guztiko jakia .

Galeuscan irakurria. Lekeitio 2000.10.12

Oharrak : Definizio tekniko gehienak Elhuyar Hiztegi Entziklopedikotik
hartu dira .
San Antoni buruzko bertsoa A . Zubikarairen Ixas-aize (esaldi eta iztegi

antzerakoa) Iiburuxkatik hartu da .

Karrankari buruzko agiria Sustraia . Azkueren oroimenez (1985) aldizkari-
tik hartu da .
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EDORTA JIMENEZ ORMAETXEA

Itsasoa, itsasotik ala kanpotik?

Euskal Herriaren historia eta euskal literaturarena, biak, gaingiroki
ez bada ere, ezagutzen dituenari harrigarri egiten zaio zein ahul eta
zein gutxitan agertzen den itsasoa gure literatur lanetan . Bilbon
itsasoko museoa sortzeko asmotan dihardutelarik, nire susmoa da
itsas-ondarearen aldetik ere pobre gelditu garela, kondatu diguten
loriazko iragan hori -non dira Elkano, Bertendona, Okendo, Re-
kalde edo Akurio, non baleak eta makailaoak- sekula santan izan ez
bazen legez. Traineru estropadetan geratu ote da gure ustezko
aberastasun hori, ba .
Gure literaturan itsasoko gaia aipatzen denero Etxeberri Zi-

burukoaren «Noelak» ekarten dira gogora. Arrantzaleek itsasoan
kantatzen omen zituzten kantu ez-egoki haien bidez Elizaren
-katolikoaren- fede-sistemarekin baterago zetozkeen beste bat-
zuk proposatu zituen Etxeberrik . Beraz, gure gaia bere gordinean
azaltzeko aukera ematen digu horrek : itsasoa, esperientzitik ala
kanpotik lantzen den gaia?
Etxeberrik kanpotik landu zuen gata. Eta ez arrantzale jardun

gabe idatzi zuelako, arrantzaleak bideratu nahirik idatzi zuelako
baino . Gizonek kantatzen zituzten benetakoak landu beharrean,
gizonok Jainkoari kantuan eta arrenga jarri nahi izan zituen eta.
Arrantzaleen kantutegi bat Patri Urkizuk argitarutu du, «Bertso

zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798)» tituloaren barruan . Hor-
ko bertsotean Ternuakoak dira kontagai. Gaia, egungo menturaza-
letasunetik begiratuz eta aidez aurretik edukinari buruz ezer jakin
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gabe, erakargarri egiten zaigu, askoz ere literarioagoa baita . Eta ez
dirudi baleazaleek eurek idatzia denik .

Literariogoa da Urkizuk argitara emandako bilduman agertzen
den itsasoa, bai, funtzionaltasunari hegira barik edertasunaren bila
idatzia baita . Edertasun hori hondoraketaren bertsoetan da nabar-
men. Hondaraketa! Topiko hau itsasoaz idatzi duten gehienek
erabili izan dute eta, gure galderari erantzun ahal izateko tresna
modura erabil dezakegu .

Gure nobelagintzaren hastapenetan indartsu agertuko da hondo-
raketa, hain zuzen ere, Agirreren «Ktesala» eta Etxeitaren «Josetxo»
eleberrietan. Agirrek itsasoko esperientza zuzen barik idazten du,
Etxeitak bizitza osoa itsasoan eman ostean egiten duelarik. Beraz,
gizon bi, idazle bi eta itsasoaren esperientzia bi . Ikuspuntu bi ere?
Agirre abadea da, Etxeberri Ziburukoa legez . eta «Kresala» «No-

elak» haren tradiziora dator. Itsasoko arriskuak, hondoraketa batez
ere, gizakia jainkoaren mende dagoela erakusteko erabiltzen ditu
Agirrek. Instrumentala da idazlearen jarrera . Horrek narrazioari
kalte egiten dio, literatura bigarren edo hirugarren maila batera
zokoratzen da eta .
Itsasoaz literatura esperientzan abiaturik sortzeko egoera ezin

hobean izan den idazleaJose Manuel Etxeita dugu . Txikitan arran-
tzal hasita, adinean ondo sartuta hartu zuen itsasoko erretiroa .
Erretiro horretan eleberri bi idatzi zituen, hain zuzen ere, «Josetxo»
eta «Jaioterri maitea » . Bietan agertzen da itsasoa, baina Etxeitak ez
du apenas itsasoaren beraren deskribapenik egiten . Esaten den
moduan, basamortuan bizi diranek ez dute haren gaineko azalpe-
nik behar; ez eta gura ere ez. Berdin Etxeitak itsasoarekiko gaietan .
Gure literaturaren historia Agirre eta Etxeita, Etxeita eta irre,

Melville eta Conrad, Conrad edo Melville izan zitezkeen . irrek,
abadea izanik, Melvillearena egin zukeen itsasoa gizakiaren eta patua-
ren arteko borrakaleku egin izan balu. Etxeitak ostera polito egin
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zukeen Conradena, Filipinaseko alkate kolonialista izatera iritsi zenez
gero ilunbeen bihotzean eta itzal-marraz bestaldean ibilia baitzen
(Zoritxarrez Etxeitaren itsasoa jolastokia da txikitan, ikasbidea geroa-
go eta irabazpide edo, hobeto esanda, aberaspide azkenean . Bizitza
honetan sorterria da merezi duena. Beraz, sorterrian igaroten diran
aldietarako eta, batez ere, zahartzaroan ondo bizitzeko gaina lortuz
gero, ondo) . Gure Jose Manuel indianoa izan zen, eta kitto .

Nahita edo nahigabe ez dakit baina, literaturaren historian sartu
naizela dirudi eta, literaturaren historian gutxitan gertatzen dena da
iraganari buruz ondo finkatuta dagoen orrialde-multzoari orrialde
berririk gehitu beharra. Horrez gainera, zeozer gehitu beharra izaten
denean ere, idazle jakin baten lanaren alderdi ezezagunen bat argita-
ratu delako izan ohi da eta, ia inoiz ere ez da izaten egilea bera
ezezaguna izan delako . Ordura arte ezezaguna, esan nahi dut . Bada,
halako egile baten berri jakin genuen orain urte bi . Juan Bautista
Bilbao Elgeazabal Batxi dugu gure literaturaren orrialdeetara etorri
den azkenaurreko ezezaguna. Hau mundu arrano hau!da haren lanar¡
eman dioten izena, hura hilda laurogei urte beranduago ezarria .

Batxiren lana argitara ekartzearen erantzunkizuna hartu dutenak
Iñigo Aranbarri eta Koldo Izagirre izan dira .

Esan behar da, bestalde, azpimarratzekoa den beste alderdi bat
dagoela, alegia, egin dueen lana beste lan zabalago baten emari
ustegabekoa izan dela .
Literaturaren historiako eskuliburu guztietan laster agertuko den

fitxak ez du Batxiren datu lar jasoko, egon ere apenas baitago
halakorik. Badakigu 1887an jaio zena, Arratzun, Gernikatik hur-
bil. Gazte-gaztetan hasiko zen itsasora, bai, hogeita hamar urte bete
hil barik hil zen gizon gazteak harnazpi daroadaz urgainean baitio-
tso Kirikiñori. Hortik atera kontuak.
Adinaren kontuak eginda, ezinbestez datorkigu burura itsasora

hortxe hortxe hamabi urteak beterik hasitako hura (Etxeita bezain
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gazte hasi zen, bai) buruikasia behar zuela. Derrigorrez . Eta izan
ere, halaxe da . Euskarazko kazetaritzaren historian, eta horren
ariketa-liburuetan ere, leku eske diharduen Batxik bjzkaiera eder
jantzi batean idazten zuen . Argitaratu zituen Ian gehienak Euzka-
di egunkarian daudela eta,janzte Ian horretan Batxi ez den beste
inoren baten eskua ere sumatzen delakoan daude Aranbarri eta
Izagirre . Zelan ere den, digante baten taxua hartzen zaio, Ian
egitearen moduaren aldetik behintzat, Batxiri .
Esan dudan legez, itsasora oso gaztetan hasi zen, txo edo mutiltxi-

ki ziur asko, nahiz eta kronikak idazten dituen aldian hornikari edo
majordomo zereginean ziharduen. Bada, goizaldeko orduak erabili
ohi zituen bere burua jakintzaz janzteko eta zeozer idazteko. Horre-
tara, euskara eta gaztelera ezeze, beste hainbat hizkuntza ere ikasi
zituen, bere kronikak irakurriz jabetzen garenarekin bat behinik
behin. Imaginatu egin behar da, gero, gizon gazte hura, hamazortzi
urtekin aita izana eta ontzian ere ardura handiko zereginean zihar-
duena, here ganbarako bakardadean lanean . Izan ere, abertzalea zen
eta, abertzaletasunak ematen ote zion ba indarra? Ezezkoan nago .
Batxiren kemenaren iturbegian hizkuntzarekiko maitasunean dago,
nik uste . Maitasun horrek eragiten dio beste guztia .

Badakit hizkuntza maitatzerena eta halakoak aipatuz gero bide
irristagarrian sartzen naizela, zorioneko maitasun hori hartu baitute
aitzaki Batxiren beste muturreko idazleak direnek, hots, euskaraz
folka egin dutenek, hala nola, Kirikiñok berak zenbaitetan . Batxik
euskarari dion maitasunak hizkuntzaren barne-ezintasunak eta ozto-
poak gainditzearrengo ahaleginak egiten laguntzen dio, Arratzukoak
denean eta denetarako gai nahi baitu euskara. Ez dabil, ba, mundu
zabalean harat-honat itsasoak hausten? Beraz, itsasote horietan gerta-
tuak inguruko beste edozein hizkuntzatan idatz daitezke eta, zer dute
beste hizkuntza horiek euskarak ez duenik? Horrela galdetuz gero,
Langile porrokatuak, erantzungo lake Batxik, ia ziur .
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Goiko planteamendu horrekin, munduko portuetan ikusten due-
naren berri ematen dio Batxik irakurle garaikideari, hots, Lehen
Mundu Gerrateko 1914-16 urteetan bizi denari . Haatik, eta idazle
sena arnastu zuen lehenengo haizeak eman ziolako edo, kroniketan
literatura egiten du . Eta zein literatura ederra den Batxirena. Espe-
rientzatik egindakoa, dramatikotasunezkoa, bizia .
Hau mundu arrano hau! elaberria balitz moduan irakurtzen da

kasik. Hasteko, kroniken irakurketan aurrera egin ahala narratzai-
learen beraren erretratoa osatuz goaz, idazlearen asmoa horrela izan
zitezen izan zenentz ez badakigu ere . Bigarrenik, bizi dituen giroak
paperera bizi-bizi ekartzen da-k¡ . Hirugarrenik, ez du falta, ez, kro-
nika jakin bat edertzearren han-hemen sarturiko zertzeladarik ere,
hots, gertaerak eta here subjetibotasunetik etorritakoak polito buz-
tartzen ditu, asmatu egiten baitu, bai, eskuartean duen lanaren
mesedetan asmatu behar denean (esperientzia literaturarako senaz
landua) . Asmatutakoak, ostera, jazotakoen harira berezkotasun bi-
ziz sartzen dakizki . Bada, txertatze eta sortze tan horretan hainbat
pertsonaiaren erretrato labur-biziak eskaintzen dizkigu . Egiteko
modu horren gailurra, asmatuaren etajazotakoaren arteko jokoaren
gorengo maila, Txapel ezizeneko baten erretratoaren bidez iristen
du Batxik, nik uste . Baina, azkenik, Batxiren lanean bada beste
ezaugarri bat ere, Hau mundu arrano hau! liburuari nobela-kutsua
edo, gutxienez, memoria-liburu biziearena ematen diona, hurren-
go lerroetan azaltzen saiatuko naizenarekin bat .

Esanda utzi dut nortzuk ekarri diguten Batxiren berri eta aipatu-
tzat jotzen dut horiek liburuari jarri dioten hitzaurrea ere, hortik
atera baititut idazleari buruzko fitxako datuak. Bada, fitxa hori
ganoraz osatzeko behar diren datu horien artean heriotzarena izan-
go genuke faltan iruzkin honetan . Heriotza hondoraketaren ondo-
roiz etorri baitzitzaion! Ezagutza, literatur sena eta patu tragikoa
gizaki berarengan, ea nork eskeintzen duen hoberik .
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Azken urteotako idorokuntza izan da, nik uste, Batxi berreskura-
tzea. Batxi bezala, itsasoan ibilia dugu Patxi Iturregi arabarra . Eza-
gutzatik idazten du eta, bere «Haize kontra» narrazio bildumaren
kritika egiteko leku aproposena ez denez hau, aipagarria dela esan
behar da. Ni ibilia naizena baino itsaso askoz handiagotan ibilia da.
Halandaxe, Galeuska honetan berak behar zukeen bete nik hartu
dudan lekua. Horren ordez, hitza batzuk igorri dizkit eta, hain
nator hitzokin bat ze, hona aldatu ditut, post escriptum modura .

Post Scriptum
PATXI ITURREGI

XIX . mendearen hondarreko goiz euritsu batean Robert Louis
Stevenson, bere hamabi urteko semeordearen pintura batzuk har-
tuta, uharte bateko mapa taxutzen hasi omen zen. Eta, luze gabe,
erabakiak ei zituen irlaren xehetasun geografiko garrantzitsuenak,
mendi zein leize, kala zein ainguraleku . Toki bakoitzari, gainera,
oraindik bere buruan bakarrik zuen balizko itxuraren araberako
izena eman zion : Trinket muino, Baso Mutur, Bolina punta . . .
Azkenik, «Altxor Uhartea» idatzi omen zuen letra handiz paperaren
goiko aldean, bere kartografia lana amaitutzat jotzen zuela .
Dakigunez, Stevenson ez zen sekulan itsasgizona izan, lanbidez

behintzat, nahiz eta bidaia ugari egin zituen mundu zabaleko lau
haizetara. Gauza bera esan dezakegu E. A . Poez, D. Defoez, S . T .
Coleridgez, Pio Barojaz edota gure Txomin Agirrez, adibide hurbi-
lago bat eskaintzearren . Eta, hala ere, itsas giroko istorio bikainak
eskaini zizkiguten, irudimen, dokumentazio zein bigarren eskuko
informazioa ederki baliatuta .
Beste muturrean Joseph Conrad dugu, hogei urte baino gehiagoz

olatuak hausten ibilia, bere nobelak idazteko irudimenean baino
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gehiago oroimenean oinarritzen zena . Talde berekoak ditugu, hala-
ber, Herman Melville eta Jack London, maila apalago batean bada
ere, itsasaldi luzeak eta literatura tartekatuz bizi izan zirenak.
Dagoeneko badauzkagu itsasoa beren narrazioen kokalekutzat

aukeratu zuzen zenbait idazle itsas esperientziaren arabera banatuta .
Eta ezinbesteko galdera ondoko hau da : bereizten al ditu esperien-
tzia zuzen horrek batzuk eta besteak? Ezetz aitortu beharra dugu .
Beren lana itsas-ezagutza arruntetik harantzago doalako, egile hauek
giza arimaren sekretuan barneratzen jakin zutelako
Azken finean, ondo hausnartzen badugu, literaturak hainbatetan

eta hainbesteraino mitifikatu digun itsasgizonen eskarmentua oso
murritza dela konturatuko gara . Ontzi barruko zereginen eguneroko
monotonia eta terrenta, goardia ondoko mozkorraldi mingotsak, kai
aldeko burdelen baten gogorapen lausoa; ohitura arrotzak, kostalde
arrotzagoak, gaur ekaitza eta bihar kalma zuria. Eta aldi berean karel
arteko aspergurea, bakardadea eta herrimin itzela. Uste zabalaren
kontrara, marinelak ez dira batere menturazaleak, etxekoiak baizik,
eta sutondoaren epela maite dute ikaragarri . Ez dugu ahantzi behar
beharragatik egiten dutela Ian, nola edo hala ogibidea ateratzearren .
Barku bat ezagututa denak berdinak direla begitantzen zaie, eta hilero
zenbat dolar irabaziko duten izaten dute kezka nagusia .

Joseph Conradek berak ere zalantzan jarri zuen itsasgizonen kon-
tatzeko gaitasuna, hona hemen berak esana : «Marinelen kontakizu-
nek badute sinpletasun zuzen bat : beren esangura guztia intxaur
kraskatu baten oskolaren barruan sartzeko modukoa da» .
Hortaz, Robert Louis Stevenson maparena bezala, itsas ezagutza-

ren funtzioa eskenatokiarena izango litzateke, baliabide kartogra-
fikoarena, besterik da literaturaren sekretua bereganatzea . Hori,
zoritxarrez, gutxiren esku dago .

Galeuscan irakurria. Lekeitio 2000.10.12
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MARI JOSE OLAZIREGI

Literaturaren irakaskuntza bigarren hezkuntzan . Testu-
iruzkinetarako metodologia eta iradokizunak

Literatura irakasten dugun irakasleon artean maíz aipatu ohi dira
gure jarduerak askorengan eragiten dituen frustazio eta ezinego-
nak. Gustuko dituzun testu nahiz egileak ikasgelan aurkeztu eta
landu ondoren, zenbaitetan, ilusio eta asmo hoberenarekin pres-
tatutako lanak erantzun hotzegia izan duela ohartzen zara .
Arazoa dirudiena baino askozaz ere kontraesankorragoa da .

Irakurzale garenontzat, eta bereziki literaturzaleontzat, begi bis-
takoa baita liburu batek eragiten dizkigun bizikizunen promesak
zernahi ahalegin merezi duela . Baina tamalez, eta hemen hasten
dira irakaslearen buruhausteak, irakurzaletasuna ez da dekretuz
erabakitzen den zerbait, gure jokabide eta jardunarekin kutsatu
behar dugun «hori» baino . Are gehiago, amets egitea ezinbesteko
zaigun bitartean, irakurtzea ez . Victor Morenok askotan esan
duen moduan, irakurtzeak ez gaitu derrigorrez pertsona hobeak
edo zoriontsuagoak egiten . Beste hitzekin esateko, lasai-lasai bizi
gintezke libururik irakurri gabe .

Literatura irakaslea naizen aldetik, urteak daramatzat irakurzale-
tasunaren auziarekin kezkatuta . Hasi 1990etik 1995era bigarren
hezkuntzako ilcasleen artean burutu nituen azterketa soziologikoe-
tatik,t eta azken urteotan egin ditudan ikastaro nahiz ikerketekin
jarraituz, gazteen irakurzaletasunik ezak kezka bat baino gehiago
eragin dit eskolak prestatzean . Horretaz gainera, euskarazko irakas-
kuntzaren ofizialtasunak euskaltzaleongan piztutako itxaropenak
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bertan behera geratu direla jakiteak etsipen puntu bat ere sentia-
razi dit behin baino geh¡agotan. Dirudienez, espero zitekeena-
ren kontra, euskaraz ikasi duten gazteak ez dira euskal liburuen
kontsumitzaile bihurtu, eta hau dela eta, gero eta nabarmenagoa
da euskarazko irakurketak bigarren hezkuntzaren ostean izaten
duen beherakada .

Nire usterako, literaturaren kasuan, irakurzaletasunaren porro-
ta irakasgai horren planteamendu didaktikoekin dago hertsiki
lotuta. Dudarik ez dago, irakaskuntzaren erreformarekin ikus-
puntu nahiz prozedura nagusiak asko aldatu diren arren, oraindik
literatura ikuspuntu historizistaz irakasten da . Alegia, XIX. men-
dean hasitako joerari jarraiki, literatura-eskola gehienetan, orain-
dik, idazle, obra nahiz mugimendu desberdinen zerrendak erre-
pikatzen direla gogaikarriro. Behin eta berriro jarraitzen dugu
betiko topikoak errepikatzen, betiko idazle kanonikoak irakurta-
razten . Fosilak irakasten ditugula esan ohi du, ironia handiz,
Bernardo Atxagak .
1975-76 ikasturteaz geroztik ezarri zen Batxilergo Balioaniztun

Bateratu hartan ere (gaztelaniaz «B .U.P » . delakoa), ikuspuntu
historizista zaharkitu hori zen, hain zuzen, nagusi. Asko oroituko
dira abiapuntuaren desegokitasunaz eta nola 2 . eta 3 . ikasturteko
programak ¡a-¡a berdinak ziren, edo UBI izeneko hartarako pro-
graman munduko ikasle/irakasle zaletuena izutzeko moduko eduki
mordoa sartzen zen . Batxilergo hori zehaztu eta finkatu nahi izan
zutenek unibertsitatean irakatsi beharrekoa nolabait leunduz egi-
tea proposatzen zuten, beti ere kontuan hartuz, batxilergo-urteak
prestakuntza-urteak zirela eta gero zetorrenak, hots, unibertsita-
teak, benetan konponduko zituela ikasleen jakituriazko hutsuneak .
Ikuspuntu desegoki eta faltsua, dudarik gabe . Izan ere, uniber-

tsitateak ez baitu gauza handiegirik konpontzen, alderantziz, irakur-
keta kontuetan lehendik etsita dauden ikasleak behin betiko al-
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dentzea lortzen baitu gehienetan . Bí arloetan irakatsi dugunok
arazo eta akats antzeratsuak ikusten ditugu bigarren hezkuntzan
nahiz unibertsitatean, eta honi dagokionez, harrigarria iruditzen
zait nola bigarren hezkuntzan proposatu diren aurrerapausu di-
daktiko nahiz metodologikoek goi mailako ikasketetan ez duten
inongo eraginik izan . Nire aburuz, maila guztietan, literatur irakasle
txar asko dago «eskola magistralen» mozorropean ezkutatzen dena,
gehienetan, bestek egindako ikerketak etengabe errepikatuz eta
literaturaren irakaskuntzak eskatzen duen bizitasun-ikerketa-se-
riotasunaz ohartu gabe .
Hasierako ohar hauen ostean, eta literaturaren irakaskuntzari

buruzko iradokizunák egiten has¡ baino lehen, literaturaren bera-
ren alderdi ludiko nahiz plazerrezkoa azpimarratu nahiko nuke .
Horretarako, Umberto Ecoren Arrosaren izena eleberrian Kempis-
ko Tomasen ahotan jartzen diren hitzak oroitarazi nahiko nituzke :
«Gauza guztietan bilatu nuen plazerra, baina aurkitu, liburu batean
bakarrik aurkitu nuen » . Literatura, beraz, zoriontasun-iturria da
(edo izan daiteke), atsegina eman diezagukeena eta gainera, hori
guztia gutxi balitz, gure izate eta mundua ulertzeko modua baldin-
tzatzen duena. Abiapuntu hau ahaztu gabe, saia gaitezen literatura-
ten irakaskuntzan ikuspuntu hori beti kontuan hartzen .

•

	

Literaturaren irakaskuntza Degirrorrezko Bigarren Hezkuntzan

eta Batxilergoan

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum-
ari begiratuz gero, laster ohartzen gara Gaztelaniaren eta Euskara-
ren irakaskuntzaren helburu nagusia hizkuntzaren oinarrizko lau
gaitasunak garatzean datzala : entzumena, mintzamena, irakur-
mena eta idazmena. Horretarako, 10 helburu orokor zehazten
dira, eta hauen artean, 6.a eta 7.a izango dirateke, seguraski,
literaturarekin harreman hertsiena dutenak :
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6.- Irakurketa eta idazketaz era autonomo batean profitatu eta
gozatu, bi jarduera horiek komunikazio-era bezala, kultur abe-
raste eta gozamen pertsonal iturri bezala hartzen direlarik .

7.- Alde batetik, literatur testuak, eta bestetik, asmo literarioa
duten ahozko nahiz idatzizko testuak interpretatu eta ekoiztu,
jarrera kritiko eta sortzaileetatik abiatuz, literatur tradizioaren
Ian nabarmenak ondasun kulturalaren erakusgarri bezala balo-
ratuz .

Literatur irakurketaren plazerra defenditzen duen ikuspuntu
honek bere egiten ditu helburu hori lortzeko beharrezko diren
prozedurazko hainbat edukin, hala nola, irakurketa autonomoa,
atsegin eta aberaste kulturalaren iturri dena ; prosa eta poesiazko
testuen irakurketa adierazkorra eta testuetako baliapide estilis-
tikoak aztertzen dituen irakurketa kritikoa.
Modu ulergarriagoan adierazteko honako hau esango dugu :

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Curriculumak ikasleen ko-
munikazio-gaitasunaz gain, literatur-lanak irakurtzeko beharrezkoa
den gaitasun literarioa lantzea du helburu . Horretarako, Piaget,
Vigotski eta hainbaten pedagogia-ekarpenak here eginez, meto-
dologia komunikatibo eta partehartzailea hobesten da, taldelana
bultzatzen, edukiak baino gehiago prozedurak lantzen, jarduera
desberdinen helburuetan sakontzen . . . edo literatur-lana bere in-
gurune soziohistorikoaren argitan irakurtzen .

Batxilergoak, berriz, helburu eta prozedura horietan sakontzea
du helburu . Ikaslearen gaitasun literarioa sendotzea da xede nagu-
sia, eta horretarako, literatur testuen irakurketa eta interpretazioa
bultzatzen dira . Hauxe da unerik egokiena, Oinarrizko Curricu-
lum Deseinuaren arabera, Euskal Literaturaren aldi, ezaugarri,
idazle eta Ian nagusiak ezagutaraztekoa, betiere, kultura uniber-
tsalean kokatuz eta azterketarako beharrezkoak zaizkigun biblio-
grafia-iturriak aurkituz eta era kritikoz erabiliz . Orientabide di-
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daktikoei dagokienez, berriro azpimarratzen dira irakasleak nahiz
ikasleek prozesu honetan dituzten errol berriak . Lehenengoak
protagonista bakarra izateari utzi eta gidari nahiz dinamizatzaile
izateari ekingo dio . Ikasleek, aldiz, hartzaile huts izatetik protago-
nista eragileak izatera iritsi beharko dute. Lan-mintegi bihurtu
behar dugu ikasgela eta taldeka nahiz bakarka Ian eginez, egitas-
mo zehatzak bideratuko dira bertan .
Dakusagunez, ohiko literatur irakaskuntzaz ahaztea eskatzen

digu curriculum berriak, irakurzaletasuna bilatu eta bultzatuz,
euskal literaturaren ezaguera diakronikoa eta literatur-lanen tes-
tuinguratze historikoa ahaztu gabe .
Euskal Hizkuntza eta Literaturak DBHn nahiz Batxilergoan

dituen helburu eta eduki horiei, «Literatura Unibertsala» izeneko
hautazkoa gehitu beharko genieke, zeinak, irakurketa konpara-
tzaile baten argitan, diziplinartekotasuna eta zehar- lerroen lanke-
ta bilatzen dituen . Irakasgai guztiz interesgarria dakizuenez, lite-
ratura unibertsaletik euskarara itzulitako lanen kalitate eta erakar-
mena gero eta handiagoa baita . Euskal Itzultzaile eta Interpreta-
rien Elkarteak, EIZIEk, bideratu nahi duen egitasmo bati esker,
hurrengo ikasturterako zenbait unitate didaktiko prestatzeko bi-
dean gaudela esan nahiko nizueke .

•

	

Proposatzen dugun metodología

Irakasleak direnentzat aurreko puntuan laburbildutako xeheta-
sunak ezagunegiak dirateke . Baina garrantzizkoa irizten nion azken
urteetan gure programak baldintzatu dituen abiapuntu didaktikoa
azpimarratzeari, azken batean, literaturaren irakaskuntza helburuz
eta prozeduraz aldatu bada, metodologiaz eta jarduerez ere aldatu
behar baita. Alegia, susmoa dut itxura aldatu dugula (orain testu-
mota gehiago banatzen diegu ikasleei, talde-lana bultzatzen dugu,
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edukinen gaineko ekintzak bideratzen ditugu . . . ), baina sakonean
literaturaren irakaskuntza gutxi aldatu da . Eta diodanaren froga
argia testu-iruzkinetarako oraindik erabiltzen diren metodologie-
tan dagoela uste dut .
70eko hamarkadaz geroztik azpimarratu nahi izan da, batez ere,

testu-iruzkinen garrantzi eta lehentasuna . Hala ere, aipagarria da
iruzkinotan erabiltzen den metodologiak testuen literaturtasuna
ezaugarri nahiz baliapide estilistiko zehatz batzuen argitan uler-
tzen dela. Errusiar Formalisten ostean hedatutako prozeduari
jarraituz, literatur-laven azterketak ezaugarri formal batzuen ze-
haz tapenean hartzen baita oinarri .

Gaurtik begiratuta, eredu metodologiko hori zahartukituta ge-
rani da, ezerk baldintzatzen badu testu baten literaturtasuna irakur-
ketak baldintzatzen baitu . Beraz, irakurtzen den testua soilik esis-
titzen da eta irakurlearen partehartze aktiboa ezinbestekoa da
edozein literatur-lan gauzatzeko .

Ikuspuntu honi atxekitzen zaion metodologia kritiko interesga-
rrienetakoa 60ko hamarkadaren ostean Alemanian sortu zen Ha-
rreraren Estetika dugu . Ez da hau lekua metodologia honen ekar-
pen eta onura nagusiez hitz egiteko,z baina bi lerrotan laburtzeko,
honako ideia hauek azpimarratuko genituzke :

1 .- Testu orok irakurketa bat bideratzen du . Alegia, testu-estrate-
gia batzuei esker interpretaziorako baldintzak eskaintzen ditu .

2.- Baldintza eta ezaugarri horien bilkurari irakurle inplizitu deri-
tzo W. Iser-ek

3.- Irakurle bakoitzak bere gaitasun literarioa, biografia eta irakur-
keta-unea dauzka . Beraz, zilegi ezezik ulergarria ere bada irakur-
keta desberdinak daudela onartzea . Honen arabera, literatur
lan-baten iruzkina egitean zenbait irakurlek alderdi batzuek
azpimarratuko dituzte eta beste batzuk oharkabean pasa .
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Eskematikoki aurkeztutako ezaugarrion ostean, azterketarako
metodoa puntuz puntu azaldu ordez, adibide batzuen bidez egi-
nen dut neure proposamena . Ez nuke geratu nahi hitzaldi nahiz
ikastaroetan irakasleek bed hutsesten alderdi praktiko eta erabil-
garria aurkeztu gabe .

Horretarako, nire testu-iruzkin proposamenak bideratzeko, lau
liburu izanen ditugu hizpide : Bernardo Atxagaren Behi euskaldun
baten memoriak (Pamiela, 1991), Arantxa Urretabizkaiaren
Koaderno gorria (Erein, 1998), Ramon Saizarbitoriaren Bihotz
bi. Gerrako kronikak (Erein, 1996) eta Anjel Lertxundiren Azke-
naz beste (Alberdania, 1996) .
Aukeratutako lau liburu horiei egokiak deritzet bigarren hezkun-

tzarako, baina, esan beharrik ez dago, liburuen egokitasunaren
kontua aurrean ditugun ikasleen gaitasun literarioak erabakitzen
du . Zenbaitentzat, Lertxundiren liburua zailegia gerta daiteke
batxilergoan irakurtzeko, beste arrazoien artean, eleberri horrek
duen prosa landu eta aberatsa gehiegizkoa delako beren gaitasun
linguistikorako . Saizarbitoriarena ere, gaitasun linguistiko ona
izan arren, kontamolde berritzaileak ezagutzen ez dituen ikasle
batentzat iluna suerta daiteke. Edozein modutan ere, aukeratu
ditudan liburuok oso interesgarriak iruditzen zaizkit DBHn lan-
tzeko (batez ere, Atxaga eta Urretabizkaiarena) edo Batxilergoan
irakurtzeko (Saizarbitoria eta Lertxundirena) .
Esan gabe doa aipatutako eleberria eta egile horien ondoan,

beste hainbat aukera nitzakeela azken urteotako argitalpenen ar-
tean. Hortxe dauzkazue, esaterako, Aingeru Epaltzaren Sasiak ere
begiak baditik bikaina (Barojaren estiloan idatzitako abenturazko
eleberri umoretsua), Edorta Jimenezen Baleen berbaroa (marinel
abenturazaleen oihartzunak dakarzkiguna), Juan Luis Zabalaren
Galdu arte (euskal irakurle gazteek biziki maite dutena), Patxi
Zubizarretaren Atlas sentimentala, Mariasun Landaren Katuak
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bakar bakarrik sentitzen direnean, Joxemari Iturralderen Izua he-

men edo Nafarroako artizarra (azken hau Erdi Aroan murgiltzen
gaituena) . . . eta abar. Kontu egin, mesedez, zerrenda honetan ez
direla ohiki «helduen» eta «haur eta gazte literaturaren» artean
egiten diren bereizkeriak egiten .
Era berean, aipagarria da aukera literario hori egileka antolatu

ordez gaika edo generoka ere antola nezakeela adieraztea . Nik,
adibidez, adulterioaren gaiarekin lotutako irakurgaiak aukeratu
izan ditut, eta literatura unibertsala bezalako irakasgai batean
Clevesko printzesa, Madame Bovary, La Regenta, Ana Karenina eta
Bihotz bi irakurtarazi . Horiekin batera, sexu-harremanen gaia
ukitzen duten eleberriak ere biziki maite ditu nerabeak. Ildo
tematiko hau landu nahi izanez gero, hortxe dauzkazue, Haur
besoetakoa, Speed gauak, Haltzak badu bihotzik, Bai . . . baina ez,
edo Ezer baino lehen, Tentazioak, Hamalau, Emakume bibotedu-
na. . . eta abar .
Honekin guztionekin hau esan nahi nuke : aukerak anitz eta

ugariak direla, eta ez dugula betiko lau izenburuetara mugatu
behar. Horretaz gainera, kontu egin literatura irakasteak aukera
eta prozedura-oparotasuna ahalbidetzen duela. Ez ahaztu fikzioa
eta irudimena gizakiari berezkoak zaizkion alderdiak ditugula, eta
hori onartuz, edozein bide jarraitzen dugularik ere, literaturaren
beraren alderdi ludiko eta sakonak barneratzen dituen heinean,
baliagarri suerta daitekeela .

•

	

Hasi baino lehen . Hainbat iradokizun literatur eskola bat
antolatzeko

Ondoren proposatzera noan testu-iruzkinetarako eskemak es-
kolak antolatzeko modu zehatza ere baldintzatzen du. Alegia,
alferrik gabiltza metodologia berriekin eskolak beti bezala ematen
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jarraitzen badugu . Hona zenbait iradokizun, niri behintzat, balia-
garri gertatu zaizkidanak :

1 .- Har dezagun, asteroko ordutegitik, eskola-ordu bat literatura
irakatsi, aztertu, landu edo sortzeko . Izan dadila ordu hori
berezia. Ohiko ariketa gramatikalik edukiko ez duena, parte-
hartzaile eta dinamikoa, gelaren espazioa gaindi dezakeena li-
burutegira edo beste lekuren batera egindako irteerekin, irakur-
keta eta beraren ondorioak gune izango dituena . Hau da, ordu
atsegina eta ikasleek literaturaren ikuspuntu ludikoarekin lo-
tuko dutena .

2.- Irakurketa bakarkako jarduera da . Bakoitzaren gaitasunak era-
bat baldintzatzen du bere erritmo eta irakurketa-abiadura . Ho-
rregatik, kontu handiz ibiliko gara ikasgelan egiten diren irakur-
keta-saioekin . Nire aburuz, gehienetan, komenigarriagoa da
etxean edo liburutegian irakurtzea eta eskolak iruzkin eta lane-
tarako uztea. Gauza bera esango nuke ozenki egindako irakur-
ketaz . Irakasleak-edo noizbehinka irakur dezake pasarteren bat,
baina beti aidez aurretik ongi prestatutakoa . Ongi irakurritako
testu batek edo ongi kontatutako ipuin batel, lilura gaitzake,
baina gaizki irakurriz gero, kontrako ondorioa eragin ere bai .

3 .- Talde-dinamikak bideratuko du gure jarduna

4 .- Aztertuko den liburuaren aurkezpena egin ondoren (gero azal-
duko dugu nola) irakasleak gidoi idatzi bat emango dio talde
bakoitzari eta azterketarako beharrezkoa duten bibliografia la-
burra zehaztuko . Ikasleak inplikatu egin behar ditugu .

5 .- Talde bakoitzak bere lana amaitu ondoren, txukun idatzi eta
ikasgelaren aurrean aurkeztu beharko du . Ondoren, Ian guz-
tiak bildu eta dossier antzeko bat egingo dugu ikasle bakoitzari
banatuko zaiona . Ikasleek ilusioz eta atseginez hartzen dute
gehienetan lana, beraien partehartzea ezinbesteko jotzen dute-
lako eta azken emaitzan jasotzen delako .

6.- Liburua aztertzen dihardugun bitartean, irakasleak adi egon
beharko du talde bakoitza gidatu eta laguntzeko. Horrela egi-
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nez gero, azterketa idatziak soberan daude eta ebaluazio ira-
gankorra egin dezakegu .

7.- Iruzkina amaitu ondoren, irakasleak iritzi pertsonala eska die-
zaieke ikasleei . Idatziz egiten bada, hobe . Gero, batzuk aukera-
tu eta norenak diren esan gabe, ikasgelan irakur daitezke .

8.- Testu-iruzkin bakoitza amaitu ondoren, sorketa literarioa bul-
tzatzea helburu duen saio bat egin liteke. Literatur lantegien
ildotik, aukeratutako eleberrien arabera adierazkorra den al-
derdi bati helduz idazlan bat eskatuko diegu ikasleei . Adibidez,
Behi euskaldun . . . liburuaren kasuan : pertsonaia nagusia aida
dezakegu, seroraren biografia asmatu, amaiera aldatu . . . Bihotz
bi-ren kasuan, Flora eta protagonistaren errolak aldatu, edo
istorioa Floraren ikuspuntutik antolatu . . . Koaderno gorria-ri
dagokionez, ha-in zehazgabea den senarraren biografia asma-
tu . . . edo Azkenaz beste eleberria irakurtzen badugu, Noraren
jokabidea aldatu edo beste garai batean kokatu . . . Nolanahi
ere, ez ahaztu irakurketa eta idazketa ilargi beraren bi aurpegiak
direla eta batak bestea bultza dezakeela . 3

9.- Ikasturte hasieratik bertatik ikasleen irakurketei buruzko iri-
tziakjasoko dituen kortxo bat jarriko dugu ikasgelan . Ikasleek
gomenda edo kritika dezatela azkenaldian irakurri duten li-
bururen bat . Ikasturte- hasieran bagaude, udan ezer irakurri
duten galdetuko diegu : zer, zer iruditu zaien eta, inongo zen-
tsurarik gabe, beren iritzia emateko eskatuko diegu . Ikus deza-
tela kontuan hartzen ditugula . . . eta nahiz eta guztiz bazterga-
rria iruditzen zaigun libururen bat gustukoa dutela esan, gustu
hori arrazoitzeko eskatu eta saia gaitezen larderiaz ez jokatzen .

10.- Ikasturte bakoitzeko bost liburu irakur litezke . Horiegatik lau
irakasleak proposa ditzake eta bosgarrena ikasleek beraiek . Bete
beharreko baldintza bakarrak : euskaraz egotea (Euskal Hizkun-
tza eta Literatura irakasten badugu), azken urteetakoak izatea,
beren adinerako egokiak izatea . . . Horregatik da komenigarria
urte hasieran nolabaiteko elkarrizketa bideratzea, irakurriko
duten liburua aukeratzen joan daitezen .
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1I .- Irakurri beharreko bost liburu horietatik, I edo 2 irakurri
soilik egingo ditugu. Gehienez, iritzi arrazoitua eta idazketa-
ariketaren bat eskatuko diegu ikasleci . Horretarako, oporrez
balia gintezke. Ikasleek izan dezatela irakurketa plazer hutsaga-
tik justifikatzen dela ikusteko aukera .

•

	

Behi euskaldun baten memoriak (1991)
Ez dakit eleberri honen aukerari buruz ezer arrazoitu beharrik

dagoen. Nire aburuz, Mo behiaren abenturen bizikizunek adin
horietako ikasleak lilura ditzakete eta gehienetan DBHkoekin iraku-
rri badut ere, esan beharrik ez dago, edozein adinetarako dela
egokia . Eleberri honen irakurketa eta azterketa, jarraian ikusiko
dugun moduan, guztiz emankorra gerta daiteke Euskal Hizkuntza
eta Literatura irakasgaiarentzat, baina bai halaber, Literatura Uni-
bertsala delakoan sarrera bat egiteko, Atxagaren testu honek ondare
unibertsaleko hainbat egile eta generorekin lotzen baikaitu .

Horretaz gainera, eleberri honetan, nerabeek bizi dituzten
hainbat arazo ukitzen dira : taldea eta bakardadea, nork bere burua
onartzea, heldutasuna . . . Horri istorioa bera gertatzen den garaia
gehitzen badiogu, hots, gerrostea, edo hainbat pertsonaiaren be-
rezitasunak (serora zuberotarrarena, esaterako), edo protagonista-
ten, Mo behiaren, balizko «arrazionalitatea » . . . aukeraketa justi-
fikatuta dago . Azken arrazoi nagusia : ongi ezagutzen dudan li-
burua da, eta baieztapen honekin gauza bat azpimarratu beharko
nuke : edozein testu-iruzkin bideratu baino lehen irakasleak li-
burua ezagutu behar duela, eta ahal duen ongien. Inprobisazioak
ez dira gehienetan ongi ateratzen eskolan . Ondoren komentatuko
ditugun ezaugarri nagusietarako, Bernardo Atxagaren irakurlea
liburuaren 4 . atalean egin nuen iruzkina begira daiteke, edo gauza
laburragoa nahiz izanez gero, «Behi euskaldun baten memorien
irakurketa» izeneko artikulua (Egan 1999-1/2, 159-163) .
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Azkena: Liburu honen irakurketa eta azterketa hilabete eta er-
dian-edo buru daiteke .
Hona narraziozko testuen iruzkinerako proposatzen dudan eskema:

IRAKURKETA AURREKO JARDUERAK :

•

	

Atarikoak

•

	

Egilearen eta obraren aurkezpena

•

	

Aztertuko dugun obraren gaineko harrera kritikoa

LIBURUA IRAKURRI ONDORENGO JARDUERAK . TESTU-
IRUZKINERAKO ESKEMA :

•

	

Izenburua

•

	

Edukia

•

	

Narrazioa (Narratzaile motak eta kontamoldeak)

•

	

Pertsonaiak (borobilak/lauak ; funtzioak ; erreferentzia
literarioak; izenen adierazkortasuna)

•

	

Testuartekotasuna

•

	

Denbora (Erritmoa eta hurrenkera)

•

	

Espazioa (espazioen balio sinbolikoa . . .)

•

	

Testu- barneko irakurlea(k)

LIBURUA AZTERTU ONDORENGO JARDUERAK :

•

	

Iritzi pertsonala

•

	

Idazketa-lantegia

•

	

Dossierra
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IRAKURKETA-AURREKO JARDUERAK

•

	

Atarikoak
Pedagogian adituak direnen iritziz, dakigunetik ez dakigunera

doan ibilbide gisara defini daiteke ikaskuntza . Hori onartuz, zer-
nahi liburu irakurtzen hasi baino lehen, egileaz nahiz obraz ezagu-
tzen dutenaz egingo diegu galde ikasleei : «Ezagutzen al duzu egile
hau?» ; «Eta eleberri hau ?» . «Ezer entzun al duzu beraz?» . Kontua
ez da beren ezagutza maila zehazki ebaluatzea, hasiera bateko
neurketa egitea baizik .

Horrekin batera, irakurri baino lehen dituzten igurikimen edo
aurreusteez egingo diegu galde : «Zer espero duzu aurkitzea ber-
tan?», edo «Zer gustatuko litzaizuke ?» . Era berean, galdera zeha-
tzagoak ere egin geniezazkieke : «Zein animalia aukeratuko ze-
nuke zuk oroitzapenak idazteko? Zergatik ?» . Hasierako ekintzok
bideratzen ditugunean, esan beharrik ez dago, komenigarria dela
liburua ikasgelan aurkeztea, eta itzulpenik edo balu, eskura dauzka-
gun aleak ere eramatea .

•

	

Egilearen eta bere obraren aurkezpena
Aurkezpena egiteko, liburu, aldizkari, egunkarietako elkarriz-

keta, bideo edo grabaketez balia gintezke . Saia gaitezen fotokopia
desberdinak eramaten eta ikasleak 4-5 ikasleko taldeetan banatu-
ta beraiei irakurtarazten . Testuek laburrak behar dute izan eta
irakurri ondoren, ikasle bakoitzak laburki kontatuko digu iraku-
rri duena. Artikulu honen eranskinean azterkizun ditugun egileei
buruzko zenbait erreferentzia bibliografiko jarri dut.
Gaztelaniazko literatura irakasten badugu eta egile euskaldun

baten obra aztertu nahi badugu (nik aukeratu ditudan laurak
daude itzulita), gure literaturari buruzko lantxo laburrak eraman-
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go ditugu eskolara . Bernardo Atxagaren: «Plis, pías . Plis, pías . Plis
pías. Medio alfabeto sobre la Literatura Vasca» (Lista de locos y

otros alfabetos, Madrid, Siruela, 1998, 85-103) aholkatzen dizuet
ikusmira zabal baterako .
Egilearen aurkezpena osatzeko, egilea bera ekartzen ahalegin

gintezke . Guztiarekin ere, nire ustez, egokiagoa da behin iruzkina
amaitu ondoren eramatea . Azken iradokizuna: egilearen aurkez-
penean saia gaitezen beraren jarduera desberdinen berri laburra
ere ematen. Adibidez: nik aukeratu ditudan egileen kasuan, Atxa-
gak idatzitako abestiren bat (Jabi Muguruza, Cari, Mikel Laboa
edo Ruperren kantak primeran datozkiguke), Lertxundiren iritzi-
artikuluren bat, Urretabizkaiaren bideolanen bat, Saizarbitoria-
ren iritzi-artikuluren bat (Emakunde, Jakin edo Egunkarikoa) . . .

•

	

Aztertuko dugun obraren gaineko harrera kritikoa
Aspaldian hartu nuen egile eta obra desberdinei buruz prentsan,

aldizkari edo liburuetan argitaratzen zena biltzeko ohitura . Zerta-
rako? Ba. . . ikasgelara eraman eta ikasleei erakusteko . Bi modutara
bidera genezake ekintza hau: transparentzien bidez artikulu adieraz-
garrienak guk komentatuz edo, berriro ere, fotokopien bidez taldeka
antolatutako ikasleei emanez . Atxagaren kasuan ez dago arazorik,
baina berdin mintzo gintezke aukeratutako beste egileei buruz ere .

Egile edo Ian berriagoren bat aukeratuko bagenu, noiz argitara-
tu zen jakiteko, Argia urtekarira joko genuke eta hemeroteketan
hustuketa egiten has] . Lan honi gehiegizkoa iritz dakioke agian .
Hala balitz, ikasleei eska diezaiekegu iruzkinean egokitu zaizkien
puntuekin batera egin dezaten. Modu honetan, hemeroteketan
ibiltzen ere irakatsiko diegu, eta sinets bekit, liburutegi batera
sartu gabeko 21 urteko ikasleak ikusi ditut. Bestelakoan, prentsaz
gain, testuliburu, entziklopedia, katalogo, edo zernahi argitalpe-
nez ere balia gintezke .
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LIBURUA IRAKURRI ONDORENGO JARDUERAK

•

	

Obraren izenburua

Inoiz ezer idazten saiatu denak badakike izenburuak ematen
dituen buruhausteen berri . Horregatik esan zuen A . Schôpen-
hauer filosofoak izenburua irakurleari zuzendutako azkon baten
modukoa dela. Ildo honetan, egungo kritikagintzak, bereziki G .
Genette frantsesaren lanen ostean, paratestu deitu izan dio litera-
tur laven izenburu, epígrafe, ohar, aurkibide . . . eta abarrek osa-
tzen duren multzoari .
Azterkizun dugun eleberriaren kasuan, Behi euskaldun baten

memoriak (BEBM), izenburuaren ironia eta erakarmena dudaezi-
nezkoak dira : harrigarriro, behi bat dugu memorien protagonista
eta honek, ezer baino lehen, irribarrea eragiten digu . Atxagak
berak azaldu zuen izenburuaren zergatia Noticias Bibliográficas
aldizkarian 1995eko abuztuan : garai hartan, asteasuarra Parisen
zegoen eta bi gertakarik baldintzatu zuten izenburu hori ; batetik,
La vache qui rit gazta-markaren publizitate-kanpainak ; bestetik,
P.A. Kropotkin anarkistaren Memorias de un revolucionario li-
buruaren irakurketak.
Horretaz gain, behiaren hautapena, aukeraketa pop-a da . Eta

honi dagokionez, gogora bedi, esaterako, A. Warhol artista ezagu-
nak margotutako behiak .
Puntu hau bukatzeko, izenburuaren balizko intertestua ere aipatu

beharko genuke : Ségur-ko Kondesaren Mémoires d'un âne (1860) .

Proposatzen diren ekintzak

Ikasleak taldetan jarrita, honako ekintzok bidera genitzake :
- Noticias Bibliográficas-eko artikuluaren irakurketa.
	La Vache qui rit gazta-markaren jatorri eta historian sakondu .
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- Gizona bere bakardadean eleberrian P .A. Kropotkin azaltzen den

pasarteren bat eraman eta entziklopedietan nor izan zen kontsultatu .

-Pop-artdelakoari buruzko informazioa bildu, CD, entziklope-
dia, hiztegi . . . eta abarretan . Horretarako, eskolako liburutegiaz
balia gintezke, edo inguruan dugun liburutegi publiko batetik
maileguan eskatu 4 . Zergatik ez eraman ikasgelara egile horien ilus-
trazio edo margoak? . . . edo, zergatik ez eraman ikasleak Guggen-
heim museoan dagoen erakusketara?

- XVIII eta XX, mendeetan idatzi zuten Murateko Kondesa,
Segurko Kondesa . . . nor izan ziren bilatu .

- Eleberri hau memorien generokoa omen da . Alabama, 4, oino-
harrean aipatu ditugun artikuluetan genion bezala, protagonistak
animalia izateak edo pertsonaia nagusiaren heldutasuneranzko bi-
dea kontatzeak, FABULA edo HEZIKETA NOBELEN generoetara
ere hurbiltzen dute Atxagaren testua . Saia gaitezen genero hauen
inguruko aurkezpen oso laburra egiten . Horretarako, hiztegietan
begiratu ondoren, zenbait fabulagile euskaldunen lanak aukera
genitzake: Bizenta Mogel-en itzulpenen bat, Samaniegorenak, Oxo-
birenak . . . edo tradiziozko herri ipuinen baten aldaki desberdinak
eraman ditzakegu (Grimm anaien, edo Perrault-en liburutik auke-
ratuz . . . Arratibelen ipuinen arrean hautatuz . . . edo animaliez ba-
liatzen diren zenbait idazleren lanak aipatuz : hortxe dago Kipling-
en Oihaneko liburua) .

Niri dagokidanez, oso ongi funtzionatu dit beti, dela fakultatean,
dela institutuan, Txanogorritxuren aldaki desberdinak eramateak .
Gero eta zaharragoak izan testuak, ezaguna da karga erotiko han-
diagoa dutela . Ikasleak txundituta geratzen dira, batez ere, Walt
Disney-ren joera «edulkoratzailea» aipatzen diedanean, Loti Ede-
rra bezalako ipuinetan, Edurnezuri-n . . . etab .

- Galde diezaiegun ikasleei ea eleberria irakurri ondoren, egokia
irizten dioten izenburuari eta zergatik .

- Bukatzeko: ikasleei beren memoriak kontatzeko zein animalia
aukeratuko luketen galdetu .
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• Edukia
Errusiar Formalistek Edukia/Adierazpena delakoen artean egin

G tLt?1 UeleP~KtCdYk'3?i ~ilt .iïaiiia2~~% .'t~iifái~iai2i ifaî~lth »,'grá~ fri-

niaz: «historia/discurso »), literatur-lan orok duen alderdi bikoitza
adierazi nahi izan zuten. Alde batetik, bertan kontatzen den isto-
rioa, non eta noiz kontatzen den kontuan hartuz, eta zein pertso-
naiak parte hartzen duen adieraziz (lehen argumentua deitzen
genuen atala, alegia) . Bigarren maila batean, eduki narratzaile
horrek testuetan hartzen duen antolaketari begiratuz . Azken atal
honetan : pertsonaien izakeraz etafuntzioaz, narratzaileaz eta kon-
tamolde desberdinez, denboraanakroniez, testuartekotasunaz . . . hitz
egingo dugu .
Orain artean esandakoarekin, norbaitek seguraski pentsa-

tua duke zer-nolako iruzkina den puntu horiez hitz egiten ez
duen hau. Lasai, testu-iruzkin bat da eta beraz, betiko alder-
diak ere aztertuko ditugu baina modu erakargarriagoan bide-
ratuz .
Edukiari dagokion atal honetan, aipatu besterik ez ditugu egin-

go testuan agertzen diren osagaiak :
- Argumentua
- Pertsonaiak
- Denbora
- Espazioa

•

	

Narrazioa
Kritikari batzuentzat, eleberri bat, edo zernahi narraziozko testu,

abesbatza baten antzeko zerbait da. Ahots desberdinak entzun di-
tzakegu bertan: narratzailearena, pertsonaiena . . . Atal honetan, na-
rratzaile-motez, kontaketa-modu desberdinez . . . hitz egingo dugu .
Hau da, Genette-k modalizazioa deritzon alderdiaz . Honi buruzko
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kontsulta-liburu gomendagarria, dudarik gabe, D . Villanuevaren
El comentario de textos narrativos : la novela (Ed . Júcar, 1989) duzue .
Besteren artean, honako alderdiok hartuko ditugu kontuan :
	Zein narrazio-pertsona darabilen testuak : lgoa, 2 .a edo 3 .a .

-Narratzailea orojakilea den (iruzkingilea ala ez) ala objektiboa .
- Narratzailea istorio barneko pertsonaia den (protagonista ala

ez), ala istoriotik kanpo dagoen .
- Narrazio-estiloei dagokienez :
	Estilo zuzena, zeharrestiloa edo zeharrestilo askea .
	Bakarrizketa/Barnebakarrizketa .

BEBM liburuan proposatzen ditugun ekintzak
Aztcrkizun dugun eleberri benetan aproposa da ahots mota

desberdinak aztertzeko, baita estilo eta erregistro kontuak ere
lantzeko . Oroituko zaretenez, Mo da testu-barneko narratzailea :
bera da protagonista eta lehenengo pertsonan kontatzen ditu
gertatutakoak . Berezitasunik garrantzizkoena beraren barne jar-
duna testuratzeko Atxagak darabilen baliapidean dago, nik uste :
Gizona bere bakardadean eleberrian gertatzen den antzera, Mo-k
barruan ahots bat darama, Setatsua deritzona, eta etengabe ahol-
kuak ematen dizkiona. Bien erregistro linguistiko-literarioa des-
berdina da : Setatsuaren hizkera Morena baino jantziagoa baita .
Hori aztertzeko eskatuko diegu ikasleei: bakoitzaren erregis-

troak bereizteko, Setatsuaren hizkerari buruzko erreferentziak lor-
tzeko . . . baina batez ere, testuari kolore izugarria ematen dion
Bernardette seroraren hizkera aztertzeko . Memorias de una vaca
ere eraman genezake ikasgelara, gaztelaniaz zubereraren kontua
nola konpondu den erakusteko .

Bernardette aitzakia aparta da euskalkien kontua aipatzeko . Oso
laburki bada ere, horretan sakontzeko eskatuko diegu ikasleei . Bada

5 6



liburu bat kontu honetarako oso aproposa : Pamielak argitaratu
zuen Orhipean liburua, non euskalkiez, herri-sineskeriez, nekazari-
tzaz (behien garrantziaz, behi-motez . . .), ahozko literaturaz . . . eta
hainbat kontuez ohar garrantzitsuak ematen diren .

~ reftsbnciidK

Atal honetan, guztiok aski ezagutzen ditugun baliapideez
aztertuko ditugu pertsonaiak . Lauak/borobilak diren esanez
(ik. E.M. Foster) ; zein funtzio duten adieraziz (ik . A . Grei-
mas) ; fikziozko izaeraz gain besterik baduten (alegia, pertso-
naia literario jakinei erreferentzia egiten dicten, edo pertsonaia
historikoei . . .); beraien izena adierazkorra den, etab . Horretaz
gain, kontuan izango dugu, nerabezaroan liburuetako pertso-
naiekin identifikatzeko joera izan ohi duela gazteak eta honi
dagokionez, personaien atal hau aukera paregabea dugula,
hainbat idazketa-ariketa bideratzeko . Honi buruz Kepa Osoro
irakasleak proposatzen dituen batzuek iradokitzen dizkizuet
(ik . «La identificación lector/personaje como detonante de la
creación literaria» (Primeras Noticias 148, 1997, 24-29) : ele-
berriko pertsonaia nagusiaren autorretratua idaztea, gogokoen
duten pertsonaia literarioaren deskribapena egitea, protago-
nistari gutun bat idaztea, botila batean mezu bat igortzea,
elkarrizketatzea, eleberriko pertsonaien errolak aldatzea, ge-
lalco ikasle batzuk eszena batean sartzea . . .
Dakigunez, BEBM eleberriko pertsonaia gehienak axalekoak

dira, hau da, sakontasunik gabe daude deskribatuta eta izen adie-
razkorren jabe dira . Hortxe dauzkagu, La Vache, Antiajuberde,
Bidani (Balantzategi non dagoen kokatuta iradokitzen diguna),
Bizkar Oker, Hortzaundiak . . . etab. Karikaturak dira gehienak.
Bernardette-ren kasua adierazkorra da serora izan eta Lurdeko
Amabirjina agertu zitzaion Bernardette Soubirous oroitarazten
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digulako . Mo-ri dagokionez, izen adierazkorraz gain, bera dugu
sakonki aurkeztua dagoen bakarra . Horiekin batera, P . Lartzabal
apaiza, Genoveva (Bravantekoa oroitarazten diguna) . . . aipatuko
genituzke .

Bakoitzaren funtzio eta deskribapen psikologiko nahiz fisiolo-
gikoak non eta nork egiten dituen aztertzeko eskatu ondoren,
entziklopedietan begiratzeko eskatuko diegu ikasleen eta pertso-
naien funtzio aktantziala zehazteko .

Testuartekotasuna

1967an Julia Kristeva kritikariak «Intertextualité» kontzep-
tuaz lehenengoz hitz egin zuenean, honako hau adierazi nahi
izan zuen: literatur-lan oro tradizio batean barneratzen dela eta
modu agerian ala ezkutuan, beste testuekiko harremanetan defi-
nitzen dela .
Begibistakoa den baieztapen horiek onartzeak hau esan nahi

du : Euskal Literatura ez dela irla isolatu bat mendebaldeko
tradizioaren barruan, eta hori dela eta, ezinbesteko zaigula
gure literatur-lanen oinarrian dauden intertestuez mintza-
tzea, dela euskal tradiziozkoez, dela tradizio unibertsalekoez .
Planteamendu hau zuzenean lotzen da erreformaren izpiri-
tuarekin, eta bai halaber, Batxilergoan irakasten den «Litera-
tura Unibertsala» hautazko ikasgaiarekin . Izan gaitezen gau-
za honako hau erakusteko ikasleei: literaturaren mundua za-
bala dela eta irakurtzen dugunean, testuz testuko bidaia amai-
gabean barneratzen garela .
Kontu hauetan, BEBM liburuak duen ondarea izugarria da .

Hona iradokizun batzuk:
-Aipuak : Bernardetteren senargaiak, Piarresek, neska konkis-

tatzeko abesten dituen kantak, XVIII . mendeko euskal erroman-
tze ezagunak dira . Besteren arrean, Amorosa konbentuan, Zü zira
zü eta Xarmangarria zira.

5 8



Berdin generrake Mo-k aipatzen dituen zenbait pasarte litera-
rioz. Adibidez, 28 . orrialdean «oú sont les neiges d'antan?» dio-
nean F . Villon-en poema ezaguna gogorarazten digu edo 85 . orrian
«Cela c'estpassé, pasa da guztia, atera naiz infernutik» dioenean, A .
Rimbaud-en Denboraldi bat infernuan parafrascatzen du . Horie-
taz gain, Joseba Sarrionaindiaren Ni ez naiz hemengoa liburuaren
izenburua parafraseatzen dela gogoratu : «Poetak esan zuen mo-
duan, ni ez naiz hemengoa» .
- Ekintzak : Esan ikasleei poeta horiek nortzuk diren iker deza-

ten. Seguru nago, poeta horien biografiari dagozkion zenbait pa-
sarte, interesgarri baino interesgarriagoak egingo zaizkiela . Ez le-
goke gaizki poematxo batzuen irakurketa ere burutzea .
Berdin generrake erromantzeez . Eraman gelara Imanolek abes-

ten dituen batzuk, kontatu ikasleei amodiozko testu horien sinbo-
lopean daudenak . . .
- Laburpenak : Paulo Anakoretaren bizitza eta Babelgo Dorrea-

ren kontakizuna laburtzen ditu Mo-k . Landu ditzagun ilasgelan .
Lehenengoari dagokionez, Eça de Queiroz idazle portugaldarraren
Diccionario de Milagros (Mondadori, 1990) aholkatzen dut . Biga-
rrenari dagokionez, berriz, Genesiaren pasarte horren irakurketa .
- Parodia : «Mundu honetan belar ederrak badira, baina biho-

tzak dio zoaz Balantzategira» (BEBM :36) abesten du behiak . Ipa-
rragirre, noski . Beste parodia ezaguna 73 . orrialdean : «Laguna
defendatu egin behar da beti, otsoen kontra, sugeen kontra, . . . » .
Ez da zaila Arestiren poema ezaguna antzematea . Aipa eta aurkez
ditzagun bí idazleok .
- Eta abar .
Ikusi dugunez, puntu honek literaturaren ondareko harribitxi

literarioak ikasgelan komentatzea ahalbidetzen digu . Hurbil ditza-
gun ikasleak egile horien lanetara eta, bide batez, erakuts diezaie-
gun, idazle oro irakurle dela lehenengo, eta idaztean/irakurtzean
etengabeko joan-etorri literarioan murgiltzen garela .
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• Denbora eta Espazioa
BEBM eleberriko denbora eta espazioak guztiz dira errealak .

Mo-ren jaioterria Balantzategi da, eta Bidani izeneko behiak ira-
dokitzen duen bezala, Gipuzkoako herrixka txiki horretan dago
kokatuta. Leku erreal honen ondoan, Zuberoako Altzürüku, Ur-
dinarbe, Kakoeta (86) aipatzen dira, eta espazio zehazkabe baka-
rra, komentua genuke . Horien osagarri, guztiz dira azpimarratze-
koak paisaiaren deskribapen zehatzak .

Denborari dagokionez, Mo 1940ean jaio eta mende amaieran
hasten da oroitzapenak idazten . Gerrostea, dakusagunez, eta ge-
rrosteko garai ilunak. Edonola ere, liburuan gertakizun biogra-
fiko desberdinei ematen zaien garrantzia guztiz da desberdina,
lehenengo urteak hasierako zazpi kapituluetan baitaude kontatu-
ta, erritmo geldoagoz eta xehetasun handiagoz . Mendian, ihesal-
dian ematen duten epea, berriz, guztiz zehazkabea da eta kapitulu
bakarrean kontatzen da . Azkenik, eleberrian anakronia ugari da-
goela esango dugu, eta etengabe irakurleoi gertakizunak aidez
aurretik iragartzen zaizkigula .

Ekintzak:•
- Adierazi mapa batean behiak egiten duen ibilbidea . Kokatu

azaltzen diren herri desberdinen izenak .
- Nolakoak dira lekuen deskribapenak? Nork egiten dim?
- Aztertu eleberriaren erritmoa : azkarrra ala motela da? Zein

kapitulutan? Ba al dago errepikapenik, edo anakroniarik?

•

	

Amaitzeko
Esandako ezaugarri guztiez gain, umorea eta misterioa dira

BEBMen baliapiderik garrantzizkoenak . Hona zenbait gomendio
gure iruzkina borobiltzen lagun diezaguketenak : intriga hori are-
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agotzeko erabiltzen diren estrategiak aztertzea (galderak edo iruz-
kinak, batez ere), edo misterioa argitzeko narratzaileak dabiltzan
metaforak komentatzea, hala nola, Sekretu Handien Gurpila-ri
dagokiona .

BEBM eleberriak irakurle gaztea irudikatzen du, misterio pun-
tuari eutsiko dion irakurlea, hain justu. Testubarneko irakurle
nagusiaz gain, Mo-z gain, eleberri honetan gu bihurtzen gara behi
honen hausnarketa eta oroimenen hartzaile harrituak . Aipa ditza-
gun kontuok ikasleekin eta galde diezaiegun nola sentitu diren
eleberri hau irakurtzen zuten bitartean .

HAUTATUTAKO BESTE ELEBERRIEN GAINEKO ZENBAIT
IRADOKIZUN

•

	

Koaderno gorria

Bi hitzetan laburtuz, esan dezagun amatasuna dela eleberri ho-
netako gai nagusia eta bi mailatan dagoela kontatuta . Lehenengo
planoan, senarrak Venezuelara eraman zizkionetik zazpi urtez
bere seme-alabak ikusi gabe egon den amak idazten duen gutun
luzea aurkezten zaigu, koaderno gorri batean idatzia ; bigarren
mailan, berriz, koaderno hori eramatera Venezuelara doan Laura
Garateren bidaiaren kontakizuna . Poliki poliki, koaderno gorrian
kontatzen diren gertakizunek eleberri osoa betetzen dute, Laura
bera, irakurle harritu bihurtuz .
Eleberri honen tono lirikoa izugarria da, eta elkarrizketa gutxi

duen arren, erritmo arinean dago kontatua hirugarren narrazio-
pertsona erabiliz . Pintzelada laburrez aurkezten zaigun Caracas-
en ondoan (hortxe dauzkazue, papaia zukuak, Frangipani loreak,
Chavela Vargas-en kantak . . .) protagonistaren oroimenak guztia
zipristintzen du . Emakumezkoen literaturan ohikoa denez, gene-
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ro autobiografikoa dugu oraingo honetan ere ama eta bere seme-
alaben arteko harremana testuratzeko erabilitako generoa .
Emakumezkoaren unerik garrantzizkoenak bildu nahi ditu

koaderno honek : lehenengo erditzea, bigarren haurdunaldia, edo
aide egin zuen eguna . Militantzia politikoa eta amatasuna uztartu
ezinezkoak suertatu zaizkion protagonista honi, oroimenean txer-
tatuta dauzkan gertakari horiek beharrezkoak zaizkio oraindik
Ama izaten jarraitzen duela frogatzeko,
Datak zehatzak dira : behin eta berriro esaten da 7 urte pasa

dituela seme-alaben berririk izan gabe. Gutuna, 1990eko urrian
has¡ eta hiru egunetan burutzen da . Bukatzeko, azpimarra deza-
gun datu garrantzitsu bat : oroimenarekin lotutako data gehienak
konpromezu politikoarekin lotuta daudela, Franco hil ondoren-
go transizio-urteekin . Dakusagunez, amatasunaren alderdi fsiko,
psikologiko eta sozialak dira hizpide Urretabizkaiaren azken ele-
berri honetan .

Ekintzak
-Emakumeak eta euskal literatura. Jakin aldizkariaren 45 . zenba-

kian (1987ko urria-abendua) ia monografikoki lantzen da gai
hori. Aipatu ikasleei euskal emakume idazle batzuen lan eta
izenak, eta V. Woolf edo S. de Beuvoir nortzuk izan ziren . Bide
batez, De Beauvoir-en Bigarren sexua liburu ezagunak aurten
bete ditu 50 urte .

- Intimismoa eta emakumezkoen literatura . Genero autobiogra-
fikoak .

-Aztertu pertsonaien deskribapenak, nork egiten dituen, nola . . .
- Lekuekin berdin . Ikusi aipatzen diren hirien izenak eta prota-

gonistak egiten dituen mugimenduak mapan zehaztu .
- Denbora zehaztapenak argitu .
- Transizio garaiko une eta gertakariak aztertu .
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- Bukaerari buruzko iritzia eman . Idazketa-proposamenak: bukaera
aldatu, beste izenburua proposatu, seme-alaben errola aztertu . . .

- Amatasunaren gaiaz irakurri . Adibidez : Arantxa Iturberen Ai
ama! (Alberdania, 1999) .

BIHOTZ BI . GERRAKO KRONIKAK

Saizarbitoriaren eleberri honen irakurketa, ezer baino lehen,
hunkigarria da . Gusta dakiguke ala ez, baina seguru nago
irakurleengan zirrara bat baino gehiago eragiten duela eta testu
onen antzera, gure oroimen literarioan geratzen den horietakoa
dela. Ez naiz hasiko orain bestetan esandakoak errepikatzens,
zenbait ekintza iradokitzera mugatuko naiz :

•

	

Testuingurua : XX . mendea

- Bihotz bi. Gerrako kronikak eleberrian etengabeak dira 1936ko
Gerra Zibilari egiten zaizkion erreferentziak. Testuliburuak,
entziklopedia tematiko historikoak . . . eta abar kontsultatuz,
gertakari honen bilakaera aztertu Euskal Herrian izan zuen
eragina iruzkinduz .
Eleberriko Mikele de Abando pertsonaia Emakume Abertzale
Batza deiturikoaren kide dugu . Eleberrian, Mikelez gain, Orixe,
Lauaxeta eta Aitzol aipatzen dira . Interesgarria litzateke emaku-
mezkoek eta aipatutako idazleek Gerra Zibilean izan zuten
protagonismoa aztertzea. Horretarako, besteren artean, L . Uru-
bururen Emakume Abertzale Batza (1922-1936) (Bidegileak-
Kultura Saila, 1997) liburuxkaz balla gaitezke .

•

	

Eleberrien ezaugarri literarioez

- Iruzkindu izenburua . Zertara datoz «bihotz» eta «gerra» hitzak?
Izenburuari egokia deritzozu?
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Noren ikuspuntua da nagusi eleberrian? Modu objektiboan
aurkezten dira gertakariak? Zergatik?

- Floraren ikuspuntuaren arabera egindako idazlan laburra egin
argumentua laburtuz.

- Nola daude deskribatuta pertsonaia desberdinak? Nork deskri-
batzen ditu? Deskribapen fisikoak ala psikologikoak dira nagu-
si? Pertsonaia desberdinek pentsatzen dutena ezagutzen dugu?

- Zein harreman dute Bioleta eta Mikele de Abandok? Nola
jakiten du hori narratzaileak?

- Narratzailea so egile hutsa da ala pertsonaia ere bai? Zergatik
errepikatzen ditu behin eta berriro eszena berak? Senarraren
izakera eta itxura definitu hitz gutxitan eta beraren egoera
deskribatzeko egiten dituen konparaketak aztertu .

- Zenbat denbora pasatzcn da eleberrian? Erritmoa arma ala
motela da?

- Zergatik aipatzen dira eleberrian «eman dezagun », «ez dakit
diferentzia ulertzen den» bezalakoak? Non ari zaio hizketan
narratzailea?

- Eleberrian aipatzen diren hainbat kale eta leku Donostiako
hiriari dagozkio . Zehaztasunez al daude deskribatuta?

- Zein amaiera emango zenioke eleberriari senarraren hilketa
gertatu ez balitz? Asma ezazu bukaera desberdina .

•

	

Ikerlana
Bihotz bi. Gerrako kronikak eleberrian egiten diren erreferen-

tzia literario edo artistiko nagusiak : L . Hopper-en koadroari
egindakoa, G. Doré-ren grabatuari egindakoa edo Leo Ferréren
kantari egindakoak dira . Artistok zeintzuk ziren entziklopedie-
tan kontsultatu. Zer lotura dute irudiok eleberrian gertatzen
denarekin?
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AZKENAZ BESTE

Azkenaz beste eleberriaren irakurketa benetan liluragarria suerta
dakiguke . Literatura eta ametsa nahasten diren unibertso aberats
honetan, protagonistaren, Noraren, heroitasun ixilak bukaera-
raino eusten dio gure jakinminari. Horretaz gainera, izugarrizkoa
da Lertxundiren eleberri honetan aurkitzen dugun dotorezia eta
magultasun estilistikoa. Honengatik guztiagatik, ulergarria da
irakurketarako gonbitea guztioi luzatzea .
Bidaia literarioa gisara defini gcnezake eleberria. Europako lite-

ratur tradizioa Euskal Herriko ahozko tradizioarekin uztartuz,
edozein literaturaren gertutasuna eta unibertsaltasuna erakutsi
nahi izan digu egileak. Liburuaren azalean esandakoen ildotik
«tradizio horiek ifrentzuz jam eta azpil berriak bilatzen saiatu da
Lertxundi » .
Aita-alabak dira protagonistak, eta kondena misteriotsu bat

dela medio, etengabe bidaiatzera kondenatuta daude kalesa beltz
batean . XVII . mendean hasten den bidaia ban ia hirurehun urtez
luzatzen da eta Ameriketako lautadak nahiz Europakoak zeharka-
tzen dituzte . Bidaia fantastiko honetan, Salem-etik Bostonera
joango gara eta hemendik, ehun urte beranduago, Baiona edo
Zarautzera . Edozer da posible literaturak menderatzen duen mun-
du harrigarri honetan .
Lertxundik berak eleberriaren hiru iturriak aipatu izan ditu :

Pedro Gonzalez de Velasco doktore segoviarraren istorioa, zeinak
bere alabaren hilotza baltsamatuta zeramalarik kalesa beltz batean
bidaiatu zuen XIX . bukaeran ; I . Calvinoren Antologia di racconti
fantastici-n jasotako W. Austin-en ipuin bat, eta, hirugarrenez,
judu herratuaren elezaharrean oinarritutako istorioek osatzen
dutena, hala nola, holandar marinelarena edo Brodatzen ari nin-
tzen-en biltzen dena .
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Pertsonaiei dagokienez, bada gauza aipagarririk eleberrian, jaki-
na denez, fikziozko pertsonaiak, pertsonaia literario edo bene-
takoekin nahasten baitira . Hortxe daukagu, esaterako, Nathaniel
Hawthorne (1838-1905), bere garaiko erlijio garbizalekeria sala-
tzeko Letra gorrimina (1850) idatzi zuen idazle amerikarra . Edo
liburuaren amaiera aidera azaltzen zaigun Hester Pryne pertso-
naia femeninoa, jatorriz Hawthorne-ren eleberriko protagonista
izan arren, Lertxundirenean beste funtzioa izango duena . Horie-
kin batera, benetako pertsonaia historikoei erreferentzia egiten
dieten pertsonaiak gogoratu beharko genituzke, hala nola, Velas-
co medikua (1815-1882), Willem Van Eys hizkuntzalaria edo
Arrue idazle gipuzkoarra .
Pertsonaiei dagozkien ezaugarriek aditzera ematen duten mo-

duan, izugarri oparoa daAzkenaz beste eleberriak duen testuar-
tekotasuna. Hortxe dauzkagu literatura unibertsaleko egileen
aipu oparoak (Apollinaire, Dürrenmat, Sofokles . . .) edo eus-
kal balada edo haur-kantuei egindako erreferentziak : «Zazpi
urtez atxeki dizut . . .», «Neska ontziratuaren balada», «Artzain
galtza beltzak . . . », «Euri edo denbora on . . .», «Ote da mundu
hontan » . . . guztiak antigoalekoak eta testuartekotasun euskal-
duna iradokitzen digutenak. Horiekin batera, aipagarriak dira,
halaber, eleberrian azaltzen diren sineskeriak (Narros jauregia-
ren inguruko naufragoarena, apaiz ehiztari eta kanpaien arte-
ko gota beherak . . . ) nahiz mitoak (Pigmalio, judu herratuare-
na . . .) eta abar .

PROPOSATZEN DIREN EKINTZAK

•

	

Testuingurua : XVII . ETA XIX . MENDEAK

- Saia gaitezen eleberrian aipatzen diren erreferentzia historikoak
egiaztatzen eta ematen diren xehetasunak biltzen .
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- Kontsulta ditzagun entziklopedietan mende horietan Euskal
Herrian jazotakó gertakari garrantzizkoenak .

Eleberriaren ezaugarri literarioez

- Zertara dator eleberriren izenburua? Egokia al deritzozu?
- Saia zaitez eleberrian kontatzen zaigun istorioa laburbiltzen .

Zein izango litzateke gai nagusia?
- Egin pertsonaia nagusien azterketa: nork deskribatzen dituen,

nola, zein funtzio duten, izenak adierazkorrak diren, benetako
pertsonaiei dagozkien . . . eta abar. Zein da zure ustez eleberri
honetako protagonista garrantzizkoena? Zergatik?

-Anjel Lertxundiren Hamaseigarrenean aidanezirakurri al duzu?
Hala bada, konpara itzazu Martzelina eta Nora . Ba al dute
antzik?

- Noten ikuspuntua da nagusi eleberrian?
- Bilatu entziklopedia batean : N . Hawthorne, Arrue edo Van

Eys nortzuk izan ziren .
- Liburuan aipatzen diren lekuei buruzko xehetasunak bildu

ondoren (nork deskribatzen dituen, non, nola) saia zaitez pro-
tagonisten ibilbidea mapa baten adierazten .

- Antzeratsu jokatuko dugu denborari dagokionez : zein garai
aipatzen den eleberrian, zein xehetasun ematen den . . .

- Asma iezaziozu beste amaiera eleberriari .

Ikerlana

- Zarautzi buruz ematen diren datu historikoak nahiz deskriba-
penak egiaztatzen saiatu.

- Testuartekotasuna : Aukera itzazu eleberrian aipatzen diren
zenbait balada eta mito eta ikertu entziklopedietan .

- Letragorrimina filmea ikusi . Ba al dute antzik bertan kontatzen
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direnek eta Azkenaz beste-ko gertaerek? Zergatik aukeratu ore
du Lertxundik testu hori? Zer antz dute Norak eta Hester
Pryne-k?

Haur eta Gave Literaturaren II. Biltzarra Miramar Jauregia, Donostia .
1999ko Urria.
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JOSE BA GABILONDO

Eta sugeari Oñaderrak esan zion
-Euskal emakumezkoen literatura azkenaz eta beraren gizarte-

eraginaz-'

1 . Sarrera

1.1 . Aspaldi batean, demagun orain 30 bat urte edo, euskaraz
taxu onez idatzitako edozein lani Jakin-go, Argia-ko edo beste
egunkari ilunago bateko -Francorengatik diot- iruzkingileak
poz biziaz emango ziokeen ongietorria, izan ere sasoian ez zen
euskaraz horrenbeste idazten . Lehenaldi dagoeneko urrun har-
tan, «euskara-aberria» lotura gure hartan automatikoa zelako
edo, halako iruzkin sutsuak ez zuen inorenean errezelurik piz-
ten. Aitzitik, gaurko iruzkina su berarekin hasiko banu, ez eus-
karaz idatzia izan delako (pro patria), baizik eta, zehazkiago,
emakume batek idatzi duelako -gizabanako baten barne kro-
nika letratan maisukiro jarri duelako -, irakurleon bi herenak
(emakume ugari barru) aurka aterako litzaizkidake : ghettoiza-
ziotan nabilela, ez naizela gauza emakumezkoen literatura defi-
nitzeko, bazterrak nahasten nabilela . . . Halako eta bestelako
erreakzio inkontzienteki kargatuak argiaren abiadaz ugalduko
lirateke gure artean. Jakina, sasoi bateko iruzkin baikorrak abe-
rriaren aide zirela eta, inork ez zituen dudatan jartzen, espaino-
listek izan ezik. Gaurkoan baina, emakumezkoek beren aberria
ez dutelako edo (Amazoniak eta Kaliforniak aparte, azken hau
ere amazona beltzen lurralde baitzen Garci Rodríguez de Mon-
talvo idazle errenazentistarentzat, Kaliforniako konkistatzaile
ziren Hernando Cortez and Ortuno Ximenezek bertan amazo-
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nik aurkitu ez bazuten ere), garbi dago generoaren nortasunak
ez duela abertzaletasunarenak bezalako batasunik sortzen .
Agian sasoi batean «haiei» espainolista erizten bagenien -alegia,

euskaraz idatzita egotearren gure iruzkinak baldintzatzen genituela
salatzen ziguten haietaz ari naiz -, gaurkoan agian geure buruoi
galdetuko beharko genieke «maskulinistak» deitzen hasi beharko
ote gintzaizkien beste hauei, alegia iruzkin hau generoaren arabera
baldintzaturik dagoela salatuko didatenei -zenbait emakume bar-
ne, herriz diot . Izan ere, argi dago hasiak garela gizarte eta kultur
nortasunen mapa konplikatzen : euskaldunak, emakumeak, etorki-
nak . . . . Alegia, euskalduntasuna nortasun bakartzat, norrasun baikor
eta politikoki esanguratsu bakartzat hartzeko joerari etsitzen hasiak
gara ; eta beraz, kontutan hartzen ditugun nortasunen arabera, are-
rioak ere Ieku batean baino gehiagotan ikusten hasiak gara, geure
artean berean hasita . Hala, maskulinismoaren akusazioa berria da-
teke gure artean, eta jakina denez, inori ere ez zaio gustatzen ideio-
logiaren eta hegemoniaren aide okerrean bere burua topatzerik .
Baina era berean nortasunen joku itsu honetan ez da erraza

esplikatzen aberriaren eta generoaren desberdintasuna, bietan
gutiengoen aide gutiengo direlako ateratzen bagara behintzat,
kalitatea kontutan hartzen badugu ere . Alegia bi nortasunok era-
bat desberdinak direla aipatu beharrik ere ez dago, baina aldi
berean beren estatus politikoa eta gizartekoa ez da lehen begirada
batean eman dezakeen bezain desberdina . 2 Hala artikulu honek
arazo hau ikertu nahi du eleberri paregabe batek ematen digun
egokiera berrian ; Lurdes Oñederraren eleberriaz ari naiz jakina :
Eta emakumear sugeak esan zion .

Dena den, iruzkingileek sasoi bateko xalotasuna ez badute ere,
edo ez badugu pentsatu nahi dudan neurrian, Oñederrari oso ha-
rrera ona egin beharrean naiz, entusiasmo argikoa, baina testuingu-
ru literario, kultural, eta politikoan zehazkiago kokatuz. Izan ere,
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aberria eta generoa goian aipatu baditut ez da ustekabean izan ; bien
artean bada oso erlazio historiko eta kultural garbia, Oñederrarena
bezalako eleberriek argitzen laguntzen digutena hain zuzen .

1 .2. Hasteko gainera, gaiaren egunekotasuna aipatu beharrean
nago, bai baitirudi azken boladan makina bat idazle erdi ikaratu-
rik dabilela Oñederraren eleberria dela eta. Izan ere milurte-
koaren transizioa eta berari buruzko berriketa dagoeneko ahantzi
dugun gurutzebide kronologiko garaikide honetan, «euskal litera-
tura emakumezkoena bihurtzear delako» zurrumurrua zabaltzen
hasi da gure artean . Oñederraren aurretik Jasone Osororen ipui-
nek jaso zuten arrakasta, edota Ana Urkizarenek oraintsuago izan-
dakoa, momentu berri honen beste bi gertakari aipagarri dira .
Gainera, Urretabizkaia ere berriro plazaratu zaigu bere Koaderno
gorria arrakastatsuarekin . Beraz, hasteko, gure artean egunotan
sintomatikoa eta paranoikoa baino ez den «badatoz emakumeak»
honen atzean, zein errealitate politiko eta kultural materialtzen ari
den komeni zaigu ulertzea . 3
Hasteko, behin-behineko goiko proklamon berritasun engaina-

tzailea perspektiba historikoan jarri behar dugu . Gogoratu bestela
Xabier Leteri eta Ez dok hamairu koei egiten zizkietenak, hauen
literatura eta musika ez baitziren euskaldunak sasoian, «maketoen»
eta «txurrianoen» itxuran moldatutakoak baizik -gitarraren etorre-
ra arabiarra zela bide edo . Bilboko beste «komunista-masoi» harena
-Aresti jakina- aipatzerik ere ez zegoen zirkulu askotan orduan .
Garai haietan ere bazen euskal literaturaren amaiera aldarrikatu
zuenik, «maketoen» eta «komunisten» inbasioa zela eta. XIX.mendera
joatekotan, Peru Abarka (1802) aipatzea nahikoa litzateke. Beraz,
euskal literaturak bere hondamendia aldarrikatuz urte piba dara-
matza -badatoz ateoak eta entziklopedistak! Etortzear dira make-
toak! Lurreratu dira emakumeak! Nietzsche-k eta gero Benjamin-
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ek ondo ulertu eta esplikatu zuten bezala, gaurko egiak lehenaldiko
gertakizunak selektiboki ahantziz sortzen dira, lehenaren ahanztura
baita egungo egia . ' Beraz, gehiengo batek senti dezakeen deseroso-
tasun hau, hain agerikoa eta begibistakoa dena, erakuspen nietzs-
chearraren edota benjamindarraren frogarik gotorrena da : emaku-
mezkoek euskal literaturan bereganatzear duten esamesen taxu oker,
banatzaile eta polemikoa ez da batere berria. Lehenaldia ahantziz
bakarrik dirudigu berritzaile bapatean .
Guzti hau esanda, nik-neuk behintzat Oñederraren eleberria

gogoz hartu behar dut, ongietorria eman, izan ere Urretabizkaia,
Landa, Borda, Mintegi, eta Iturberen bidea indartu baitu ; har-
maila bat gehiago ezarri dio inork ere nora doan ez dakien eskai-
lera argitsu eta zabal horri . Orain, atzera hegira, ikus dezakegu
eleberri boni esker, gaurdaino, nola hala, behin-behinean, idatzi
den emakumezkoen literaturak azkenik bere onarpen argi eta
garbia jaso duela gure artean . Izan ere Oñederrarekin emaku-
mezkoen literatura ez da jada joera, edo nola-halako ariketa histo-
riko lurrazpiko eta guadianeskoa, baizik eta ebentoa. Ez da baka-
rrik gertaera bat, hagitzen den zera, suertaera, baizik eta ebentoa
-gizarte mailako gertakizuna, guztiok ukitzen gaituen jasokera .
Hain zuzen, guztiok -askotan liburua irakurri gabe- hizketan
jartzen gaituen ebento horietako bat bihurtu da Oñederraren
eleberria: guztiok iritzi bat izatera bultzatzen gaituen gertakaria .
Jakina iritzien espektroa zabala da . Irudika ditzagun hor kanpoan
dagoeneko esandakoak : «ba, esango dure esango dutena, baina ez
da hain ona, oso ahula da, emakumezkoa izateagatik eman diote
halako arreta,» «azkenean, bazen garaia literaturkeria modernista
piroteknikorik gabe emakume baten barnea, euskaldun batena,
here konplexutasun eta aberastasun zolian norbaitek eleberrira-
tzeko,» «azkenez, euskaraz ere pasioz irakur daiteke, piroteknia
filolologikoetatik harantzago,» «redios, bazen garaia», «badugu
azkenean Doris Lessing bat, edota Marguerite Duras bat» eta
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abar. Hau, jakina, ez da Isabel Allende, edota behintzat La casa de
los espíritus-etako Allende hura, ezta Toni Morrison bat, edota
Hellen Fielding bat ere .

1.3 . Beraz zergatik da ona eleberri hau? Bada, hain zuzen giza-
banako baten, emakume baten, barnea erakusten digulako, bere
hartan . Baudelaire-k zioen bezala : mon coeur mis à nu, bihotza
bere biluztasun betean . Eta Atxagak bere trilogian pertsonaiak
bakardadean utzi nahi izan baditu ere (Gizona bere bakardadean,
Zeru horiek = Emakumea bere bakardadean, Un traductor en París
= Homosexuala here bakardadean . . .), Atxagarenean bakardadeek
beti aberria dakarte inguruan, terroristen istorioak baitira, eta
aberria inguruan dutenek bakardaderako leku eta beta guti izaten
dute, polizia beti hor baita, eta alderdiko lagunak, eta lehenaldi
politiko bat, eta hilketen gogorapen zaila. Ez, zentzu honetan
Atxagak Obababa bere bakardadean eman digu, bertsio desberdi-
netan (gizonak, emakumezkoak, homosexualak), baina ez gizaba-
nakoak bere bakardadean. Kasu honetan, aitzitik, Oñederraren
pertsonaia Austria aidera abiatzen da hor nonbait senarrarekin,
baina amaierarako Italia aidera jotzen du bakarrik. Gizabanako
honek Euskal Herrian lan kultural eta abertzalea bazuen ere
(Egunkaria ?), eta laguntaldea, eta sasoi bateko afari masiboek
Euskal Herri politizatu baten barnean kokatzen badute ere, guzti
hori atzealde hutsa da . Eleberriko pertsonaia nagusia, Teresa, bi
gizonen inguruan bizi da; familiak ere ez dirudi oroitzapen trau-
matiko edo bortitzik utzi dionik oroimenaren zirkunbalazio ilu-
netan . Hala, heterosexualitatearen sekretu agerikoan buru belarri
sartuta bizi da Teresa, sekretua bere osotasunean arakatuz eta
idatziz : gizonak zein emakumezkoak bakarrik bizi direla (mundu
homosexual eta bisexuala maila honetan ez da hain desberdina,
baina baditu here ezaugarri propioak hemen eztabaidatzeko asti-
rik izango ez genituzkeenak) .
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Heterosexualitatearen bakardade orokortu honen erdian, Oñe-
derraren pertsonaia nagusiak gizon eta emakumeen arteko bote-
re-desoreka topatu du, unibertso horren euskarri, sasoi batean
dortokek munduari, laua zenean, eusten zioten antzeratsu . Eta
bakardadearen eta boterearen kosmos horretan maitasuna halako
grabitazio-lege bihurtzen zaio pertsonaia nagusiari, datu ia zienti-
fikoa, nolabait nahitaezko eta era berean erabat suntsikorra dena .
Ea nork diostan guzti hau lehenago non irakurri dugun euskal
literaturan, zeren Saizarbitoriaren azken eleberrian (Bihotz bi),
demagun, bakarrik geratzen den gizonak emakumea leihotik be-
hera botatzen du, nolabait emazte hilaren oroitzapenak beti lagun
dezan, bakarrik geratzeko arrisku galkorretik betiko salbatuz . . .
Gizonok gogor saiatzen gara bakarrik ez geratzen .
Jakina, ezkondu eta ezkondugabeok urteak daramatzagu sekre-

tu ezin argiago honi birak ematen . Guztiok dakigu heterosexuali-
tatearen trikimailua, eta hala ere, egunero gabiltza arazo ageriko
horn biraka, geure elkarrizketetako ritornello amaitezina bihur-
tuz, zurrumurru eta txutxumutxu gehienen ipar eta iparrorratz .
Eta azkenean, beti ere, maitasunaren lege fisiko kuasi-grabitazio-
nal honek bultzata edo, hor amaitzen dugu, hasierako bakardade
aurresangarri eta jasangaitz horretan. Oñederraren eleberria guz-
tiok ezagutzen genuen, bere aldaeraren batean, plazara atera au-
rretik. Guztiok izan gara Teresa edota Andres, guztiok ezagutu
ditugu gure Luisak eta gure Luiskeriak egin ere .
Hain zuzen, eleberri honek guztiok ezagutzen dugun egia pasioz

kontatzen digulako, gu ez garen gezurra sartzen digulako, beste
norbaiten drama voyeuristikoki segitzeko aukera ematen digulako,
oraingoan guri egokituko ez zaigula narrazioak berak bermatzen
digulako; hain zuzen horregatik, eleberria hasi eta bukatu egin
dugu. Amaieraren esperoan ekin diogu irakurtzeari, amaiera gerta
ez dadin esperantzaz, berriro eleberria amaitu bezain laster, geure
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bizitzetara itzuli beharko ez dugun esperantzaz, Teresa eleberrian
zarraturik geratuko den sinesmen ia magikoarekin . Izan ere, bai
baitakigu bestela Teresa izatera kondenaturik gaudela . Horrelako
esaldi sasi-akademikoa botatzekotan, à la Althusser edota agian à la
Jameson, zera esango nuke : «ez dago zapore hoberik ideiologia
hegemonikoarena baino, beti ere era berrian ematen bazaigu .» Eta
egia benetako hau bakuna bezain ondorioz betea da .

1.4. Uste dut Oñederraren eleberriaren fenomenoa, ebentoa
ulertzeko, gutienez hiru dimentsio historiko desberdin kontutan
hartu behar ditugula . Lehenik, oro har emakumeen literaturak
tradizio nazionaletan suposatzen duen aldaketa errotikakoa azter-
tu behar dugu . Izan ere, emakumeak oro har, Orson Wellsen
Munduen gerra-ko martzianoen antzera, tradizio literario nazio-
nalaren «amaiera» dakarte, alegia, gure zibilizazioaren bukaera,
eta jakina, kasuotan ni neu martzianoekin edota indioekin iden-
tifikatzen naiz beti, ni-neu ere martziano naizen aldetik .

Bigarrenik, Oñederraren literaturak beste edozer baino gehia-
go, aidez aurretik literatura idazten ari ziren euskal emakumeen
tradizioarekiko jarraitasuna suposatzen du. Ebento bihurtzeak
berritasun kutsua ematen badio ere, gertakaria ez da Oñederraren
eleberria bakarrik, baizik eta emakumezkoen literatura Euskal
Herrian. Nik beste ¡non «herbeste amatiarra» iritzi izan diodan
paradigma literarioaren (eta agian kulturalaren oro har) jarraitzai-
le da eleberri hau . Ez da kasualitatea azkenean eleberriko pertso-
naia nagusia bere maitale euskaldunengandik ere herbesteratzen
bada Italiara. Alegia errazki irakurri ezin den eleberriko azken
orria italieraz dago, izan ere autoreak definitiboki aditzera eman
nahi digu gu-geu ere kanpoan uzten gaituen beste mundu linguis-
tiko eta geopolitikora herbesteratzen dela, Italiara. Amatasunaren
arazoa aurrerago aztertuko dugu .
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Azkenik, hirugarren arazo bat -eta ez ikaratu, ez atera izuturik-
klase sozialarena dugu . Mihi gaiztoek «depresioaren eleberria» dela
badiote ere, neuk uste ennui orokorrago eta sozialago baten adierazle-
rik garatuena dela . Alegia, zenbaitzuk ileroko luzatutzat hartu eta
gaitzetsi dukete eleberriko istorioa, eta beraz «emakumezkoegitzat»
jo . Jakina alkoholak, ilerokoak ez bezala, konnotazio «unibertsalak»
ditu eta beraz ez da «gizonezkoeegia» (Urretabizkairen Saturno pare-
gabeak gizonezko kritikalariengandik jasotako kritika zikoitzak, gizo-
nezkoen alkoholismoa dela eta, «unibertsaltasun» honen froga dira) .
Dena den, eta literatur historiografiak ondo dokumentatu duen
bezala, erromantizismoaren, sinbolismoaren edo esistentzialismoaren
kasuetan, ennui-ak, spleen-ak, tedium mundi-ak, eta abarrak ditugu-
netan, klase sozial hegemoniko baten krisia dugu azken hodeiertz
sozial eta kultural . Era berean, kasu hauetan literatura ez da bakarrik
«klase nekatu baten kronika malenkoniatsua », aitizitik, ikatz-meha-
tzetan langileek erabiltzen zituzten kanari txorien antzera literatura
ere krisi hau bere kritikotasunean adieraztera dator. Krisia bere mate-
rialtasunean azaltzen digun lehen testua dugu literatura, eta aide
horretatik krisia bera bihurtzen da -hortik beronen ebento itxura .
Bestela esanda, Werther gaztearen penak baino, Euskal yuppy baten
malenkonia dugu Oñederraren eleberria. Baina Werther eta Caul-
field-en (Zekale artean harrapaka) kasuetan bezalatsu, halako pertso-
naia bat azaltzen zaigun bakoitzean, pertsonaiok dase sozial oso
baten egonezin jasanezina gainean dakartela azaltzen zaizkigu, zama
hori bera guztiok leporatzera kondenaturik gaudela aldarrikatuz . Eta
euskal kasuan ez da ustekabea ennui hau emakume batek idatzi badu,
aurrerago azalduko dudan bezala.

2 . Literatura nazionalaren amaiera

Beraz ekin gakizkion lnari . «Badatoz barbaroak», «badatoz
emakumeak», geure euskal literaturaren nazio tipia inbaditzera .
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(Bertsolaritzan gertatu al da horrelakorik? ene ezjakintasuna onar-
tzen dut) . Baina euskal abertzaletasun tradizionalaren historio-
grafiari kasu eginez gero, lehenago ere aurre egin diegu indoeuro-
parrei, erromatarrei, islamdarrei, Karlos Handiari (Karl der Gros-
se), eta oraingoz Aznarri ere . Beraz emakumeek ere ez dirudite
arerio garrantzitsu . Hauei ere aurre egingo diegun uste sendoa
dute euskal literaturaren errepublikar maskulinista guztiek . Hala
ere, Kavafis-ek, Coetze-k, Borges-ek eta gure arrean Atxagak be-
hin eta berriro berridatzi duten tropo honi, «barbaroen etorrera»
boni, oraingoan beste bira bat eman nahi diot saio honetan .s
Demagun, barbaroen zain hiriko murruetan paratuta bizi gare-

la, beti ere kanpora begira, barbaroen etsaminatzaile eta espioi
amorratu bihurtzeko punturaino . Zer gertatuko litzateke orduan,
atzean, gu konturatzeke, murru barneko errepublika erreala dese-
gin eginen balitzaigu? Kanpora begiratzeko ihardunari gure arreta
osoa emandakoan, zer egin gure bizkarretan, guk erreparatu gabe,
errepublika ezari-ezarian desintegratuko balitzaigu? Zer egin gure
ezjakintasunean hiriak hondarretan amaituko balu? Are gehiago,
eta hemen dator nere bira, eta orduantxe barbaroak ailegatuko
balira? Zer gertatuko litzateke barbaroak ailegatutakoan geure
errepublika literarioak dagoeneko bere bukaera ezagutu izan balu?
Zer egin? Barbarotartu eta berauokin bat egin? Eta bertan errepu-
blika berri bat eraikitzeari ekingo baliote? Inkak, kasuko, aurreko
zibilizazio ugariren gainean (Chavín, Chimú . . .) eraikitako kultu-
ra heteromorfoa baino ez ziren . Kasu honetan zein dira barba-
roak? Errepublika joanez gero ez dago barbarorik, denak gara
barbaro, barbaroak oro dira errepublikar zintzo .
Jakina barbaroek ez dakitena zera da, desagertutako errepu-

blika zaharrak indar haundiagoa duela fantasma bezala, hiri
erreal bezala baino. Erromatarrak dagoeneko krisian bazeuden
ere (Yourcenar-en Hadrianoren oroitzapenak honexen kronika
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paregabea da), barbaroek azkenean erromatarren hizkuntza eta
ohiturak besarkatu zituzten . Are gehiago Erroma fantasma bi-
hurtu zen, inoiz gaindi ezin zitekeen errepublika handi, loriatsu
eta bonbeziazkoa . Ironia zera da, azken fincan Erromak irabazi
zuela enkontru historikoa . Historian gertuago etorrita ere, Fran-
coren garaiko kontrakar ezkertiarrari, eta bereziki komunistari
ere, ere halako zerbait gertatu zitzaion . Gurasoek gugan uzten
dzten psikodrama familiarra ere fantasmatikoa delako da hain
indartsu eta garrantzitsu . Hildakoan gurasoek irabazten dute
gehienetan, berauok bihurtzen baikara, guraso bilakatzen gara,
eta guraso izan beharraren eta nahi ezinaren gatazka konplexuak
definitzen gaitu eta historian aurrerantz bultzatzen . Gure ni-ak
beti ere erdi fantasmatikoak dira ; zentzu honetan behintzat
Freud zuzen zebilen Totem eta Tabu-n .
Goikoaren argitan, itzul gaitezen orain barbaroen azken eto-

rrera berrira, euskal emakumezko idazleenera . García Márquez
eta Isabel Allenderen kasua ikusiz gero, edota Faulkner/Ralph
Ellison eta Toni Morrisonena, edota Martín Santos eta Martín
Gaiterena (Tiempo de silencio eta Ritmo lento urte berekoak
dira), emakumeak literatura nazionalaren errepublikako ate na-
gusietan barna abiatzen direnerako literatura nazionala krisian
izaten da. Literatur errepublikaren hondakinak bakarrik gera-
tzen dira murruetan barna . Beraz emakumeek inoiz ere ez dute
aukerarik izaten errepublikako idazle eta intelektual gidari berri
bihurtzeko . Jakina, aldarrikapen hau oso da orokorra eta kasuan
kasuko izan daiteke salbuespenik. Halaber, gogora datozkidan
Iehen bi salbuespenak ere, txikanoa eta katalana, Anzaldua eta
Rodoreda-ren eskutik, ez dirudite salbuespen gertuagotik etsa-
minatuz gero . Beraz ene aldarrikapena bere orokortasunean
emateko zera esango nuke: emakumeek ez dute inoiz «nazioa»
errepresentatzen. Beranduegi ailegatzen dira, nazioa krisian da-
goelako sartzen uzten baitzaie azken batean .
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Gurean ere errepublikako prokontsulak idazteari utziko diola
edo aldarrikatu duenean, Atxagari buruz ari naiz ofcourse, orduan-
txe has¡ zaizkigu barbaro berri hauek sartzen, Oñederra buru dute-
la. Urretabizkaiak, Landak edota Bordak urtetan idatzi badute ere,
errepublikako prokontsulak zahartu, akitu, eta krisian sartu dire-
nean, orduan bakarrik bihurtu zaigu emazkumezkoen literatura
gertakari berri eta arriskutsu . Beraz lehenik eta hasteko, Oñederra
euskal literatura nazionalaren krisiaren aldarrikatzaile ozentzat da-
torkigu. Adio «Euskaldunak », Asaba zaharren bara-tza-k, Harri eta
Herri-ak, Hamaseigarrenean aidanez-ak, Obabakoak eta 100 metro-
ak. Ez dago Euskal Herriari buruz, nazio bezala, berriro idazterik .
Garai horiek fantasmatiko bihurtu zaizkigu . Eta beraz idazle «na-
zionalok» irabazi dute, berauon itzalpean bizitzera kondenaturik
baikaude. «Gizon euskaldun unibertsal» haiek idatzitako literatura-
ren parean, Oñederrek eta Osoroek idazten dutena literatura inti-
mista, depresiboa, indibidualista, light-a, erotikoa, hondartzarakoa
eta abar izatera kondenaturik dago . Eta inork ere ez dio kondena
honi ihes egiten, enta Atxaga postobabarrak, Saizarbitoria postme-
trikoak edota Lertxundi ottopettearrak berak ere . Izan zirenen itzal
izatera kondenaturik daude, halako malenkonia nazional batean,
udako hit parade-ko number one arrakastatsutzat kantu bakarra
izaten duten kantari frustratuen antzeratsu (zein akordatzen da Un
rayo de sol nork kantatu zuen ?) . Ez da kointzidentzia literatura
«unibertsal» honen merkatua eskola bada . Literatura hau, euskal
literatura nazional ldasikoa, eskoletan irakasten eta bortxatzen da,
hain zuzen ere eskoletan nazioaren tradizio sendoa irakatsi behar
baita. Hondartzarakoak ezin dira eskolan sartu -egungo eskola
abertzaleetan behintzat .
Egun konpainia multinazionalek naziorik nazio beren fabrikak

mugitzen dituzten abilezia berarekin, literatura ere, literatura
maskulinista, beste nazio batera mugitu da, literatura nazionala-
ren errepublika hondarretan atzean utziz : masa-kulturaren best-
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seller mundura. Askozaz ere hierarkikoagoa eta ez hain nazionala
den literatura berri honek Espainian izen bat du buru : Arturo
Pérez Reverte zeinak Hegoamerikan eta Estatu Batuetan ere ondo
saltzen baituen . Euskal Herrian Atxagak, Moisesek bezala, ikusi
du lur prometatu hau baina badaki ez zaiola bertan sartzen utziko .
Saizarbitoriaren Bihotz bi-ren taxu sentzazionalista berriak ere
masa-kultura bihurtu nahiaren eta ezinaren kalbarioa derakuski-
gu. Joxean Sagastizabali oraindik produkziorik gehiena motzegi
geratzen zaio . Aingeru Epaltza, Arkaitz Cano edota Juan Luis
Zabalarenek oraindik ez dute erabat bide hau hartu, potentzialik
badute ere . Beraz badirudi best-seller-en mundua hutsik geratzen
dela euskal literaturan oraingoz . Baina hain zuzen kritikook (eta
argitaratzaileek) badakigu, «best-sellerrira» jo behar duela euskal
literaturak edota bestela desagertzera kondenatua dela . Azken
urteotan euskal literatura politikatik ikasgelara pasa bada, orain
berriro lekuz aldatu behar da . Euskal literaturaren lekune berria
erosleen libidoa da, eta libido honetan lekunerik aurkitzen ez
badu desagertzera deitua da . Eusko Jaurlaritzaren laguntzek ezin-
go diote eutsi luzaz. Ironikoki guztiok Pérez Reverte baten zain
gaude . Inork azken esaldi honen kutsu pro-kapitalista salatzen
hasi aurretik esan dezadan best-seller-en beharrak ez duela esan
nahi masa-kulturan politikarik ez dagoenik, politika komertzial
eta libidinala dela baizik : ez dago politikarik gizabanakoaren libi-
dotik eta politikotik pasatzen ez denik . Hau Deleuze-k eta Guatta-
ri-k aspaldi ulertu zuten beren Anti-Edipo-an .

Ironikoki baina, emakumeak dirateke, Urretabizkaiaren Zerga-
tik Panpox-ekin hasi eta Osororen Tentazioak-ekin amaitu, best-
seller-aren eredutik gertuen egon direnak . Adibidez, Olaziregik
diosku Urretabizkaiaren Saturno hain gaitzetsiak 11 .000 kopia
saldu dituela («Intimismoaz» 50) . Atxagaren, Saizarbitoriaren edota
Lertxundiren eleberriak norabide-bakarreko best-seller-ak dira -ez
joan-etorrikoak . Alegia nazioa errepresentatzeagatik behin baka-
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rrik idatz daitezkeen liburuak ditugu berauok ; Obabakoak ezin da
serializatu, errepikatu, Zergatik Panpox bai .
Bidegurutz honetan, merkaturatzearena alegia, emakumeen li-

teratura-Oñederrarena gertakaririk ikusgarriena delarik- erdigu-
ne adierazgarri bihurtzen da euskal kulturaren aldaketa histo-
rikoen zentzua ulertzeko . Izan ere, ez dago argi berriro ere litera-
tura maskulinistak, à la Pérez Reverte, leku zentrala hartuko
duen, ala emakumeek berreskuratzea lortuko duten . Estatu Ba-
tuetako kasuan, kasurik garatuena seguruenik, eremua handitu
ahala generoka zatikatu egin da . Salbuespenak salbuespen, erro-
mantzea emakumeentzat geratu da ; poliziakoa eta detektibeskoa
gizonezkoentzat eta ikarazkoa bientzat . Espainiakoa hartuz gero,
badirudi Pérez Reverteek irabazi dutela eta aspaldidanik Rosa
Monteroek dinamika hau ulertu bazuten ere ez dutela arrakasta-
rik izan -sasoi haietan ez baitzen sexia, ezkerraren arabera, best-
seller-ak idaztea eta saltzea . Euskal literaturan zer gertatuko den
oraindik ikustear gaude . Oñederraren eleberria, masa-literatura
izan gabe ebento bihurtu den aldetik behintzat, emakumeek lite-
ratur eremu berri honetan izan dezaketen hazkunde eta bilakaera-
ren zeinu da .

3 . Emakumezkoen literaturaren jarraipena

3.1 . Hasieran nioen bezala, bada bigarren gai bat Oñederraren
eleberriak agerian uzten diguna, alegia, here idazketak suposatzen
duen jarraitasuna aurreko emakumezko idazleen literaturarekin .
Beste leku batean nioen ez dela «euskal emakumerik », euskal
kultura oro har nazionalismoaren ideiologiak dominatzen duela
oraino, emakumezkoei dagokienez behintzat . Hegemonia aber-
tzale honek azken finean ez du lekurik emakumezko gizaba-
nakoarentzat, «emakumea» bere hartan distortsio politiko baita
abertzaletasunarentzat . Beronek ama ez-politiko eta ugaltzaileen-
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tzat du bakarrik leku . Amatasunaren eredu abertzaletik kanpo
geratzen den emakumea aparatu bersortzailetik at geratzen den
gizabanako ez-maskulino eta beraz erahiltezina bihurtzen da eus-
kalduna bezalako abertzaletasunetan -bestela galdetu lesbiarrei .
Eta PPko edo EHko lehendakaririk izango bagenu, nazionalismo
konkretua aldatuko litzateke, baina nazionalismo guztien sakone-
ko egitura ez; alegia aldaketa politiko hauek ez lukete generoaren
aldetik aldaketa handirik ekarriko .
Hala, emakumezko literarioek, idazle eta pertsonaia, orain ar-

tean ahanztura eta autobazterketan amaitu dute euskal kulturan :
Zergatik Panpox-eko ama abandonatuarekin hasi eta Urkizaren
pertsonaia deserriratuekin -eta beren desira izoztuekin- amaitu .
Oraintsu arte, Ian hauek best-seller-ak izan badira are okerrago .
Izan ere, badakigu komertzialtasuna ez dela nazionalismoak erraz-
ki onartzen duen balioa, kapitalismoak beti ere aberri patrio eta
matrioen gainbehera baitakar (pentsa frantsesek nola egin zioten
kontra McDonalds-i edota oraintsuago GATT akordioei) . Hor-
tik, burgeseriek duten hegemonia begibistako baina ikustezina
nazioetan: merkatua ezeztatuz bertako hegemonia abertzaleari
eusten dio burgesia nazionalak. PNVa ere efekto honetatik bizi
da, gerora beste edozein alderdi biziko litzatekeen bezala .
Abertzelatasunak emakumeak barne-herbeste hatera kondena-

tzen ditu, amatasun nazionalistaren eredua besarkatzen ez badute
behintzat (pentsa Galizian «Rosalia» -ri, abizenik gabe, leporatu
dioten paper maternalista : galiziar guztien ama literarioa bihurtu
dute) . Herbeste honetan emakumezkoen literaturak benetako
bakardadearen kronika malenkoniatsu eta magnoa eman digu,
beste ezein literatura maskulinistak ez bezala . Euskal literaturan
emakumezkoari gizabanako baten ahotsa emateko edozein saiok
beti ere herbestean amaitu du . Eta aide horretatik, Oñederra,
beste ezer baino gehiago, arau historiko honi jarraipen ematera
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dator. Bere eleberriko protagonista, Teresa, jaioterriaz mintza-
tzen denean, Donostiaz, honda mintzo da :

Donostíako jende txukuna . Donostiako jende zintzoa, donostiar as-
pergarriak . Hiritxo txukun kaxkariña . Askozgehiagogustatzen zitzai-
zun jazzaldiaren inguruko giroa estropadetakoa baino» (62) .
Era berean ia miresgarria da sexuaren eta nazionalismoaren

artean protagonistak ezartzen duen lotura zuzena :
Horregatík, nekaturik zaudelako oso, zoaz berarekin (senarraj atze-

rrira . Atzerrira, aldatzeagatik . . . Hori da orain dakizuna, zure oraingo
egia . Atzerrira zatoz. Kanpora, urtebetez. Bueltatzeko gogoa ere sor-
tuko zaizu onenean . Herrira itzultzeko desioa . Herrimina. Ez dakízu.
Gustatuko litzaizuke noizbait berriz hori sentítzea . Berriz maitemin-
tzea ere bai . Posible ote da berriz maitemíntzea. Posibleago, apíka,
berriz ere herrimina sentitzea. Denbora nahikoa kanpoan igarotzea
aski bide da herrimina sortzeko . . . Herrimina. Maitemina . Une hone-
tan bederen oso nekatua zaude.
Nekatuegia, konturatzeko atzerrira etortzeak ez zaituela kanpo-

ra aterako, zure barrenetik knpora . . .
Urtebete hirí ezezagun batean, etxe berri batean, bi aspaldiko ezagune-

kin, azkenean bakarrikgelditu ahal izateko . Joateko. Ihes egiteko . (17-8)
Alabama, herbeste hau zail denez pentsatzen edota imajinatzen

euskal abertzaletasunaren mugatasun sexual eta generozkoen bar-
netik, beti ere herbeste utopiko bezala azaltzen da, bai emaku-
mezkoen literaturan oro har zein Oñederrarenean bereziki . Alegia
lekurik ez duen herria, u-topos-a, bihurtzen da herbestea. Oñede-
rraren pertsonaia nagusiak zera adierazten digunean, utopiaren
atzetik dabil :

Gaizki egín ote duzu zerbait, zerbaitgaizki egin, zerbaitetan nahas-
tu, zerbaiten bila urrutiegi joan ote zara . Zerbaiten bila. Zeren bila .
Noren bila. Norbaiten bila . Beste norbaiten bila . Ez dagoen norbaiten
bila . Ez dagoen, munduan ez dagoen norbaiten, zerbaiten bila (27) .
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Azkenean, eleberriaren amaieran, utopia bilaketa hau zehazki
geroaldiko aditzez idazten da, aurrean, geroan, dagoen irteera
ezinezko baina beharrezko bakartzat :

Zure gorputzaren denbora, denbora gaiztotu, zoratua noiz bukatu
ere zure esku egon liteke . Bakarrik egongo zara baina jakingo duzu zer
egin. Inori irakatsi gabe, esplikaziorik eman gabe, arrazoirik eskatu
gabe, zu, Besteren leku ezezagunean, inorena ez den denbora krudela-
ren zati bat mailegu hartuko duzu eta zati hori nahikoa izango duzu,
azkenean deskantsatzeko (153) .
Protagonista sendagilea ikustera badoa ere, here nahiezari izen

eta diagnosi bat topatu nahiz, azkenean erakunde medikoak berak
ere baieztatzen du euskal spleen honen natura ez-medikoa -u-
topikoa . XIX . mendeaz gero aparatu medikoak emakumeen ego-
nezin eta nahigabe sozialen medikalizazioa eta domestikazioa su-
posatu badu ere (Armstrong), oraingoan eleberriaren protagonis-
tak badaki here nahiezak ez duela izango erantzun medikorik .
Badaki bakarrik dagoela here ezinegonarekin, bere ennui uniber-
tsalarekin, lekune berri batean, u-topos-ean . Hala, eleberriaren
azken orrialdeotan zera dio Teresak :

Diagnosia . Zure ondoezari izena emango diona. Azken etiketaren azpiko
etiketa. Benetako arrazoia . Orain ez du izenik. Orain oraindik ez da
(157) .
Are gehiago, Oñederraren kasuan, beste lagun emakumezkoe-

kiko erlazioek ere ez dute komunitate alternatiborik sortzen ; ele-
berrian zehar Teresak ez du neskalagunik aipatzen . Are gehiago,
protagonistaren belaunaldiko emakumeek beren buruak baiezta-
tu dituztelako amen aurkako errebeldian, amaren oroimenak ere
ez du sortzen eleberrian protagonista bakardadetik aterako duen
loturarik:

Amaren irribarreaz gogoratzen zara, amaren irribarreaz aurreko
bere eserlekutik zuri atzekora begiratu zizunean. Zure amaren begira-
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daz. Bai? Gogoratzen zara? Ahotsaz? Benetan? Amaren aurpegiaz?
Barrez erantzun zizun amaz? Ez, herri hartako kale grixaren grixta-
sunazgogoratzen zara, euriaz . . . . Ahaztu ziren zutaz, atzeko eserlekuko
nexkaz, eta nexka hura bakarrik zegoen atzeko eserlekuan here harri-
dura jasangaitzarekin, here harridura triste harekin (33) .
Amonaz bakarrik gogoratzen da protagonista (120), hain zuzen

belaunaldi-borrokarik izan ez duen emakumezko senide bakarra ;
baina amona hilik da eta beraz emakume arteko erlazio posible
bakarra heriotzak deuseztatu du. Era berean, sasoi bateko femi-
nista ezagun batekiko oroitzapenak azaltzen ditu Teresak elebe-
rriko pasarte hunkibera batean, Marisa deritzon feminista bat
(97), baina beronekiko erlazioa ere nostalgikoa da . Antza erlazio
intelektualik ere ez dago emakume artean Oñederraren elebe-
rrian . Historiak lotura hau ere desegin du . Ez dirudi protagonis-
tak beste anaia-arrebarik duenik ere, eta beraz ume bakarreko
familia nuklear prototipiko honek are gehiago hersten dizkio
ateak alaba bakarrari .
Hasteko eta amaitzeko, kezkagarria da benetan onartu behar

izatea XXI . mendean oraindik ere harako kronika bakarti eta
malenkoniatsuak irakurtzeari ekin behar diogula euskal literatu-
ran . Ez al dago beste irudimen alternatiborik, ez al dago errealis-
mo magikoarekin hasi, literatura neo-Austenarrarekin segi eta
punk-arekin amaitu, kronika bakarti hauei bira emango dien idaz-
ketarik euskal emakumezkoen artean? Ez, ez dirudi, eta hain
zuzen bera da daturik kezkagarriena . Berritasuna hamo jarraipen
mingarria azpimarkatzen du Oñederrak here eleberrian, eta ja-
rraitasun honetan, historiaren egia minkor horretan, aldaketa
ezaren albiste mingarria ekartzen. Harkaitz Canok, Oñederraren
eleberriaren iruzkinean, Kureishi-ren eleberriekin antzekotasunik
topatzen du.' Egia esan, bietan ennui-a antzekoa da, baina Kureis-
hi-renean ezkortasun orokorra dislokazio poskolonialak sortzen
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du -gurasoek kolonia indiar eta pakistandarretatik metropolis
londrestarrera egindako aldaketak . Gurean ez dugu deskoneksio-
rik, jarraitasun deitoragarria baino .
Goian deskribatu dudan herbeste honek, nik uste, baditu behin-

tzat bi ezaugarri orokor, euskal emakumezkoen literatura defini-
tzen lagunduko liguketenak, ez ahistorikoki, baizik eta goian aipa-
tutako koordinatu historikoetatik abiatuta . Era berean bi ezaugarri
hauek ezkorrak lirateke, alegia emakumezkoek zer egin nahi ez
duten adierazten digutenak, eta aide horretatik ezaugarri horiek ez
ligukete sekula emakumezkoen literaturaren dcfinizio positibo,
mugatzaile, eta esentzialistarik emango . Bi ezaugarriok zerok geni-
tuzke, aide batetik errealismoarekiko herbestea eta bestetik, iro-
nikoa badirudi ere, lirismorik eza . Lirismo-ez-tzat aurkeztuko du-
dana ez da kontraesankor Jesús María Lasagabaster-ek emandako
euskal narraziogintza garaikidearen definizioarekin -batipat lirikoa
dela'- baizik eta bere baitan salbuespen-konplikatzaile .
Errealismoarekiko herbestea diodanean, zera esan nahi dut,

oro har emakumezkoen literatura ez dela inoiz zuzenki, era
errealista batean, Euskal Herrian kokatzen . Laura Mintegiren
istorio kokaezinekin hasi eta Oñederraren eleberriarekin amai-
tu, beti ere Euskal Herria ausente da, atzean uzten den leku
bezala -Vienarako bidean- edota nahita, malabarismo errefe-
rentzialak eginez, aipatzen ez den kokagune bezala . Mintegiren
eleberriek, edota Landaren ipuinek, badute euskal kutsu bat,
Euskal Herrian gerta daitezkeen itxura bat, idazketak berak gero
boikotatzen duena . Izan ere istoriook argi eta garbi utzi nahi
digute ez direla Euskal Herrian gertatzen . Bestela esanda, sines-
garritasunak euskal kutsu bat eskatzen badio ere, emakumezkoen
literaturak berak sinesgarritasun eskakizun honetatik harantza-
go jotzen du, Euskal Herria ez den beste topos batera, beste leku
utopiko batera .
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Baina herbeste hau ez da bakarrik geopolitikoa; gauzarik xehe-
netan ere ikus daiteke . Urkizaren pertsonaiek adibidez, Londres-
ko metroan oso zehazki zein geltokitan geratzen diren aipatzen
badigute ere, ez digute inoiz esango zein liburu irakurtzen ari
diren, irakurgaia garrantzitsua bada ere . Atxagaren zertzalada-
preziosismoak ez bezala, Zabalaren okupa-munduarekiko errefe-
rentzia zehatzek ez bezala, emakumezkoen idazketak halako irrea-
litate fantasmagorikoa ekoizten digu . Badirudi literatura honek
halako susmoa duela, nolabait gauzak eta lekuak zehatzegi aipa-
tuko balitu, erreakzioz gauzon pisu grabitazionalak berak Euskal
Herrian ainguratuko lulceela -eta beronen ordena geopolitiko
nazionalistan . Bestela esanda, ordena horretan itota amaituko
lukeen susmoaz idatzita dirudi emakumezkoen literatura.
Kontraesankorra badirudi ere, nik neuk efekto utopikoa deituko

nioke errealismo herbesteratu honen emaitzari, edo zehazkiago
efekto errealista utopikoa, zeren era berean istoriorik xeheenak eta
sinesgarrienak emakumeok berok kontatzen dituzte -modernis-
moaren aurka dihoaztenak, bai alderdi errealista magikoan zein
nouveau-romanesko-an . Oñederraren pertsonaiez ere ezer guti da-
giku errealistakiro, Vienako zenbait kaleren izenetatik aparte . Adibi-
detzat zera aipa dezakegu, Teresaren amoranteen itxurari buruz
ezer guti dakigula : Andres altua eta azkarra da, Luis aldiz ez dakigu,
orobat Andoni. Konparatu Oñederraren deskribapenak Aingeru
Epaltzaren, Saizarbitoriaren edota Lertxundiren beraren deskriba-
pen konkretu etazehatzekin -oraindik ere Saizarbitoria dugu errea-
listarik kontsumatuena, maisuena gure artean .
Ondorio errealista utopikoaz gainera, bada bigarren ezaugarri

bat, goian «lirismorik ez»a neritzona . Birute Ciplijauskaite-k eta
beste zenbait kritikalarik idatzitakoaren kontrara, eta honetan
eztabaida ezin lagunkoiagoan nago Mari Jose Olaziregirekin, nere
ustez euskal emakumezkoen literaturan lehen pertsona narratzai-
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lea, ni-a, ez da nagusi, Europako tradizio nagusienetan ez bezala . s
Aide honetatik berriro ere azpimarkatuko nuke euskal emaku-
mezkoen literatura ez datorrela klase ertain edo burges baten
garaipen historikotik, hala nola Ingalaterran edota Frantzian
(Showalter) . Aitzitik, klase ertainaren krisitik . Ingalaterran eta
Frantzian, Jane Austen batek errealismoa sendotzen badu ere,
Fielding eta Richardsonen ondotik, edota Espainian Bôhl de
Faberrek XIX . mendean errealismo espainiarrari hasiera ematen
badio ere, Euskal Herrian aberri-sorketara lotutako lehenengo
literatura nazionalista da, emakumeak onartzen ez dituena alegia .
Euskal emakumeek, onerako edota txarrerako, aberri-sorketa ho-
nen krisiaren ondoan idatzi dute .' Hala, domestizitatearen ondo-
tik datorren ni indibidual eta berezitu baten itzalpean idatzi beha-
rrean, ni-a ahots narratzaile gisa erabiliz Europan bezala, euskal
idazle emakumezkoek estilo-aldaketa ugari bateratuz idatzi dute,
nolabaiteko estilo heterogeneoan . Estilo-aukeraketa eta nahaske-
ta oso pragmatikoa da idazkera hauetan .
Izan ere Euskal Herrian ni-aren ahots narratzailearen pean idaz-

teak bcste kondena bat dakar: berriro ere projektu nazionalistatik
at geratzea, ni-aren espazio pentsaezin eta murritzean . Ni-a Eus-
kal Herrian ez da espazio utopikoa -emakumezkoek idatzi nahi
dutena- baizik eta abertzaletasun atrofiatu baten amaieran gera-
tzen den leku lotsagarria -horregatik gizonek ere ez dituzte ni-an
oinarritutako eleberri gehiegi idatzi. Bestela esanda autobiografia
edota egunkaria ez dira genero indartsuak euskal literaturan . Izan
ere, gure eguneroko hizketan, ni-az baliatuz diskurtsu narzisiste-
giak kontatzea tabu soziala dugu oraindik orain -ondokoak hanka
sartu eta «oraingoan ere portatu gara» diogunetan bezalatsu, ale-
gia «gu» komunala erabiliz ; ni-a eta zu-a ezin dira kasu hauetan
erabili. Autobiografien kasuan ere, denok elkar ezagutzen dugula
eta, tarte sozial nahikorik ez dugun partetik ez dirudi erraz ni-az
baliaturik gure bizitzak kontatzearen aldeko izan garenik, histo-
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rikoki bederen . Nahiz eta pertsonalki, nik-neuk pentsatzen du-
dan desafio hau dela euskal literaturan emaitzarik berrien eta
interesgarrienak eman ditzakeena . Aide honetatik, Iñigo Lamar-
ca-ren Gay nauzu edotaArantxa Iturbe-ren Ai, ama!literatur berri
baten zantzu oso osasungarri izan daitezke .
Alegia, uste dut, euskal kulturaren eta literaturaren bilakaera

historiko berezia dela bide, emakumeek ez dutela egin apustu ez
errealismo abertzale baten aide -h la Saizarbitoria- ezta ni-aren
eremu murritz eta domestikora mugatutako litzatekeen errealis-
mo domestikoago baten aide . Emakumeek aberriaz eta ni-az ha-
rantzago doan espazio utopiko batean kokatzen dituzte beren
narrazioak. Horrek ez du esan nahi berauon idazkera antzekorik
denik edozein ezaugarri positibotan, ezpada ezaugarri ezkor ba-
tzuk dituztela amankomunean . Azkenean Oñederraren pertso-
naiak ere heterosexualitatearen eremua markatzen duten bi mai-
tale gizonezkoengandik haratago, Italian eta italieraz, topatzen du
bere espazio utopikoa . Nolabait Euskal Herriaz haratago eta bere
«ni»-aren espazio pribatutik haratago dagoen beste espazio geopo-
litiko zabalago batean, Italian/italieraz, kokatzen du Oñederrak
abertzelatesunak ezarritako eredu maternal euskaldunaren her-
bestearen utopia. Aide horretatik beraz Oñederraren kasuan ere
aurreko emakumezkoen literaturarekin jarraitasun bat atzeman
daiteke, aiegia utopiaren idazketa izatea . Alabama, faktu negatibo
(u-topos) honetatik aparte, Oñederraren idazkera errotik da dife-
rentea beste emakumezkoen idazkerekin gonbaratuz gero .

3.2 . Azter ditzagun beraz Oñederraren eleberria diferentea eta
berezia egiten duten ezaugarriak. Protagonistak errepresentatzen
duen belaunaldia dela bide, eleberriak ezaugarri propioak ematen
dizkio goian aipatutako espazio utopikoari -era propioan errealis-
motik ateratzen dutenak eta lirismotik eskapo egiten laguntzen
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diotenak . Izan ere, eleberri hau, heterosexualitate euskaldunaren
ezintasunaren kronika -edota egunkari- malenkoniatsua dugu .
Bere (<ni)> ez-lirikoa heterosexualitatearen eite oso berezi baten
bidez formulatzen du eleberri honek .
Zehazkiago esanik, herri/herbeste formulazioa beti ere gizone-

kiko erlazio heterosexualen bidez markatzen du Oñederraren ele-
berriak. Aberria Andres da, protagonistaren senarra. Herbestea
aldiz Luisek definitzen du, atzerrian bizi den lehenaldiko amoran-
te euskaldunak. Utopia aitzitik, Italian kokatzen den lekune ezi-
nezko hori, hirugarren amorante baten bidez markatzen da : Tere-
saren lehen amorantea, Andoni, hain zuzen Teresa bera baino
zaharragoa zena eta, beste bi amoranteek ez bezala, bere aldetik
joateko eskatu ziona. Hots, herri/herbeste/utopia trinomioa hiru
amorante euskaldunen inguruan egituratzen da . Beraz eta azken
batean, maskulinitate heterosexualak markatzen eta erregulatzen
duen espazioa da protagonistarena. Hots, espazioa emakumezkoa
da, baina espazioaren mugak gizonezkoek, euskal gizonek, mar-
katzen dituzte. Eleberrian inoiz ere ez da aipatzen, demagun,
amorante austriarrik edota turkiarrik . Hain zuzen horregatik ele-
berriko protagonista eta bere diskurtsua kontziente dira ez direla
gauza abertzaletasun euskaldunak erregulatzen duen maskulinita-
te heterosexualaren mugetatik ateratzeko, berau transzenditzeko .
Ondorioz, Oñederraren eleberriaren berezitasuna, eta protago-
nistak errepresentatzen duen belaunaldiarena, galdera honen bi-
dez defini dezakegu : zergatik artikulatu protagonistaren ni-a be-
reziki eta espezifikoki erlazio heterosexual euskaldunen bidez?
Beste eleberrigile eta ipuingile batzuk -Mintegiren Nerea eta biok
datorkit gogora- emakumearteko erlazioei hobesten diete beren
pertsonaien ni-ak egituratzerakoan . Idazle gazteagoek ere -Urki-
za, Osoro- ez diote heterosexualitate euskaldunaren ardatzari
halako erdigunetasunik ematen . L0
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Eleberrian, momentu hatean, EmrnaThompson-en deklarazio batzuk
aipatzen dira, hain zuzen Teresaren belaunaldia definitzen dutenak :

Berarena, zurea, izan omen da sexua beldurrik gabe bizi izan duen
azken belaunaldia. Azkena eta lehenengoa, gehitu zenuen zuk hura
irakurtzean . Beldurrik gabe eta nahita, mundua horrela hobetuko
zenaren esperantzatan, zuen mundua hobea, libreagoa zelakoan (85) .
Bada ideializaziorik deldaraziootan, belaunaldi horrek ere bizi

izango baitzituen here beldurrak eta inibizio propioak sexuari
dagokionez, beste edozein belaunaldik bezala . Hobe, eta elebe-
rriaren azterketara itzuliz, esango nuke berori dela lehenengo
belaunaldia eta azkena sexuan horrelako liberazio potentzialik
ikusi duena; hera da lehen belaunaldia sexuari halako garrantzia
politikoa eman diona .
Hala, ez da ustekabe hutsa Teresaren bizitzan sexua eta aberria

loturik badatoz . Ondorioz, bien mugapenak -politikarenak eta
sexuarenak- jasandakoan, alegia biek suposatzen duten mugaketa
eta kateaketa azkenean protagonistak sufritzen dituenean, or-
duantxe, eleberriak bira betea egiten du, euskal heterosexualitatc
abertzalearen desenkantuaren kronika bihurtuz . Eta hain da han-
dia egitura kultural eta gizartezko honen indarra, non pertsonaia
nagusiak egitura hori gaindituko duen beste egoera utopiko bat
irudikatu nahi duenean ere, egitura bera erabili beharko baitu,
here itxura ezezkorrean, harantzago bat irudikatzeko .
Horretan dago Andoni/Italia binomioaren zentzua eta indarra.

Eleberriko azkenaurreko orrialdean, argi eta garbi azaltzen du
pertsonaia nagusiak bakardade italiarrean topatu nahi duen uto-
pia berria :

Zoriona ezin da eman . Nor bere zorionaren erantzule da . Kalterik ez
egin, minik ez eman . Ihes egin . Ezkutatu . Ihesak, bizitzen segitzeko
behar dicen arnasaldiak, norberaren edo besteren morrontzaren mezu-
lari pozoitsuak (182) .
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Eta hala ere, Genoarako itzulera eta ihesa ez da besterik here lehen
elkartze sexuala izan zuen leku eta momentura itzultzea baizik .
Ihesa eta utopia lehen amorante haren oroimena gogoratzea da :

Hotel hartako paretetako loreak . . . Andoniren begien kolarea, Ando-
niren ahotsaren, ahots haren sendotasuna, Andoni gaztea zeneko sen-
dotasuna, zu gazteagoa zineneko ziurtasuna, zure barru ukitugabea
nahita eman zenioneko sinesmena, gelditzen zaizun dena berarengan
bukatzeko kontsolamendua . Berriz hasiera, orduko osotasuna, usteen
irmotasuna, beldurren erremedioa (183) .
Laura Mintegik arazo hau bera analizatzen du bere Oñederra-

ren eleberriaren iruzkinean . Ironikoki, Mintegiren kritika zorro-
tzagoa da, eta neuk utopia ikusten dudan lekuan, Mintegik irtera-
rik gabeko impass estruktural eta libidinala ikusten du :

Emakumeen pertsonaia femeninoak estrukturalak dira, espazio bat
hartzen dute egituraren barruan, eta egitura hori gizonak eratutakoa
da . Gizona da erreferentzia eta osotasuna, Beraz, egituran egokitu
zaion lekua errefusatu nahi duenean, emakumeak gizonari egiten dio
aurre, honen aurka isurtzen ditu beraren frustrazioak, dedikazio eta
korrespondentzia eza. Eta, modu honetan, emakumea egituran man-
tzentzen da irten gabe. (Emakumearen orgasmoa)
Aitzitik neuk utopiaren ezkortasuna azpimarkatuko nuke . Ale-

gia, utopia berri bat imajinatzerakoan ere, Teresak here lehenen-
go elkartze sexualera jotzen du, here lehenengo amorantearenga-
na. Baina azpimarkatzekoa da momentu horren eite negatiboa,
izan ereAndoni baita amorante bakarra, zaharragoa izanik, aitata-
sunetik oso gertu, here ondotik Teresa kentzen duena eta amo-
dioz bidaltzen duena gazteegia dela argudiatuz . Bestela esanda,
Teresa arbuiatu zuen lehenengo amorante haren memoriora
itzultzen da, izan ere bertan ez dago gerorik, eta ez dago erlazio
sexual batentzako aukerarik (Teresak behin aurrerago ikusiko du
Andoni eta bigarren elkarketa honetan ere ez da desirarik eta
erlazio sexualik izango) . Alegia, Teresa arbuiatutako lehenengo
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amorantearen memoriora itzultzen da, izan ere momentu hori ez
da amenazutzailea, ezin da berriro sexual bihurtu, ezin da aktua-
lizatu. Lehenaldian dago harrapaturik . Alde honetatik, enkontru
hura da heterosexualitatearen barnetik pentsa daitekeen momen-
turik utopikoena, bera da hain zuzen ere esanguratsuena -lehen
elkartze sexuala- eta era berean negatiboena -Andonik arbuiatu
zuen Teresa eta ezin da aktualizatu orainaldian .
Uste dut, protagonistaren ni-a negatiboki heterosexualitate masku-

linista abertzalearen barnetik pentsatzeko saio utopiko honek belau-
naldi hau definitzen duela . Aurreko eta geroagoko belaunaldiok ez
dugu sexualitatean halako indar eta botere politikorik ezartzen -eta
arrazoi berarengatik ez dugu halako ennui errotikakorik sufritzen .

4 . IMase soziala eta ennui-a

4. 1. Azkenik beraz gatozen klase sozialaren arazora . Izan ere
eleberri honetan Teresa protagonistak kontatzen Buena, lehen
aldiz seguruenik, euskal kulturaren barnean hazi, heldu eta sen-
dotu den emakume abertzale eta engaiatu baten ennui esistentzia-
la da . Olaziregik ondo antzeman dion bezala (Zer esan), Viena
hiriaren aukeraketak ez dirudi kointzidentala denik, izan ere gu-
retzat, kroasanak eta baltseetatik aparte, Viena loturik dago Witt-
genstein, Freud eta Mahler-ek protagonizatutako mende hasie-
rako apogeo eta dekadentziarekin, hor nonbait Thomas Bern-
hard-engan amaitzen dena hain zuzen . Ez da kointzidentzia ere,
beronek Wittgenstein-en iloba idatzi bazuen) ." Baina are gehiago,
Mahler-en eskutik ere, via Thomas Mann, zera ikus dezakegu,
asperdura eta ennui vienarraren azken irtenbidea Italia bihurtzen
dela. Hain zuzen Mann-en Herioa Venezian-ez ari naiz .
Mann-en kasuan Venezia azaltzen zaigu eta Oñederrarenean

Genoa. Jakina mende hasierako istorio homosexual vienar baten
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eta euskal emakumezko baten kronika desenamoratu garaikide
baten artean zer erlazio dagoen galdetuko dit batek baino gehia-
gok. Baina hain zuzen bada erlaziorik . Izan ere, iparraldean,
Goethe-rekin hasi eta Ezra Pound-ekin amaitu -zeinak bere kan-
tu ugari Italian idatzi baitzituen, Kantupisar ezagunekin hasita-,
beti ere joera izan da iparreko idazle protestanteen artean deka-
dentziak eta asperdurak jotakoan hegoaldera jotzeko (Gore Vidal,
goiko fenomeno honen bertsio amerikarra, oraindik Italian bizi
da) . Frantsesek eskuarki kolonietara (eta Espainiara) jo izan dute,
Rimbaud-en Etiopiarekin hasi eta Camus-en Izurrite-ko Oran-
ekin amaitu, Gaugine-n tropikoak edota Delacroix-en Magrev-a
ere bertan direlarik -edota gure artean Anton Abbadie-ren bidaia
Etiopiara. Mann-en istoriora itzuliz esan dezagun -Viscontiren
filmea dugula medio- bietan, Mann-en eta Oñederraren kasue-
tan, hegorako, Italiarako jaitsiera era berean heterosexual itatetik
harantzagoko ihesketa dela .
Hala ere, Mann-en kasuan ez bezala, egungo Europaren kasuan

hegoaren arazoa bikoitza da : Europako barne hegoa (Italia,
Grezia . . .) eta kanpo hegoa (koloniak, Turkia, Afrika . .) . Oñede-
rraren eleberrian bada momentu bat, hegoaldea Vienan azaltzen
dena, ez hegoalde italiarra baizik eta koloniala (76, 114) . Vienako
metroan dabilela, Teresak emakume beltz bat ikusten du :

Metroaren berotasuna, metro geltokietako usain hertsia, jendearen
presak, ezezagunen pilatze azkar hori. Emakume beltz bat daukazu
aurrean . Europa zuriaren amaia. Poztu egiten zara, zuritasuna gorde
nahi dutenak zure kontra baleude bezala . . . Leihoko kristalak zure
irudi lainotua itzultzen dizu. Metroko lehiatiletatik ez da kalerik
ikusten, lurpean sartu baita metroa pare bat geltoki lehenago . Behin,
duela hamabost urte-edo, Deba inguruko berdeari begira zoriontsu
zinen autobus batean Donostiarantz zindoazela. Bizitzaren ate guz-
tiak irekita ikusten zenituen aurrean . . . Poztu egiten zara aurrean
eserita daukazun emakumea beltza delako . . . Bai, pena ematen dizu eta
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ez zenuke bere lekuan egon nahi. Oraindik oso zuria den Europako
europarren artean, ez zenuke beltz pobre izan nahi. (114-15)
Goiko aipuak aurrerago, kontzientzi korrontea dela bide, Tere-

saren haurtzarora jotzen du, Franco garaiko Domund igandeak
definitzen duten beste «hegoko» momentu horretara . Goiko pa-
sartean, kurioski emakume beltzak Teresaren islada bezala fun-
tzionatzen du ; beronen kondizio alienatuari ispilu egiten dio :
«pozten naiz.» Momentu horretan, «ispilu beltz» honek Teresa
erabat europar bihurtzen du -ia vienar esango nuke . Aurreko
momentuan zera dio Teresak

Pobreak. Hemen ere badira pobreak, jende koloreduna, Ana, zu
baino ilunagoak behintzat, aireportuko pasaporte kontrolean gelditu
dutena bezalakoak (76) .
«Islada beltz» honen ondorioz, erabat europatartu eta gero,

pertsonaia nagusiak hegora jotzen du, baina ez hegoalde berrira,
paterek eta etorkin ilegalek markatzen duten hego berria Jugos-
lavia zaharretik eta Albaniatik hasita Turkian zehar Magrev eta
Sahara hegora arte hedatzen den beste hego berria- baizik eta Ipar
Europako hegoalde klasikora : Italiara. Jakina Espainiak ezin du
hego bezala paper bera jokatu, izan ere hegoalde espainiarrera
itzultzea etxera itzultzea izango litzateke Teresa donostiarraren
kasuan .
Guzti honen argitan zera galdetu beharrean gaude : zein da

ennui europar eta era berean euskaldun bati Teresak ematen dion
bira italiar eta idasikoaren zentzua? Alegia gorago aipatu dudan
bezala, Italia da Teresaren lehen maitasun esperientziaren koka-
gunea, baina era berean amorantea, Andoni, euskalduna da, ez
italiarra kasurako, eta beraz aukera geografikoa ez da kointziden-
tala, bestela Euskal Herrian ere gerta baitzitekeen Teresaren lehen
jasaera sexuala.
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4.2. Transizio frankista eta gero Euskal Herri espainiarrean
-ez hala hainbeste frantsesean- klase abertzale eta kulturalki
sofistikatu bat hazi da gure artean, 68ez geroko borroka ezker-
tiarretik abiatuta ETA-tik pasa eta 80ko hamarkadan indar-
tzen den belaunaldiak protagonizatu duena . Klase/belaunaldi
berri hau euskal kulturaren garaketa eta sendoketa definitzera
ailegatu da 90ko hamarkadan, jarrera elitista berri honek ema-
ten dizkion abantaila eta pribilegio sozial guztiekin . Elite kul-
tural honen barnean ezartzen da Teresa, NEB-erako Ian egiten
Buen senar ekonomilaria, senar altu eta ederra, here ezkontza
sozialki abantailatuaren markatzaile eta erratifikatzaile duela-
rik . Teresaren nazka eta nekazioa, here ennui-a, klase honen
barnean ezartzen da eta klase horren nahiez eta krisiaren zeinu
boteretsu dugu lehen lehenik. Italiarako itzulera -lehenaldiko
itzulera era berean- Europa zuri protestanteak bere pribilegi-
ozko egoeratik historikoki eratu Buen ihesa bada, Teresak ere,
Vienak ematen dion abantaila eta pribilegiotik, bidaia horri
berari ekiten dio . Teresak bat egiten du klase europar kultural-
ki elitezkoarekin, here tradizio eta genealogiarekin, here zuri-
tasunarekin . Teresak euskal klase kultural elitezko berriaren
eta tradizio europar elitistaren artean lotura eta jarraipena
ezartzen du bere eleberrian ; ezer ere ez elitekoagorik eta sofis-
tikatuagorik Italian herbestea topatzerik baino, italieraz hitz
eginez eta idatziz -eleberriko azken orrialdean bezala .

4.3. Elitismoaren eta generoaren arteko erlazioak konplexuak
dira Oñederraren eleberrian. Goian aipatu dudan topaketa,
Teresa eta emakume beltzaren artean, bestelako elkarketa-ka-
tea luzeago baten parte baino ez da. Izan ere Teresak eleberriko
beste pertsonaia gehienak islada narzisista bezala erabiltzen
ditu, emakume beltza barne . Ikusmenaren eta isladaren errefe-
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rentziak ugari badira ere Teresa eta beste pertsonaien artean,
narratiboki ere erlaziook isladazkoak dira . Teresaren ahotsak
berak esaten digu gehienetan, zeharkako estiloan, beste pertso-
naiek zer esaten eta pentsatzen duten. Alegia, beste pertso-
naiak ez dira bakarrik ispilu ikustezkoak, baizik eta narrati-
boak eta akustikoak ere . Teresaren ahotsak kontrolatzen ditu
bai narrazioa zein beste pertsonaien ahotsik gehienak . Alegia,
narratiboki ere, eleberri hau narzisista da, hortik zu-aren era-
bileraren garrantzia. Baina itzuliko gara zu-aren erabilerara
beherago .
Isladen kateaketa honek badu teleologia bat . Teresak islada

bakoitzean bere nortasunaren ukazio bat topatzen du eta beraz
hurrengo isladara pasatzen da, eleberrian zehar hedatzen den
isladazko joko sofistikatuan . Andres senarrarekin hasi, Luis
amorante berriarekin segi, haren neskalagun Elisabethekin ja-
rraitu, emakume beltzean pausatu eta metroan topatzen duen
beste gazte batekin amaitu -zeinak Euskal Herriko beste mutil
bat, Imanol, gogoratzen dion- isladak kateatuz doaz . Islada
horiek azkenean espekularizazio narzisista betea ezagutzen dute
amaian, hain zuzen Teresak bere burua filme batean ikusten
duenean :

Mediterraneora joan, Genoara . Eta ez du inorkfilme batean aterako
zure oinazea, zure atsekabea. Dolly-back esaten diote zinegileek pertso-
naia galtzeraino kamerak atzera egin eta irudia zabaltzeari. Irudi
zabalean galduta, paisaian urtuta, bakar-bakarrik pasa beharko duzu
ondorengoa» (169-70) .
Eleberriaren amaieran, Teresak heterosexualitate maskulinista-

ren esparrutik ihes egitea lortzen duenean, honen islada gehiago
behar ez duenean, hegoaldera jotzen du, ironikoki, bere klasezko
pribilegioak ematen dion joera edota tendentzia kultural eta his-
torikoei segika: Italiarako bidaiaren tradizioa . Alegia Teresa be-
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harturik dago here buruaren bilaketa oraindik ere here klasearen
pribilegioen barnean egitera . Momentu horretan, ironikoki, here
burua topatzen du :

Baina oraingoan zu ez zara ikuslea, pertsonaia baizik, eta ez duzu
nabi entretenitu zeure buruan daukazunarekin. Agian lehenengoz
dakizu zu zarela zeure bizitzaren pertsonaia nagusia, agian une hone-
tantxe ari zaizu bukatzen ikuslearena» (178) .

Ikusi dugu generoaren eta sexualitatearen aldetik bidaia honek
suposatzen duen momentu utopiko eta era berean ezkorra, nega-
tiboa. Alabaina, klase sozialaren aldetik birbegiratuz gero, mo-
mentu hau berau ez da utopikoa baizik eta krisizkoa, ezinaren eta
zorigaitzaren mornentua . Izan ere Italiarako itzulera, haurtzaro-
rako eta inozentziarako itzulera dena era berean, azken finean
momentu imajinarioa da . Europa zaharretik eta here pribilegioz-
ko klase elitisten mugatasunetik atera nahi eta ezinaren kronika
bihurtzen da eleberria azken finean . Ez da kointzidentzia elebe-
rrian zehar bi lerro-eraketa desberdin erabiltzen badira : tradizio-
nala, lerroak orrialdearen ezkerraldetik eskuinera hedatzen direna
testuzko lauki perfektua osatuz, eta berria, lerroak orrialdearen
erdialdean erditurik kokatzen dituena, luzera desberdinez heda-
tuz orrialdearen bi aldeetara . Bigarren lerro-eraketa, erdiratua
esango dioguna, eleberriaren momentu imajinarioak bateratzen
ditu: memorioa eta desira. Bi momentu horiek beti ere pertso-
naiaren alderdi imajinarioarekin aritzen dira, izan ere pertsonaiak
lehena eta geroa nola ikusi nahi dituen, nola imajinatzen dituen,
adierazten digute . Lerro-eraketa tradizionalak aldiz orainaldian
gertatzen dena ematen digu aditzera . Alegia eraketa honek ez
gertaera imajinarioak baizik eta errealak adierazten ditu (hemen
bi hitz hauek ez dute adiera lacaniarrik) .
Azken finean, eleberriaren idazkera irudikatua utopikoa bada ere, ez

da erreala eta orainaldikoa. Italiarako ihesak, noizbait, ihes izateari
utziko dio eta errealitate bihurtuko : nola lortu ogibiderik Italian? nola
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eskapo egin Italiako heterosexualitate maskulinistari ? . . Eta hala, mo-
mentu utopiko eta imajinario honekin batera, beste momentu erreala-
goa ikusteko aukera dugu orain, alegia, elite baten pribilegioek ekkatzen
duten zorigairz eta ennui-arena. Izan ere elite honen krisia araleratzen
den bezala, elite honek bidean bere burua legeztatzeko erreprimitu eta
alienatu dituen beste talde sozial etakulturalakazaleratzen dira, errepri-
miturik, itxura fantasmatikoz, erreprimituak itzultzeko duen bide baka-
rraren bidez . Eleberriak, hala, utopia ezezik zera fantasmatikoen itzule-
ra lokamutsezkoa ere kontatzen digu. Teresak azaltzen duen bezala:

Hogeita hamar eta berrogei urteren erdian zaude, hori ez da oraindik
zahar izatea. Kezka handirik ere ez duzu. Zergatik, orduan, amets
gaiztoak . Horrenbeste ametsgaizto . Horrengaizto, horren izugarri . Lo
egitea lortzen duzunean, amets txarrak izaten dituzu. Heriotzak eta
gaixoerak. Izerditan, izuak esnatzen zaitu (130-31) .

4.4. Eleberrian zehar lehenaldi zaharrago bat berrazaltzen da,
Teresaren ni-ak bere klase sozialaren mugak atzean utzi ahala .
Oraingoan baina erreprimiturik, itxura fantasmatiko eta loka-
mutsezkoz jantzita, azaltzen zaigu: Teresaren gurasoen belaunal-
diko euskal mundu hiper-kristau eta ortodoxoa. Azken finean ez
da kointzidentzia eleberriaren tituluak mundu kristau eta kato-
likoari erreferentzia egiten badio . Teresaren klase elitekoak bere
krisia ezagutu ahala aurreko belaunaldiaren, historiaren, kondena
fantasmatikoa jasan behar du . Alegia Teresaren belaunaldiaren
askapen politiko eta sexualak bere muga propioak ezagutu ahala,
gurasoen kondena kristaua jasaten du, diskurtsu fantasmatiko
bezala. Freudek (Uncanny) eta harrez gero oroimenaren, bortxa-
penaren eta holokaustoaren arazoa landu duten ikerle gehienek
onartzen duten bezala (Felman), fantasmen kontra ez dago libera-
ziorik, iraultzarik. 12 Fantasmak erreprimituz gero itzuli egiten
dira, etengabe itzultzen dira, itzulera etengabea baita zera fantas-
matikoaren natura. Fantasmei entzun egin behar zaie eta eskatzen
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duten onarpena eta errestituzioa eman, beren lekua historian eta
bizitzan berriro ere eskuratu. Hurrengo pasartean benetan ikusga-
rria da nola Teresaren ennui-a, ennui berri eta elitekoa, kontzien-
tzia-korrontearen bidez, erru kristau bihurtzen den azkenean :

Inertziaren antzeko zerbaitek bultzatuta segitu duzu bizitzen . Lanean .
Batez ere lanean. Inertziagatik lanean . . . . Hil artean bizitzea beste erre-
mediorik ez dago eta, bitartean, zerbaitetan pasa behar da denbora.

Zaharragoen asperdura eta mixeria guztien soluzioa zirudien
amodioa bera ere . . . inertzia bihurtzen da . Eta hot zaude amodio-
aren inertziaz, lanaren laguntzaz, ahazten. Lanaren inertziak bultza-
tzen duen amodioaren inertzian . Lanaren inertziak ezkutatzen duen
amodioaren inertzian . Inertzi katea . Kateatzen zaituen katea .
Libra gaitzazu, Jauna .
Libra gaitzazu eta eman iezaguzu, emaiguzu gaur, egun honetako

ogia. Jana eta edana. Alkohola. Gauza bakarraren mila aurpegiak
batera. Batek ezin du gehiago pentsatu. (68)

Azken finean, Teresaren kondagintzak, klase elitezko honen
krisia here zentzurik errotikakoenean ematen digu : lehenaldiare-
kiko erruz eta kulpaz betea, lehenaldi horrek fantasmatikoki gaz-
tigatua, gerorako esperantza eta ametsez biluztua .
Testuinguru honetatik agian uler dezakegu narrazio-ahotsaren

aukera, zu-aren erabilera . Aurrean aipatutako klase-narzisismoak
lehen-lehenik esplikatuko luke narratzailearen bikoizketa, ni-aren
eta zu-aren artean . Izan ere, zu-aren ahotsa da egokiena eskenategi
narzisista bat sortzeko. Baina era berean, zu-ak badu beste geruza
historiko sakonagoa, katolizismoarekin loturik datorrena . Izan
ere, aitorpenaren diskurtsuak ni-a eskatzen badu ere, akusazioare-
nak zu-arena demandatzen du. Alegia, nolabait badirudi elebe-
rriaren ahotsak diskurtsu katolikoaren zantzua hartzen duela zu-
aren erabilera horretan, hain zuzen gurasoen belaunaldiaren ahots
akusatzaile eta fantasmatikoa superego bezala azaleratuko baili-
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tzan . Era berean zu-aren diskurtsua beste egitura katoliko batekin
loturik ikus daiteke Oñederraren eleberrian : esaldi juxtaposizioa,
hain zuzen otoitz katolikotik hain gertu dagoen estiloa, errosario-
arekin hasi eta Jainkoaren ohoretan kantatzen diren salmoekin
amaitu. Juxtaposiziozko estilo hau ez dut uste lehenago euskal
literaturan letu dudanik. Dena den, bi hipotesi hauek beste non-
bait zehaztasun gehiagoz aztertu beharko lirateke . Hemen lotura
honen ahalbidea azpimarkatu nahi nuen behin-behinik . 13

4.5. Dena den Oñederraren eleberria ez da soilik klase baten krisia-
ren islada edota erre-presentazio huts. Aitzitik klase honek dituen
ezinegon, nahiez eta krisien lehenengo agerpen eta materializazio da .
Ernesto Laclau eta Chantal Mouffe-k frogatu duten bezala ideiolo-
giak diskurtsua behar du, diskurtsua baita ideiologiaren materia.
Hala esan dezakegu krisia bera dela Oñederraren eleberria, ez mezu-
lari hutsa . Oñederraren eleberriar esker trara gauza lehen aldiz era
material, zehatz eta zuzenean krisi honi buruz hitz egiteko . Hala
artikulu honen hasieran Oñederraren eleberria ebentotzat agurtzen
nuenean, konplexutasun hau nuen buruan . Oñederraren eleberria ez
da gertakari soilik euskal emakume batek idatzi duelako -emaku-
mezko protagonista erdigune duelarik- baizik eta, emakume bat izan
delako lehena klase baten krisiaren errealitatea eta utopia-beharra
azpimarkatzen . Eleberri honek krisia eta utopia batera ematen dizki-
gu, eta horregatik da hain gertakari polemiko eta gatazkatia gure
artean. Krisia politikoa ezin dugu generotik banandu, biak bateratuta
baitatoz Oñederrarenean . Bertatik eeberri honen berritasuna eta
bestelakotasuna.

Eztabaida zabalik dago krisi honi buruz . Nik-neuk literatur eta
kultur kritikalari naizen aldetik Oñederraren eleberria ezarri baino
ez dut egin nahi krisi aren gunean, eta beraz bere garrantzia gertakari
bezala azpimarkatu . Dena den susmoa hartzen hasia naiz Oñede-
rrari Kasandrarena gertatuko zaiola -eta artikulu honi halaber.
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5 . Krisia eta gero?

Sasoi batean Sartrek jarriko zukeen bezala, oraingoan ere zera
galdetu behar diogu geure buruari : «Pourquoi écrire? Pour qui
écrit-on?» (49,87) Zer egin orain? Dagoeneko eta hasteko krisia-
ren alderdi baikorra azpimarkatuko nuke : Oñederra bezalako
emakumezko idazleek gizabanakoaren desira eta libidoen zentral-
tasuna ekarri digute euskal literaturara . Hemendik aurrera litera-
turak «herria errepresentatu edota askatu» nahi badu, berauon
gizabanako biztanleen libidoetatik pasa beharko du . Hemendik
aurrera ez da nahikoa izango «herria» inbokatzea, edozein estilo
literario mobilizatuz (errealismoa Saizarbitoriarenean, errealismo
magikoa edota modernismoa Atxaga, Lertxundi, edota Epaltza-
renean . . . .) . Oraingoan gizabanakoaren barnetik igaro beharko du
edozein iraultza literariok edo ez da iraultza izango . Oñederraren
pertsonaiak haragiztatzen duen ldase hegemoniko honek ekarri
digu libidoa kulturara, libidoa ere historikoa baita .
Baina bada alderdi ezkorrik halaber: Oñederraren eleberriak

argi eta garbi azaltzen digun bezala, orain boterean dagoen dase
kultural elitezkoak ez du dagoeneko ez indarrik ezta gogorik
aurrera jotzeko ; ez du geroaldi berri bat irudikatzeko prestuta-
sunik. Zentzu honetan belaunaldi berriek dakarkiguten literatu-
rari kasu egitea sekula baino garrantzitsuagoa da, Oñederrak azal-
tzen digun testuinguru historiko horretan ezarriz, bere ezaugarri
berriak gaitzetsi gabe . Literatura berria azalekoa, light-a, sentza-
zionalista edo pornografikoa iruditzen bazaigu, agian geure libi-
doak literaturaren atean kanpoan utzi ditugulako izan daiteke .

1 0 8



BIBLIOGRAFIA

Allende, Isabel . La casa de los espíritus. Bartzelona : Plaza & Janés, 1994 .
Aresti, Gabriel. Harryi eta herri: kopla, bertso, ditxo eta poemak. Piedray pueblo :

recolecta de poemas . Itzul. Gabriel Aresti . Zarauz: Itxaropena Argitaldaria,
1964 .

Armstrong, Nancy . Desire and Domestic Fiction . A Political History oft/ic Novel.
New York: Oxford UP, 1987 .

Atxaga, Bernardo. Obabakoak . Donostia: Erein, 1988 .
-. Gizona bere bakardadean . Iruñea: Parniela, 1994 .

Zerza hotiek. Donostia: Erein, 1995 .
-. Un traductor en París. 1 . (10-11, 26 Abuztua 1996) ; 2 . (8-9, 27 Abuztua
1996) ; 3 . (8-9, 28 Abuztua 1996) ; 4 . (8-9 29 Abuztua 1996) ; 5 . (12-13, 30
Abuztua 1996) ; 6 . (10-11 Abuztua 31 1996) . (Un traductor a París i altres
relats. Itzul . Margaret Jull Costa. Bartzelona : La Magrana, 1999).
-. «Epilogoa, sasoi zaharrak gogoan .» Joseba Sarrionaindia, Narrazioak.
Donostia: Elkar, 1983 . 135-141 . or . (Berrar. «Ni Jean Baptiste Hargous.»
Obabakoak . 323-328) .

Baudelaire, Charles . «Mon coeur mis á nu.» Oeuvres complètes. I lib . Paris :
Gallimard, 1964. 676-708 .

Benjamin, Walter . « »Theses on the Philosophy of History .» Illuminations. Ed .
Hannah Arendt . Tans . Harry Zohn. New York: Shocken, 1969 . 253-64 .

Bernhard, Thomas . Wittgenstein's Nephew: A Friendship . Itzul. David McLin-
tock. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Camus, Albert . Lapeste. Paris: Gallimard, 1996.
Cano, Harkaitz. « Emakumeari sugeak esan ziona .» Jakin 118 (Ekaina 2000) :

121-22 .
Ciplijauskaité, Biruté . La novela femenina contemporánea (1970-1985) : hacia

una tipología de la narración en primera persona . Bartzelona : Anthropos,
1988 .

Coetze, J . M . Waiting for the Barbarians . New York: Penguin Books, 1982 .
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix . Capitalisme etschizophrenie. 1 LAnti-Oedi-

10 9



pus. Paris, Minuit, 1972 .
Felman, Shoshana. What Does a Woman Want?:ReadingandSexualDfrence .

Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993 .
Freud, Sigmnund . Totem and Taboo: Some Points ofAgreement Between the

Mental Lives of Savages and Neurotics . Itzul. James Strachey. New York
W.W. Norton, 1989 .
-. «The Uncanny.» Standard Edition ofthe Complete Psychological Works of
Sigmund Freud. Ed. James Strachey . Vol . XVII . London: Hogarth Press,
1953-74.219-25 9

Gabilondo, Joseba. «Del exilio materno ala utopía personal. Política cultural en
la narrativa vasca de mujeres .» Ínsula 623 (1998): 32-36 .

Goethe, Johann Wolfgang von . The Sorrows of Young Werther . Itzul . Michael
Hulse. New York: Viking Penguin, c1989 .

Irigoien, Joan Mari. Babilonia. Donostia: Elkar, 1989 .

Iturbe, Arantxa . Ai, ama!Irun: Alberdania, 1999 .
Kavafis, Kostandinos . «Erdaldunen esperoan» . Itzul . Andolin Eguzkitza eta

Olga Ornatos . K.P . Kavafis . Iruñea : Pamiela, 1995 .
Ladau, Ernesto and Chantal Mouffe . Hegemony and SocialistStrategy . Towards

a Radical Democratic Politics . London: Verso, 1985 .
Lamarca, Iñigo . Gay nauzu . Irun: Alberdania, 1999 .
Lasagabaster, Jesus Maria, «Introduction a la antologia de textos .» Antologia de

la narrativa vasca actual, Bartzelona, Editions del Mail, 1986, 36,43 . or .
Lertxundi, Andu . Hamaseigarrenean aidanez. Donostia: Erein, 1983 .
-. Otto Pette . Irun: Alberdania, 1994 .

Lizardi, Xabier . Biotz-begietan, olerkiak . Poesías vascas, con traducción castellana.
Zarautz : Itxaropena Argitaldaria, 1970 .

Mann, Thomas. Death in Venice: ANew Translation, Backgrounds and Contexts,
Criticism. Itzul . Clayton Koelb . New York: W.W. Norton, 1994 .

Martín Gaite, Carmen. Ritmo lento . Bartzelona: Destino, 1996 .
Martín Santos, Luis . Tiempo de silencio . Bartzelona : Seix Barra], 1981 .
Mintegi, Laura. Nerea eta biok. Bilbao: Txalaparta, 1995 .
-. «Literatura emez janzten denean .» Argia . 2000-10-02.
-. «Emakumeen orgasmoa .» Gara. 2000-4-02 .

1 1 0



Mogel, Juan Antonio . Peru Abarka. Durango: Asociación Gerediaga, 1981 .
Nietzsche, Friedrich . The Birth of Tragedy and The Genealogy ofMorals. Itzul .

Francis Golffing. Garden City, N .Y ., Doubleday, 1956 .
Olaziregi, Mari Jose . Intimismoaz Haraindi: Emakumezkoek idatzitako euskal

literatura. Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1999 .
- . «Zer esan ote zion sugeak emakumeari?» Egan 1/2 (2000) : 312-314 . .

Oñederra, Lourdes. Eta emakumeari sugeak esan zion . Donostia : Erein, 2000 .
Orixe (Nicolás Ormaetxea) . Euskaldunak. Los vascos. Donostia : Auñamendi,

1976 .
Osoro, Jasone . Tentazioak . Donostia: Elkar, 1998 .

Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound. New York: New Directions Pub .
Corp., 1995 .

Rodríguez de Montalvo, Garci. Las Sergas de Esplandián . Aranjuez (Madril) :
Doce Calles, 1998 .

Saizarbitoria, Ramon. 100 metro . Donostia : Haranburu-Altuna, 1975 .
-. Bihotz bi.• gerrako kronikak . Donostia: Erein, 1996 .

Sartre, Jean Paul. Qu'est-- ce que la littérature. Paris: Gallimard, 1948 .
Salinger, J.D . Zekale artean harrapaka . Irzul . Iñaki Iñurrieta . Donostia : Elkar,

1991 .
Showalter, Elaine . A Literature of their Own : British Women Novelists from

Br6nte to Lessing. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1977 .
Urretabizkaia, Arantxa . Zergatik Panpox? Donostia: Erein, 1985 .
-. Saturno . Donostia: Erein, 1987 .
-. Koaderno goma . Donostia: Erein, 1998 .

Urkiza, Ana . Desira izoztuak. Donostia : Elkarlanean, 2000 .
Yourcenar, Marguerite . Hadrianoren oroitzapenak eta eranskingisa Hadrianoren

oroitzapene buruzko ohar-bilduma . Itzul . JoxeAustin Arrieta . Donostia : Elkar,
1985 .

White, Linda . Emakumeen hitzak Euskaraz = Basque Women Writers of the
Twentieth Century . Argitaratugabeko doktorego-tesia . University of Nevada,
Reno, 1996.

1 1 1



OHARRAK

1 . Artikulu hau Oñederrari Euskadi sacia eman aurretik idatzia izan da. Eskerrak
eman nahiko nizkioke Mari Jose Olaziregiri eta Laura Mintegiri artikuluaren
aurreko bertsioei buruz emandako erirzi eta aholkuengatik.

2 . Arazo honi buruz idaztean, Laura Mintegik ere bere konplexutasuna azpitnar-
katzen du:
«Emakume idazle bati galdetu egiten zaionean (eta beti galdetzen zaio, alajai-

na!) ea emakume-literatura egiten duen, erantzuna sarritan izaten da 'ez da
existitzen emakume- edo gizon-literatura, literatura ona edo txarra baizik' Eta
erantzunak ez dio gaiari heltzen . Haurdun dagoen emakurneari galdetzen
diotenean ea zer nahiago duen, neskatoa ala mutikoa, eta berak erantzuren
duenean gaozantzitsuena ondo etortzea da'ez dio galderari eranezuten . Jakina,
ondo etortzea da amari geh ¡en axola diona, baina ZER nahiago duen galderari
ez dio erantzun. Eta aurreko galderari ere ez zaio erantzuten soilik'literatura ona
eta txarra' dagoela esanez . Literatura onaren aldeko aldarrikapena egitean, eta
emakume-literatura ukaru nahi izatean, zeharka, literatura txarra eta emaku-
meena identifikatu egiten ditu erantzunak. Baina, ona edo txarra, BA AL
DAGO emakume literaturarik? Eta baldin badago, NOLAKOA da?» .

3 . Mintegik ondo ulertu du momento honen zentzuhistorikoa `Gutiziak' lanaren
aurtengo aurkezpena eztabaidatzean :
«Urriaren amaiera aidera historikoa izango den liburua emango da argitara.

Historikoa, euskal literaturgintzan sekula ez delako ezagutu idazleen artean
horren emakume kopuru handia ; eta egon diren apurrek, inoiz ez dutelako
amankomuneko lanik egin, talde gisa aritu alegia, kopuru txikiak aukerarik
eskaitzen ez zuelako, besteak beste .
Aurkeztu den proiekru hau Euskal Emakume Idazleen Lantaldearen emaitza

izango da, eta titulua, 'Gutiziak' da» (Literatura emez janzten denean) .
4 . Benjaminek dioenez «Lehenaldia historikoki artikulatzea ez da `benetan izan

zen bezala' (Ranke) onartzea . Aitzitik, arriskuzko momento batean argi egiten
digun oroitzapen bati heltzea da . . . Arriskuak afektatzen ditu bai tradizioaren
edukina zein here jasotzaileak . Bien gaincan arrisku berak dirau zintzilik :
agintean dagoen klasearen tresna bihurtzea . Garai bakoitzean, dena irensten
duen konformismotik tradizioa berriro ere erreskatatzeari ekin behar zaio. Ezda
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zibilizaziozko dokumentutik era berean barbarismozko dokumentua ez denik»
(255, neure itzulpena) .

5 . Kavafis-ek jasotzen du ondoen barbaroen dinamika konplexua, here «Barba-
roen esperoan» (A. Eguzkitzak «Erdaldunen esperoan» bezala itzulia) poema
honela amaitzen duenean : «-Zergatik hasten da bapatean artegatasun/ eta
ezinegon hau? (Aurpegiakzein beltzuri bihurtu diren) ./ Zergatikhustutzen dira
bizkor kale eta plazak,/ eta denak itzultzen dira beren etxeetara oso pentsati?/
Ilundu delako eta erdaldunak ez baitira etorril eta batzuk mugetatik heldu dira,/
eta esan dute erdaldunik jadanik ez dagoela ./ Eta orain zer gertatuko zaigu
erdaldunik gabe? Jende hauek zelanbaiteko konponbidea ziren .»

6. «Hanif Kureishi ingeles-pakistandarraren azken liburuaren gaztelerazko itzul-
pena (Intimidad, Anagrama 1999) irakurri berri nuen, eta hainbat antzekota-
sun ikusi uste izan nituen berearen eta Oñederrarenaren artean . Amaierara
hurbiltzen zoazela ohartu orduko, oraindik bukatu nahi ez duzulako irakurketa
erritmoa moteldu egiten duzun liburu horietakoak dira biak, istorioaren non-
dik norakoez hainbeste arduratu gabe, bikote baten elkarbizitzaren amaieraren
autopsia gupidagabea egiten dutenak . . . estimatzen diet Kureishiren liburuko
narrar7ai leari eta baita Oñederraren liburukoari ere, zintzotastm bortitz eta
mikatz hori, azukre goilarakada lekuz kanpoko batek arte lana deskonpentsa
dezakeela dakienaren inteligentzia» (Cano 122) .

7. Lasagabasterrek dionez: «Hay una marcada preferencia por los universos
interiores o en todo caso por someter al filtro de la conciencia de un yo narrante
la experiencia de lo real.
Se diría que hay una especie de terror a lo exterior, a decirlo en su desnuda

objetividad, como si el escritor, más allá de lo que a él [sic] le pasa, apenas tuviera
otra cosa que contan> (36) .

8 . Ciplijauskaité-k dioen bezala «Comentando la ficción de los últimos años en las
lenguas alemana y francesa, varios críticos observan una inclinación notable
hacia la narración en primera persona y subrayan el alto porcentaje de autores
femeninos. Una constatación semejante podría extenderse a la producción
literaria en Inglaterra, los Estados Unidos, España, y hasta cierto punto Italia y
Portugal» (13) . Bere liburuaren sarrera teorikoa ondorio honekin amaitzen du :
«Para afirmarse, [emakumeak] se orientan hacia dentro y encuentran su voz
más persuasiva a través del uso de primera persona» (30) .

1 1 3



9. Linda White-k idatzitako doktorego-tesiak baieztapen hau oraindik arekonplika
lezake, izan ere gerraurrean egunkaritan idatzi zuten emakume kopurua oso da
handia, eta beraz testuok berrargitaratu eta irakunzeko aukera bagenu euskal
literaturaren historia osotasunean berpentsatzeko paradan suerta gintezke .
Orduan, agian, euskal emakumezkoen literaturaren historia bat idatz liteke,

eta Showalter-ek Ingalaterran egin duenarekin gonbaratu. Lehen begirada
batean ez dirudi Showalter-ek berezitako hiru faseak (femeninoa, feminista eta
emakumezkoa) euskal literaturan gertatzen direnik.

10. Mint* gainera, oso gogoeta fina eta zehatza egiten du arazo honi buruz
Oñederraren elaberriaren iruzkinean. Bere hitzetan: «Emakumearen kasua bera
da: gizonak inoiz ezin izango lioke erantzun emakumearen maitasun eskaerari .
Eskaera infinitoa delako, bete ezina . Psikoanalistekezzutenjakin azaltzen zergatik
zen infinitoa emakumeen espektatiba maitasunarekiko, eta ondorioztatu zuten
emakumeen orgasmoa dela infinitoa, asegaitza gizonen ahalmenerako .

Ez zuten ikusi, infinitotasuna ez datorkiola orgasmo aseezinetik, baizik eta
egituran egokitu zaion espaziotik, beraren espektatibak ezin dituelako bete
espazio horretan kokaturik dagoen arrean . Emakumea asegaitza izango da
subjektu bihurtu arte, bere egitura osatu arte. Ondoren ikusiko dugu orgas-
moak zerikusirik duen ala ea» (Emakumearen orgasmoa) .

11 . «Eta Vienan gaudenez, mende hasieran Habsburgotarren dekadentzia bizi
izan zuen hirian, ulergarria da L. Wittgenstein aipatzea. Bera izan zen adieraz-
pide artistiko desberdinetan hedatuz zihoazen aire berri rmi leak hizkunrzaren
filosofiaren eremura eraman zituena» (Olaziregi, «Zer esan ote zion sugeak
emakumeari» , 313) .

12 . Felmanek zera dio emakumezkoen idazketari berari buruz: «emakumezkoaren
esistentzia esistentzia traumatizatu den heinean, emakumezko biografiak
ezin du aitorpen izan . Lekukotasuna bakarrik izan daiteke, superbizitzearen
jakile. Eta beste superbizitzezko testigantzak bezala, bere borroka lekuko
izatea da, superbizitzeak ahalbidetu dituen bizien eta hildakoen -hiltzen ari
direnen-aide (16) .

13 . Bada azken ezaugarri bat hemen aipatzeko aukera baino ez duguna izango :
eleberriaren urtaro-egitura. Egitura zikliko honen atzean ere kristautasunaren
denbora-konrzepzioa, aldaezina, egon daitekeen susmoa dut.
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RICARDO ARREGI DIAZ DE HEREDIA

Literatur kritikaz

Joseph Brodsky poetak hiru kritiko mota bereizten du, eta beraz
hiru kritika mota . Sailkapen horiek gehienetan ez dira oso balio-
garriak, baina aitzakia ederra da niretzat orain testu honi hasiera
emateko . Brodskyren sailkapena gainera ez da oso eskuzabala
kritikoekin, baina tradizio handia du idazleok kritikoez trufa-
tzeak. Inguratzen gaituen liburuen itsasoan iparrorratzaren lana
da kritikak egin behar duena Brodskyren ustez . Lan horren au-
rrean kritiko batzuek guk bezain gutxi dakite eta, beraz, egin
ditzaketen iruzkinak erdipurdikoak dira, mediokreak. Beste kri-
tiko batzuei gehiegi nabaritzen zaie literatur mota zehatz bati
dioten maitasuna, edo gorrotoa ; edo idazle batzuekin dueen adis-
kidetasuna; edo, txarrena agian, liburu industriaren deabru txiki-
ren bati saldu diotela arima, eta luma. Hirugarren kritiko mota
kritika lanak egiten dituen idazleen kasua da, hau da, kritika
literatur genero bereizi edo autonomo bihurtzen daten idazleak.
Horrek ere badu arriskurik Brodskyren ustez, zeren plazer gehia-
go lor baitezakegu kritika irakurtzen kritikatzen den liburua bera
baino, eta hori, neurri handi batean behintzat, kritikaren azken
helburuaren aurka doa zuzen-zuzenean .
Nolanahi ere azken kritika mota hori da nik gehien maite

dudana. W.H . Auden, T.S. Eliot, L . Cernuda, P . Salinas, D.
Walcott eta J . Brodsky poetek, besteak beste, idatzitako kritika
lanak oso ordu atseginak eman dizkidate beti. Egia da poesiaren
arloan mugitzen ari naizela, baina arlo hori da nik gehien ezagu-
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tzen dudana zerbait ezagutzekotan . Aipaturiko lan horietan suer-
tatu zait batzuetan niretzat berriak ziren poetei buruzko kritikak
irakurtzea. Horrek gehienetan poeta aurkitu berrien liburuak ire-
kitzera bultzatu nau, beraz, Brodskyk gogora ekartzen zuen arris-
kutik salbu ateratzea ez dirudi gauza zaila denik . Gauza bera
gertatzen zait lagun poesiazaleren batek zerbait komentatu eta
gomendatzen didanean .

Hizpidera ekarri dut lagunena zeren norbaitek pentsa bailezake,
orain artekoa entzun ondoren, poetak ez direnek ezin dutela
poesia kritikarik egin, edo izen horiek aipatuz kritiko hutsaren
lana gaitzesten dudala . Eta nik guztiz kontrakoa pentsatzen dut :
irakurle guztiak irakurle diren unetik baitira kritiko ene irudiko .
Badakit irakurleari buruzko eztabaida sor dezakeela esaldi horrek :
irakurle onak, irakurle irakurriak eta abar, baina zorionez poesia-
ren eremuan nago eta poesia irakurlea gehienetan oso jakintsua
da, poesia irakurtzen baitu . Edozein poesia irakurle da poesia
kritiko ona. Bere erara, jakina . Subjektibitatearen lurraldean sar-
tzen ari gara, eta hori arriskutsua izan daiteke unibertsitate ba-
tean, baina ezinbestekoa zaigu. Norberak bere kritika eraikitzen
du bizitzan zehar, liburu gutxi batzuk geratzen zaizkio buru-
bihotzean iltzaturik betiko irakurleari, eta gertaera gutxi batzuk,
eta aukera oso-oso gutxi batzuk . Horrekin guztiarekin gusto deitu
izan dena eratzen da, gusto bat, edo iritzi bat, berdin dio . Gusto
horren argipean norberak bere kritika burutzen du. Kritika guz-
tietan dagoen osagai subjektiboa ez da askorentzat oso erosoa
arrazionalitatetik kanpo kokatzen baikaitu nolabait, baina osagai
subjektibo hori gabe nekez beregana daiteke poesia, eta oro har
literatura eta artea, deitzen duguna . Esan beharra dago, gainera,
gusto horiek ez direla zenba ezinak, azken finean gizakiok ez
baikara oso desberdinak. Horregatik sortzen dira taldeak, mota
guztietakoak, horregatik belaunaldi bakoitzak antolatzen du ka-
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non gutxi gorabehera zehatz bat, horregatik berreskuratzen dugu
noizbehinka idazleren bat, horregatik ahazten dugu noizbehinka
beste idazleren bat . Gutariko bakoitzak, gustuaren arabera, bere
aukeraketa egiten du . Nik uste dut guztiok dugula iritzi literarioki
ez-zuzen baten bat, gure belaunaldiak onartutakoaren kanonaren
aurka doan iritzia . Iritzi literarioki ez-zuzen hori plazaratzea ez da
beti erraza, gauza asko argitu behar baitira besteen aurrean, eta
norberaren subjektibitatea besteei azaltzea, besteei ulertaraztea
lan eskerga eta ¡a-la bete ezina da .

Kritiko baten iritzia edo gustua garaturik dagoenean, kritiko
horren lanak irakurtzea plazerra izaten da gehienetan . Eta ez da
beti beharrezkoa kritikoak esaten duenarekin ados egotea -afera
hemen ez da aide edo kontra egotea- ; kritikoari barne koherentzia
eskatzen diogu bere azalpenetan . Gauza desberdinak edota ez-
ohikoak esaten dituen kritikoak interes handia piztu beharko luke
besteongan, gure gusto propialari galderak egin eta arazoak sor-
tzen dizkiolako, azken buruan gure gustoa garatzeko laguntza
ematen digulako . Baina horrelako kritikorik aurkitzea ez da gauza
erreza, batzuk aipatu ditut hasieran albo batera utziz une batez
unibertsitateetan eta egunkarietan egiten den kritika, kritika pro-
fesionala nolabait esateko .

Unibertsitatean egiten den kritika akademikoaz gaizki esateak
tradizio handia du ere bai, literaturaren anatomia egiten duela
esan da askotan adibidez. Unibertsitateetan idazle hildakoen kri-
tika egiten da batik-bat, edo garaiko kanonaren barruan dauden
idazle ospetsuena . Kritika akademikoak objektiboagoa izan nahi
du eta modako teorietan bilatzen ditu oinarriak, esan nahi baita,
aurrez ezartzen diren baldintza batzuen arabera garatzen du li-
buru edo idazle jakin baten gaineko kritika . Kritika mota horren
balioa ez dut nik ukatuko, eta zinez, unibertsitatea utzi nuenetik
oso gustora irakurtzen dut . Unibertsitatean negoenean teoria eta
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kritika horiek ikasi egin behar nituen zehatz-mehatz gero azterke-
ta batean itzultzeko eta horrek egoneza eta urduritasuna sortzen
zidan. Orain aldiz teoria liburu astun horiek besterik gabe irakur-
tzea, ikasteko asmorik gabe, dibertidoa izan daiteke niretzat, hon-
dartzan egiten den irakurketa agian interesantea . Unibertsitatee-
tan egiten den lan mota hori aurrera segituko du guk hau edo
bestea esan, eta baliogarria bada ere nire ustez subjektibitate pun-
tu bat, intuizio puntu bat falta ohi zaio. Ulergarria, jakina, uni-
bertsitatean merezimenduak egin behar dira, testuak idatzi lan-
postua justifikatzeko, ikerketaren bat burutu kreditoak edo den-
delakoak lortzeko, eta zaila da mundu ustez zientifiko horretan
subjektibitatearen laudorioa egitea .
Bestaldetik egunkari-aldizkarietan, normalean literatur gehiga-

rrietan, egiten den kritika dago. Badirudi kritika mota horrek
arazo ugari sortzen duela bai kantitatearen aldetik eta baita kalita-
tearen aldetik ere. Hasteko argi dago bere funtzio nagusia liburu
berriak balizko iralurleei aurkeztea dela . Nolanahi ere, epai kri-
tiko moduko bat ere biltzen ohi dute egunkarietako iruzkinek,
arma, behin-behinekoa agian, baina askotan liburuaren arrakasta
(liburu baten arrakasta zer den zehaztea posible bada) baldintza-
tzen duena . Eta hor badago arriskurik . Kontua da nolakoa den
kritikoa, iritzirik edo gustorik duen kritikoaren iruzkinak intere-
santeak izan daitezke nolabaiteko koherentzia mantentzen baldin
bada. Lan horiek gidaritza ona dira, iparrorratz ona Brodskyren
hitzak berriro erabiliz . Baina egunkarietako kritika lanetan litera-
turatik kanpoko arazoek, batez ere merkatu arazoek, pisu gehiegi
hartu ohi dute den-dena distortsionatuz .

Euskal literatur kritikak arazo gehiago du ene ustez, hizkuntz
eremua txikia izanik (kuantitatiboki ari naiz) arazoek beste di-
mentsio bat hartzeko joera ohi dute. Unibertsitateak here lana
egiten du ikusi dugun baldintza beretsuetan gutxi gorabehera
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Uon Kortazar, Iñaki Aldekoa) ; idazle ezagun batzuek, J . Sarrio-
naindia, A. Lertxundi edo I . Zaldua besteak beste, noizbehinka
kritika Ian interesgarriak burutu dituzte halen liburuetan edota
egunkarietan . Atalik ahulena, zalantzarik gabe, egunkari-aldizka-
rietakoa dugu . Eta irtenbideak hor ez dira errazak, baina, ene
irudiko, subjektibitatean, gustoan eta iritzi propialean aurkitu
beharko lukete oinarria . Beste hitzetan : interpretazioan .

2000ko Irailean, Santiago de Conpostelako Encontro de escritores na Finis-

terrae biltzarran irakurria.
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Liburu-iruzkinak

IXIAR ROZAS





IXIAR ROZAS

Clarice Lispector : La hora de la estrella, Siruela, 2000

Hitzaren taupada
Istorio hau emergentzia eta lotsa publikoa nagusi diren egoera batean
gertatzen da . Liburua ez dago amaituta, erantzuna falta zaio. Mundu
honetan norbaitek ematea espero dudan erantzuna. Zuek? Istorio hau
teknikolorean dago, apaingarriren bat izan dezan, jainkoarren, nik ere
apaingarriren bat behar baitut. Amen gugandik guztiongatik .

Horrela amaitzen da A hora da Estrela, Clarice Lispector-ek hil
aurretik argitaratu zuen liburuaren hitzaurrea . Edo horrela hasten
da liburua, honako hitz hauei bide ematen diolako :

Mundu guztia baiezko batekin hasi zen . Molekula batek bai esan
Zion beste bati eta bizitza sortu zen .

Clarice Lispector idazleaz hitz egitea haren bizitzaz hitz egitea
da, eta ezin da beraren bizitzaz deus esan sortu zituen idazketatik
eta erabili zuen hizkuntzatik abiatu gabe . Honek guztiak idazle
sailkaezina egiten du . Hil aurretik argitara eman zuen eta berriki
Siruelak berrargitaratu duen A hora da Estrela, idatzi zituen gai-
nontzeko liburu guztiak bezain sailkaezina da .

1 . Bizitza expresionista

1921 . urtean Txelchenik-en (Ucrania) munduratu zen arren,
Clarice Lispector brasildarra dela esan daiteke, juduak zituen
gurasoekin bi hilabete besterik ez zituenean iritsi baitzen Recife
hirira. Bederatzi urtekin has¡ zen bere lehenengo istorioak idaz-
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ten, baina esan beharra dago eskolako gainontzeko haurrek ez
bezala, Lispectorren ipuinek ez zutela istoriorik azaltzen, sen-
tsazioak baizik . 1937an, jada Rio de Janeiron bizi zela, kaleratu
zuen bere lehenengo liburua : Perto do Coraçao Selvagem . Zu-
zenbidea ikasten hasi eta gutxira, 1943an, Maury Gurgel diplo-
matikoarekin ezkondu ondoren hasiko zen Lispectorren ibilbi-
dea munduan barrena, senarraren lanbidea zela eta . Napoles,
Berna, Ingalaterra eta Washingtonen igarotako egonaldietan bi
seme izan zituen, baina 1959an senarrarengandik banandu os-
tean Rio de Janeirora itzuli zen . Diru-arazoei aurre egiteko
prentsan hasi zen berriro kolaboratzen eta hiriburu horretan
idatziko zituen, besteak beste, Laps de Familia (1960) edo Uma
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (1969) liburuak .
Nolakoa zen, baina, Clarice Lispector? Olga Borrel, idazlearen

lana eta bizitza oso gertutik jarraitu zuen lagunak -aldi berean hil
ondoren Lispectorrek argitara eman duen guztiaren arduradun
eta eragile zuzena-, horrela definitu zuen :

Emakume herabea eta harroa da, bergaina baino gehiago, bakartia,
baina aldi berean balizko dorre batean bizi ez dena. Ez du inoiz
errealitatearekiko harreman zuzena galdu .

Ezaugarriok hain berezia den idazle batenak direnik ezin daite-
ke esan, bai ordea hain here duen eta ezagun egin duen estiloare-
nak. Zalantzarik gabe, hitzen esentziara iritsi nahi zuen idazle
honen idazkera hitz bakar batean laburbil daiteke : expresionis-
moa. Hitzekin izan zuen burrukak eraman zuten hain zuzen ere
bere aita itsasoa sakona den bezala hil da, bezalako esaldi expresio-
nistak erabiltzera . Lispectorrentzat garrantzitsuena ez da gertae-
rak azaltzea, ezpada gertaera hauek gizabanakoengan duten eragi-
naren barrena murgiltzea .
Beraren lanaren ezaugarri nagusia hizkuntzaren eta hitzak duen

mugen gaineko hausnarketa izan zen . Honexegatik da hain zorro-
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tza eta zehatza Lispectorren hitza. Hain arrazionala eta mugatua
den hitzarekin bizitzan ulertzen ez diren gauza guztiak harrapatu
nahi dituelako. Idazlea hil ondoren argitaratu zen Um Sopro de
Vida (1978) liburuan irakurtzen den bezala :

Liburu bat idatzi nabi nuke, non daude, baina, hitzak? Esanahiak
amaitu egin dira. Gorrek eta mutuek bezala, eskuez baliatzen gara
komunikatu ahal izateko .

Dena dela, Lispectorrek ez ditu hitz berriak asmatzen, ezagu-
tzen dituenak ahal duen guztia bihurritzen ditu . Eta horrela,
erabiltzen dituen adierazpenek aztoratuta uzten dute askotan
irakurlea, hemen datza, ordea, idazle honen indarra : begirada
bern bat aurkitzen dugu Lispectorren lerro bakoitzean . Emaku-
me baten begirada, hirikoa eta garaikidea, garrantzitsuena gauza
ororen ñabarduretan dagoela dakienaren begirada .
Horrez gain, adierazteko beharraren eta isiltasunaren arteko

burruka beti dago agerian brasildarraren idazketan :
Beldur diot idazteari, hain da arriskutsua. Saiatu denak badaki

izkutuan dagoenaren harrotzearen arriskua [ . . .] Idazteko hustasunetik
abiatu behar dut.
Hustasunera iritsi intuizioatik abiatuta, hauxe da Lispectorrek

etengabe egiten duena .
Aipagarria da Lispectorrek jaso dituen eraginez hitz egiterakoan,

James Joyce eta, batez ere, Virginia Woolf aipatzen direla beti .
Woolf-ek bezalaxe Lispectorrek askotan azalean inongo garran-
tzirik ez duten gertakizunak erabiltzen ditu hamaika sentsazio eta
hausnarketa eragiteko .

2. Zinean eta musikan

Aipatutako ezaugarriok guztiak aurki daitezke hil baino hilabe-
te batzuk lehenago argitara eman zenA hora da Estrela eleberrian,
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non gazte norestina (Brasilgo iparraldekoa) anonimo baten isto-
rioa kontatzen zaigun . Ez da inor, bizitzan ez zaio ezer gertatzen,
ez daki garrasirik egiten :

Inork ez zuen kalean begiratzen . Bera kafe hotza zen .
Beste behin, azaleko hoztasun eta surrealismo honetan datza

liburuaren indarra, une askotan liburu on guztiak bezala hunkitu
egingo gaituena :

Ez noa hitza apaintzera, neskaren ogia ukitzen badut urre bilaka-
ttíko da, eta neskak ezingo du hozkatu, gosez hilko litzateke .

Izan ere, Lispector ez da narratzaile baten atzean izkutatuko,
zuzenean mintzatzen zaigu, etengabe azaltzen dizkigu istorioak
aurrera egin ahala, honekiko dituen zalantzak, hitzarekiko ditue-
nak, idazketa berarekikoak .
Ongi ikusi zuen Suzana Amaral zinegileak liburu honen indarra

80 . hamarkadan eta zinera eramatea erabaki zuen . Baina zinean ez
ezik, Brasilgo musikari ezagunenen lanean ere izan du oihartzun
Lispectorren lanak. Berriki Donostiako Zinemaldian ikusi ahal
izan genuen Caetano Veloso bera liluratuta geratu omen zen, 17
urte zituela, lehenengoz Lispector irakurri zuenean . Urteekin,
Maria Betaniak Lispectorren prosa oinarri hartuz egindako abes-
tiei doinua jarri zien Velosok . Ez alferrik, gaur egun Brasilek duen
musikari ezagunenak horrela laburbildu zuen Lispectorren lana :
«Brasilgo literaturaren une perfektuak» .
1976ko maiatzean jaso zuen X Concurso Literario Nacional

saria, zeinak idazlearen ibilibide osoaren onespena egin zuen .
Baina sari hau jasotzerakoan Lispectorrek iragarri zuen ez zuela
kazetariekin gehiago hitz egingo . José Castello biografo eta idaz-
lea izan zen idazlearengana iristea lortu zuen bakarra . Eta honen
ostean, minbiziak jota hil baino hilabete batzuk lehenago eman
zuen idazleak telebistako kultursaio batean azkeneko elkarrizketa ;
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baldintza bakarra jarri zuen orduan : saioa ez zutela bera hil arte
emitituko, eta halaxe gertatu zen . Elkarrizketa honetan mintzatu
zen lehenengo aldiz A hora da Estrela lanaz, esan bezala, bizirik
zegoela kaleratu zuen azken liburua . Hil ostean sei liburu eman
dizkiote argitara, baina hauen guztien artean azpimarragarria da
Um Sopro de vida, hau ere orain gutxi Siruelak eskuragai jarri
duena .
José Castellok egin zion elkarrizketan argi adierazi zuen Lispec-

torrek literaturaren eta bizitzaren aurrean zuen jarrera :
(Castello) Zergatik idazten duzu ?/ (Lispector) Beste galdera batekin

erantzungo dizut: Zergatik edaten duzu ura ?/ Ura zergatik edaten
dudan? Egarriak nagoelako./ Finean, ez hiltzeko edaten duzu ura.
Baita nik ere : Bizirik jarraitzeko idazten dut.

Desberdina izateak Lispectorren bizitza osoan izan zuen eragi-
na. Idazten zuen guztian . Bere bilaketa amaigabean . Bizirikjarrai-
tzeko idazten zuelako, hil ostean argitaratu zaion guztiari esker
bizirik jarraitzen duelako gure irudimenean ; hil ondoren ere asko
erakusten digu, beraren hitz bakoitzak bizitza-taupada bat dara-
malako .
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