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HITZAURREA

Euskal literaturan, maitasuna ardatz duten lanen adibideak urriak
izan dira 1980.eko hamarkadara arte . Bi pertsonen arteko amodioa
liburu oso baten ardaztzat hartu zuen lehen liburua Jon Miranderen
Haur besoetakoa izan zen . Horren ondotik has¡ ginen Txillardegiren
hasierako nobeletan bikoteen harremanen gaineko tira-birak irakur-
tzen, edo eta Arantxa Urretabizkaiaren Zergatik Pan pox nobela beza-
lako harribitxiekin topo egiten .

Hegats aldizkariaren 36 . ale honetan jorratu nahi izan dugun gai
nagusia maitasunezko literatura izan da. Eta gure literaturaz ez ezik,
maitasunaren eta amodioaren kontzeptua hizki handiz idatzitako li-
teraturan barrena ere aurkitu eta aztertu nahi izan dugu ale honetan .
Aztertu, idazleen irakurketa ezberdinetan oinarrituta .

Helburu honi jarraiki, Maialen Lujanbiok, "Literatur bideak" ata-
lean txertatu dugun amodiozko egunkari edo programa batekin ha-
rritu gaitu, eta "Kritika-bideak" atalean, Tere Irastortza amodioaren
geografiaz mintzatu zaigu .

"Txosten monografikoa" atalean, lau idazleren irakurketak bildu
ditugu: Inma Erreak Angeles Mastretta-ren Arráncame la vida eta Mal
de amores lanak aukeratu ditu bere azterketa egiteko ; Joxemari Itu-
rraldek, James Joyce-ren Ulises ; Asel Luzarragak, Max Frisch-en Ho-
mo Faber; eta Xabier Mendiguren Elizegik, gurera etorrita eta orain-
tsukoak kontuan hartu nahian, Eider Rodriguezen Eta handik gutxi-
ra gata- eta Lander Garroren Drain galdera berriak ditut.

"Liburu-iruzkinak" atalean, obi dugun bezala, bi iruzkin jaso di-
tugu : Itxaro Bordak, hair zuzen ere, arestian aipatutako Jon Miran-
deren Haur besoetakoa izan du hizpide, eta Maite Gonzalez Esnalek,
berriz, Erri De Lucaren Montedidio.

Hitzaurre hau ez genuke itxi nazi, hala ere, "Elkarrizketa" atalari
bi hitz eskaini gabe : izan ere, maitasunezko literaturari eskainitako



ale hau, uste baitugu, genero horretan eta gurean aitzindari izan den
Arantxa Urretabizkaia idazleari eginiko elkarrizketak borobiltzen
eta brodatzen duela; eta Tere Irastortzak asmatu duela, benetan, el-
karrizketa honen bidez, Arantxa Urretabizkaiari ezagutzen ez ge-
nizkion ideia eta egia zenbait erauzten .
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MAIALEN LUJANBIO

Ez daude gauzak garbi

Ez daude gauzak garbi . . .
Handik eta hemendik datoz, ideia txikiak, arrazoiketa luze-
zabalak, ñabardura delikatuak, asmo argiak, susmo ilunak . . .
eta nahasten dira elkarrekin eta korapilatzen .
Biraka dabilela burua pentsatzen ari nintzen . . . Eta ba ote den,
ez ote den, zer ote den . . . gorakoa bezala, bat-batean irakin eta
gainezka egiten Buen hori, eta ukitzen eta hunkitzen zaituena . . .
Ez dauzkat gauzak garbi . . .
Biraka dabilela burua, biraka mundua, pentsatzen ari nin-
tzen . . .
Egin ahala pentsatzen.
Itxi dut atea . (klak!) . Eta lelotuta gelditu naiz bere kristalari
begira -kristala den, ispilua den Kristalaz bestaldera mun-
du bat dago, biraka dabilena; kristala bitarteko lanbro ikus-
ten da bestaldeko mundu hori. -Ala ispilua ote . . . eta lanbroa
aire oroimenarena . . .?-

ON
Estraza-paper biribilld bat da memoria. Beixa eta mehea. Haren gaine-
tik goaz oinez gu . Bizi-pauso bakoitzean aurrera, ostikoz jo eta piririka
zabalduz papera, tertziopelozko alfonbra gorri bat balitzen . Eta atzeal-
dean, ibilitako paperezko bidean, ikatz-arkatzez eginiko marrazkietan
kontatuta geratzen da gure historia . Buruak, ikatzez eginiko bere boze-
totxoetan gordetzen baitu iragana . Baina segika datorkigu denbora,
behatz lodi handi bat bezala irristan memoriaren paper gainetik, lehe-
na kontatzen duten marrazkien gainetik . Denboraren behatz lodiak,
oroitzapenen ikatzezko ertzak bihurtzen ditu itzal .
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Zerbait halakoa behar du . . . Ze, -zergatik bestela ?-, gaur jada, atzoko
keinuak, begiak, ahoak, lanbro dira buruan . . . maiteen aurpegi-gor-
putzak. Ahotik barrurantz putz egin arren, ez lainorik joaten oroi-
menetik, ezin garbi gogoratu. Maitearen aurpegia arreta milimetri-
koz osatzen saiatuagatik ere, zatiz zati, bekain bat lehenbizi, begi-
ertza gero, ezin; arrotz bat azaltzen da, maitearen mutazio beldur-
garri bat .
Maitasuna itsua dela diote gero . . .
. . .Itsu-itsua ez, baina antiojo batzuk hartuko lituzke .

Lente lodiko biribilak, atearen kristala bezalakoak.
Tantak hasi dira kristalera, indarrez disparatutako tanta ba-
kanak, gero elkarrengana errekasto bihurtu eta erortzen bi-
ribilaren bi aldamenetatik .

1
Bat-bateko euriak, goian-behean, kalean harrapatu du jendea aterki-
rik gabe .
Jendea, hormen kontra kuzkurtuta doa, ikaratuta bezala, teilapeeta-
ko babes bustitik, xiraren txanoa begietaraino, buru-sorbaldak ma-
kur eta begiak tarteka bekainetara igoz, paretik inor baletor ere .
Jendea, hormen kontra kuzkurtuta dator, beldurtuta bezala, euria-
ren iheslari klandestino, kazadora bakeroak burutik sorbaldetara
malda bat, korrika txikitan, belarriak estalita eta aurpegia hosto ba-
ten forma urrian ageri.
Horrela gurutzatzen dira doazenak datozenekin, kale erdi-erditik
joanda ere . Horrela, animalia izu-antza, gurutzatzen gara doazenak
datozenekin, ateri denean ere.

Zer den euria . . . gauza iragar-ezina. Bizitza bezain.
Nahiz kabiarazi nahi eguraldia ere mapatan, datetan, zifra-
tan; euriak ez daki zein estatutan ari den, zein egunetan . . .
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Ez daki bizitzak ere . Gauza bakarra baitu iragargarria, eta
hura, noiz, jakin ezin . . .
Ordura artekoa, zenbaketa . . .

"Zenbat arte dakizu zenbatzen ?" esango ziguten txikitan eta guk
"10 arte". Eta bidean ale batzuk ahaztuta ere, zenbakien mundua
muga txiki baina urrun hartan amaitzen zen .
Gero, denborarekin irakatsi ziguten, zenbaketak, gure kontrolpeko
10 arteko mundu hori baino gehiago eman zezakeela . Dena errepi-
ka hutsa zela, hamarnakako errepika etengabea, bizitza bera bezala,
errepika hutsa esango ziguten ; maitasuna bezala, errepika etengabea.
Akaso orduan nahastuko zitzaigun burua Infinituaren ideiarekin .
Akaso orduan. Infinitua bameratu genuenean, juxtu orduan iraka-
tsi baitziguten gauzak hasi eta buka egiten zirela, hizitza bera bezala,
hasi eta buka esango ziguten, maitasuna bezala . . . Eta orduan ja, bai,
buruarekin baietz egin genien ; baina sinistu, oraindik ez dugu sinis-
tu bukatzen denik ez bata eta ez bestea .

Zenbaketa dela hizitza . . . Aurreranzkoa 1, 2,3. . . ala atzeranzkoa
3,2,1 . . . zenbaki derrigor batzuetatik pasatu beharrekoa behin-
tzat, eta ordena derrigorrekoan .
Zenbaki batetik hurrengora, hala ematen du kolpe txikitan
bira bizitzaren gurpilak, etapa batetik bestera . Hala ematen
du kolpe txikitan bira labadoraren gurpiltxo honek ere, eta
bere agindutara kristalaz bestaldeko munduak .
Bizitzan, gizartean, nire labadoran, bada programazio bat
segitzekoa ; eman beharreko pauso batzuk; konplitu beha-
rreko jarraibideak. Gizarte bakoitzak ditu bereak . Agindu-
rik gabeko agindu inpli7 ituak, ohiturak, moduak, rolak . . .
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2
Herrialde arabiarretan adibidez -bota zuen batak -, emakumeak
gizonen atzetik ibiltzen dira .
-Begira hemen ere -erantzun zion besteak -, sotilagoan baina begira :
Kalean, emakumeak gizonen atzetik dabiltza, pittin bat, baina atze-
tik . Helduta badoaz, gizonak beti du sorbalda aurretik, pittin bat,
baina aurretik . Eskua, gizonak ematen du gainetik. Tira sinbolikoki,
gizonak egiten du tira . Besoa L batean sendo, gizonak darama, ema-
kumeak heldu eta eraman dezaten uzten du . Sorbalda gainetik gizo-
nak inguratzen du, eta bularra, gizonak jartzen du, emakumea bu-
rua makurtu eta kizkurtzen da haren babesera .
Begira kalean. . .
Ez da erraza gizonen gizarte honetan izatea gizon. Gizon sendo, gi-
zon agintari, gizon zakila-zut, gizon-gizon. Zutaz espero den beza-
lako gizon. Ez da erraza, nahi lukeenarentzat bestelako gizon .
Ez da erraza gizonen gizarte honetan izatea bestelako . Estereotipoaz
bestelako gizon. Estereotipoaz bestelako emakume . Eta heterotipo-
az bestelako .
Baina ez da erraza aitzakia errazegia da saiatu ere ez egiteko . Eta ere-
du emanei jarraitzeko -norberarentzat balio ez arren-, eroso . . .
Eredurik ez duten harreman moduek, bestelakoek, harreman-forma aski
interesgarriak, bereziki interesgarriak sortu dituzte . 7ail tasunetik, sor-
tu. Eredurik eza zaila baita, bidea ireki beharra, noraeza . Baina sormen-
iturri ere bada, patroirik ez-eta norbere modu bat asmatu beharrez .
"Zailtasunak arrazoi bat gehiago izan behar du zail den hori egin
dezagun" .

Zaila denaren indarra, gogorra denaren ederra bezalako zerbait da .
Sentimenduez ziur ez egotea adibidez, edo sentimendu berriei izen

2 . Reiner Maria Rilke, Poeta gazte bati idatziak (Erein)
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ematea, edo nahasmendua, arazo argitu gabeak, arrarotasunak, sen-
tsazio bereziak. . . Eta horretaz hitz egitea. Hitz egiten ausartzea .
Batzuetan, bat-batean bizitza'benetakoagoa bezala da .

Bizitza benetakoagoa da heriotza denean ere .
Bizitza benetakoagoa da sortzea denean . Erditu . Eta bat ze-
na bihurtu bi. Edo bi zirenak hiru .

3
Behin, arnasaldi batean sentitu nuen zer izan litekeen beste pertso-
na batekin beste bizitza bat sortu nahiaren sentimendua. Beste bate-
kin. Sortu .
Haur bat izateko erabakia garrantzitsua da. Haurrik ez izateko era-
bakia bezain garrantzitsua .
Seme-alabekiko maitasuna, bestela ezagutu ezin den maitasun-mota
bat dela diote, beste klase batekoa, beste dimentsio batekoa, aldera-
ezina. Seme-alabek gurasoekiko duten amodio-gorroto harremana ere
halakoxea da, aldera-ezina . Oraindik Freudi azalpen-eske gabiltza . . .
Haurrei ez die inork galdetzen ordea noiz eta non jaio . . .
Nahiz eta zenbaitek dioen, ez dela zorizkoa, alderantziz dela, hau-
rrak, jaio aurretik, dauden lekuan daudela eta direna direla, aukera-
tu egiten dituztela curen gurasoak .
. . .Mundu honetatik joan baino lehen polita litzateke nire seme-ala-
bak ezagutzea .

-Ba ote ezer zorizkorik?
-Maitemina. Zorizkotzat ezer jo bada, larrupeko fenomeno
paranormal hori. Kasualitate zorioneko bat; argazki batean
tximista harrapatzea .
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4
Gezi batean bihotz bi . Edozein kale-kantoitan azal litekeela Kupido,
frankotiratzaile kisch bat, erdi-aroko teknologiaduna . . .
Baina ez. Erori ziren mitoak teilatu ertzetatik. Ez hego eta ez arku,
zerraldo dira Kupido guztiak, denboragarren solairutik gaur egu-
narekin talkan .
Ez da frankotiratzailerik bihotzera apuntatuko dizunik. Besteagatik
burua galtzeko, hobe duzu zeure buruaz egin beste : Frankotiratzai-
lea zerori ; miran, zeu maitemintzeko aukeratu duzun hori ; bakarrik
nahi-ezaren bala hutsa, maitemintzeko gogoaren bolboraz bete, eta
tiro bat, zeure burura ; berak emango dio bihotzari agindu, azkar-
tzeko, azkartzeko . . .
( . . .baduzu bizi motibazio bat)
"Zer egiten duzu zuk" galdetu zioten K. Jaunari, "norbait maite
duzularik?" . "Maite dudan horren zirriborro bat egiten dut, eta aha-
legintzen naiz haren antza har dezan " . "Zeinek? Zirriborroak ?" .
"Ez", esan zuen K. Jaunak, "norbait horrek" .
Eta desioa . Desio suharra . Maiteminduko zara zoro. Maitemintzeaz
beraz maitemindu .
"Nire buruari begira nago/ biboteak margotuta dituen/ esku-ispilu
batean/ eta saiatzen naiz marrak/ goiko ezpainaren gainean/ gera
dakizkidan" .
Eta sedukzio-jolasa. Sedukzio jolasa -halakoetan- den bakarkako
ariketa. Masturbazio mentala . Sentitzea nola erakar zaitzan aukera-
tu duzun hori zurekin erakarria senti dadin lor dezakezun . Botere
erakustalditxo bat zure Egoari .
Auto-sedukzioa, zerorren buruaz maitemintzea .
Kupido jantziz trabestituta dabilela Kupida, norbere hutsarekikoa . . .

4 : Bertolt Brecht, J(,'I(nel' Jnunaren konclairak (Alberdania)
4' : joan Brossa, El Lentetieso (Plaza Janés)
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Auto-maitasuna. Bakarkako lana . Nire eskuekin gogora-
tzen zaitut . Zenbatek maitatu izan gaituzten geure eskue-
kin . . . eta eurek jakin ez . . .
Bakarkako jolasak. Zenbait kontu, zenbait gauza, hala gar-
bitzekoak baitira : bakarka .

5 artilea
Bakarkakoa eta artilezkoa artzainaren lana . Berak ere bere artileak
izaki, kizkurrak eta eferbeszenteak . Eta artilea artileekin kolpatzen
ohi duela, hala dio artzainen mitoak, euren lanak ez direla beti
bakarkakoak . Ardiek jasan ala gozatu egiten duten. . . Gorputzaren
grinak . . . (gosetuaren azken aukera zenbaiten aburuz, zoofilia deitua
teknikoki. Nahiz eta, katuarekin lo egitean, edo zakurrari behatzak
gozo miazkatzen uztean, inor ez den hitz deseroso horrekin gogo-
ratzen . . . Gehitxo esan ote dut. . . hori sexu-sexua ere ez da . . . Egia; izan
ere, lau hankako eta biko animalien erreinuan, zakilarik ez badago
ez dago sexurik, sextt-sexua esan nahi dtut . . . sexua, benetako sexua . . .
Beraz, gizon bat -gutxienez- tarteko ez bada, ez da posible sexu-
rik, sexu-sexua esan nahi dut . . . sexua, benetakoa . . .) .
Gorputzaren grinak, alegia. Kontua, ardiari ez diola inork galdetu-
ko (halaxe arditzen dira pertsonak bataren gogoa bestearentzat
agindua den diktadura domestikoetan) . Eta ardiari ez galdetzea gu-
txi balitz, gainera artzainak haren kizkur zuri lakarrak behatz arte-
an oratu ahala, ziur emakumeren -edo gizonen- batekin egingo
duela amets . . . Artilea hatz artean, baina gogoan emakume ikusezin
bat -edo gizon ikusezin bat- .
Hots! Ez. Barka. Gizonak ez dira ikusezinak .

Emakume ikusezina aldiz, zementuzko ordekatan, gira abereen
bazkalekuan bizi da, artzaina bezala bakarrik bizi .
Emakume ikusezinak ez darabil gabardinarik, ez betaurreko beltzik,
ez kapelarik.
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Emakume ikusezinak hogeita hamazazpitik gora urte ditu, eta ba-
karrik bizi delako bakarrik dago, eta bikote ezagunik ez duelako ba-
karrik dago. Bakarrik munduan . Eta traba egiten du eta erruduna da
eta molestia bat da marmarrek non kokatu ezin asmatu dutelako .
Emakume ikusezina, ikusezina da emakumea delako ; eta ez delako
(inoren) emazte, ez delako (inoren) ama, ez delako inoren.
Eta ez delako moren, marmarrek diote ez dela moren gogo, ez dela mo-
ren maite . Eta eraso bat da, besteren bizi-aukera kuestionatzen duelako .

Nik aldiz, emakume ikusezina irudikatzen dut haie erakar-
garri, haie berezi, haie beregain, haie interesgarri . . . irudika-
tzen dut haro . . . tristatzeraino neureaz .
Gero aldiz, ikusten dut adibidez bikote hori, eta irudikatzen
dut haie tipiko, bain matrimonio, haie motel, errepikakor, haie
zozo. . . irudikatzen dut bain. . . kontsolatzeraino neureaz (. . .mer-
kezurreko leungarria nirea, badakit) .

6 : leungarria
Izan ere . . .
Bikote hori, andre-gizonak, itxuragatik senar-emazteak ziur, beste
asko bezain aspergarri, beste asko bezain aspertu, bistan da . Jatetxe
bat; mahai txiki bat larunbat gau zabalegi batean. Afari bapoa bes-
telako zapore-gabeziaren ordainetan . Maitasun lehortu bat . Bi neke
elkarri begira . Bi neke elkarren parean, ez besterik .
Batak ura, ardoa besteak . Han izanik, non ote dira . . .
Gizona, ogi-papur mendixkak eginez, bere hatz-mamiei so, burua
beste nonbait. . .
Andreak, begiak urrun eta burua urrunago, lihozko serbiletarekin
ezpainak jarraitu ahala .
Hitzik ere ez elkarri . Mutu .
Esan beharrekoak esanda daude.
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Izan ere . . .
Ohe-gaina, oparia ireki osteko papera bezala . Hankak eta besoak,
besoak eta hankak, itsas korapilotan . Amasak bat . Larru-azala soi-
nekoaren kontra (% 100 cotton) . Ahoaz askaturiko botoiak; eta bo-
toiekin lehertzen arrazoia, eta galtzen . Hots ezezagunak eztarritik .
Begiak itxi. Ahoak zabal . Astiro eta azkar. Azkar eta astiro . Eta azka-
rrago, eta sakonago, eta biziago, bizi, bizi, bizi. . .
Leuna larru ondorengo azala . Barea . Eta jatetxe bat . Mahai txiki bat
larunbat zabal batean .
Gizona, ogi-papur mendixkak eginez bere hatz-mamiei so, burua
beste nonbait . . .
Andreak, begiak urrun eta burua urrunago, lihozko serbiletarekin
ezpainak jarraitu ahala .
Larru-jotze sutsuen ondotik, ez dute hizketarako gogorik izaten .
Hitzik ere ez elkarri . Mutu .
Esan beharrekoak esanda daude .

7 aklaratua
Zenbaitek, bikotea utzi bezain pronto aurkitzen du beste bat . . .
Zenbaitek, beste bat izan arte ez du bikotea uzten.

. . .Ez nahasi .
Kontuz! Ez nahasi zuria kolorezkoarekin .

8 zuria
Mundua bera ene labadora.
Kolorezkorik ez da sartzen zurien artera, ez bada infiltratuta, ezku-
tuan, nola galtzerdi galdu bat izara piloan.
Baina galtzerdiak ez dira ja hain bakan. . . txilabak, belarridun arti-
lezko txapelak, dragoi-irudiz brodaturiko zetazko ehunak, ugari da-

8 : Iñaki Segurola Gizonen gauzak (Euskaldunon Egunkaria)
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biltza zuri artean biraka .
Zurien erritmoan betiere . Iparrak menderatzen Hegoa . Zuriak bel-
tza. Esplotazioa . Demagun Afrika: Arbola-azalaren kolorea dutenak
paper zuriak lortzeko hiltzen.
Eta maitasuna, nork esan, maitasun sinatua, zurien mundu zurian
onartua izateko bide bilakatu da . Paper bat. Antzerki erraldoian .
Ezkondu. Maitatu legezko bihurtzeko . Edo lanpostu bat . Sinaduraren
zirriborroaren formakoa orkatila orkatilari lotuko dion korapiloa : mai-
teari edo patroiari . Ezkontza edo Ian-postua . . . eta baliokideak iduri .
Zail dago kontua . . . Postu huts gutxi aukeran . Kolokatuta dagoenak
ez du bere lekua utzi nahi ; ez daude gauzak arriskatzeko moduan . . .
-maitasunean, diot-. . . Zail dago postu on bat, postu finko bat
aurkitzen . .. Ordezkapenak akaso . .. gaur pixka bat hemen, bihar
pixka bat han . . . -maitasunean, alegia-. . . maitasunaren funtzio-
nario artean .

Maitasun legeztatua, errekonozimendurako bide : etorkinen
onarpena; bertakoen NORtasuna . Eta maitasuna legeztatzeak
sortuak maitasun legez kanpokoak : bestelakoenak. Ezkontzen
uzten ez dietenenak, eta are, ezkondu egin nahi, eta paperaren
sendotasuna duen harreman 'normal' bat eduki. "Normaltasuna
nagusi, normaltasuna etsai, eta halaz guztiz ere, normalak izan
arteko onik ez. Normaltasuna izeneko lege-modu hori hagitzez
astunagoa da eta eraginkorragoa, antzinako erlijio eta aginte san-
tu guztiak baino" .
Sentimendu lainoen artean sartzen baitira 'herentzia', 'gizarte-segu-
rantza', 'adopzioa', 'errenta-aitorpena' bezalako hegazkin militarrak
beren botere-erakustaldi koordinatua eginez eta orduan gu baitako
poliziak heltzen dio bihotzari potroetatik, heltzen lepondotik eta
sortzen dira beldurrak, eta legeztatzen da azkenik maitasuna .
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"Legeak esana ez egitea bain zaila denik ere ez dirudi, baina Nor-
maltasunaren amarrurik zitalena da etsai dugun harexen buruzpi-
deak besarkatzera ekartzen gaituela " .
Normal-mink, berdin-mink gabe, Eskubide berdintasunera bide-
an, -eta gogo-aukera oro bildu asmoz-, aldaera fümiño bat proposa-
tzen dut borroka-lematzako : "Ez ezkontzeko eskubidea! " .

"Ez" . Bi letra mehe, eta zenbat aldatzen diren gauzak . . .
Ez-ek gizendu egiten du . Hala egin gara gu hairthardi, eza-
rian-ezarian, txikitatik ukapenak irentsiz . "Ez ", Mortadelo
bat da, hamaika mozorroz jantzia : "Kontuz hor!" "Hara
ez!" "Ez-kutatu gorputza "; "Ez-abatu desioa " . . .
Ez nahas . . .

9 kolorezkoak
Zuriarekin. Ez kutsa .
Bai baitute koloreek isuri bat, hazia lako kolorezko tanta zabalga-
rriak . Babes itzazu ingurukoak . Ipini ezazu gornatxoa, eta bertara
isuri zure pigmentua . Besteak tindatu gabe. Arrandegietan poltsa-
txoetan saltzen duten legez txipiroiarena . Zuk ez. Zuk, erabili eta
bota .
Batez ere kontuz. Batez ere beldurra. Batez ere gomatxoa ezinbeste-
koa da, beraz ezinbestekoa da gerri-kolpe hori, baxurakoa . Altura-
koaz•eta bestelako itsas bazterretaz ez dakigu . Kanpainak eta kan-
painak. Kanpaina, txipiroiarena . Beste hori, heziketa da .

Kontuz baina! Ez nahas . Ez nahas koloreak zuriarekin. Kolorezkoak
tindua barreia dezake, zuriak tindua har. Biak irten daitezke kolore
nabar ber batez baina biek euren berezkoa galduta .
"Maitatzea ez da behintzat irekitzea, errendatzea eta besterekin ba-

9 . Reiner Maria Rilke, Poeta gazte batí idatziak (Frein)

23



tzea adierazten duen ezer (zer ote litzateke argitzeke, osatzeke eta
oraindik nahasirik daudenen elkartzea ?) . Maitatzea aukera hobezi-
na da gizabanakoa umo dadin, zerbait izatera frits dadin bere bai-
tan, mundu bilaka dadin, mundu bilaka dadin beretzat, beste bate-
gatik. Baina gazteak sarritan eta larriki tronpatu obi dira horretan,
alegia, maitasuna gainezkatzen zaienean (haien izaeran baitatza pa-
zientziarik ez izatea), elkarrengana etzaten dira, dauden bezala ba-
rreiatzen dira, duten argitasun-falta guztiarekin, desordenan, nahas-
menduan . . . Orduan besteagatik galtzen da norbera, eta bestea gal-
tzen du, eta artean etorri nahiko zuketen beste asko ere bai. Faltsuki
maitatzen dute gazte askok, soil-soilik beren burua entregatuz eta
bakardaderik gabe " .

Klimten "Muxua " : Maitaleek bi buru, baina bi gorputzak
bat, difuminaturiko testura bereiztezin bakarra . Elkarrekin
nahasian .
Hobe ez nahasi ehundurak, arruntak bereziekin. Ez dira
prenda guztiak kalitate berekoak ; izaera berekoak; testuin-
guru bererakoak. Ez dira denak nonahi erakustekoak . . .

10 ehun delikatuak
Gure herriko plaza zeharkatzen ari nintzen .
Han Eliza, izutzeraino handi ; han Udaletxea dotore, azalberritu . Hor-
maz horma biak, morala eta ordena, lagun zaharrak elkarri besotik
helduta .
Eta Udaletxeko arkupetan banku arrunt bat . Eta bankuan bi lagun,
neska-mutilak, laguntxo berriak sorbalda sorbaldarekin eserita .
Ezer gertatuko ez balitz bezala, zerbait gertatzen dela salatuz .
Beso bat ikusi nuen . Mutilaren eskuin besoa neskagana luzatua .
Baina eskurik gabeko besoa . (-Eskua falta?- eta galdera-ikur ho-
rrek amua balitzen nire begirada tiratu zuen berriz eurenganantz) .
Besoaren malda jarraituz ukondotik eskumuturrera, pana lodizko
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galtza urdin ilun batzuk . Eskua han bamean zen, neskaren praketa-
ren kobrezko hortzek hozkatua, bere hankartean .
Eta bat-batean, panazko galtza urdin ilunak kolpeka hasi ziren atze-
ra-aurrera, eta neskaren gorputza astindu, atzera-aurrera, eta esku-
rik gabeko besoa aldi berean ezker-eskuin, ezker-eskuin . . .
(Egun argi herriko plazan . Begiratu bai-eta-ez batean ni).
Instantean baretu ziren pana lodizko galtzak, baretu neska, ezer ger-
tatu ez balitz bezala aurrera begira . Instantean berera ekarri zuen es-
kuaren jabe mutila, ezer gertatu ez balitz bezala aurrera begira .
Jolasa bazen, aldarrikapena zirudien . Baina Udalak eta Elizak (ere),
ohi bezala ezikusiarena egin zieten ; ezer gertatu ez balitz bezala, zer-
bait gertatzen dela salatuz .
Ezagunak genituen.
Atzeratuak, hala esaten diegu herrian.

Sentimenduen ehunak berberak dira guztiongan .
Nahiz eta sarri, ehun naturalen artean sartzen diren imita-
ziozkoak, benetako itxurako toxikoak . Begira ondo etike-
tan. Zerk osatua den esku artean darabilzun hori .

11 ehun naturalak
"Maite zaitut" (% 100 gogo)

12 ehun sintetikoak
"Behar zaitut" (% 90 premia, `Y% 10 nahia)
"Zoriontsu egiten nauzu" (% 15 nau-, `Yo 85 -zu)
"Zu gabe ez naiz ezer" (% 100 lik(r)a)

Pentsatu une batez. Geratu burua eta pentsatu. Hustu ur zi-
kinak eta ideia orbelak .
Geratu inertzia . Geratu birak eta eror daitezela pentsamen-
duak elur-malutak bezala, eta metatu. Lasaitu . Eta egon mi-
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nutu batez, labadoraren atea zabaldu ahal izateko zain be-
zala . . .

Stop
Tabemako atea noiz zabalduko zain dagoena bezala . Bisagra-hotsa
sumatzen duen aldiro burua jiratuz, noiz kanpoko argitatik azaldu-
ko bers . Zain ez balego bezala zain.
Zain egotea baita maitasunaren ezaugarri behinenetako bat : telefo-
noak noiz joko zain . . . portaleko tinbrearen zain. . . autoaren ate hotsa
noiz entzungo zain . . .
Zain egotea ekintza bihurtzen da maiteminduaren baitan . Egon,
egin egiten du .
Gero dator espero izatea .
Maitasunaren puria zain egotetik espero izatera bitarteko bolada-
txoa da.
Gero dator errespetuaren distortsioa : bere mundutik zugana dato-
rren norbait ikustetik, zure munduan egon eta ageri ez den norbait
ikustera .
Bi mundu oso izatetik, bi sagar hozkatu izatera .

Eta horretaz ohartzean berriro ziztuan biraka burua, bira-
ka mundua. Arazoak, nahiak, minak, grinak eta ezinak,
beldurrak, gogoak, besteak . . . ziztuan azkar abiadan bira-
ka, biraka, biraka . . . Eta pentsamendu-prenda-izen-ehun-
arazo-gogo guztiak zoratzerainoko abiadak bazterreraz-
ten dituenean, orduan, munduaren erdi-erdian hutsune
bat : Ni.

13 ) ZENTRIFUGATUA
ZU-z betea burua NI-z ez pentsatzearren .
Zu bat behar dut (ez) pentsatzeko . Zu bat behar zaitut. Zu bat
buruan. Zuri burua zuri .
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Zail da pentsatzen zu bat, zu gabe . Behar bada, zu bat, zu gabe, zail
da bizitzen ere . . . Akaso, zu bat behar dugu bizitzeko . . . edo akaso
hala gaude hemen sinetsita ; akaso, hala sinetsi nahiago dugu . . . Geu-
re bizitza zuri, geure bizitza zuri ez dakigun .
Izan ere, zuri begiratzea, nire ispiluko ni, zu bihurtuari begiratzea
baino xamurrago da . . . Zu, beti zaude lekurik egokienean, gertu, bai-
na hor, kanpoan. Horregatik zuri, zuretzat, zuregatik . . . Zuri, zure-
tzat, zuregatik. . ., niri, niretzat eta nigatik baino errazagoa da, eroso-
agoa, gezurragoa .
Zu bat behar zaitut botaka egiteko . Zu bat, zurrunbiloari eusteko .
Begiek barrurantz itzultzerik balute, dena litzateke mago, egiago .
Horrela ez; horrela, begiek zu bakarrik ikus zaitzakete; horregatik
dira beti zuri; barrutik direlako zuri . . . eta kanpotik nini. . .
Ispiluak bihurtzen nau zu . Ni kanpotik naizen zu . Nire azala naizen
zu. Eta barrurako non da ispilurik, non ninirik . . .?
Begiratu zuk, ea ikusten nauzun . . .

Stop

. . .Eta artean biraka burua, arropak zabaltzen ditut . Pentsamenduz
blai. Lehen baino pixka bat jantziago, ibiliago, nireago eurak ere .
Zabaltzen ditut, gero berriro erabiltzeko, berriro zikintzeko, berriro
bizitzeko . Eta ostera buelta bizipenez zikindutakoa garbitzera, era-
bilitakoa pentsatzera . . . Eta horiek ere gero zabaldu, pixka bat jan-
tziago, ibiliago, nireago . . . Atzera bizitzeko, pentsatzeko, zikintzeko . . .
Eta buelta bizipenez zikindutakoa garbitzera, erabilitakoa pentsa-
tzera . . .
Biraka dabil mundua, biraka burua eta nire labadora .
Sekulan ez gauzak erabat garbi .
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TERE IRASTORTZA

Amodioaren geografía.

1 . LANGA : AMODIOZKO HITZAK( *)

Zertaz ari gara amodioaz ari garenean ?
Eta aurreko honi beste bi galdera ere lotu behar zaizkio, bederen .

Zeinetaz ari gara amodioaz ari garenean? Zeinentzat ari da kantaria
amodioaz ari denean ?
Izan ere, topikoegia da garai guztietako literaturaren gai nagusia

amodioa dela dion iritzia . Eta topikoegia da, bere orokortasunak
gizon-emakumeen arteko harremanetan esperientzien aniztasuna
estali egiten duelako .
Bi urrats eman behar dira, gutxienez, amodioaren geografia muga

dezakeen lehenengo langara iritsi aurretik : arau erretorikoen presio-
az edo eraginaz jabetu eta amodioaren irudia gizarteak aldatzen
diren heinean aldatzen dela onartu .

1 .- Arau erretorikoen presioa edo eragina sormen-lanaren gaine-
an. Aristotelerekin hasita, amodioa, Komediaren gai zen: bere per-
tsonaiak herrikoiak, bere hizkera herrikoia . Ez da harritzekoa, Erdi
Aro amaieran amodio-gaia izatea literatura ez-latindarretan sortu
zen literatur erromantzeetako pizgarria . Gai kultuetarako beste hiz-
kuntza bat zerabilten, artean, latina .

Alegia, gaur tradizio kultutzat dugun amodiozko literaturaren
erdia -neurri bat emateagatik- ekoiztu zenean ez zen kultutzat
hartzen, dibertirnendutzat, baizik, batean hizkuntza-hautapenaga-
tik, bestean pertsonaiengatik .

2 .- Amodioa gure parametro post-erromantikoetatik aztertzen
badugu, harreman afektiboetako gai asko ez genituzke aztertu ahal
izango: harreman sexual eta afektiboetan komediak, satirak, burlak,

3 1



asto-lasterrak izan duen garrantzia, konparazio batera . Lehen esan
dudan bezala ezin da amodioaz hizkera eta pentsaera erromantiko-
tik abiatuta bakarrik aritu .
Beraz, zeinetaz eta zeinentzat ari gara amodioaz ari garenean?
Egoera sozialak aldatzen diren heinean aldatzen dira literatura-

generoak ere (edo/eta alderantziz). Jakina da literatur historietako
aurreneko amodiozko testuen idazleen artean, idazle berak idatz
ziezaiokeela maila sozial jakin bateko emakume bati haren menpe-
ko balitz bezala, eta bere menpeko bati haren borrero balitz bezala .
Molde honetako idazketa bikoitzen lekuko izan daitezke euskal
jatorriko bi gizon noble, bata, Mendoza familia arabarreko jatorria
zuen Ilñiigo Lopez Mendozakoa, Santillanako markesa eta bestea,
Joakin Lizarragak santutzat ohoratzen duen "San Guillermo Duque
Aquitaniacoa" 1 , Nafarroako Santxo Varen alarguna Felipa Tolosa-
koarekin ezkondu zena -eta biak ahala biak, Euskal Herrian idaz-
ten den guztia euskaldun baldin bada, euskal letretako gizontzat
hartu beharko genituzkeenak-.

Hori idatzizko tradizioan bezala antzeman daiteke ahozkoan ere .
Egoera sozialen aldaketa honetan ezin ahaztuzkoa da eremu pu-

bliko/pribatuen mugen eraikuntza-prozesua . Eta espazio hori,
koordenadetan nola kokatu zen argi eta garbi ikusten da ahozko tra-
ciizioan ere, amodio-gaia kontuan hartzen dugunean .
Beraz, lehen bi urrats horiek eman ezean, amodiozko literatura-

tzat andre-gizon libre, klase eta estamentu-baldintzarik gabea, abe-
rats/pobre aldeak ukitzen ez dituen sentimendua duena bakarrik
hartu ahal izango genuke, eta beste guztia, literaturaren kanonetatik
kanpo geratzen den kontra-testua baizik ez litzateke izango .

2 . LANGA: GARAIAN GARAIKOA ETA GERO GEROKOA

Garaian garaiko ohiturak eta garaian garaiko hitzak, eta, noski,
gero-gerokoak .
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Ahozko testu tradizionalak erabiltzen eta aztertzen direnean, tes-
tu horiek beti gaur-gaurkotzat hartu ahal izango bagenitu bezala
jokatzen dugu, tradizioak beste garai batekoak direla ahaztuz. Ino-
laz ere, testu horiek (kantu-ipuin, erranera) sortu zirenean garai-ga-
raikoak ziren eta orduko hartzaileek ondo ulertzen zuten adierazita
gelditzen zena. Beraz, kantu hauek ez dira tradizionalak ahozkoak
direlako -izan, bai baitago, ahozko testu modernorik ere- beste
garai batekoak direlako baizik.
Langa hau kontutan ez hartzeak, distantziarik ez hartzeak, eta are

eta gehiago tarte horiek ahaztu ahal izateak bihurtzen dute kantu
eta literatura liluragarri, magiko . . . .
Baina, aldi berean, entzule eta irakurleak eman dezakeen jauzi ho-

ri, gaindiezineko muga da ikerlearentzat eta orokorrean, ideien,
ametsen, esperientzien ezagutza eta ulermena nahi duen edozei-
nentzat .
Eta ikuspegi-aldaketa horrekin erraz ikusten da nola bihurtzen den

aipamen geografiko edo fisiko, jauzia egin hutsarekin, sinboliko .
Ahozko literaturan, eta ez euskarazkoan bakarrik, zenbait tokien

aipamen hutsari balio sinbolikoa ematen diogu . Ez nuke esan nahi,
beste gabe, balio magikoa dutenik . Alde batetik, bere sinbolikotasu-
na analogiatik baino gertuago du metonimiatik, eta ia beti metonimia
hori landa-munduko bizimoduaren kokapenen bidez esplika daite-
ke. Sarri ingurumen horri lotutako tresna eta ontzi zein ohiturei ba-
lioa handitu egiten zaie egoerak berak ematen den koherentziaz in-
dartzen direnez . Azken ordurako, toki hauen aipamen hutsak balio
sinbolikoa izaten du, erabileraren konnotazioak agintzen baitu .
Aldiz, ohitura eta bizimolde horiek desagertzen diren heinean,

irakurleak ez du hitza aipatu hutsarekin esperientzia-erreferentzia-
rik, eta, ulertzen ez duena interpretatzeko irudimenera jo behar du;
modu horretara, irudimenaz argitu eta zehaztu behar ditu toki eta
objektuen aipamen hutsez ulertzen ez diren hitzak : hitzak sinboliko
edo magiko bihurtzen dira, orduan .
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3 . LANGA: TOKIAN TOKIKO OHITURAK eta
TOKIAN TOKIKO HITZAK

Eta hemen hemengoak .
Hirugarren hastapen xume hau ahaztu izanak ekarri izan du, sa-

rri, ahozko tradizioaren aztertzaileek magiko eta sinbolikotzat hartu
izana beren koordenatuetan sartzen ez ziren espazioak . Aztertzai-
leak beren burua testuen hartzaile berehalakotzat hartzen duenean
ahaztu egin ohi du ez dela gizakiaren eraginik jaso ez duen paisaia-
rik eta ezta paisaiak cragin ez duen gizakirik ere .

Baina gizakiak eta paisaiak aldatzen diren heinean ere aldatu egi-
ten dira koordenatu espaziala eta sinbolikoak .
Azken hamarkadetan, sarri, ahozko literatura kultuaz aritu izan

garenean, landako munduaz eta hiritartuaz baizik ez dugu jardun
izan . 1970eko hamarkadan hainbesteko garrantzia eman zitzaion
euskal literaturaren mundu-ikuskera eta iruditeria lúritartzeari non,
binan kokatzen ez ziren fikzioak baliogabetu ere egin izan diren
ordainetan . Jakinda ala oharkabean, hartzailearentzat espazioak eta
kokapenak sortzen duen giroa aldatu nahiarekin, euskal literatura-
ren tradizio jakin bat atzean ere utzi egin dugu. Kokapen bat hobetsi
dugun heinean, literatur mota bat ere hobetsi egin dugu . Are gehia-
go, literatura hiritar, urbanoa, sortzeko ahaleginean, halako ez-jakin-
tasunez baizik ez diogu begiratu ahozko tradiziozko literaturari .
Koordenatuak berritzea, kartografia berria osatzea, ekimen hasi-

kina ere izan daiteke . Eta halaxe izan da euskal literaturaren azken
hamarkadetan . Orain hogeita hamar urte, euskarak eta euskal kul-
turak hiritartu behar zuela aldarrikatzen zuten idazleek ; egun, gure
politikoen eta gure erakundeen plangintzetan irakurtzen dute eus-
kal hiriaren laudorioa .
Batzuetan irudimenak akuilatu egiten du errealitatea eta besteetan

errealitate xtuneenetan kulunkatzen da irudimena . Paisaia eta bilgu-
nerik gabeko espazioetan hotzak eta beldurrak akabatuko gintuzke .



Hala izan da lehen ere eta hala da orain ere . Iruditeria modemoan,
filmaren kredituak agertzen direnean, is beti espazioa deskribatu
egiten da. Gauza bera eta helburu bertsuekin gertatu ohi da testu
tradizionaletan ere .
Eman dezagun kantu bat jauregi bat aipatuz hasten dela (Alos

Tornea, Ozaze Jaurgainian . . .), segituan dakigu familia aberats bateko
pasadizoa dela, eta giro horretaz nekez baliatuko dela pasadizo ko-
miko bat; errazagoa izango zaigu, inolaz ere, egoera tragikoa irudi-
katzea. Aldiz, ate ondoan edo leihopean gertatzen bada elkarrizke-
ta bat, asmatuko dugu, ziurrenera, barrukoa eta kanpokoa konpo-
nezinik ibiliko direla aurreikusi badugu (Anttoni, Anttoni)
Honi erants diezaiokegun abarra oso luzea da, inolaz ere . Ahozko

mendi-baso, zeru eta lur zabalenak izan direla amodio-esparru, bai-
ta sutondoak, ganbarak eta baratzak ere .
Eta langa guztiok pasatuta, amodioaren bideetan barrena eman

beharko ditugu hurrengo urratsak .

4:AMODIOAREN GEOGRAFIA AHOZKO
EUSKAL LITERATURAN

Mende luzeetan zehar norberaren barrutietako mugak ondo
zehazten pasatu ondoren, gure ezjakintasunaren esparrua hedatu
egin da . Ahaztu egin zaigu gure aurrekoek amodioaz hitz egiteko,
amodioarekin kantuak egiteko erabiltzen zituzten espazioen bidez
mezuak ulertzen.
Amodiozko kantu eta kopletan ere tokia, maitaleen harreman-

gune izateaz gain, garrantzizko erreferentzia da, zerbait adierazi obi
du . Izan ere, behin kantu bihurturik, amodioa ez da biren kontua ba-
karrik: ez behintzat kanta-gai bihurtzen denean
Kantuak espazio publikoa hartzen du kantatzen denean, eta kan-

tua, espazio publikoaz baliatzen da amodio-istorioak girotzeko .
Etxea balitz amodioaren bihotza, etxetik abiatuta neurtuko genituz-
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ke gerturatze-urruntze, ziurtasun-arrisku probabilitateak, ondoren-
go deskribapenetan, amodiozko kantuen geografian ageri diren to-
kiak aipatzean maiz azaleratzen diren koordenatuak, inolaz ere .

4 .1 . Ur-bazterreko amodioa
Eman dezagun, bada, euskarazko ahozko tradiziozko kantu ba-

tean ur-bazterrean kokatzen dela amodiozko pasadizo bat . Psiko-
analisian inspiratutako sinbologia-hiztegiei begiratu ezkero, bereha-
la gehituko diogu eszena horri gain-balio sinbolikorik . Bachelar-
dek, behintzat, aitzin garai klasikoaz geroztik bizitzaren lau ele-
mentuen artean kokatzeak izan duen garrantzia frogatu zuen . Urak,
etnografia eta folkloreari erreparatu ezkero ere, landa-munduan ga-
rrantzizko diren ospakizun guztiak zipriztintzen ditu .
Baina testuinguru sinboliko honek sortzen duen konnotazioaz

gain, ahozko literaturan gauzatzen den balio sinbolikoa berez azter-
tu behar da; aurren-aurrena bertan agertzen diren elementuei begi-
ratu behar diegu eta ez hutsean beste hainbeste arlotan frogatu izan
den gain-balio semantikoa ahozko literaturari gaineratuz .

Lan honetan, hainbatetan ia berezkotzat hartu izan diren gainba-
lio horiek testuingurua osatzen duten adieratzat hartu eta egunero-
ko bizimoduak erreferentzialtzat hartzen zituen adibideei lotuko
gatzaizkie; ur-baztertzat har daitezkeen itsaso-bazter, ibai-ondo eta
iturri-aldeak aztertzerakoan, Zeren eta ura berez ote da sinboliko,
ala, ura, bizi-gai den heinean, ura bideratuz gizakiak tokietan bizile-
kuak egin dituen heinean jaso ote du bere gain balio sinbolikoa?

4.1 .1 . Itsasoa
Zenbatetan ez dugu entzun ahozko kantutegian alarguna nega-

rrez itsasoak ekartzen dizkion oroitzapenen aurrean? Itsasoa urrun-
tzearen eta arriskuaren neurrigabe gisa agertu zaigu .
Ahozko amodiozko kantuetan itsasoa aipatu ohi da, gure ume-ga-

raian lehorretik hainbestetan kantatzen genuen "Maitetxo itsasoan
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dago" hartan bezala. l a beti urruntasun fisikoa eta elkar ikusi-ezina
adierazteko2 . Euskal kantutegi tradizionaleko erromantze edo bala-
da ederrenetako batekin argitu ahal da itsasoak ezartzen duen era-
bateko muga. "Brodatzen ari nintzen" erromantzeaz ari naiz, noski .

"Brodatzen ari nintzen" Atarian brodatzen ari den neska batek, be-
raz, sinbolikoki ikusten da bahitua izateko aukera guztiak ematen
zituela, elkarrizketa edo harreman bat hasten du itsaso ezezagune-
tik datorren gizon batekin, eta hark afaltzera gonbidatu ondoren,
drogatu, lokartu eta behartu egiten du . Neskari, ez zaio bere buruaz
beste egiteko aukera baino gelditzen, aita leihoan zain daukan arren .
Kantu honetan itsasoa urrunarazie eta muga gaindiezin gisa ai-

patzeaz gain3, ahozko tra dizioaren ikuspegitik nabarmendu beha-
rreko elementu asko dago, noski . Neska "salan jarrita" ari zen, "bro-
datzen" eta ez josten, alegia, neska, aitonen-alabetarik edo zen . Ez
zegoen oso ongi zaindua, ezezagun batekin izandako elkarrizketak
hain urrun eraman zuenez, aita leihoan zain eduki arren. Pertso-
naiak, espazioak, tragedia iradokitzen digute, itsaso-bazterretik ur
handietara abiatzen den istorio honetan eta gehienetan. Ez zuen al-
ferrik esan Etxahun-Irurikoak lo kantan "Aro gaitza duk kanpuan-ta
aita itxasuan " .

Baina ez, berez, itsaso-bazterra, itsasoa aipatze hutsak giro tragi-
koa sortzen duelako, "Isil-isilik dago" (X.174) edo "Boga-boga" (X,83)k
adierazten ez duten bezalaxe, bestalde, zeinetan, habanera askotan
bezala, negarra pozarekin ahazten dela adierazten zaigun, Mitxe-
lenak hain garrazki kritikatu zuen Concha Vasca haren irudi-irudira .

Itsasoa, kasu batzuetan mutilak despeditzeko bien artean jartzen
duen tartearen lekuko da; eta hala ere, beste zenbaitetan, maitaleak
bere maitearekin egoteagatik pasatuko lukeen guztiaren erakusle
da . Sarri, beraz, itsasoak zenbait egoera girotzen du ahozko euskal
literaturan : urruntasunaren lekuko da; notizia txarrekin lotuta dago ;
arrisku-gune da, eta, aldi berean oztopo horiek guztiak gainditzeko
erronka ere bada; . Hona hemen kantu beraren bi aldakiok :
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Itsasomt urak andi Itsasoan urak andi
Ezt(i ondorikageri mure laztana ikustearren ezta ondorik agiri .
Neure laztana ikustearren, Pozik iogaro nezazke
Pnseuko nintzake midi,

	

Nere maitea ikustegatd

Euskal Herriko kantuetan normala da, hala ere, izatekotan, maitea
gibelera utziak edo ihes egin izanaren zantzua edota marinel eta
maitearen elkarrizketa gune' .

4 .1.2. Ibaia
Itsaso-aldeko tradizioan itsaso-bazterra eta lehorrekoen artean,

ibai-ondoa, fisikoki hainbat muga markatzen dituzten itsaso-ibaiak,
amodioak aurkitzen dituen oztopo, eragozpen eta nekeen lekuko
suertatzen dira .
Amodioa zein erbesteko ezinak kantatu obi dituztenentzat aitorpen-

leku gertatu dira ibai-ondoak, Iparragirrek Hare non dira kantatzen zue-
nean bezala . Eta guztien artean, ederretan ederrenetakoa gure artean,
Amaia Zubiriak eta Imanol zenak ezagun egin duten Lixibatxo bat5 hori
dugu. Eskema berberari lotzen zaio Hiru Truku-k ezagun egin duen
"Orriak airez aire" kantua ere, kantu honetan "ibaia dago bitarte," nahi
denaren eta ez denaren artean; nabi denaren eta behar denaren artean .
Ontzia, pasabide izan daiteke, izan daiteke igarobide, baina ibaira sar-
tzen denak ez bide du berriz bazterrik aurkitu ahal, brodatzen ari zen
damari gertatu zitzaion bezala . Kantu honi hiru kantari handik eskaini
dioten arretak ere ematen digu kantuaren indarraren berri eta neurri. Izan
ere, antologikoa da . Antologikoa benetan, ibaiaren adibideagatik bezala,
baita geroxeago aipatuko dugun elkanrizketa-prozeduragatik ere .
Balada eta errefrauetan baino eskema laburragotan ere agertu obi

da arriskuaren eskema hori :

Errekatxomr arri limori

	

Errekaldean igela
Zaldi urdnek irari,

	

preskoa dauka gibela ;
Orra bada tn(o)ori

	

zrr bezelako galni gazterik
Zazi erregeren kriari 'r"

	

errian eztala berri da"'
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4.1.3 . Iturria
Iturriaren aipamenak ere san-i balio deskribatzaile eta erreferentzial

hutsa du. Hala da Salaberrik "Solferinoko itsuaren" hitzetan jartzen zue-
na . Larrainetalm haritz, gaztainn, mendietako ithurri ", ebokazio bide da
"Arantzura "" baladan ere, non iturriak bataio-tokia gogorarazten duen .
Hala ere, ebokazio zentzu hori ez da berez tokiak duen izaera zu-

zenaren ondorio, eta kantuak irudi bilakatzen du . Hala gertatzen da
"Mendian zoin den eder" (KKK 129), "Salbatore gora da" (KKK 145)
kantuetan, iturria begien irudi bezala agertzen denean, maitcaren
begietako negar-bideen irudi gisa .

Lafittek 11, maitaleek ezagupideak non egiten zituzten erantzute-
an, iturrian jartzen zituen eta adibidetzat eman daiteke "Goizean goiz
jeikirik" (KKK, 88-or.)

Horren ildoan koka daiteke hain ezagun dugun Maritxu nora
zoaz (KKK,127) . Irri eta burla airea du "Ene andre ttipia"lc(KKK104)
Amoranteen topa-leku izateaz gain, iturria maitaleen elkarrizkete-
tan mutilaren egarriaren sinbolo gisa erabiltzen da . Zenbaitetan, ase
egiten dira, hala ere, kasu gehienetan maitearen onespena jasotzerik
ez du izaten eta ezta egarria asetzerik ere, "Txori erresiñula"ri ger-
tatzen zaion bezala (KKK, ,123 .or.) edo "Mendi gainean. elluorra dago"
(KKK,52) kantuan, kasu .

Ikusten dugu, beraz, tokiaren ebokazio huts ez den guztietan, itu-
rria hizketaldi erdi-isil erdi-agirikoa gertatzen dela . Mutilaren hiz-
kera ez da erreferentziala, argia, denotatzailea nahiago bada ; eta
neskak, a, berriz, zeharo adiera erreferentziala eta denotatzailea
erantzuten dio . Elkarrizketotan, hiztunen hizkeraren erabilera kon-
trajarriak zehaztu egiten dute azkenean esanahia .

Beste alde batetik, itsasoak eta ibaiak ez bezala, iturria, gizakiak
uraren bideak gobernatzeko burutakoaren lekuko da .
Naturan bizitzeko bere tokia bilatu behar du gizakiak .
Ataritik itsasora doanak bezala, urruneko iturrietara abiatzen de-

nak arrisku handiak paira ditzake . Ez dezagun ahaztu, gaztelerazko
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ahozko literaturak hain ezagun egin duen "cántaro que va a la fuen-
te se rompe", harremanak hasten zituen emakumearen "birjinta-
sun" zelako hura galtzeaz esaten dena/zena .
Izan ere, eremu pribatu/publikoaren arteko bereizketa, agerian

geratzen da kantutegietan. Urruti dagoen iturrira doan neskatxa,
neskatxa babesgabea izan daiteke . Mari ez bada, lamiaren bat ez ba-
da, gizonezkoren baten lazoetan erori ahalko da . Iturria etxetik ger-
tu duenak, ordea, ziurtasuna du : espazio babestua, errespetatua .
Oso nabarmen da estatusaren aipamen hori, santa-eskeko kople-
tan" . "Etxaburuan iturri/kañuan degu ekarri/nekazariaren alaba da ta/
Erregearena dirudi " 3 'Ataungo koplariek zioten bezala

Iturria etxe-buruan edo etxean bertan duenak egarria bertan ase
dezake; babestutako etxe horretan jaunaren eta andrearen estatusa
goraipatuko dira, beren borondate ona: eman, eman dezakete; ha-
rrapatu inork ezin die ezer harrapatu .

4 .2 . Baso ohian eta baratzeak .
Etxetik irtenda, urruntzeak ekar ditzakeen arriskuen adibide gar-

bienak basoan menturatzeak erakusten dizkigu .

4 .2 .1 Basoa
Oihanaren eta basoaren inguruan beste zenbait elementu meta-

tzen da eta guztiek basoaren deskribapen anitza eskaintzen dute ;
oihana, bedatsa, sasia, bortua, txoria, ehiztaria 16

Horren adibiderik ederrenetakoa, inondik inora, arestian aipatu-
tako "Txori erresiñula" da . Baratzean engainatzailerik bazen ez gu-
txiago basoan . Eta hemen aditzekoa da txoriaren maitearen pena,
arras sinbolikoki kantatua: etxe ondoan iturririk ez duen txoriaren
egarria, etxe ondoan iturria duen leihokoari eske .

Etxe ondoko iturri eta egarri kontuak ere ondo argi agertzen dira
Santa Eskeko kopletan, basoko albitz, haize eta arriskuak bezalaxe .
Baita, inon agertzen badira, etxe-jaunen baratzea ere 17 .
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4.2 .2 . Baratzea .
Ur eta lur, zur eta egur. Lehengaiak edo munduaren euskal ikus-

kera antzinako baten arrastoak. Eta lurren artean etxe eta etxaldeak,
baserri eta basoak .

Baratzea, giza jendeak landutako eremua da, etxetik gertu dagoe-
na . la beti, landarearen eremua da; eremu babestua, batetik, ihes
egin ezin duenarena, eta ereiteko erabilitako eremua, biltzeko espe-
rantzaren eremua, bestetik . Askotan baratzean landareak agertzen
dira, eta kan-tu irrigarriagoetan baita zuhaitz fruitudunak ere . Etxe-
tik gertu izan arren, ezin daiteke esan erdal literaturetako "jardín"
edo "vergel"aren pareko direnik . Are gehiago, erdal literaturan ver-
gel/jardín amodio zibilizatu, arautuaren gune gertatzen da, Roman
de la Rose hartaz geroztik, gutxienez . Nire ustez, horrek ez zuen hain
sarbide desberdintzailea izan ahozko literaturan, behintzat behar
bada LORATEGI hitza erabili arte . Hori, hala ere, gehiago aztertu
beharra dago .

Baratzean aldatzen dena noizbait biltzeko izaten da. Aitzin-supo-
sizio honek baratze inguruko irudiak egituratzen ditu . Bere garaia
heltzen denean, ez dago lore eta landareei begira jartzea bezalako-
rik. "Lili bat ikhusi dut" kantuan ( KKK 121, 97.or.) hala agertzen da,
hala agertzen da halaber, R. M . Azkueren kantutegian jasotzen due-
nean "Lili eder bat ikusten dut baratze batean /desiratzen bainuke ene bul-
harrean" . Lili eder horrek egundoko irrika sortzen du eta egundoko
bildu-nahia ere bai, noski . Hala ere, lorea eta fruituak bildu izan di-
renean, besteen bistatik kendu egiten dira, gorde. Liliak, ilarrak, ba-
beak . . . baratzean direnean, andreak eta gizonak beren langiletasu-
nagatik koplatzen dira, beren probetxuzko izateagatik, deskortesian
erori gabe .

Baratzean eder azea

	

Etxaburuan babea

	

Udaberrian illarra berde
Gizon ovaren trazea

	

erdie leka bagea

	

udazkenean latza da
Zerori ere zerbait bazera

	

orra bada ta . . . .

	

danta gaztea badadukazu
Noblea dezu andrea

	

ezta mutilla bagea

	

besteak aña patxada
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Baratzea duenak zaindu egiten du. Ondo hazteko batetik, eta bes-
te inork bere fruiturik ez jasotzeko bestetik. Hemen gertatzen dira
hala ere bestelako lanak; batetik, dagoena biltzekoa denez, onean ez
denean, bortxaz saiatzen da bat'" . Bestetik, aintzakotzat hartzekoa
da baratzean ez duela edozeinek sarbiderik, eta hori dendariekin eta
kalean dabiltzanekin gertatzen denaz bestelakoa da" . Izan ere, bara-
tzeko lorea, basokoa ez bezala, ez dago edozeinen esku,
Maiteak sarbidea eman eta elkarrizketaren hariari lotzen zaionean

sarri tronpatua gertatzen da maitalea. Halaxe gertatzen zaio txoriño
hegalariari Xorittua tmat hua kantuan (KKK,160) .
Edozein modutan ez daiteke baiezta beti baratzea amodio zuze-

naren gordeleku denik eta baso eta oihanekoa amodio arriskutsue-
na . Bina ahala biek eskaintzen dituzte aukera horiek, baina zain-
duarena falta zaio basoari, eta basoak, ehiza eta ehiztariekin, sasi eta
txakurrekin eta abereen eta hegaztien munduarekin, lotura handia-
goa du oro har. Eta bukatzeko R. M. Azkuek jasotako lantu hau go-
goratu nahi nuke

Perretxikatnn nenbile ean

	

Zoroa nintzan, eroa nintzan
Mendiolako basomi

	

jarri nintzakoan alboan
dama gazte bat aurkitu nebaa

	

anaitaltxoa zabaidu eta
gorosti baten ondoan

	

hartu nenduon altzonn,
lmala,laraia

	

larala, larala

Baratzeak berriz, lore, lili, zuhaitzekin, landatu den zerbaitekin .
Oreka hori hausten denean, ia beti, bada irri edo umorezko kutsu-
rik, hala nola "Baratzeko pikuak" kantu ezagunean .

4 .3 . Ate-leihoak; ganbara-salak
Sartzen ote da inor etxera? Gehienetan atarian gelditzen dira mai-

taleak, eta sarri, elkarrizketa izan obi da sarbidea ez emateko bidea .
Etxe inguruan, maite-maitaleen arteko harremanak pausoka-pau-

soka irudika genitzake . Elkarrekin egoteko azken oztopo atea eta
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leihoa izaten dira sarri . Ate ondoan eta leihopean elkartzen dira
iluntzean beren hitzak askotan baina ez ordea beti gorputzak . Asko
dira ingurumari horrekin egiten diren kantuak eta horietan, ia beti
elkarrizketa izaten da kantuaren funtsa erakusteko bidea . Atea edo
Bortharekin hasteko, hona hemen guztiok ezagutuko duzuen "An-
tton eta Anttoni" (X,44or .)
Atea da, noski oztopo eta aldi berean bide, etxera, gelara sartzeko

bideetako bat, eta ondo gustura izaten dira maitaleak sartzen dire-
nean. Hala dio behintzat neskatxak, beste elementu askorengatik,
irrizko egiten den kantu honetan . Kantu honek baditu azpimarra-
tzeko beste ezaugarri batzuk ere, lehen ikusi dugunarekin lotuak .
Batetik neskatxa da kantatzen duena bere poza, eta horrek ia beti
konnotazio irrikorra izaten du gure artean. Bestetik, ikusten da ala-
ba ez dagoela ondo zaindua, edo beste modu batera esateko bere
gurasoengandik ikasia jartzen duela praktikan .
Gauza bera gertatzen da "Eguna luze duzu" 20 edo "Zazpi uso doazi"21

kantetan . "Xarmagarri bat badtt` kantuan ere, Anttonek bezala mai-
taleak behin eta berriz eskatzen du sarbidea kantu guztiotan.
Beste kantu batzuetan ere agertzen da atea harreman sinboliko

horren atari gisara. Hona hemen adibide bat "Ene Maltea, barda nun
ziren/Nik bortañua joitean?/Buruian ere min nuien eta /Dudarik gabe
oihan" Maitaleak bere abonajeekin segitzen du baina azken aurreko
ahapaldian neskaren erantzuna beste askotan ikusten dena bezala-
koa da: hitz ederren azpian dauden asmoen erakusgarri gertatzen
baita, erakusgarri gertatzen diren bezala maitalearen hitzak 2 .
Antzerakoa da leihoaren funtzioa, nahiz eta leihotik sartzen dena,

behintzat ezkutuan sartzen den . Beraz, ahaideek ezer jakin gabe .
Leihoaren aipamena ere kanta askotan agertzen da-' . Esan bezala,
asko dira leihoa darabiltenak amodioaren inguramenduaren sinbo-
lo gisa .

Leiho-ateak pasatu nahi dituenak, noski, ganbaran jostatzea du
helburu, gaixo dagoen eskoliersari orain gutxi Hiru Trukuk Na-
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farroako kantutegia kantatzean gertatzen den bezala, ematen zaion
erremedioan adierazten den moduan:

"Eskoliersa gaztia, herrian pare gabea
Jaun Errejentari presta ezazu bazkalondoko kafia
Harek gero eginen dereiz, leitzionia "''

Hala ere, denotazio/konnotazioaren dialektika horretan, maitale-
ak nahiago izaten du sukaldera berotzera sartzeko eskatzea. Sukal-
dea, finean, su-ondoa etxe barrean toki publikoagoa delako, sala
bezala. Horren adibide da "Argizagi ederra" (KKK73-74.or.)

Kantu guztiotan finean elkarrizketak agintzen du eta kasik neskak
du azken hitza, harik eta mutila sartzen den arte . Neskatxaren aho-
tsa ia beti errealismoarena da eta mutilarena irudimenarena, edo
beste modu batera esanda, neskarena denotazioarena eta mutilare-
na konnotazioarena. Kantu hauetan, nekezago aurkitzen da neska-
ren negarrik eta maizago aldiz "aurrez kontuak atera hitzak" beza-
lako arrazoiak .

Berebiziko garantiza dute elementuok eta P. Urkizuk2ó egin berri
duen edizioan, J . M(tm) Lekuonari jarraiki "Leihopeko serenatak"
sartzen ditu . Hauetaz gain, beste kontu askotan ere agertzen da
leihoa, P Urkizuren edizio horretan . Ez da ahaztu behar umorea,
sarri, oso moralizatzaile bihurtzen dela .
Mutila mugak gainditzeko modu eta bideak egiten ari den hizke-

raz baliatzen da; neska modu edo arrazoibide horiekin mutilak lortu
nahi duena era gordinagoan adieraziz, mugak jartzen dituena izan
ohi da.

5 .- CODA edo ABIAPUNTURA

Ahozko tradizioko kantutegi eta kopletan, alegia, neurri laburre-
ko testuetan amodioaren geografiaz jardun ondoren esperantza gel-
ditzen da amodioz, geografia-paisaia atsedenleku apaila dezakegu-
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la ; esperantza dugu, besteetaz ari garenean gutaz ari nahi genukee-
la .

Bestalde, Horaziok ziona : "Quid rides? Mutato nomine de te fabula
narratur", alegia, "Zeri egiten diozu barre? Izena aldatzen badiozu,
zutaz ari da ipuina" . Horazioren testua da.

(*) Mila esker Eneritz Gorrotxategiri, hitzaldietako testuetatik aurreneko
txostena egiten laguntzeagatik .
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INMA ERREA

Arráncame la vida eta Mal de amores : begira eraberritua,
maitasunaren gainean .

Jendeak gustuko ditu maitasunezko istorioak? Bai, oro har, denok
ditugu gogoko maitasunezko istorioak, noiz edo noiz . Maitasuna ar-
datz ez duten kontakizunetan ere, abenturetako nobeletan edo ge-
rra-pelikuletan kasu, beti dago amodiozko istorioren bat, kontra-
puntu gisa edo . Kantetan bezala, bestalde . Bestelako gaiak jorratzen
dituzten musikariek beti dute maitasunezko kantaren bat erreperto-
rioan. Pertsonok ezinbesteko osagai ei dugu amodioa, derrigorrez-
ko da hori agertzea, egiten ditugun gauza orotan .
Maitasuna mota anitzetakoa izan daiteke, baina hemen bi pertso-

nen desirak eta gorputzak bat egitera bultzatzen dituen maitastm-
klaseaz ari naiz, amodioaz, hori baita orrialde hauen gaia, eta hori
delako Ángeles Mastrettak bere bi nobeletan lantzen duen afera
nagusia .
Ángeles Mastretta mexikarra da . Eta Mexikotik iristen zaizkigun
kantetan, Euskal Herrian hain gustuko ditugun horietan, maiz ager-
tzen da maitasunaren gaia, Mexikotik heltzen diren telenobeletan
bezala . Arráncame la vida izenburua bolero bati ostu zion Mas-tre-
ttak, eta Mal de amores berdin izan liteke foiletoi baten titulua .
Haatik, Mastrettak ez du kanta tradizionalik egiten, ezta foiletoi

konbentzionalik ere . Mastretta idazle feminista dugu, Mexikon 1970 .
eko hamarkadan sortutako mugimendu feministaren partaide nabar-
mena. Bere jarrera feminista agerian uzten du bere idazlan guztietan .
Baita nobeletan ere .

Carlos M. Coria-Sánchezek Ángeles Mastrettak bere ideia femi-
nistak Mal de amores eleberrian nola garatzen dituen aztertzean dio-
enez, hala nobela horretan nola Arráncame la vida-n Mastrettak txer-
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tatu egiten ditu 1976an sortutako FEM aldizkarian bildu ziren ema-
kumeek jorratutako ideiak eta analisiak .
Mastrettarenek, gaingiroki begiratuta, maitasunezko gorabeherak

nagusi dituzten nobelak dirudite, baina pitin bat sakonduz gero,
berehala agertzen dira maitasunezko nobeletan batere konbentzio-
nalak ez diren elementuak .
Bi nobelak alderatuta, hainbat osagai komun kausitzen ahal ditu-

gu haietan, eta, aldi berean, hala pertsonaiak nola gaien tratamen-
dua diferenteak dira .

1 .- Anitz gauzatan, bat
Bi eleberriek ezaugarri komuna dute Mastrettak gertaerak iraga-

nean kokatu izara . Hainbat kritikarik ideia feminista iraganean gor-
puztea aurpegiratu diote idazleari, eta nolabaiteko sinesgarritasuna
kentzea deskribatzen dituen pertsonaia eta egoerei. Mastrettak ana-
kronismo hori ukatu du, esanez bere nobeletako emakumeak ez di-
rela Mexikoko iraultzako eta iraultzaren osteko garaietara aldarazi-
tako hogeigarren mendeko feministak, "emakume aitzindariak, fun-
datzaileak, bide-erakusleak" baizik .

Mastrettak, bere nobelak girotzeko, Mexikoren historian munta
handia izan duten aroak hautatu zituen : Arráncanie la vida iraultza-
ren osteko garaietan gertatzen da, eta Mal de amores, iraultzaren
garai berean. Bietan ere munta handia hartzen dute, gertaeren hari-
ra, garaian garaiko jazoera politiko eta sozialek. Mastrettak Soñar
una novela izeneko artikuluan Mal de amores nola idatzi zuen deskri-
batzean dio, izugarri ikasi behar izan zuela Mexikoko iraultzaz, ez
zela ausartu nobela idazten, aurretik garai hartako historiari eta ohi-
turei buruz ezer jakin gabe . "Gero, ikasi nuenaren lurrin urruna bai-
no ez zen pasatu nobelara ", dio . Hor berean azaltzen du Mastrettak
Emilia Sauri protagonistaren bizitza XIX . mendeko bukaeran koka-
tzeko arrazoia : "urte haiek arriskuez eta urrunak ziruditen ametsez
beteak" izatea. Pentsatzekoa da halako giroan paraturik sinesgarri-
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tasun handiagoa eman nahi izanen ziola istorioaren gakoari, ema-
kume batek bi gizonekin batera maitemindurik bizitzeari, alegia .
Arráncame la vida-k iraultzaren osteko garai nahasiak ditu eszena-

toki. Hor giro naturala kausitzen du Catalina protagonistak, botere-
gosearen mende bizi den Andrés Ascencio jeneralaren emaztearen
paperean. Aukera egokia, protagonistak hasierako otzantasunetik
bukaerako burujabetasuneraino egiten duen bidea deskribatzeko .

Bi nobelek maitasuna dute oinarri . Horrela laburbiltzen du Mas-
trettak Arráncame la vida-ren argudioa: "Emakume maitemindu ba-
ten eta horren heziketaren istorioa da: non ikasten baitu ezin dela
izan, soilik, senarraz maitemindutako emakume bat, ausarta izan
behar duela, beligerantea, eta, batik bat, bere bizitzaren kontrola
eduki behar duela . Bestetik, gizonen eta emakumeen arteko harre-
manen inguruan nituen dude¡ ere erantzun nahi nien."
Horren parekoa da Mal de amores eskribitzeko idazleak azaltzen

duen zioa: nobela bat idatzi nahi omen zuen "ardatz emakume baten desi-
rak eta anbiguotasunak" hartuta. Nobela horretan Mastrettak tradizioa
hausten du: Emilia Sauri bi gizonezkorekin maitemindurik biziko da,
'bi gizonen maite-garretan preso", bi maitaleek egoeraren berezia
onartuta. Mastrettak berak dio kontrakoak, hots, gizon bat bi emaku-
merekin maitemindurik izateak, ez lukeela inongo interesik izaren .

Bi nobela horiek, bestalde, foiletoien tradizioari lotzen zaizkio,
hein batean . Biek dute melodramatik zerbait, biek egiten diete dei
irakurleen sentimenduei . Baina biek ala biek galderak planteatzen
dituzte, kezkak, gai batzuen inguruan, emakumeen egoerari buruz,
bereziki: emakumeen hezkuntza, pobreetan pobreen bizi dicen ema-
kumeen egoera, emaztekien berezko sexualitatea eta horren inguru-
ko ikasbideak (hilekoa, lehen aldia, emakumeen plazera . . .), boterea-
ren inguruko gogoetak, emakumeen osasuna . Gai horiek etengabe
agertzen dira bi nobeletan.
Bereziki deigarria da Mastrettak bi nobeletan sexuaren kontua jo-

rratzeko manera . Ez dira eleberri erotikoak, baina pasarte erotiko
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nabarmenak dituzte . Erotikotasuna, ordea, emakumeen ikuspegitik
lantzen du Mastrettak, horretan ohikoak diren ohiturak iraultzeko
asmo garbia agertzen du, eta hala, bere nobeletako protagonistek
-Emiliak zein Catalinak- nola beste hainbat pertsonaiak -Josefa
eta Milagros, Emiliaren amak eta izebak, kasu- oso modu librean
jokatzen dute sexu kontuetan .

Beste ezaugarri bat dute komunean Mastrettaren nobelek : ez dira
zorigaitzaren kontakizunak . Egoera tamalgarri eta tristeak erakus-
ten dituzte, baina haien oinarrian nolabaiteko baikortasun bat sus-
matzen ahal dugu, gauzak aldatzen ahal direlako fede moduko bat .
Bestetik, egia da, bi nobela hauek, iragana aitzakia hartuta, egungo
aferak jorratzen dituztela, eta batez ere, emakumeen liberazioa . Bai-
na Mastrettak, Simone de Beauvoirrek La femme rompue-n ez bezala,
ez du hori zuzencan egiten, zeharka baizik, Catalinaren diskurtsoa-
ren edo Emularen jardunaren bidez .
Ezin dira, bestalde, eleberri psikologiko gisa sailkatu, baina ema-

kumezkoen eta gizonezkoen izaerak islatzen dituzte . Emakumez-
koenak, modu landuagoan, oro har. Gizonezkoetan, deigarria da gi-
zon diferente batzuen agerpena: Diego Saurik, Emiliaren aitak, edo
horren bi maitaleek, Danielek eta Zavala doktoreak, ezohiko jarre-
rak erakusten dituzte, emakumeekin, Mal de amores nobelan, Car-
losek, Catalinaren amoranteak, Arráncame la vida eleberrian bezala .
Gizon irekiak dira, eskuzabalak, berdintasunaren aldekoak . Hor Mas-
trettak sinesgaiztasunaren arriskua hartu du . Egun ere kasu bakanak
izaki halakoak, uste orokor sendoa izan daiteke iraganean halako gi-
zonak existitu ez izana . Horretan ere, ikuspegi jakin batetik kontatu
digute historia, eta ez geniokeen ukatu beharko benetakotasunik
gauzak ofizialki azaldu dizkiguten ez bezala gertatu izanari.

2.- Bideak, diferente
Zerbaitetan diferente badira bi nobela hauek, kontakizuna gara-

tzeko moduetan dira . Biak dira nobela tradizionalak, ez dute, esate-

5 4



rako, kronologikotasuna hausten, eta jorratzen dituzten estiloak ere
ez dira inolaz ere hausleak. Baina modu diferentean egiten diote au-
rre gertaeren kontatzeari .
Arráncame la vida-k Catalina protagonista du kontalari, horren

ikuspegiak markatzen du nobelaren segida . Catalinaren hizkera da,
horretan, ikurra . Kontatzen duena inportantea izaki, are inportante-
agoa da nola kontatzen duen, nola hitz egiten duen . Catalinaren hiz-
kera lotsagabea dela esan dute zenbaitzuek, eta kritika egin diote
horregatik Mastrettari: ez dirudi oso erreala jeneral baten emaku-
meak 1930 edo 1940.eko hamarraldietan halako lùzkera librea eta
desinhibitua erabili izanak . . . Baina, hain zuzen ere, hizkera horretan
datza nobelaren xarma, neurri handi batean.
Mal de amores eleberrian, ordea, idazlearen orojakintza gailentzen

da . Nobela honetako aide berritzailea ez dute pertsonaien esanek
eraikitzen, baizik haien ekintzek . Egia da, Arráncame la vida-n ere
badirela hainbat ekintza ez-ohiko, esaterako Catalinak senarra po-
zoindu omen izara, baina askoz anbiguoagoak dira halakoak Mal de
amores-en baino. Azken horretan, Emilia Sauriren ibilbide aparta, bi
gizonekin harremanetan ibiltzea edota medikuntza ikasketetan gi-
zonen antzera aritzea dira amuak .
Protagonistak ere diferente margotu ditu Mastrettak : Arráncame la

vida-ko Catalina emakume tradizionala da, poliki-poliki bere bi-
zitzaz jabetu eta maitasunaren eta askatasunaren bidean abiatuko
de-na . Mal de amores-eko Emilia emazte berezia da, aurre-juzkurik
ga-bea, jaiotzen den tmetik beretik libre jokatzen duena .

2004ko urria
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JOXEMARI ITURRALDE

James Joyce eta Ulises

Bai, neuk ere gauza bera baieztatuko nuke nahiz eta ez zaidan
gehiegi gustatzen horrelako adierazpenak egiten hastea literaturaz
ari naizenean. Bai, James Joyce-ren Ulises obra da XX . mendea (eta
pasatu dugun XXI . mendeko zatitxo hau), bere osotasun eta kon-
plexutasunean, hobekien islatzen duena . Obra hori da eredugarrie-
na, gaur egungo gizarteak eta gizakiak bizi dituen gorabeherak,
kontraesanak, amets eta amesgaiztoak hobekien aditzera ematen
dituena .
Horixe da nik -halako estutasun latz batean supituki jarriko ba-

nindute- irla urrun eta apartatu horretara eramango nukeen XX .
mendeko liburua (bat bakarra eramatera behartuko banindute) .

Literarioki, inolako dudarik ez, maisulan bikaina da eta zenbat
eta gehiagotan irakurri orduan eta handiago egiten zaigu liburu
honek daukan balioa . James Joyce-k berak adierazi zuenez Ulises
amaitu orduko, 1922an, kritiko literarioei nahikoa Ian jarri omen
zien hurrengo hirurehun urterako testuak dauzkan zailtasun, kon-
plexutasun, erreferentzia ageriko nahiz ezkutukoak (politikoak,
literarioak, kulturalak . . .) deszifratzen . . . Esan daiteke Joycek Ian ho-
nekin literatura inoiz eraman ez den muga bateraino aurreratu
zuela, eta soilik saio horrengatik bere izena aipatzekoa eta aintzat
hartzekoa litzateke .
Hurrengo hamar urteak Ulises izan zen saio bikain hori aurrerago

(oraindik!) eramaten saiatu zen, horren fruitua Finnegans Wake

(1939) izan zelarik baina hemen nonbait muga pasatu egin zuen eta
bere horretan geratu da saio aparteko hori, inolako imitatzailerik
gabe. Nik, egia esan, ez dut irakurtzerik izan, pena handiz, (ingele-
sez bikainki jakin behar delako) eta, jakina denez, hainbesteraino
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zeharkatu zuen muga hori non guztiz ezinezkoa baita beste hizkun-
tzetara obra hori itzultzea (ezta folio bakar bat ere!) . Ulises obrak ordea
eragin itzela izan du milaka eta milaka idazleren lanetan .

Ulises obra hamazortzi kapituluz dago osatua, eta bertan kontatzen
dena Dublinen suertatzen da hamazortzi ordutan, 1904ko ekainaren
16an, (gerora "Bloomday" deiturikoan) goizeko zortzietatik hasita bai-
na, jakina denez, lehen hiru orduak errepikatu egiten dira bi pertsonaia
nagusien kasuan -Stephen Dedalus eta Leopold Bloom- eta, aldi
berean, hico ordu aide batera uzten dira narrazioan ezer kontatu gabe,
lletatik 12etara dean ordubeteko tartea (Bloom jaunaren bainua) ; eta
6etatik 8etara doazen orduak, non Bloom jaunak bisita bat egin behar
baitu familia bah dolumina eska ntzeko . Halako ordu jakin batean bi
protagonista nagusiek topo egiten dute eta ordutik aurrera elkarrekin
joango dira libnr-u osoa den ibilaldiari amaiera eman arte.

Baina benetako protagonista libuni honetan hizkuntza da. Hizkuntza
eta honek har ditzakeen hizkera eta hitz-molde ugariak. Izan ere, hama-
zortzi atal hauetan kapitulu bakoitzak ahots diferente bat eskaintzen
digu, eta askotan bi ahots diferente, aldi berean kanpoko etabarre-aho-
tsa ezberdintzen direlarik. Jakina denez, liburu honek gailurrera era-
man baitu "barre-ahotsa" delakoaren kontzeptu eta erabilpena .
Umorea, catira, ironia, kritika, protesta eta, batik bat, ezkutuan eta

erdi-ezkutuan geratzen dicen milaka eta milaka erreferentzia dira
ibai luze eta sakona egiten duten ur emaritsuak . James Joyce-k esan-
dakoa Djuna Barnes idazleari Pariseko "Les Deux Magots" kafete-
gian: "Liburua umorezkoa da . Kritiko horiek ez dute ezer ulertu" .
Kontraesan ugari. Joyceren idazlan guztiek gai bat besterik ez

dute osagai Bisa : bere haurtzaro eta gaztetasuneko Dublin hiria . Ha-
laz ere ez zuen nabi bere burua irlandar idazletzat hartua izan zedin .
Gorroto eta maitasun arteko oreka zaila mantendu zuen Irlandare-
kin . Irlanda : "patataren lurraldea". Bloom jaunak beti darama pol-
tsikoan, talisman gisa, patata lehor bat . Irlanda : "here kumeak irens-
ten dituen txerrama" .



1904ko ekainaren 16an (gerora "Bloomday" deiturikoan) eta Du-
blinen bertan izan zuen James Joycek bere lehen hitzordua berriki
ezaguturiko neska gazte batekin . Nora Barnacle hotel bateko neska-
me zen eta egun horretatik aurrera beti egon ziren elkarrekin idaz-
lea hil zen arte, ez ziren inoiz banandu ("barnacle" hitzak ingelesez
"lapa" edo "lanperna" esan nahi du) . Joyce eta Nora beti izan ziren
fidel, sexu kontuetan, elkarrekiko nahiz eta idazlearen lanetan sexu-
engainuak oso maíz azaltzen diren, Ulises obran bertan sexo-infidel-
tasun ezagunena Molly Bloom-ek Blazes Boylan-ekin buruturikoa
delarik, senarrak engainuaren susmoa baduelarik gainera .
Joycek hizkuntza mordoa ikasi zuen . Ingelesez idazten zuen irlan-

darra izanik, hasi zen gaztetan gaelikoa ikasten (neska nazionalista
batekin maitemindu zen eta biak batera hasi ziren akademiara joa-
ten) baina berehalaxe aspertu zen . Ibsen miresten zuelako hasi zen
norvegiar hizkumtza ikasten . Ulises eta Finnegans Wake liburuetan
milaka aipamen, esaldi, kanta daude hamaika hizkuntza ezberdine-
tan. Hizkuntzak bilakatu ziren obsesio Joycerengan . HizkLmtzak
maite zituen, hauek bisitatzeko eta bizitzeko beste lurraldeak (na-
zioak?) zirelarik berarentzat .

Irlanda, eta gero, Ingalaterra (Paris) eta handik, Norarekin batera,
Trieste hirira bizitzera, leku hau austro-hungariarren inperiokoa ze-
nean. Hemen jaio ziren Giorgio eta Lucia seme-alabak baina haue-
kin ez zuen inoiz ingelesez hitz egin, beti italieraz . Munduko Lehen
Gerrate garaian Suitzara joan ziren bizitzera, Zurich-era . Etxetik ger-
tu zeukan Cafe Voltaire famatuan biltzen ziren "dadaismoa" abian
jarriko zuten idazleak, baina James Joyce ez zegoen horrelakoetan
interesaturik. Egia esan, 1900. urteaz geroztik idatzitako literatura
ezer gutxi interesatzen zitzaion . Gerra ostean berriz itzuli ziren
Triestera, baina ordurako hiri hori italiarra zen .
1904. urteko gau batean, James Joyce neska batengana hurbildu

zen kalean ohartu gabe soldadu batek lagunduta zetorrela . Honek
kolpatu egin zuen eta Joyce lurrean botata gelditu zen . Adine1u ~ i-
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zonezko batek, bertako judu bat, lagundu egin zion zutitzen eta zau-
rien arta hartzen . "Samariar on" horrek ordea ez zuen izen onik in-
guruan gauza jakina baitzen emazteak adarrak biltzen zizkiola gi-
zon batekin eta bestearekin oheratuz . Gertakizun hau izan zen Ulises
liburua asmatzen hasteko abiapuntua, berehalaxe lotu baitzituen
James Joycek Ulises (etxetik kanpo luzaro dabilen Odisea-ko prota-
gonista), Telemako here semea, judu ibiltaria eta honen emazte adar-
jartzailea, Penelope fidelaren guztiz kontrako pertsonaia izango ze-
na (Molly Bloom abeslaria, gizon batekin baino gehiagorekin ibilita-
koa da nobelan eta here senarra, Leopold, ohartzen da horretaz, zo-
ritxarrez . Liburuaren azken kapitulu famatuan, hamazortzigarrene-
an, Molly-ren barne-bakarrizketa ezagun hori "Bai" (`berez femeni-
noa den hitza ") hitzarekin hasten da eta kapitulua eta, beraz, liburu
osoa beste "bai" batekin amaitzen da . Molly-beti-prest, Molly-beti-
bai) .
Joycek jesuiten kolegio batean ikasi zuen. Onartzen zuen hauekin

ikasitako hezkuntza eta kultura baina apaizak eta erlijioa gorroto
zituen . 1882an jaio zenean, bera bataiatzera etorri zen apaiza moz-
kortuta zegoen nonbait eta izenak idazterakoan James Augusta jarri
zizkion, mutilari dagokion "o" hori neskaren "a" jarriz. Honek gra-
zia izugarria egin zion idazleari bizitza osoan . Bere obran maiz azal-
duko dira emakumeen rola beteko duten gizonezkoak eta alderan-
tziz. Nobelaren hamabosgarren kapituluan -liburu osoaren ardatz
dena, bestalde- Leopold Bloom (eta hizkeraren baliabideekin joka-
tuz) "bera-gizona" izatetik "bera-emakumea" izatera pasatzen da.
Laugarren kapituluan, Kalipso ninfari eskainitakoan, Leopold

Bloom-ek kakagura dauka bat-batean eta lorategi batean horretara-
ko propio dagoen etxola batera sartzen da. Ahaleginetan ari den bi-
tartean astekari batek saritu duen ipuin bat ari da irakurtzen ; segi-
dan, kaka egin ostean, ipuinarekin garbituko du ipurdia.
Bloom jauna Dublin-eko Duke Lane kalean ari da paseatzen. Zer-

bait jan eta Borgoña on bat edan du. Pozik dago . Eta pozik dagoe-

60



nez opera zati bat abesteari ekiten dio : "Don Giovanni, a cenar teco
/ M'invitasti" . James Joyce hemen ere oso irlandar azaltzen zaigu,
edatea eta musika betidanik izan baitzituen oso gogoko. Irlandarrek
asko edaten omen dute, eta mozkor ugari omen dago edonon eta
edonoiz . Nobelaren laugarren kapituluan, James Joycek, umoretsu,
joko bat proposatzen digu : ezetz Dublin osoa zeharkatu taberna
baten aurretik pasatu gabe . Asko edan, beraz, eta ondorioz, asko
abestu. Asko maite zuen musika Joycek (nobelan, Molly Bloom
abeslari profesionala da) . Beti zegoen hau eta beste protestatzen
Irlandaren aurka (esaten zuen Irlandak bere obrak erre egin zizkio-
la) baina beti eraman zuen bihotzean bere jaioterria . Parisen bizi ze-
nean beti jartzen zen bazkalostean pianoan opera zatiren bat jotzen
eta Parisera O'Sullivan tenore irlandarra hilabete oso batez opera
abestera etorri zela -eta, orduan James Joycerentzat ez omen zegoen
munduan gauza hobeagorik, nahiz eta abeslaria irlandarra izan, eta
txintxo-txintxo hogeita hamar egun horietan joan zen operara teno-
rearen emanaldiak entzutera .
Joyceren obra guztia "oroimenaren berkonkistatze" saio bat da eta

gizateriaren bizitza osoa berrantzezteko saioa gizabanako batengan.
Gizakiaren bizitzan azaltzen da gizateriaren bizitza osoa, eta gutari-
ko gizaki bakoitzaren historian biltzen da gizaki guztien historia.
Ulises heroia zen eta Bloom ere halaxe da bere eguneroko bizitzan
baina modu kritiko, ironiko eta umoretsuan hartuta . Zentzu horre-
tan, garai bateko heroiak gaur egun gizontxo bilakatu dira. Leopold
Bloom protagonista : "Ez oso adimentsua eta ezta oso heroikoa den
gizona".

Ulises liburuan azaltzen diren emakume protagonistak nortasun
eta kemen handikoak dira beti, halaxe izan ziren eta James Joyceren
bizitzan bere hiru emakume garrantzizkoenak (ama, Josephine ize-
ba eta Nora Barnacle emaztea) .
James Joycek erabilitako edozein gai bi modutara ulertu behar da

beti: lehen esanahia literata izango da eta bigarrena, berriz, sinboli-
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koa. Zentzu horretan nobelaren lehen protagonista nagusia, hizkun-
tza izango da eta bigarrena, berriz, bizitza, bere osotasunean .
James Joyceren eragina XX, mendeko literaturgintzan itzela izan

da eta ezin da ukatu. Hasiera-hasieratik Ulises obrak bide berri bat
zabaldu zuen hainbat idazleren lan egiteko moduan . T.S .Eliot, Ezra
Pound, Hemingway, Virginia Woolf, Samuel Beckett . . . eta bes te asko
eta asko izan dira zuzenean onartu dutenak Joyceren eragina beren
idazlanetan .

Eta euskal literaturan, zer? Nik esango nuke eragin ez zuzena,
zeharkakoa baizik, izan duela James Joyceren Ulises liburuak gure
literaturgintzan . Hasteko eta behin, euskaratu gabe dago oraindik!
Berak erabilitako eta erakutsitako teknika asko, dudarik ez, gure
idazleengana iritsi dira, agian ez obra irakurri dutelako, baina bai
beste idazle kanpotar batzuek bide egin dutelako haren eragina ga-
rera iritsi dadin.

Ulises obran azaltzen diren pertsonaiengan geure burua ikusten
dugu islaturik, beraiek gara geu ere beren kaskarkerian murgilduta,
burlaz eta ironiaz akuilatzen zaigu baina pertsonaia horiek bizia
dute, kemena, energia izugarria darie, bizitza martxan dago, ez gara
heroiak bain a bizirik gaude .

Kritiko askok esan dute. Ulises da XXX mendeko obrarik inportan-
teena (Finnegans Wake alde batera unten dute, izan ere, ezin baita ja-
kin zein hizkuntzatan dagoen idatzita, bertan erabiltzen den ore lin-
guistiko hori ez delako ingelesa ere) . Neuk, kritiko horiek esanda-
koa dela-eta, hitz bakar bat gehituko dut ("hitz berez femeninoa de-
na") : bai .
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ASEL LUZARRAGA

Homo Faber, kontrolaren ilusioa

Amodiozko literatura jorratu behar nuela pentsatu nuen lehenen-
go momentutik, zalantza handi bat etorri zitzaidan : zer da amo-
diozko literatura? Bigarren zalantza ez zen txikiagoa : horrelakorik
irakurri al dut? Azken finan, gure eskuetara liburu bat iristen den
lehenengo unean ez dakigu, hasieratik ondo informatu ez bagara,
behintzat, zeren aurrean gauden, eta behin bere orrietan bameratu-
ta, ezkutatzen duen unibertsoan sartzen gara sailkapenei tarterik
utzi bank .
Atzera begiratzen dugunean, ordea, ohar gaitezke liburu gehiene-

tan gai handi, potolo eta unibertsalak errepikatzen direla, eta horien
artean maitasuna dela errege (edo erregina), hamaika mozorro az-
pian ezkutatuta .

Bestalde, literaturan egin daitezkeen sailkapen ugarien artean, nik
horrelakoa egiten dut: beste errealitateetara eramaten gaituzten li-
buruak, eta geure buruaz hitz egiten digutenak .

Horrela hartu nuen nik Max Frisch suitzarraren Homo Faber Ian bi-
kaina: zer aurkituko nuen guztiz ezjakin, atzealdean aurreratzen zi-
tzaidana erakargarria gertatu arren . Eta horrela topatu nuen, protago-
nistaren gogoaren aurka, maitasunaz hitz egiten zidan istorio liluraga-
rria eta neure buruaz hitz egiten zuen portaeren ikerketa deserosoa .
Homo Faber-ek gure gizarteaz, gutariko bakoitzaz hitz egiten digu,

eta ikustea nahi ez dugun errealitatearen aurrean jarrarazten . Ho-
tzean aztertuta, zerikusi gutxi dut nik protagonistarekin (edonork
bere buruaz pentsa dezakeena) : ez adina, ez lanbidea, ez bizitzari
buruzko teoria nagusiak . Baina Walter Faber-ek patu latza du, guk
guztiok bezalaxe : bere teoria borobil guztietatik at, askoz setatiagoa
den mundu bat dago, eta horrek bere legeak ditu, bere bideak .
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Zelakoa da Walter? Teknikaria, ingeniaria, gauza guztien gainetik
zientzian, teknologian eta arrazoian sinisten duena . Dena pasatzen
du arrazoiaren galbahetik eta bizitza ezin hobeto kontrolatzen duela
sentitzen du. Maitasunari eszeptizismo handiz begiratzen dio, eta
uko ere egiten dio, horrek iraganari lotzen duen soketatik askatu
behar balu bezala .

Horrela bizi gara geu ere, geure burua goitik behera ezagutzen
dugulakoan, bizitzaren norabidea geuk aukeratzen eta bideratzen
dugulakoan, gure erabakiek ekarriko digutena programatuz, bes-
teen erantzunak aurreikusiz, aurreikuspen horien arabera etorki-
zuna eraikiz, dena suitzar erloju hutsezina balitz bezala . Eta horre-
la, behin eta berriro aurkitzen gara norabide okerrean, aurreikus-
penek lehen urratsetatik huts egiten digutelako eta geure baitatik
ere arrazoiak esaten zigunaren kontrako jokaerak ateratzen direla-
ko. Egia esan, horretan datza bizitzaren xarma, jokabide bakoitza-
ren ondorioen ziurtasun ezean .
Gure protagonista kalkulatzaileari, hasteko, teknikak huts egiten

dio, liburuaren hasieran han baitago, Mexikon, Guatemalan egon
beharrean, hegazkinaren arazo bategatik . Bere erlijio den teknologia-
ren akats horren atzetik, prozesu oso bat ipiniko da martxan, Walter
gutxien espero eta nahi zuen norabidean eramango duena .
Istorioa Walter-ek berak kontatu arren, guk berak baino askoz ere

hobeto eta lehenago ikusiko ditugu bere ekintzen ondorioak, gerta-
tzen ari zaiona, eta ezintasuna sentituko dugu, ezin dugulako oharta-
razi . Ispilu baten aurrean gaude . Kanpotik ikusita, guztiaz jabetzeak
hain dirudi erraza, eta istorioaren barruan dagoenarentzat lemari hel-
tzea hain da ezinezkoa . Beldurrik handiena ematen dion gauzaren
eskuetan erortzen ikusiko dugu, bera baino azkarrago konturatuko
baikara kasualitatez topo egin duen neskarekin maiteminduko dela,
maitemindu egin dela; eta larriena, berak ezin asma dezakeena ere
esan gura genioke : neska hura zure alaba da, denik ere ez dakizun
alaba . Ezin, ordea . Geure bizitzaren labirintoan bezala .
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Horrela sentitzen nintzen ni harrapatuta eduki ninduen liburu
honen orrialde bakoitza irakurtzerakoan . Txikitatik gustatzen zaigu
sinistea maitasuna pelikula zaharretan agertzen zitzaiguna bezala-
koa dela: beti pertsona zuzenarekin maiteminduko zara, pertsona
hori lortuko duzu, eta maitasun horri eusten jakingo duzu . Happy
end. Umetan ikasi genuen istorio guztiak musu erromantiko bate-
kin bukatzen direla. Baina maitasunak zailtasun handi bi ditu : lehe-
na, gu geu; bigarrera, bestea. Geure burua zuzentzeko gai ez gare-
nean, buruak norabide bat markatzen digunean eta inkontzienteak
beste batean garamatzanean, bat egin behar dugu zailtasun berbe-
rak dituen beste pertsona batekin, eta bion artean norabide zuzene-
an asmatu .

Walter-ek kontatzen digun istorioa oso deserosoa da, erabat eza-
guna egiten zaigulako. Bizitzaren arlo guztietan. Idazleon kasua
hartzen badugu, sentipen bera eragiten du idazteak. Buruan istorio-
rik borobilena eho dezakegu, baina lanean jartzerakoan, lerro ba-
koitzak idatziko dugun hurrengoa mugatzen digu . Buruak gura
duena pentsa dezake, baina boligrafoa zuzentzerakoan edo teklak
sakatzerakoan, inkontzientea bere lana egiten hasten da . Eta inkon-
tzientearen Ian bakarra nahi dugun bidetik desbideratzea da, antza .
Artikulu honi aplika niezaioke lege hori : zer adierazi nahi nuen has-
terakoan, eta lehen hitza aukeratu dudanetik nondik eroan nauen,
ontzia gogoaren arabera zuzendu ezinik .
Inkontzienteari Ian makurra egiten utzi aurretik, beraz, zuzen de-

zadan branka jorratu gura nuen beste puntu baterantz : amodioan
gizonak eta emakumeak hartzen duten papererantz .
Homo Faber gizonezko batek idatzi du, eta horrek, berez, rolen ikus-

puntua markatzen du . Horregatik, esan dezaket gizon bezala identi-
fikatuta sentitzen naizela, bai Walter-en jokabideagatik, bai emaku-
meak ulertzeko moduagatik. Ez dakit emakumezko irakurle batek ze-
lan ikusiko lukeen. Honetan, batez ere, liburu honek bat egiten du ni-
re,euskal idazlerik kutunenetariko batekin eta, batez ere, honen Ian
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batekin: Ramon Saizarbitoria eta Bihotz bi-rekin . Liburua irakurtzen
has¡ nintzenean ez nekien Max Frisch-ek eragina izan zuela Saizar-
bitorarengan, baina estiloa eta gaia jorratzeko ikuspuntua berehala
egin zitzaizkidan ezagunak.
Esan daiteke Bihotz bi-k aldaketa handia ekarri ziola Saizarbito-

riaren literaturari ikuspuntu askotatik, baina niri barruraino sartu
zitzaidana gizonari buruz eskaini zigun aurpegia izan zen . Homo
Faber eta Bihotz bi liburuen protagonistak ezagututa, tristea da aitor-
tzea, baina identifikazio-prozesua saihestezina da . Ez dakit emaku-
meek zelan bizi dituzten harremanak, baina gizonezkoon rol klasi-
koa penagarria da, eta liburu bi hauetan zein Gorde nazazu lurpean
lanean agertzen diren istorio batzuetan, primeran islatzen da XX.
mendean gizonok pairatu dugun noraeza, XXI .ean jarraitzen duena .
Nik ezagutu ez ditudan garaietan dena argiago zegoen, egoera

batere desiragarria izan ez arren, baina gure garaiko gizona desero-
so bizi da, tokia topatu ezinik . Egoera guztiak kontrolatzeko hez¡
dute, izaera babeslea eman zaio, gizon izatea zer den argi utzi zaio,
baina hori guztia bameratu duenerako, gizartea aldatu egin da .
Orain ez daki sentimenduak zelan adierazi, ezkutatzen irakatsi
zaiolako; gizarte-eredu berriak zeukan betebeharra desagerrarazi
du, edo horretan dago . Gizonak, beraz, emakumeari beldur dio .
Oraindik, temati, menderatzaile sentitzeko beharrari eusten dio,
baina badaki ez duela ezer kontrolatzen. Eroso bizi da aurreiritzi ba-
tzuetan eta ez dio emakumeari beretzat nahi duen askatasuna onar-
tu nahi .

Aipatu liburu bietan protagonistek neska askoz gazteago banare-
kin topo egiten dute, eta biek jotzen dute normaltzat hauekin aske
jokatzea. Gizonak beti gaztetzen dira, edo hori sinistu gura dute,
gazteekin nahasterakoan. Hor dago agerian gizonezkoen Peter Pan
sindronzea . Baina protagonista biek ezin dute berdin eraman maite
duten emakumearen askatasuna. ltsuak dira. Lan bietan drama bera
agertzen zaigu: maite dugunari eusten ez jakitea .
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Hori da gizakion ezina, askotan gabiltza sentimenduen aurka jo-
katzen, burugogor hutsak garelako . Gure gizartean teknologian ipi-
ni dugu geure fede osoa, baina oraindik ez dugu ikasi bihotzak es-
katzen diguna adierazten . Inkomunikazio handia dago, inoiz bai-no
komunikabide gehiago daukan garai honetan .
Esango nuke lan bietan emakumeak gizonen gainetik daudela, as-

keagoak direla, agian emakumeei beti izan zaielako zilegi sentimen-
duak adieraztea, baina hala ere haiek ere ez dira gai egoerak zuzen-
tzeko. Hobeto ikusten dute maite duten gizonaren ezina, baina ez
dute asmatzen gizonak zama horretatik askatzen, eta haiengatik
sentitzen duten maitasunak eta haien gizonen portaerak bultzatzen
dituzte biak hartzen dituzten jokabideak hartzera .
Gizonek, ordea, errealitate birtualak sortzen dituzte . Eurek sortu-

tako pelikula txarrak sinistera iristen dira . Baina inguratzen dituen
errealitateak bere bidetik jarraitzen du .

Bihotz bi ez da Homo Faber-en ikuspuntu honekin bat egiten duen
lan bakarra euskal literaturan . Hor dugu, adibidez, psikiatrikotik
bere istorioa kontatzen digun Anjel Lertxundiren pertsonaia, Argi-
zariaren egunak liburu zoragarrian . Baina Bihotz bi-n elementu ko-
mun gehiago aurkitzen dugu, batez ere protagonistek maitale be-
riekin dituzten ustekabeko loturetan .
Bideak aldatuko ez baditugu ere, gure jokaeraz hausnartzeko li-

buru ederrak dira.





XABIER MENDIGUREN ELIZEGI

Maitasun-istorioak, borroka-paisaiarekin

Eider Rodriguez : Eta handik gutxira gaur, 2004, Susa-Euskalgintza
Elkarlanean Fundazioa .
Lander Garro: Orain galdera berriak ditut, 2004, Txalaparta- Euskal-

gintza Elkarlanean Fundazioa .

Azken hamarkadetako euskal literaturaren historia sozial bat egi-
ten hasiz gero, kapitulu koxkor bat bederen eskaini beharko litzaio-
ke "gatazkaren" tratamenduari (Espainiarekiko -eta Frantziareki-
ko?- borroka politikoaz ari naiz, talkaren bat ia ezinbesteko baitu
beti edozein literatur lanek) . 1980ko hamarraldian asko aipatu zen
gaia, gatazka hori ez zela agertzen nabarmentzeko, edo salatzeko .
Tiro-hotsa oparo zebilen garai hartan Euskal Herriko kaleetan, baina
literaturan, berriz, nahiago genituen istorio intimistak, edo ipuin es-
perimentalak, edo baserri-giroko abenturak . Eskapismoa? Ez dut
uste. Urruntasun-falta izango zen gehiago, tarte bat utzita gauzak
hobeto ikusten direlako, eta historia horretako irabazle-galtzaileak
agerian geratuz gero errazago delako nork bere jarrera hartzea, bata-
ren nahiz bestearen aide edo kontra. Halaxe esan zuen Bernardo
Atxagak ere garai hartako adierazpen batean : Joxe Arregi (Irazuren
txikitako ikaskide zizurkildarra, 198leko otsailean poliziak Madri-
len atxilotu eta hamar egunez torturatu ondoren hil zena) hurbilegi
geneukala, baina historia horrek hainbat liburutarako gaia emango
zuela; Obabakoak-en eskaini zion aiputxo bat Atxagak berak, eta Soi-
nujolearen semea-n zati luzeagoa, Endarlatsan ito zuten Mikel Zabal-
tzaren kasuarekin nahastua .
Beharrezko distantzia hori lortua zelako-edo,1990eko hamarkada

osoan ugari izan ziren borroka horren agerpideak gure literaturan;
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oraindik ere indar handia du joera horrek, eta aurreikus liteke gero-
an ere berdintsu iraungo duela, baita gatazkaren izaera militarra de-
sagertuko balitz ere, zauri zaharretatik elikatzen baita maiz idazlea .
Egunen batean norbaitek xeheago aztertuko du gure gerratxo honek
sorrarazitako literatura ; nik orain atariko bat besterik ez dut egin,
ondoren aipatu nahi ditudan liburu bien berrikuntza hobeto uler-
tzeko . ETA dela eta ez dela, azken 10-15 urteotan argitara eman den
produkzioan badira obra onak, hainbestekoak eta kaxkarrak, eta
jarrera politikoaren aldetik ere denetik aurki liteke, nahi adina ña-
bardurarekin; ezaugarri komun bat aipatzekotan, idazleen jarrera
morala aipatuko nuke nik: bakoitzak bere kokapenaren berri eman
nahi izan du, batzuetan argiago besteetan lausoago, zenbaitetan
arrazoietan oinarrituta eta gehienetan sentimenduetan, neurri bate-
an irakurleen baitan eragina sortzeko, baina batez ere, nork bere
planteamendu etikoa (politikoa edo estetikoa bain gehiago) age-
rian uzteko. Hemen esan dudana frogatzeko ez dut daturik eman-
go: intuizio bat da, hipotesia baino gehiago, egunen batean azterke-
ta serioagoek baztertuko edo baieztatuko dutena .
Gatozen orain dagokigun gaira . Maitasunari buruzko liburu bat

aipatzeko eskatu Adaten, nigan eragina izan duena edo . Bat aipa-
tzea beti da zail eta bidegabeko . Eta ni oroimen txarreko . Bestalde,
esku artean ditudan obrek hartzen didate gogoa aspaldi irakurrita-
koek baino gehiago ; plazaratu berri diren idazleek kilikatzenago
bere tokia ongi finkatua dutenek baino . Idazle Elkartetik eskabidea
egin zidatenean irakurri berri nituen bi ipuin-bilduma, argitara be-
rriak eta egile bien estreinaldikoak zirenak: Eta handik gutxira gaur,
Eider Rodriguezena eta Oraingallera berriak ditut, Lander Garrorena ;
eta, nola bietan maitasuna den, bat bereiztekotan, gai nagusia, bero-
riek komentatzea pentsatu nuen. Jabetzen naiz bidegabekeria pare
bat egiten ari naizela: bata, gatazkaren prismapean begiratzea izatez
oso poliedrikoak diren obrak (Rodriguezena batik bat); bestea, bi
liburuak batera epaitzea, egileen artean egon litezkeen kointziden-
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tzia eta loturek ez baitute baimentzen zaku berean sartzea berez
azterketa bana behar luketen lanak. Egileen onginahiak barkagarri
egin ditzala nire akats horiek eta ikusi ez ditudan bestelakoak .
Hasteko gatazkaren kontua aipatu dudanez, argi dezadan behin-

goz zein den liburuon berezitasuna . Orain arte gai hori tratatu izan
denean, horixe zen liburuaren gaia, eta gai horrekiko egilearen ikus-
pegia zen, nik uste, obraren eragile nagusia . Kartzelako istorio bat
kontatzen zenean, kartzela bera zen axola zitzaiguna, eta horren in-
guruan egileak era bateko edo besteko uste-musteak eta sentiberata-
suna erakutsiko zituen . Hemen, berriz (eta horretan bat datoz Garro-
ren eta Rodriguezen kontakizunak), bestelako gaiak dira ipuinaren
muina (bikote-kontuak askotan, edo komunikazio-arazoak), baina
pertsonaien inguniabarra gatazkak zipriztindua dago. Kartzela ager
liteke (eta kartzela agertzen da, ipuin batean baino gehiagotan gaine-
ra, bien istorioetan), baina asmoa ez da kartzela agertzea, istorioaren
funtsa ez da kartzelako bizitza, eta idazlearen helburua ez da kartze-
lari buruz pentsatzen duena agertzea: bikote baten gorabeherak izan-
go dira seguruenera narrazioaren muina, hirugarren baten presentzia
eta horrek sortzen dituen zalapartak, esaterako; pertsona horietako
bat giltzapean egongo da, ordea; hortaz, paisaia da kasu honetan kar-
tzela, koadroaren fondoa, bestela esanda .
Horrek, besterik gabe, indartsuago eta sinesgarriago egiten ditu

istorioak, galdu egiten baita lehengo egileek ohartuki edo oharka-
bean erabili olú zuten (genuen) pedagogismoa, moralismoa, kon-
bentzitu nahia. Ez dakit zenbateraino den hau jakinaren gainean eta
pentsatu ondoren erabakitako jarrera literario baten emaitza, edo
halabeharraren ondorioa ; esan nahi baita, norberaren bizitzan horre-
lako inguruabarrak egokituz gero, normala ere badela zertzelada
horiek gero zure literatur lanetan agertzea, naturaltasunez, horren
bila ibili heharrik izan gabe. Dena dela, literatur lanak egilearen bio-
grafiaren arabera azaltzea errazkeria da, eta inporta duena testua
bera da : kasu honetan, ipuin-bilduma eder eta iradokitzaile parea .
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Gatazkaren kontu hori argitu eta gero, gisakoa izango da liburu
bakoitzaz bi hitz esatea, labur bada ere. Eider Rodriguez kontalari
trebe ageri zaigu bere lehen liburu honetan : ipuinaren erritmoa, egi-
tura, tonua eta hitzen doinua izugarri ongi menderatzen eta zain-
tzen ditu . Bai estiloan, bai gaietan, bariazioa bilatzen du, eta esperi-
mentazioa ere bai : azken hori izan liteke egile berri eta zorrotzaren
(exijitzailearen) bilaketaren ondorio naturala, edo esperimentazioa-
ren beraren aldarrikapena ere bai (azken aldian denok ere oso klasi-
ko eta burgesturik gaude geure gustuetan, eta harrigarriak gertatu
zaizkigu hemengo zenbait ariketa zail) . Giza harremanak dira ia beti
istorioen gaia, harreman zailak (noiz izan dira errazak?, galdegin
lezake baten batek; edo: zailak ez balira non legoke istorioa ?) ; per-
tsonaien izaera osatzen, berriz, egiazko lana egin du, arazotsu eta
konplexuak baitira (batzuk erotasunaren mugan edo haren menpe-
an), baina denenganako hurbiltasuna ageri du Eiderrek, zinezko
idazleari dagokion legez. Kokaleku postmoderno samar eta kosmo-
politak bilatu ditu ipuin batzuetan; beste batzuk, aldiz, Euskal He-
rrian gertatzen dira, eta horietan agertu ohi da lehen aipatu dugun
paisaia .
Lander Garroren kasuan, testuetan agerrarazten duen jendeareki-

ko sentipen hurbila aipatuko nuke, enpatiazko eta ia maitasunez-
koa, egileak berak bai pertsonaiekin, bai sortzen dituen hitzekin ere,
bat egiten duela sentiarazten baitizu . Hizkera berri bat bilatzen du
Garrok, kontzeptu erabili eta gastatuetan ez erortzeko (sexuari bu-
ruz hitz egitean, adibidez) . Bere saiatze horren partaide egiten du
irakurlea ere : gauzak sarritan erdizka kontatzen dizkigu, beste erdia
geuk osatzeko; pentsatzera ere eraman nahi gaitu irakurleak, ez le-
rroen gainean irristatze soilera . Argigarria da, jarrera horren ikuspe-
gitik, aitorpen gisako sarrera, errazkerian eta topikoan ez erortzeko
aldarrikapen zintzoa . Horren emaitza, batzuetan eder eta hunkiga-
rri egiten da, eta beste batzuetan irregular antxa eta apur bat uler-
gaitza. Militantziaren inguruko istorioak dira gehienak (ezin aipatu
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gabe utzi halere familia-harremanen garrantzia), eta ikusmolde asko
erabili arren, konstante moduan ikus liteke (lehen aipatu dugun na-
turaltasunaz gainera), inoiz ez dela militantzia horren arrazoiez hitz
egiten : izan liteke beharrezkoa ez delako, komeni ez delako, edo ine-
fablea delako, esanezinezkoa . Arrazoiak-eta aipatuz gero istorio ide-
ologikoegiak gerta zitezkeen agian, baina deigarria egin zait nola-
nahi ere .
Aipamen labur bana egin dut . Dozena pare batetik gora istorio di-

ra guztira, eta hainbat gogoeta pizten dizkizu bakoitzak, ezin hemen
zehatz-mehatz komentatu baina . Irakurlearen esku uzten ditut, ba-
da, merezi dute-eta .

Beasainen, 2004ko irailaren 11n
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Tere Irastortza

Arantxa Urretabizkaia :
aspaldi espero genuelako sekula
bakarrik utzi ez gaituen idazlea .
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TERE IRASTORTZA

Arantxa Urretabizkaia: aspaldi espero genuelako sekula
bakarrik utzi ez gaituen idazlea

1947an Donostian jaiotako hondarribiarra sen-
titzen da Arantxa Urretabizkaia . Ikasketa-ar-
loan ere jaioterriarenean bezala egin zuen
bere aukera, izan ere, garai hartako familia
pobreetako neskentzako zegoen patuari au-
rre egiten asmatu baitzuen . Beti jakin izan
omen zuten mutilek ikasi eta neskek ofizio
bat izango zutela . 13 urte zituela, Idazkari
ofizioa ikasten hasi zen eta 16 urterekin bu-

lego batean lanean ari zelarik hasi zen bestelako ikasketak buru-
tzen. Batxilergorik ez zuenez, garai hartako "Ingreso de bachiller"
egiten hasi behar izan zuen. Gerora Ospitale Probintzialeko eri-
zain izan zen 8 urtez, eta garai berean Historiako Lizentziatura
egin zuen Bartzelonan. Ospitalean lanean ari zela, hainbat kome-
ria izanda atera zuen karrera hura. Kazetaritza egiten ere hasi zen
aipatu alorreko lanak egiten ari zelarik, baina laugarren urtean
utzi egin zuen .
Gazte indartsu baten aurreneko urratsekin heldu diogu gure

arrastoari, eta baita euskal literatura modernoaren lerro bati ere,
A . Urretabizkaia idazle-ofizioan nola trebatu zen galdetuz .

•

	

"Lur" izan zen, beraz, zure lehen lokarria euskalgintza eta li-
teraturarekin, ala ?
Lur niretzat oso esperientzia ona izan zen; onegia izan zela ere esan-
go nuke, lehenengo maitasuna onegia izaten denean bezala, gero
berriz gertatuko ez ote den zalantzarekin geratzeko moduan utzi
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ninduen . Ni orduan jabetu ez arren, pertsona normal bat bezala tra-
tatzen ninduten eta hori apenas gertatu zait gero. Taldeko beste edo-
nor bezalakoa nintzen, Gabriel Aresti nirekin pittin bat paternalis-
tago bazen ere. Adinagatik, edo agian neska nintzelako . . . Baina ge-
roztik deskubritu dut nirekin paternalista izan daitekeela 22 urteko
ikasle gazte bat, gertatu izan baitzait . Paternalistarena ez doa adina-
rekin. Bestela oso ondo . Ni beste mundu batetik nentorrela ere esan
daiteke, euskalduna bai baina apenas bainengoen alfabetaturik . Lur-
ekoekin, Ramon Saizarbitoriarekin eta hasi nintzen . Lehenengo Ra-
mon ezagutu nuen, honek antzerkia egiten zuen frankismo garaian
eta lehenengo, horretarako kontaktatu ninduen, baina hor ezetza
eman nion . Geroago, talde batzuk osatu nahi zituzten, interesen
araberakoak. Dozena erdi bat edo sortu ziren . Bakoitza sei-zortzi
lagunekoa, eta hizkuntzaren inguruko bilerak egiten genituen .
Gure taldean defendatzen genuen euskaraz edozein gauza egin
zitekeela, beraz, ingeniaritza ikasten ari zenak bere arloko liburu
bat egingo zuen . . . Hilabete pare bat pasa eta talde haiek desegin
egin ziren. Gure taldean ni bakarrik geratu nintzen, inor ez zen
bileretara joaten eta orduan beraien bileretara joateko aukera
eman zidaten .

• Garai hartan soziologiaren inguruko gauzak ere egin zeni-
tuen. Horien berri, ordea, ez da zure bibliografian eman ohi iza-
ten .
Baita soziologia ere, tokatzen zena . Mendebaldeko Ekonomiaren
Historia egin genuen, Ramon Saizarbitoria ekonomista zen. Honk
eskema bat zuen, atal zehatz bati buruz zer irakurri behar nuen esa-
ten zidan, nik irakurri, azpimarratu eta euskaraz laburpen interpre-
tatzaile bat egiten nuen eta gero Ibonek zuzentzen zuen. Horrela
idatzi genuen liburua. Nik ez nekien tutik ere ekonomiaz, baina Ra-
monek esaten zuen nik ulertzen baldin banuen, ulertzeko moduan
adieraziko nuela eta ez zela hainbeste jakin behar.
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• Euskara batuak hizkuntzari buruz sortutako aurreneko buru-
tapenetan murgildurik ekin zenioten idazteari . Hala ere, zure
nobelagintzan agertzen den hizkuntza-hautapenak, hausnarketa
pertsonal baten ondorio dirudi .
Bakarka egin dudan hausnarketa da, zeren eta handik aurrera, ez
dut izan talderik . Astean behin elkartzen ginen, Axular irakurtzen
genuen eta honi erabileraren inguruko konstante bat harrapatzen
genion bakoitzean arau gisa hartu eta ikasi egiten genuen. Hor bu-
katu zen nire esperientzia, gainerako hausnarketa bakarka eginda-
koa izan da . Nik halako batean erabaki bat hartu nuen; nik ez nuela
hizkuntzaren alorrean lan egin nahi eta gainera iruditzen zitzaidan
gehiegi urrundu ginela euskara soziologikotik. Orduan ezinbeste-
kotzat jo nuen ardatz hori, zeren batuan argitaratzen ziren lehenen-
go gauzak ziren . Ahal izan genuena egin genuen, baina niretzat his-
torian gehiegi oinarritua zegoen eta ez hizkuntzan .

• San Pedro bezperako horretan nabaritzen zaizu gehiago hiz-
kuntzan Axularren eragina ; gero Zergatik Panpox-etik aurrera
oso markatua da aldaketa.
Ez nuen sekula pentsatu, baina datetan kointziditzen du . Nik or-
duan zera esan nuen: ni ez naiz hizkuntzalaria eta nik nirea erabili-
ko dut. Gero, arazoak izan ditut horrekin. Kontrako beste joera bat
dexente zabaldu dela iruditzen zait, eta joera horri nik "Euskara-
keria" deitzen diot. Zenbat eta korapilatsuago orduan eta jasoagoa
dela iruditzen zaigu . Nik hizkuntza ahal dudanetan jasotzen dut eta
ateratzen zaidan bezala idazten dut . Ez dut inoiz hiztegirik erabil-
tzen idazterakoan, gero bai, ortografia nola den jakin behar badut
edo aditza nola den . . .

• 1980ko hamarkada-hasieran irakurtzen eta idazten genuenon-
tzat, niretzat bederen, artifizial antzekoa zen euskara. Baina zure
idatziak irakurtzean oso hizkuntza bizia bilakatzen zen. Gerora
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beste gauza batzuei eman zaie garrantzia eta uste dut ez dela oso
ondo baloratu hizkuntza-hautapen hori .
Hautapen bat izan zen bai . Ez dut sekula honetaz hitz egin, lehe-
nengo aldia da hau aztertzen dudala baina bai, egia da . Nik uste dut
gure artean, jarrera politikoa eta hizkuntzarekiko jarrera ez datoze-
la bat . Esan nahi dut; batuari kontra egiten ziotenak eskuinean zeu-
den eta aldiz ezkerrari hizkuntza populista bat zegokion. Ezker
abertzalearen inguruan zegoena joera populista ez, kultista zen eta
kultistak, eskuinekoak izan behar zuten. Jarrera politikoan eta hiz-
kuntzarekikoan nik beti ikusi dut kontraesan hori.

Euskararen gorabehera horretan, halako batean esan nuen ; baina
nora goaz?, eten izugarri bat egin dugu irakurlearekiko, irakurle
gaixoak. Baina hori nire kabuz egin nuen, horretara inork aholkatu
gabe .

• Lehen esan duzu Lur izan zela zure talde bakarra. Gero Tal-
derik gabeko sorkuntzak ez al du hein batean, zure irakurketan
eraginik izan? Euskal Herriko idazle askok izan dute beren tal-
dea eta nobela bakoitza idazten zutenean, metaliteratura antzeko
bat osatzen zuten egindako lana balioztatzeko . Zurekin -nire ar-
tean pentsatzen dut, emakumea izateagatik ere ez ote den gerta-
tu- ez da horrelakorik ezagutu . Talderik ez edukitzeaz gain ze-
rorrek ere babestu duzu nolabait zeuk zure literatura, interpreta-
tzea, eta horren guztiaren ondoren, iruditzen zait, ez ote den kri-
tika-lan seriorik egin, ez?
Ez, ez da kritikarik egin . Orain egiten ari naizenean ere horretan ari
naiz . Ni eskoletara joaten naizenean beti esaten dut liburu bat idaz-
tea edo poema bat egitea, amets bat egitea bezala dela; nire ametsa
hau da . Gero amets horrek zer esan nahi duen jakiteko aditu bat
behar duzu, psikologo bat kasu. Nik gauza gehienak egiten ditut
iruditzen zaidalako, baina ez ditut interpretatzen . Gauza batzuk
aurretik pentsatzen ditut baina beste batzuk atera egiten dira .
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Nik aire epailea Ibon Sarasola dela erabaki dut eta lan guztiak be-
rari pasa izan dizkiot. Baina bai, nik bolada luze batean sentitu izan
dut literaturaz hitz egiteko interlokutorerik ez edukitzea . Baina era
berean, horrek outsider bat bezala sentiarazi nau eta distantzia eman
dit, aje askotatik libratu nau . . . Gerora elkarrizketak egitea eta besteak
niri egitea ere tokatu izan zait, eta ofizio askotan egotea. . . Horrek lite-
raturarena erlatibizatzen lagundu dit . Zu ETBko kazetariekin egoten
bazara, haiek esaten Bute ETB izugarria dela, eta euskal literatura
berriz, kaka zaharra. Aldiz, idazleekin egonda, bestea dela kaka dio-
tsue, abeslariek, era berean beste gauza bat irizten dute . . .

INTERPRETATU NAHI EZ DENAREN INTERPRETE .

• Zu nobela idazten hasi zinenean beste inork ez zuen horrela
idazten eta zuk esan duzunaren arabera Zergatik Panpox-ek eta
apenas izan zuten kritikarik .
Nik nire hausnarketa bidean egin nuen . Lehenengo argitaratu nituen
gauzekin ez nuen pentsatu emakumea edo gizona nintzenik eta ez zi-
tzaidan problematika hori burutik pasa; hala ere, Ramon Saizarbito-
riak sasoi hartan Simona deitzen zidan broman. Nik ez nuen lotzen
gauza bat bestearekin, gero entzun nuen hori eta irakurtzen hastean
esan nuen; eta orain zer egin behar dut nik? Ezin dut idatzi ateratzen
zaidan bezala, orain jada emakume batek bezala idatzi behar dut,
Orduan blokeatua gelditu nintzen denbora luzez . Teorizazioa beran-
duxeago etorri zen eta teoria asunto hauetan asko aldatu naiz . Bai,
orain ez ditut defenditzen lehen defenditzen nituen gauza asko baina
oso mantso eboluzionatu dut; ez neukan zeinekin kontrastatu, ez ba-
da Maiterekin, edo . Ez hori eta ez literatura . Nik bizitza orekatua dau-
kadala sentitzeko, ez dut idatzi behar, baina lan egin behar dut, nire
inguruan ondo egon, kezka handirik gabe, eta talde-lana . Bestela zer-
bait faltako balitzait bezala sentitzen dut. Euskararen alorrean ahal
dudanetan eta emakume gauzetan jarduten dut .
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Literatura erotikoaz hitz egiteko, euskal emakumeek idatzitako
gauzak irakurtzen ziren; zureak, Amaia Lasa-renak, Maddi Peyot-
enak. . . Urteekin ordea, konturatu naiz, emakumeek amodioaz hitz
egiten zutela, baina idazten zutena ez zela gizonezkoek literatura
erotikoa deitzen zutena . Sexua agertzen da, baina ez dago deskrip-
zio esplizitu edo anatomikorik . Hauen helburua norberaren aur-
kezpen bat da. Orduan, Mikel Lasak eta Mikel Arregik poesia idaz-
ten zutenean, Gabriel Arestirengandik urruntzen ari ziren eta nola-
bait literatura sozialetik urrunduz, poesia intimoago edo sinboliko-
agoa bilakatu zuten. Amodioa atseden-toki bat zen, baina ez ema-
kumeentzako . Ez Arantxaren poema-liburuetan ( San Pedro bezpe-
raren ondokoak, Maitasunaren magalean) ez ipuin-nobeletan .

• Zergatik Panpox-en ez dago atsedenik, amodioa bai baina
beste era batekoa. Amodioaren tartean umearen gaia ere agertzen
da . Orain nola ikusten duzu hori?
Ez dakit, nik umeei buruz idatzi nuenean ez neukan umerik, antze-
ko esperientzia bat nuen. Niri gainera gaiak bizitzatik ateratzen
zaizkit . Nik Franco hil zenean igarri nuen lehenengo aldaketa zera
izan zen; nire inguruko bikote guztiak desegiten hasi zirela . Gizonek
aide egiten zutelako banatzen ziren denak. Hori zen niri iruditzen
zitzaidana behintzat eta lagunak etortzen zitz aizkidan beren penak
kontatzera, sasoi hartan nik ez baineukan bikote-kiderik . Hori zen
inguruan zegoena. Orain kontatu behar barra istorio hori, ez nuke
inolaz ere horrela kontatuko, beste gauza batzuk jarriko nituzke
aurretik. Momentu bakoitzean ahal duzuna hartzen duzu bizitza-
rengandik eta batzuetan gauza batzuk ez dituzu ikusten . Niri gai
guztietan heterodoxo sainar sentitzea gustatzen zait baita feminis-
moaren gaietan ere . Feminismoak korronte asko izan ditu . Nik guti-
ziarik izango banu, honako hau litzateke ; ikustea, nigan, Rosa Mon-
terorengan edo genre belaunaldiko beste emakumeengan nola al-
datzen diren gaiak zahartzen garen arabera . Nik orain esku artean
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daukadana zahar batzuen ingurukoa da, eta ez da kasualitatea . Ga-
raian garaiko kezkak azaltzen dira.

• Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik libu-
ruan hiru amodio-istorio triste bildu zenituen . Hala ere, bere tris-
turan ez dirudite tragikoak, pertsonaiek itxaropenari eusten dio-
telako? Zer iruditzen zaizu?
Emakumeoi askotan gertatzen zaiguna da besteen bidez bizi nahi
dugula, eta besteengana bideratzen ditugula guk geure kabuz egiten
ez ditugun gauzak . Hori egia da, eta oraindik uste dut, harritzen
nahiz baina egia da, horrela dela gazte-jende askorentzat. Ez dut esa-
ten proiektu komun bat egin daitekeenik, askotan emakumea sartzen
da gizonaren proiektuan eta bere ametsak gizonaren ai-nets bilakatzen
dira, gero umearenak eta gero. . . Desplazatu egiten dugu seguru asko
eta pentsatzen dut denek desplazatzen dutela . Gertatzen dena da,
amodioa esaten dugunean, amodioa bikote- maitasuna kontsidera-
tzen dela, amodioa mugatzen duzu, baina maitasun-klase asko daude
eta bikote artekoa ez da bakarra eta ez da inportanteena .

•

	

Hurrengo nobelan, Saturnon gizonezko bat hartu zenuen pro-
tagonistatzat .
Bai, gizona hautatzearena propio egina zegoen. Behin Verines-en
lagun batzuk elkartu ginen eta hirurok erronka bera genuen une
berean, protagonistatzat gizonezko bat zuen nobela bat egin nahi
genuen. Elkarri egindakoaren berri ematekotan geratu ginen . Batek
pertsonaia hermafrodita fantasioso bat egin zuen, beste batek buel-
ta eman eta protagonista emakumea egin zuen eta nik ere egin nuen .
Nire buruari gauzak aide edo kontra direla frogatu diot baina inork
ez du esan gizon hori gizon bat ez denik. Beste gauza bat da etxera
eramango zenukeen edo ez, baina gizon bat da. Egindakoa egina
dago. Orain ateratzen zaidana egingo dut eta ateratzen zaizkidanak
emakumeen istorioak dira .
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• Koaderno Gorria-n izenik gabeko pertsonaiak dira gehienak
baina baita Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik
liburuan ere, narratzaileak badu izena baina . . .
Niri izena jartzea oso zail egiten zait. Izenek ere aldaketa handia izan
dute . Koaderno Gorrian umeak Beñat du izena, izen hori duelako gure
mutilaren lagunik handienak. Izen hori naturala iruditzen zait . "L"k
bazeukan izena, hasiera batean Laura bezala idatzi nuen, gero pentsa-
tzen jardun ostean Leire jam nion, eta azkenik klandestinitatean geun-
dela eta L . jarri nion. Izenari ihes egiteko modu bat ere izan zen .

• Pertsonaien pentsamenduez baliatu ohi zara hari narratiboa
eramateko, eta aldi berean, sentimenduak eta sentimentalkeria
nahastu nahi ez bazenitu bezala, pertsonaia eta narratzailearen
artean beste pertsonaiarik ere bilatu ohi duzu; narratzailea kuku-
ka nahi ez bazenu bezala .. .
Lehenengo pertsona kontatu liteke barrutik, Zergatik Pan pox egina
dagoen bezala, baina batzuetan egiten da beste fikzio bat; beste nor-
baitek irakurriko duen gutunbat. Nik urteekin beste gauza bat ikasi
nuen; idazle handiek ez dituztela beti trama zailak erabiltzen .

•

	

Beraz, lehenengo pertsonan idatzi arren ez da idazketa libre,
surrealista .
Irakurleak uste du lehenengo pertsonan idatzitako zerbait irakur-
tzen duenean, sarrailaren zulotik beste norbait begiratzen ari dela .

• Zure pertsonaiek ere oroitzapenak sailkatu egin behar izaten
dituzte idazten hasi aurretik, esan nahi duten horren aurretikoa
gogorarazteko batzuetan, besteetan erabaki egin behar dutelako
gutunean zer adierazi,.. . beraz, ez da bakarrizketa librea esan ge-
nezakeena. Oso kontzienteak ere badira, hein batean, bakar-hiz-
ketak edo gutunak darabiltzatenak .
Bai, nik horretaz asko pentsatzen dut . Norekin ari zaren, nola . . . bai-
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na nik gauza gehienak burura etortzen zaizkidalako egiten ditut .
Liburu batzuetan jakin izan dut non has¡ eta non bukatu, baina gero
ez da horrela izan . Amaiera aproposa bilatzea korapilatsua gertatu
izan zait. Saturnon adibidez banekien non bukatuko zen .

•

	

Eta besteetan bazenekien non bukatuko zen?
Saturnon bai, baina Koaderno Gorrian ez . Koaderno Gorria, koaderno
bat zen, hori bakarrik eta gero etorri zitzaidan mezularia . Denbora
behar dut nobela bat idazteko .

LITERATURAZ ETA EUSKAL LITERATURAZ

Arantxa Urretabizkaiak bere liburuei buruz asko ez hitz egiteaz
gain, euskal literaturaz ere ez du askotan hitz egin. Erreparoa ba-
lu bezala.

• Orain, ez oso aspaldi, zure zutabeetako batean esan duzu hil-
dakoei, hil ondoren eskaintzen zaizkien hitzek bizi zirela esanez
gero, bizitzeko makulu handiak izango zitzaizkiela bizidunei .
Idazleei ere idatzi dutenaz adina galdetu beharko genieke bizi-
tzen lagundu dieten hitzei buruz, goi eta behe txundituta utzi
dituzten liburuez .
Bai, jarri ditzaket hainbat liburu mugarri gisa, bai. Simone de Beauvoir
eta bere autobiografia batez ere. Lehenengo autobiografia irakurtzean
sekulako inpaktua egin zidan eta denak jarraian irakurri nituen, siste-
matikoki. Beste behin gerraren inguruko literatura irakurtzeko haizeak
eman zidan eta Mercé Rodereda-rekin topo egin nuen. Horrek hizkun-
tza arruntaren eta poetikoaren arteko bide batzuk ikertzen lagundu
zidan . Patricia Highsmith-ek ere bai, dudarik gabe . Euskal literaturan
Ramon Saizarbitoriaren Lurpean, Hanuiika pauso. . . Sarritan pentsatu izan
dut Ramonek egiten duena maila altuko sukaldaritza dela eta ni sukal-
dean zaletua eta on xamarra den etxekoandrea naizela .
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• Beharbada Saizarbitoriarenak oso pertsonaia singularrak dira,
baina zuk berriz, kotidianoak, egunerokoak, eta aldi berean se-
kula izan ez diren gauzak azaleratzen dituzu. Plantxatzen, edo be-
sapeak usaintzen . . . Hor al dago ezberdintasuna?
Beno, agian bai . . . Ni saiatzen naiz jende normala bilatzen .

•

	

Nola irakurtzen duzu; egileka, gaika.. .?
Oso sistematizaturiko boladak izan ditut, joera hori badaukat . Koa-
clerno Gorria baino lehen, Estatu Batuetan egiten den nobela beltz
berri bat irakurri nuen bolada batean, Suedian ere egiten da, orain
konturatu naizenez. Emakumeen lanak ere bai, baina orain suerta-
tzen zaidana irakurtzen dut . Uda honetan bost nobela irakurri ditut
eta guztiak suediarrek idatziak izan dira .

•

	

Eta irakurle baten ikuspegitik nola ikusten duzu oraingo eus-
kal literatura?
Ez daukat ideia orokorrik . Beharbada hau izango da gure historia
osoan momentu bakarra hain belaunaldi ezberdinak martxan gau-
dena eta horrek aberastasuna ekarri beharko luke, ikuspuntu des-
berdin asko . . .

Bestalde, orain gazte-jendeak baditu erreferenteak, guk ez geni-
tuen, aurrera begiratu eta ez zegoen inor. Egun badaude . Oraindik
uste dut emakume askori kosta egiten zaiela ausartzea. Idatzi bai,
baina idatzitakoa besteei interesatuko zaiela pentsatzearen ausardia
falta da . Erreferenteen kontua oso inportantea da. Hala ere ez da oso
mundu erraza .

• Belaunaldi asko gara aldi berean idazten ari garenak, baina
lehen aipatu bezala garai batean batua oztopo izan bazen orain
zer dira oztopo, norberaren interesak?
Nik ez dut sekula liburu-kritika egingo, baldin eta gustukoa ez ba-
dut. Ez nintzateke sentituko autoritatearekin lankide baten lana kri-
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tikatzeko. Beste gauza bat da besteek egiten duten edo ez . Nil< X-ri
buruz gustatzen zaidala esan edo isildu egiten naiz . Nik epai lana
egiten dut . Gauza bera da, baina ez da gauza bera nik berari ez bai-
tiot zuzenean ezer esaten, nik sari bat ematen diot .

• Emakume idazle papera zeure gain hartzea egokitu zitzaizun .
Emakumeek idatzitakoaren gafa nola tratatu behar da, monogra-
fikoki? Hau da, emakumeek idatzitako poesia orokorrean hartu
behar da, ala edozein gai hartu eta emakumeak gai horri buruz
egindakoa aipatu?
Nik uste dut azkenekoa dela bobea . Baina gauza asko dago azter-
tzeko. fende asko hasten da idazten bailla beste jende asko ere mer-
katura bidean galtzen da, hots, denak ez direla argitaratzera iristen .

•

	

Ez al zaizu iruditzen idazle profesionala irits daitekeela bera-
ri interesatzen ez zaion literatura egitera?
Niri aukera emango balidate edo kazetaritza edo urtean liburu bat ate-
ratzeko konpromisoa hartu beharra, nik seguru asko ez nuke bat edo
bestea aukeratu nahiko ez eta bat edo bestea utzi ere . Niri biak gusta-
tzen zaizkit, baina bizitzeko bi modu oso ezberdin dira . Niretzat litera-
tura idaztea banura begiratzea da gehienbat, historia barruan daukat
eta handik atera behar dut . Kazetaritza, elkarrizketa bat edo erreporta-
je bat, guztiek ikustea da, eta lanean ere, beste batzuekin egotea . Horre-
gatik, ez nuke nahi literaturatik bakan -ik bizi, denbora guztian barrura
begira egoteko . Niretzat literatura askatasunaren bidea da .

Liburu bat ez omen da bi aldiz modu berean irakurtzen, eta ida-
tzi ere ezberdin idazten dugu. Hala ere, soziologikoki esan deza-
kegu, hein batean, idazten hasi zinenean, irakurleak eta idazleak
gazteak zirela. Orain, berriz, era guztietako irakurleak ditugu, eta
badirudi, irakurle gazteentzako bakarrik idatzi behar dugula, ala?
Nik uste dut zentzu batean burua ere pixka bat galarazi digutela .

87



Guk jakin behar duguna da gutxiengo batentzat ari garela . Eus-
karazkoak gutxiengo horretatik, hemen irakaskuntzak pisu handia
duelako ateratzen gara . Horregatik nahiago dut nire burua kazeta-
ritzan bortxatzea. Ni artisaua kontsideratzen naiz eta saiatzen naiz
gauzak ondo egiten, baina ez naiz batere artista sentitzen. Baditut
tenperamentu artistikoak inguruan eta badakit bereizten, nik ez
daukat inongo tenperamentu artistikorik .

ITZULPENEZ, IRAKURKETAZ ETA BESTE HAINBAT ITZU-
LINGURU

• Zure liburuak itzultzen aurrenekotakoa izan zinen, Zergatik
Panpox esaterako. Orain, beste gai batera pasatuz, Euskal Idaz-
leen Elkartean alor horretan zer eginik badagoela ondorioztatu
dugu. Nola ikusten duzu zuk hori?
Nik nire kabuz egin dut dena Koaderno Gon ira arte . Koaden zo Goo-ia Elkar-
ek atera zuen denbora dexente pasa ondoren . Alfaguarak ere Saturno
atera zuen erdaraz . Niri gaia interesantea dela iruditzen zait eta uste dut
izandako esperientziak onak direla oro har. Hemen ondo joan diren gau-
zak ez dira gaizki joan kanpoan, eta horrek neurri bat ematen dizu.

•

	

Gerta al daiteke espainierara edo ingelesera itzultzea euskaraz
egiten denari itzal egitea bezala izatea?
Oraindik uste dut ez dagoela egoera hori normalizatua . Bada garala
horretarako, zeren eta Bernardo Atxaga eta Unai Elorriaga bi "boom"
dira eta baia Ramon Saizarbitoria, Anjel Lertxundi, e .a . ere, beste hiz-
kera batekin . Bada garaia pentsatzeko, beraiek ere hemen zerbait aur-
kituko luketela .

• Gazte-literatura eta poesia idatzi arren, ez duzu jo haur-literatu-
rara sekula, nahiz eta zure idatzietan semearen figura maiz agertu .
Ez. Umea txikia zenean ipuin asko kontatzen nizkion, eta denak as-
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matuak ziren. Nik literaturarako oso denbora gutxi daukat eta nahi
dudana jartzen dut libre sentitzen naizelako. Bestean berriz, behartu
egin behar duzu pixka bat eta horretarako badut nik beste alor bat .

IDAZLE BATEN LANBIDEAK

• Idazle bati elkarrizketa egiten ari naiz, baina beharbada elka-
rrizketatuaren jakinduriaren aholkulari jarraitzeko, zein lanbide-
rekin aurkeztea nahi duen galdetu beharko nioke . Kontua da, ka-
zetaritza eta zinemagintza ere lanbide izan dituela eta dituela . Zi-
neko gidoigile ere izan zara, zer moduzko esperientzia izan zen
hura?
Bai, baina txiripaz . Nik zorte handia izan dut, momentu apropose-
an tokatu zait. Niri bakarrik ez, Euskal Herrian jende gehiagori ere
bai . Izan zen une bat non, euskaraz jakitearekin izan zintezkeen
kazetari, bikoiztaile, aurkezle . . .

•

	

Aurkezle ere izan zinen?
Bai, aurkezle-lanetan ere aritu nintzen ETBn bi urtetan. 1985ean egin
nuen, Gaztetandik izena zuen eta eskoletan eta ibiltzen nintzen . Gi-
ro horretan nenbilela eskaini zidaten zineko lana . Bitan eskaini eta
bietan egin nuen. Baina ez zait esperientzia gustatu eta gainera zine-
aren mundua izugarri aldrebesa da, etxean badaukagu bat eta nahi-
koa da . Oso berezia da, jendeak agian bi asterako, se¡ asterako lana
izaten du, gero berriz lank ez . . . Horrek oso giro estresatua sortzen
du nire ustez .

•

	

Eta Albaniaren konkista?
Prokuktoreak etorri ziren eta tratua egin genuen baina hitzartutako-
tik oso ezberdina izan zen, zuzendariak nabi izan zuena egin zuen
eta nik egindakotik komeni zitzaiona hartu zuen, gainerakoa baz-
tertu egin zuen .
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• Eta Zergatik Panpoxen esperientzia?
Ordurako ikasi nuen. Zuzentzeko aukera izan nuen, Anjel Lertxundik
egin zuen bezala, baina nik ez nuen ofizio berri bat ikasi nahi . Gerora
ikusi dut filma eta gauza batzuk pentsatu izan banitu lanean ari nin-
tzela, ezberdin egin izango nituzkeela. Harez geroztik ez dut beste es-
kaintzarik izan. Nik kazetaritza gustura egiten dut, gustatzen zait.

•

	

Zinema-teknikek ere badute nolabaiteko sarbiderik zure ida-
tzietan .

Bai seguru asko. Nik intuizioarekin lan egiten dut, baina doinu bat
bilatu behar izaten dut . Eta halako batean jakiten dut zein doinu
behar duen liburuak . Istorio bat kontatu nahi dut eta gero erabaki
egin behar dut istorio hori nola kontatu . Zineak oso ondo erakusten
du pertsona batek zer egiten duen, zer esaten duen . Zer pentsatzen
duen eta zer sentitzen duen, ordea, nekez . Zinean lan egin dudanez,
handik ateratako hausnarketak dira hauek. Hori da literaturak
eman dezakeena; zineak eman ezin duena. Hori da gainera, niri, in-
teresatzen zaidana .

• Elkarrizketa dela eta, aldizkarirako argazki bat behar dut. Ho-
nako honetan landareen inguruan zaude, zer dira landareak zure-
tzat? Zure liburuetan behin eta berriz hitz egiten duzu loreen bi-
dez.
Ni landare-maniakoa naiz. Horretan bai, horretan pixka bat artista
sentitzen naiz. Nik behin Monserrat Roig-en nobela bat irakurri
nuen eta elkartu ginenean esan nion; Adelfen usaina deskribatu
zuela baina hauek ez zutela usainik . Berak ez zuen sinesten baina
gero arrazoia eman eta, usainik ez zutela baina pozointsuak zirela
esatera gerturatu zitzaidan . Hor arrazoia zuen . Sarrionaindiak "Ka-
melien usainpean" idatzi zuen baina kameliek ere ez dute usainik .
Loreek garrantzi handia dute niretzat . Nik landareek edo zuhaitzek
zein izen duten jakin behar dut, kosta ahala kosta jakin ere .

9 0



• Zutabeak idazten dituzu aspaldian, baina idatzizko prentsan

elkarrizketa ugari egindakoa zara, eta Rikardo Arregi sana ere ja-

so zenuen elkarrizketa haiengatik . ..

Bolada batean egin nituen baina nik ez dut iniziatibarik hartzen. Ni-

ri Zabalik-erako elkarrizketa laze batzuk egiteko aukera eskaini zi-

daten. Bukaeran ordea, nik esan nien nahikoa nuela . Sekula ez diot

inori esan elkarrizketarik nahi al duen, niri etorri egiten zaizkit, ez

dut nik iniziatibarik hartzen . Elkarrizketena azkenerako lan asko

zen .

Elkarrizketak hizpide amaitutzat eman dugu gurea. Tarte bat

hartuta, hori bai, ondo esanak ondo hartu eta gaizki esanak bar-

katzeko eskatzeko. Baita aitorpen bat egiteko ere . Izan ere, elka-

rrizketa honetan hiru lagunek hartu dugu parte . Arantxa Urreta-

bizkaiak, elkarrizketatzaile aparta izanik galdetzailearen bideak

erdi-urratu zituena; ni neu, honako hau egiten duen hirugarren el-

karrizketa izanagatik, A . Urretabizkaiari bigarrenez egiten dioda-

na, eta Eneritz Gorrotxategi, gu bion arteko solasa, zuretzat, lau-

garren horrentzat, interesgarna izan dadin transkribatzen eta ann-

tzen aritu dena . Nire eskerrak Eneritz Gorrotxategiri .
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ITXARO BORDA

Jon Mirande :
Hour besoetakoa

Oraindik ere Haur besoetakoaz

Azken urteotan agerian biderkatzen diren pedofilia-afera ugariek
eraman behar gintuzkete Jon Mirande jatorri zuberotarreko izkiria-
tzaileak 1959 . urtean idatzi zuen Hour Besoetakoa nobelaren berriz
irakurtzera. Haurrekiko amodioaren elementu likitsak oro kausi-
tzen dira lan honetan, baina hau fikzioa da eta obraren sortzaileak
testuan zehar frankotan adierazten duen eran sinbolo bat . Erran ne-
zake, urrunago ikusiko dugun maneran, metafora bat dela . Haur
Besotakoa Nabokov-en Lolitarekin konparatu da anitzetan, aide han-
diak nabaritzen dira hargatik bi nobelen artean : Lolita, Theresa bai-
no ekileagoa da eta bere destinoa eskuetan atxikia du fermuki .
Haur Besoetakoa aspaldi irakurri nuen eta halako disgustu batekin

geratu nintzen bururatzean . Neure lagunek ez zuten aise jasaten
(patitzen) liburuan emazteek pairatzen duten tratamenduaren kon-
taera. Artikulu honen ontzeko berriz ekin diot leitzeari, behialako
gohaindura bazterturik . Aitortzekoa dut liburuko bost kapituluak
ura bezala edan ditudala, istorioan gurutzatzen diren pertsonaiak
beren traketsean hunkigarriak direla eta azkenean, nobela hau aza-
leko blasfema guztien azpitik filosofiaz moralista dela, elitista eta
faxista . Eta, Haur Besoetakoa erromantizismo totalitarioaren altzoan
koka genezakeen nobela balitz?
Zergatik ez azpimarra goraki Jon Mirandek Parisetik euskara ba-

tuaren lehen muskilak lora araziz izkiriatzen duela, bere hizkuntzan
zuberotarraren aieruak nabaritzen zaizkion bitartean. Idazkera-mo-
ta hori soila eta funtzionala da, garai hartarako jadanik arraroa, eus-
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karadun guztiek ulertzeko modukoa . Hizkuntza izan daiteke, isto-
rioaren haria baino agian, Jon Mirandek euskarari egin zion oparia :
mintzaira eraginkorra, sotila . Gabriel Aresti, Lur argitaletxean publi-
katu zenean egin zuen aitzin-solasean ez zen engainatu, nobela hau
eukkara-mailan,1970 inguruko urteetako gure literaturaren berrizaleen
uhin berean sartu baitzuen: "Miranderi eskerrak, lizarditasunetik lherritar
eskolara hirugarren bide bat zabaldu zaio euskal literattiu ari : Lasa neba-ar rebak,
Peillien, Harzabal eta Sarasola lekulco . " Mirandek ez zuen bere lanaren za-
balkundearen eta famaren ezagupena dastatu, ezen ordukoz bere bu-
ruaz beste eginik baitzen Parisen, 1972ko Eguberri batez .
Pertsonaiak aipa ditzagun behinik behin . Izenik gabeko narratzai-

lea harrapatzen dugu, berrogei bat urte ditu eta emetzear doan hau-
rra ukitzen hasi eta sei egunen buruan ezkontzekoa da, eskualdeko
andere ponpox batekin . Therese hamaika udaberritako neskatxa da
beraz, gizon zohituaren amodioaren helburu, eta gaztetasuna ihes
doakiola sentitzen duen arau, mirail amilgarri . Isabela, ezkongaia,
emazte aberats eta konbentzioen errespetatzailea da, gizonaren jen-
darte arruntarekiko lotura bakarra irudiz gurasoak hil eta hauen
etxera aterbetzera etorriz geroztik . Etxea itsas bazterreko notable-
ohien gaztelu antzekoa da, sehi edo neskame batekin . Atso adin-
duak gizonaren familiakideak leial eta fidelki zerbitzatu ditu, deus
erran gabe, nahiz eta aldion, bere ikusmolde mutua ager arazten
duen, alegia Isabelarekiko ezkontza begi onez dakusala eta garatzen
segitzen duen Theresa eta narratzailearen arteko harremana erabat
alderantziz. Haur Besoetakoa giro hertsi eta itogarri horretan heda-
tzen da, eskandaluak premiazkoa duen kartzela ilun batean, hots .
Gizona alkoholikoa da . Edatea patologia latza zaio, Isabelen kon-

kistatzeko saihesten saiatzen den arren. Gurasoak istripuz zendu zi-
tzaizkionean Theresa etxera ekartzea erabaki duen narratzaileak,
gauez ferekatzera eta musukatzera joan aurretik vodka ausarki iren-
tsi behar du, Schuberten "amaitu gabeko" sinfonia entzunez . Theresa
itxuraz lo-gailuz emokatua, ez da ohartzen gizonak egiten dizkion
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laztan ahalkegarrietaz, ahalketuena narratzailea delarik noski . Ho-
nen urratsetan faltsukeria, maltzurkeria eta ezkutukeria agerikoak
dira : alkoholiko nazkagarriak ongiaren eta gaizkiaren mugen jaki-
mena galdu du, horditzearen erruz . Egoera horrek higuina hazten
du irakurlearen baitan, Theresa konplize isila dela baimentzen duen
arte. Alabama neskatxak ez ditu erremedioak hartzen . Gizonak uste
du, ilusioan baitirau, mundua tronpatzen duela, baina ez zerbitzari
zaharra eta are gutxiago Isabela ez dira petzero: badakite edo behin-
tzat susmatzen dute .
Jon Mirandek darabilen hizkuntza zehatza jartzen du nobelan

zehar emendatzen doan jokoaren menpe . Haw, Besoetakoa-n herrak
eta bazterrekobizi-ildoak neurriak baino haratago urratzeko desira
hilkorrak kutsatzen du gizona, bain garbia lelúatzen duen neska-
txarekiko maitasunagatik . Bolada berdinean gizon erdibituak gor-
dea eta denen ikusgarri izatea xede du, maitatua eta bertan hastia-
tua, lege sozialak hautsiz neskatxaz jabetzea, eta Isabelarekin ezkon-
duz, ingurunean indarrean dauden normak errespetatzea . Pertso-
naien arteko harremanak bikoitzak, anizkoitzak? eta nahasiak dira ;
bistakoa denez Jim Morrisonek abesten zuen bezala, inor ez da
honetarik sano aterako!
Bi gauza dakizkigu Jon Mirandetaz: batetik pentsamenduz, hori

hala deitzen ahal bada, biziki hurbil zela nazien ideologiatik . Eta
bestetik, egun guztiak funtzionario gisa higatu zituela, honek ar-
duradtrn zein maila apaleko chef de service (zerbitzuburu) dela-
koekiko jende-esklabutza zerbait dakarrelarik . Haur Besoetakoa ez
daiteke izan nobela autobiografikoa, eta balitz ere, bost axola, bai-
na segur aski bi elementu horien aldeko zein kontrako erreakzioz
izkiriatu hostoak ditugu eskupean, liburua errealitate dorpearen
mendekuz ekoitzia bailitzan. Erantsiz, denboraren ihes debaldeak
gizonarengan sortzen duen melankolia ikaragarria . Hor dauzka-
gu, Mirande nobela honen izkiriatzera bultzatu zuketen hiru itzal
garrantzitsuenak .



Haur Besoetakoa nobela azpatu egiten du maisu-esklabo lotura sa-
do-masokistaren ingumak. Gizonaren etxeko emazteekiko harrema-
na gisa horretakoa da : Isabela eta sehiarekin argiki menpekeria zita-
la da, mesprezuz eta gorrotoz josia. Sehia kanporatzen du eta Isa-
bela, zakur emaria bailitzan, odoleraino jotzen. Doako biolentziak
zurkaizten du pertsonaia horiekiko jauntxokeria . Biolentzia berdina
zuzentzen die aberatsei (burges handikoiak/Isabel) eta pobreei (pro-
letaria kontrola-ezina/sehia) gizona bestelakoa delako, aristokrata
bat, esteta bat lehen kapituluan dioenez . Bitxi da hargatik nola bai
Isahelarengandik eta bai sehiarengandik gaztigatuko lukeen oldar
bortitza espero duen, biolentzia zinezko bezain zilegizkoa dela bera-
rekiko segurtatzeko. Baina biak desagertzen dira buru-makur, gizona
bere sentimendu hutsalen aurrean, hobendun eta bekatoros abando-
natuz. Barneko biolentziarekin jokatuko lukeen urne sufritu eta hera-
bearen antzera dabil nobela honetako narratzailea .
Theresarekin daukan maisu-eskiabo haria ezberdina da, hein ba-

tean baikorragoa . Theresa walkiria txikia jostailua du, maisu lehia-
korrak haren orotariko irakasle bilakatu nahi du, kanpoalde zikina-
ren aztaparretarik neskatxa gatibatuz . Emeki-emeki eskolan edo ka-
rrikan neskak zeuzkan ezagunak ezabatzen dira, jabe bakarra gizo-
na daukala onartzera heltzen den arte . Laster nagusiaren pentsua
txertatzen zaio haragian. Narratzailea irakasle bakun bilakatzen da,
Theresa amodio debekaturen desafioak akuilaturik behar bada ikasle
ona delarik, perestua, umila, apaletsia. Hautatua izan den gizonaren
betekizuna gizarte arruntaz oraindik kutsatu gabe dagoen neskatxen
heztea daiteke, hala nola aitzinetik aukeratutako populazio zapaldu eta
ezjakinekiko den aristokrata faxistena. Hauek diziplinaz zorrotzak eta
estetak izan behar dute, musika zainarta maite "nucsika goibel bat entzun
nain zuen, ez latin-errietakoa mola ere, Alemania edo Rusiakoa baizik" baitio
nonbait, eta bortizkeria baliatzeko ez uzkur.
Hour Besoetakoa eleberrian edozein egitura totalitario eta faxista

zurkaitzen duen paranoia kausitzen da, intentzio txarreko gizarteak

98



gizonari walkiria txikia eta zoriona ebatsiko diolako beldur-izua hain
zuzen. Halaz barrakia itsua eraikitzen du Theresaren inguruan,
leihorik gabeko harresi astuna . Aldi berean, etxea hustu eta, aipatu-
riko zoriona, parada militarrak zinominokatuz erakusten du, neska-
txa jatetxera eta teatrora eramaten baitu, agerkeria edo exhibizionis-
mo larrutuaz paranoiak baldintzatzen dion gordekeria zurkaiztuz .
Jeloskeria eta sentimenduekiko xantaiak hondarrean nahitarako
baztertze urguilutsu honen baliabide eraginkorrak dira . Gizonak
bahitzen du neskatxa, kapritxoen meneko, errespetatuko duela erre-
pikatzen dion arren . Theresa ondorioz zehargi bihurtzen da herio-
nahikunderaino: kontrolatzen eta desiratzen ez dituen korronteen
gauza .
Haur Besoetakoa-n azaltzen den Gaztedi Lurra amets idatzitako no-

bela franko irakur daiteke, Kolaborazioaren garaian Drieu La Ro-
chelle bezalako izkiriatzaileen eskutik onduak . Alde horretarik pix-
ka bat berandu dabil Mirande, baina beste aldetik bigarren mundu-
gerla ondoko ohituren askatze mugimenduaren partaide dela erran
dezakegu, erkaketa-neurriak bereziki zainduz Bataille eta Genet-en
sailetik adibidez, zuberotarraren kasuan hargatik, garaikoa ez eta
gaur nekez jasan daitekeen nazismoaren nostalgiaz beterik .
Nobela osoan irakur daiteke gizarte normalaren gorroto erraldoia .

Usu salatzen du idazleak jendarte motelegia, trufa gorakoiez be-
zainbat mehatxu gisa . Itsas hegiko hiri horretako biztanleek bere
amodioa hauts eta ebats diezaiokete noiz nahi, familiakoek barne,
ezen Theresaren osaba bat baitatorkio bila, neskatxa berriz bide
onean jartzeko asmoz . Mehatxu horren aurka, aterabide bat baizik
ez da, herioa . Hiltzean bikoteak Gaztedi Lurra erdietsiko du; han
denborak ez dizkie gehiago sentimenduak erraustuko . Mito indo-
europar hau kultura eta erlijio ugariren oinarrietan aurkitzen da :
betikotasunaren ohoreak herioan dauzka bermeak . Gaztedi Lurra bir-
jintasunaren eremua ere da . Garbitasunarena, gizarteak gizon kur-
kuilatuaren eta neska emazte egin gabearen arteko maitasuna gai-
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tzetsiagatik. Gaztedi Lurrean indar kultua, estetikoa da lehen. Haur
Besoetakoa-n ez da bortxaketa fisikorik, ukitze lizunak salbu, eta
bortxaketa, neskaren izpirituaren jabetza erraldoian datza .
Harritu nau, bukatzeko zenbait aldiz, bizpahirutan menturaz,

Mirandek izkiriatzen duen hau guztia sinbolo bat dela, amodiozko
istorio horren eskandalua bururaino eroateko kemenik ez bailuan :
"sinnbolo bat baizik ez zela ulertuko ahal zuen Theresak." Zeren sinboloa
bestela, ez baldin bada bere gizartean euskal idazlearena? Alabaina
badakigu zuberotarrak nola pairatu zuen hemengo kulturakraten
bekaizgoa eta nobelaren irakurketa berria egin dezakegu zirrikitu
horretarik, ene ustez, testuak daukan blasfema-usaia kendu gabe .
Neskatxa euskara eta euskal herria izan daiteke eta gizona, jendarte
malgu eta axolagabearen aztaparretarik biak salbatzen saiatzen
dena. Eta Haur Besoetakoa, nehor maite ez duen eta bere dohaïnaz
segur den euskal idazlearen ipuina balitz?
Bukaera patetikoa da . Theresa hiltzen da eta gizonak bizirik dirau,

kontzientzia txarrak eta ernakeriak barruak larrutzen dizkiola . Gaz-
tedi Lurrak lehia dauka baina ez da ausartzen ametsa egiaztatzera
neskatxarekin batera : ez ote du nahikoa kuraiarik horretarako? Be-
randuago obratuko du, beste behin bere istorioa tindalari misteriotsu
bati kontu ondoan, erakutsi behar baitu sakrifizioa ez dela debalde
izan . Haur Besoetakoa ez da alabaina Eric Segalen Love Story, ez da
ere Nabokov-en Lolita, hain ederki zinemaratu zuen Kubrickena be-
giko, Lolita azkenean ezkontzen baita, gizarte normalera ihes eginik .
Hogei urteren buruan, berriz irakurri dut Haur Besoetakoa. Or-

duan baino goragale gutxiagorekin . Huts egite triste eta hits baten
aitortza dator Miranderen hitzen atzealdean eta horrek inarrosten
nau. Liburuko pertsonaiek ez dute libertatea ezagutzen, ez diote
askatasunik bata besteari eskaintzen . Libertate eremu bakarra litera-
tura dela dateke obra honen erakaspenetarik bat, moral faxistazalea
ahanzten baldin bada (baina nola ahantz dezakegu hori ?) . Dena de-
la Euskal Herriak bizitu duen mende-erdi baten lekuko zehatz eta
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harrigarri moduan, hor daukagu oraindik ere, gogoeta-gai Miran-

deren Haur Besoetakoa .
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MAITE GONZALEZ ESNAL

Erri De Luca :
Montedidio

Amodioa lehen soldatarekin

Bigarren Mundu Gerra pasa da, eta Montididio-n gaude . Napoli-
ko auzo txiroa, begiradek ukitu egiten duten jendearen auzoa dena .
Biziak, nola-hala, ametsek hauspotua eta maitasunaren ukenduez
leunduta egiten du aurrera .

Erri De Lucak poema luze honetan bizitzari kantua egiten dio,
halabeharrak, politikak eta patuak Mediterraneoko golkoan suerta-
tu zireneko kronika idatzi zuen, artean zauriak sendatzeke . Premia
nonahi eta orotan sumatu arren, -premia gorriak baldintzatzen
baititu gerratik bizirik atera direnen egunak zein gauak-, ametsen
eta maitasunaren ukenduak goxatzen du 142 orrialdeon irakurketa.
Narrazioaren protagonistari, hamahiru urteko mutil eskola laga

berri, lanak itota bizi den familia bateko seme bakar eta agudo lan-
merkatura jaulkitakoari, lehen jostailua, lehen amodioa eta lehen
soldata batera iristen zaizkio . Antzeko etorkizuna du aurrean Ma-
riak, bere lehen amodioa . Biak hamahiru urteko nerabeak izanik, ha-
rridura-mailan nola eskarmentuan ez daude inondik mora ere pare-
an ; ezta gozpuzkeran ere . "Bore urteak nireak baino handiagoak dira",
pentsatzen du mutil gordinak, bere desioa neskaren ogi-xerra guri-
neztatu beretik, eta berarekin batera, kosk egitea dela aitortzeko se-
gidan. Bestelako astinduak ere nozituko ditu : neskaren hatz baten
igurtzi doiak listua irentsaraziko dio, eta hiztegi-faltak isiluneak sor-
tuko, eta hasperen mutuak izango dira hitzen ordezko .
Eskola laga berri duen mutilak, kikilduta pairatu beharko du nes-

karen laineza : biliar hemen ardu berean, eta sekretu bat kontatuko dizut .
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Eta maisu Enricoren aroztegiko txirbila eskobatuz beste mota bate-
ko iniziazioa iritsiko zaio : ofizio bat ikasteak dakarren poza, egurra-
ren nobleziak eragiten duen miresmena, pago-trontzobat zeta
bezain leun uztearen harrotastma . . . Erri De Lucaren izkribuetan
ugariak dira gizakien eta materiaren arteko harreman dialektikoen
laudorioak, eta ondorioz langileriarenak. Jose Saramagoren antzera,
lokatza dela, egurra dela, oinetako usatuak direla, -seguruenez
pentsamendu politiko baten arrasto-, eskulana, intelektualismoari
kontrajarrita, goraipagarri ikusten dute .

Eros-ek estreinakoz jo duen hamahiru urteko mutilarengana itzu-
liz, bere aitak erregalatutako boomerang traketsa, (berriro eskulanen
eresia) nola aireratuko ikusiko dugu jolas egiten, hegan egitearekin
ametsetan, haragi-zati ordura arte ezezaguna deskubritu eta eztul
bat haragian sentitu bitarteko tarteetan,
Baina 1945eko Napolin badago hegan egitearekin amets egiten

duen beste norbait . Erri De Lucak, gerraren zauriak zenbat aurpegi
izan daitezkeen azalduz, kontatzen digu Jerusalema joatearekin
ametsetan bizi den judu Rafanielloarena . Beste artisau bat gehiago
Napoli suntsituan, bat gehiago euren gorputza besterik ez duten
populazioen artean . Rafaniello zapata-konpontzailea da . Gerrak be-
re herria haurrik gabe utzi zuelako ihesi Lur Prometatuaren bila da-
bil. Sentimendu sotil batek behartzen du Rafaniello ameslaria lucra
jotzera, Napoli behartsuan gelditzera : oinetakoak konpontzen jarraitu
beharra dago, -deliberatzen du- jendeak ezkondu egin nahi du-eta.
Maisu Enricoren aroztegiko txoko batean lotzen zaio bere egitekoa-
ri, bere esku zailduek mirariak lortuz : jendeak goizean. uzten dizkio
oinetakoak tailerrean eta aide egiten du oinutsik edo oinak trapu
zaharrekin babestuta . Otoitz baten truke jasotzeko gero . Halaxe doa
bizitza Napoliko Montididion, bizitzari apurrak osten .

Era berean, mutilaren gurasoen bizitzan gihar sendoa da maitasu-
na, lanak ilota eta gaixotasunak abailduta bizi diren arren . Behera
begiratzeak, Lizardiren lútzekin esanda, ez baitzituen etsiarazi . Ho-
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na pasarte htmkigarri bat : Ama gaixobera okerrera egin eta ospita-
lera eramana izan da, aitak mutilarenganako gogo-arintze bat uler
litekeen saioan, maitasun-testigantzazko lerro gardenak eskaintzen
dizkigu : Aurten eguberririk ez dugu izango . Zure ama daukat bakarrik,
eta gelditzen zaizkion indar apurrekin nigan babesten da . Elkarrekin ari ga-
ra pasatzen hau. Ez zaitugu zu sartu nabi, gure arteko gauza da, antzina-
tik datorren zerbait da, bonbardaketen garaian elkarrekin ezkutatzen gine-
neko denboretatik, ezta bonbek ere ez gintuztela banatuko elkarri zin egin

genioneko garaietatik.

142 orrialdeko liburua da Montedidio . Poema luze horrek aipamen
labur hau baino zerbait gehiago merezi du: osorik irakurtzea, zinez .
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Hegats-enargitaratu nahi baduzu:

Nora bidali : testuak posta elektronikoz edo posta arruntez ElEra bi-
dali beharko dira Hegcits-erako direla esanez .
Nola bidali: testuak euskarri elektronikoan helarazi beharko dira .
Data : EIEk urtean bi ale argitaratzen ditu (uztailean eta abenduan) .
Kasu batean zein bestean, testuak 1 -dru hilabete aurretik bidali beharko
dira.
Karaktere kopurua : idatzi beharreko karaktere kopurua, sailaren
arabera, honakoa da :

•

	

Literaturbideak: Prosa (ipuina . . .) : 18.000 kk gehienez
Poesia : 320 lerro gehienez

•

	

Kritikabideak: artikulua (saiakera . . .) : 18.000 kk gehienez
•

	

Liburu-iruzkinak : 5.000-9 .000 kk artean
Idazkuntza-kontseiluak egileari hartutako erabakiaren berri emango
dio .
Idazkuntza-Kontseiluaren eta egilearen arteko harremana, ahal dela,
e-postaren bidez burutuko da .

Harpidetu zaitez:,

Urteko harpidetza : 12€ (urtean 2 zenbaki). Dendan ale bakoitza : 7 €
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HARPIDE-TXARTELA

Izen-deiturak :	
Helbidea :	
Herria :	P.K:	Tel:	
Banku edo Kutxa :	
Kontu-zkia (20 digito) :	

EIE
EUSKALIDAZLEEN ELKARTEA

Zurriola hiribidea, 14-1 .ezk
20.002 DONOSTIA

Tel: 943 .27.69.99; Faxa : 943 . 27 .72 .88
e-posta : eie@@eie .euskalnet .net













Ale honetako kolaboratzaileak :

- ITXARO BORDA (Baiona, 1959) : Historiako DEA egina,
postaria da lanbidez . 1974an has¡ zen "Herria" astekarian
idazten eta geroztik hainbat genero landu ditu, 2002an
Euskadi Literatura sacia eskuratu zuen %100 Basque ele-
berriarekin .

- INMA ERREA (Iruñea,1960) : Gizarte eta Informazio Zien-
tzietan lizentziaduna, itzultzailea da lanbidez . Literaturan
saiakera eta kazetaritzan zutabegintza dira batez ere landu
dituen generoak .

- MALTE GONZALEZ ESNAL (Donostia, 1943) : Filosofia
eta Letrak ikasia, Bartzelonan . Itzultzaile lanetan aritua
eta idazlea : haur eta gazte literatura .
TERE IRASTORTZA (Zaldibia, 1961) : Beasaingo ikastola-
ko zuzendaria eta Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria .
Poesia landu du batez ere .

- JOXEMARI ITURRALDE (Tolosa, 1951) : Lenguas Roma-
nicas-en lizentziaduna eta Euskara eta Euskal literaturako
katedraduna. Irakaslea da lanbidez . Narratiba da batez
ere landu duen genero literarioa .

- MAIALEN LUJANBIO (Hernani, 1976) : Arte Ederretan
lizentziaduna, bertsolaria da lanbidez. Zutabegile Berrian,
Argian eta "Bertsolari" aldizkarian .

- ASEL LUZARRAGA (Bilbo, 1971) : Euskal Filologian lizen-
tziaduna eta Enpresa ikasketetan diplomatua da . Lanbidez,
irakaslea . Narratiba da, batez ere, literaturan landu duen
generoa .

- XABIER MENDIGUREN ELIZEGI (Donostia, 1964) : Eus-
kal Filologian lizentziaduna eta Filologia Hispanikoan di-
plomatua . Lanbidez, editorea . Literaturan, ipuingintza,
nobelagintza eta antzerkigintza landu ditu .
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