
Lourdes Otaegi

BERNARDO ATXAGA
EGILEAREN HITZA





LOURDES OTAEGI

BERNARDO ATXAGA
EGILEAREN HITZA

LABAYRU IKASTEGIA
BILBAO BIZKAIA KUTXA

BILBAO
1999



© Argitaraldi honena: Labayru Ikastegia
Aretxabaleta, 1-1ngoa
Tel.: 94 443 76 84 - Fax: 94 443 77 58
Posta elektronikoa: labayr01@sarenet.es
48010 BILBAO

Diseinua: Ikeder, S. L.
Fotokonpozizioa: Ikur, S. A.
Silutegia: A. G. Rontegui, S. A. L.

Lege Gordailua: BI-1505-99
ISBN: 84-89816-92-1



AURKIBIDEA

Sarrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Orokorra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bibliografia orokorra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1. Sarrera biografikoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Argitaraturiko lanen zerrenda kronologikoa  . . . . . . . . . . . 23
2.1. Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian (1985) . . . . 24
2.2. Sugeak txoriari begiratzen dionean  . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3. Bi anai (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.1. Aurkezpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.2. Gaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.3. Pertsonaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.4. Kontalaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3.5. Kontalariaren mintzairaren erregistroak  . . . . . 32
2.3.6. Kontatzeko moduaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.7. Maila sinbolikoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4. Obabakoak (1988)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4.1. Sarrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4.2. Liburuaren egitura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4.3. Obabako espazio geografikoa  . . . . . . . . . . . . . 42
2.4.4. Obabako denbora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.5. Obabako pertsonaiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.6. Maila sinbolikoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4.7. Iritzi kritikoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.5. Behi euskaldun baten memoriak  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.5.1. Sarrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.5.2. Egilearen iritzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.5.3. Nobelaren alderdi tekniko batzuk . . . . . . . . . . 57
2.5.4. Iritzi kritikoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.6. Gizona bere bakardadean (1993)  . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.6.1. Sarrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.6.2. Nobelaren gaiak: ilusionamendua eta bakardadea 62
2.6.3. Pertsonaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.6.4. Nobelaren egitura eta koordenada fisiko-tenpo-

ralak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.6.5. Gizona bere bakardadean eta aurreko idazlanen

arteko funtsezko batasuna  . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.6.6. Azken hitza oraingoz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7





AURKEZPENA

Bilduma barri bategaz gatoz plazara: Literatur Kaierak. Kaiera
edo Kuadernoa erabili dabe lehenagoko herri-idazle askok, bertso
zaharrak batu, ipuin edo kontu zaharrak idatziz ipini, gomuta-oroi-
tzapenak ahaztutzetik babestu eta halakoetarako. Kaierean idatziz
josirik irauten dabe gizakiaren oroitzapen ahulari ihes egiten deutsen
bizitza-zertzeladak. Kaiera liburua baino apalagoa da, labur eta
mehetxalagoa; errazago irakurtekoa.

Gure literatur kaierok, bere neurri laburrean, irakurgarri izan
gura leukie, eta aldi berean, literatura zaletasunaren bizgarri.
Literatura-sorkuntza ederrenen irakurbide eta azterbide.

Sorta barri honen lehenengo aleak Atxagaren obrara hurreratzen
gaitu. Gure belaunaldi gazteek irakurrienak dituen obrak ditu azter-
gai: Bi anai, Behi euskaldun baten memoriak eta Obabakoak.

Irakasleek, ikasleek eta gainontzeko irakurleek hobeto mamurtu
ahal izango ditue Atxagaren lanetako giltz eta korapiloak, Lourdes
Otaegiren azterketa honi esker. Guk halan espero dogu.

Labayru Ikastegia
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SARRERA

Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasle naizen aldetik, beste
askok bezala, urteroko zeregina izaten dut ikasleei ikasturtean zehar
irakurtzeko gomendatuko diedan liburu zerrenda osatzea. 

Zeregin atsegintsu hau eskuartean hartzean, beti izaten dut gogo-
an gaztaroko irakurketa zabalek nigan eragindako inpresioen sakon-
tasuna. Esango nuke adinik irekiena izaten dela gazte eta berde gare-
neko garai hori irakurketa luze-zabalek gozamendu gehien eskain-
tzeko eta eragin gehiena izateko. Horregatik, are eta garrantzitsuagoa
iruditzen zait liburu zerrenda hori egoki egitea eta irakurtzea merezi
duten testuak gomendatzea.

Halere, zeregintxo honek, alegia, urtero 14-18 urte bitarteko ikas-
leek irakurriko dituzten liburuen sorta aukeratzeko lantxo honek
sarritan mugapen jakinak ezarri ohi dizkigu: ikasleen adina, liburuen
gaia eta honek sor lezaiekeen interes maila, zailtasun maila, batuaz
ala euskalkiaz idatzia dagoen, liburu luzea ala laburra den, estilo
arina ala pisua duen...

Aipaturiko gorabehera hauek beren garrantzia izaten dute, baina,
horiez gain, irakasleon mugakizun ezkutua izaten da, liburuak iraku-
rri eta gustatu arren, sarritan ez dugula jakiten zer-nolako iruzkin
edo lan mota egin ikasleekin liburu horien inguruan. Izan ere, azken
urte hauetako liburu interesgarri askoren inguruan dagoen bibliogra-
fia, argitaratu diren iruzkin kritikoak edo erreseinak, aldizkari eta
egunkarietan sakabanatuak daude eta denetara iristea kostatu egiten
zaigu. Askotan beraz, han hemen irakurri eta entzundako iritziez
baliatu behar izaten dugu, sarritan...

Gabezia horixe da, beraz, eskuartean duzun lehenengo literatura
kaiera honen eta jarraian etorriko direnen zeregina, irakasleoi euskal
idazle irakurrienetako batzuei buruzko dossierrak edo txostenak
eskaintzea, beste gabe. Honetara, egile horien liburuak irakurtzeko
eskatzen dietenean beren ikasleei, erraztasunez eta erosotasunez eza-
gutu ahal izan dute irakasleek argitaratu diren elkarrizketa, kritika
eta iruzkietan zer esan den liburu eta egile horiei buruz.

Baina, nola jakin da, bada, kaiera horietan dauden idazle
horiek direla irakurrienak? Bernardo Atxaga, Andu Lertxundi,
Joseba Sarrionaindia, Juan Mari Irigoien eta Mirande direla egile-
rik irakurrienak eta, bestetik, nobela beltza eta polizi nobela dire-
la alegia, irakasleek gazteenek irakurtzeko hautatzen dituzten egi-
leak eta generoak? 

Horretarako estatistika lan bat hartu da datu oinarritzat. Alegia,
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Hezkuntza Sailaren Euskal Hizkuntza eta Literatura arloko
Ikuskaritzen laguntzaz, 1992-93 eta 1993-94 ikasturteetan
Irakaskuntza Ertainetako hainbat ikastetxetatik jasotako datuetan
oinarritu da estatistika lan hori ondorioetara iristeko, eta ondoren
aipatzen noan beste zenbait datu jakingarri ere datu-base horren
ondorio dira.

Esate baterako, lehen ondorioetako bat da irakasleek zailtasun
mailari eta liburuaren laburtasunari bereziki erreparatzen dietela 14-
16 urte bitarteko ikasleentzako liburuak hautatzerakoan. Horregatik,
adin horretakoen artean Bernardo Atxagaren Bi anai, Bi letter,
Sugeak txoriari, Behi euskaldun baten memoriak bezalako liburuak
dira irakurrienak, eta Andu Lertxundiren nobelen artean tankera edo
egitura poliziakoa dutenak Hamaseigarrenean aidanez batzuetan eta
Tobacco days gehienetan. 

Bi egile hauekin batera adin honetako ikasleei batez ere nobela
beltza edo poliziakoaren generoaren barruan dauden liburuak
gomendatu ohi zaizkie: 110 Streeteko geltokia, Goizuetako ezkonga-
beak, Izurri Berria, Hamabost egun Urgainen... 

Hauekin  eskuz esku, hor azaltzen dira sarritasunez, euskal lite-
ratura modernoan funtsezkotzat  jo ditzakegun Ramon Saizarbito-
riaren Ehun metro eta Egunero hasten delako nobelak, euskal litera-
turaren historian izan duten mugarri izaeraren erakusle izateaz gai-
nera, nobelen berezko kalitateak eta interesak ikasleen jakinmina
mantentzeko gaitasun aparta erakusten dutelako, urteak aurrera
egin arren.

Ondorio hauetatik, bereziki azpimarkatu  nahi nuke azken irado-
kizun hori, irakasleek ikasleen irakurzaletasuna bultzatzeko eta gati-
batuko dituzten argumentuak, jakinmina eta suspensea sortzen
dituzten nobelak hautatzen dituztela adin honetako ikasleentzat.
Horretaz gainera, liburuaren laburtasuna eta arintasuna hobesten
dituzte bereziki, eta  batuaz idatzirikoak izatea.

Zenbait kasutan, bestalde, azpimarragarria da hautatzen dituzten
liburuen protagonistak adin horretako  gaztetxoak izatea baloratzen
dutela irakasleek beren memoria txostenetan, hori izaten da, esate
baterako, Atxagaren Sugeak txoriari begiratzen dionean edo Bi anai
eta Errebeldeak nobela hautatzeko arrazoitzat aipatzen dutena.

Bestetik, berriz, 16-18 urte bitarteko gazteentzat irakasleek beste
era bateko hautapena egin ohi dute. Zenbait liburuk, esate baterako,
Lertxundiren Hamaseigarrenean aidanez edo Atxagaren Behi eus-
kaldun baten memoriak edo Saizarbitoriaren Egunero hasten delako
nobelak 15etik 18ra bitarteko tramo osoan agertzen dira, eta berezi-
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ki orekatuki gailentzen dira 15-17 urte bitarteko ikasleentzat gomen-
daturik.

Baina zenbait libururen luzerak eta zailtasun mailak bultzatzen
ditu ziurrenik irakasleak Atxagaren Obabakoak, Sarrionaindiaren
Narrazioak, Irigoienen Babilonia eta Miranderen Haur Besoetakoa
liburuak batxilergoko ikasleentzako soilik bereiztera, eta bereziki
azken urterako uztera. Gauza bera gertatzen da euskalkietan idatziri-
ko liburuekin eta bereziki Txomin Agirre edo Jon Etxaideren liburue-
kin, batez ere 17-18 urteko ikasleentzat aholkatzen baitira, euskalkien
inguruko irakaspenak sakontzen doazen ikasturteetan, alegia.

Beraz, irakurketa luze-zabalerako irakasleek beren ikasleei
gomendatzen eta eskatzen dizkieten idazlan hauei buruzko datuek
argi eta garbi nabarmentzen dute zenbait idazleren obra estimatzen
dela bereziki, eta orokorrean interesgarria dela idazle irakurrien
hauei buruzko  dossierrak biltzea, aurrera ere, hauen idazlanak izan-
go direlako gutxiago edo gehiago irakurlegoaren zaletasuna eskura-
tuko dutenak, salbuespenak salbuespen, jakina, eta aurrerago sortuz
joango diren idazle berrien emaitzak abanikoa zabalduko duelako-
an.

Beraz, datuen ondorioetan oinarriturik gure kaieretarako oraingoz
hautatu ditudan egileak Andu Lertxundi, Juan Mari Irigoien,
Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionaindia eta Jon Mirande izan dira. Eta
hauekin batera, noski, atal berezi bat eskaini nahi izan diogu polizi
nobelari eta nobela beltzari, nolabaiteko oinarri teorikoak eta infor-
mazioa bilduz, genero horietako euskal egile irakurrienen inguruan.

Bestalde, egile irakurrienetako batzuei buruzko txostenik ez egitea
erabaki dugu oraingoz, eta bereziki azpimarratu behar ditut Ramon
Saizarbitoria eta Txomin Agirreren izenak. Bi kasuetan arrazoia ber-
dina izan da, biak ere euskal nobelaren historiaren bilakaeran fun-
tsezko obrak sortu dituztenez, azterketa kritiko sakonak merezi izan
dituzte, are tesiak, kritika liburu sakonak eta abar. Berez, ikasleen
euskal literatura testuliburuetan bertan, gutxiago edo gehiago idazle
horiei buruzko informazio luze-zabala eskaini ohi da eta irakasleek
ere egile horiei buruzko lan kritikoen berri zabala izaten dute. 

Horregatik, eta ez merezimendu faltaz, noski, erabaki dut egile
horiei buruzko dossierrik ez biltzea, baina bai bibliografia aldetiko
albait informazio gehien eskaintzea, irakasleren batek horren beha-
rrean gertatuz gero non informaturik izateko.  

Azkenik, berriz, konstatazio zenbait egin behar dira datu hauen
inguruan, gustatu ala ez gustatu. Horietan lehena, alegia, nobela dela
generorik irakurriena eta gainerako genero guztiak oso atzera gera-
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tzen direla.  Bestalde, nobelaren alorrean bertan ere, itzulitako libu-
ruak ere gutxi direla ohartzen da, eta jokaera hori ongi dataturik
dago azken hamar urte hauetan ez dela gehienbat aldatu, itzulitako
liburen eskaintza gero eta hobea eta zabalagoa den arren.  

Lan honen iturriei dagokienez, berriz,  azaldu nahi nuke lan hau
egiterakoan aldizkariak eta egunkariak izan ditudala informazio itu-
rri garrantzitsuenak, eta zehaztasunez aipatzekotan hona hemen
kontsultaturiko aleen zerrenda:

Egan (1960-93), Porrot (1986-1987), Habe (1981-1993), Lite-
ratura Gazeta (1985-1993), Mundaiz (1975-1993), Idatz & Mintz
(1981-1993), Susa (1982-1993), Pamiela (1985-86), Ere (1980-
1981), Jakin (1977-1993), Maiatz (1986-1987), Muga (1979-
1993), Korrok (1984-), Plazara (1985-90), Leer (1988), Zehatz
(1977-1993), Euskal Letren Dantza (1985), Hegats (1989-1993),
Letras de Deusto (1972-1980), Cuadernos de Cultura (1989),
Zabalik (El Diario Vasco) [osorik], Egunkaria [osorik]

Bestalde, ohartarazi nahi nituzke irakurleak kaiera edo dossier
hauetan saiatu naizela ahalik eta erreseina, iruzkin, elkarrizketa eta
lan kritiko gehien biltzen baina ez dela hau inolaz ere liburu hauen
harrera kritiko oso-osoa bildu eta gaia agortu nahi duen saioa izan.
Lan mugatua da alde horretatik, ta beste askotatik ere bai. Esate
baterako, zenbait libururen inguruan emaitza kritikoa oso eskasa
izan da. Beste batzuetan, aldiz, handiagoa motibo gutxiagorekin.
Baina halere, zorionez, gehien irakurtzen diren liburuen ingurukoa
aski zabala izan da eta nahikoa iturri emankorrak izan dira dossier
hauek bilbatu ahal izateko.

Erredaktatzerakoan, iturriak aipatzen dira etengabe, izan ere,
horiek bildu, sailkatu eta dossierrean kokatzea izan baita funtsezko
helburua, iruzkinaren balorazioa eta berritasunaren galbahe bakarre-
an iragazi ondoren.

Beraz, apaltasunez luzatzen diet liburua ene literatura irakasle
lankideei: apaltasunez, biltzaile, erredaktatzaile eta antolatzaile lana
izan dudalako oraingoan, tarteka kritika literariorako zaletasuna iga-
rriko zaidan arren, baina ilusioz halere, lanerako tresna baliagarria
gertatuko zaielakoan nagoelako. Hala izango al da! 

Lourdes Otaegi, 1997
Euskal Hizkuntza eta Literatura katedraduna

Agustin Iturriaga Institutua
Hernani.
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1. SARRERA BIOGRAFIKOA

Bernardo Atxaga ezizena erabiltzen duen idazlearen benetako dei-
tura Joseba Irazu da, eta 1951n jaio zen Gipuzkoako Asteasu herrian,
beste zenbait gauzaren artean guztiz herri euskalduna izateagatik eta
bertakoek duten apustuzaletasunagatik ospetsua den biztanle gutxi-
ko herrian.

Bere bizitzan gertaturiko lehen haustura, berak esan ohi duenez,
bere familia Asteasutik atera eta Andoaina aldatu zenean gertatu
omen zen. Berak hamalau urte zituen, eta “menditik kalera” jaistea
bezala izan zela esan ohi du. Aldaketa honek naturalezarekiko
harremana hautsi eta giro edo gizarte urbanora eraman zuen, aldi
berean, erdaraz mintzatzen zen gizartearekin harremanetan jartzen
zuelarik.

Hamalau eta hamasei urte bitarteko epean, Asteasura joaten ez
zenean, edo eskolan ez zegoen tarteetan, Andoaingo liburutegian
pasatzen omen zituen orduak eta orduak bere gisara hautaturiko
liburuak irakurtzen. Donostiako Lasalletarrekin amaitu zituen batxi-
ller ikasketak, eta gero, Bilboko Sarrikoko Ekonomia Fakultatean
egin zituen ikasketa unibertsitariak.

Garai honetan hasi omen zitzaion ama euskaraz alfabetatzen
laguntzen, amak bai baitzekien euskaraz idazten eta irakurtzen, ira-
kaskuntza normatiboan euskara guztiz bazterturiko hizkuntza zen
arren. Aldi berean, gaztelaniaz idatziriko zenbait narrazio labur bida-
li omen zituen “El Norte de Castilla” egunkarira eta bat argitaratu
egin omen zioten.

Asteasun jaioa da, baina bere bigarren jaiotza Bilbon gertatu
zela esan ohi du Bernardo Atxagak. Han osatu omen zuen euska-
razko alfabetaketa, Gabriel Arestik burutzen zuen talde euskaltza-
learekin topo egin izanaren ondorioz. Orduan hasi omen zen aban-
goardia artistikoekin harremanetan jartzen, surrealismoaren mires-
le bihurtu eta, ondorioz, literaturaren arloan esperimentalismo oro-
ren miresle.

Garai horretan sorturiko poema eta narrazioen bilduma da
Etiopia izeneko liburua, hainbat urte geroago argitaratua (1978).

1973ko ekainean Ekonomia ikasketak amaitu eta berehala hasi
omen zen berak bere bizitzako urterik beltzenak izan zirela esan ohi
duen urte-epea. Espainiako ejerzitora joan zen zerbitzera. Beretzat
infernura jaistea bezala izan zela aitortzen du, erabateko tiraniaren
esperientzia latza. Amesgaiztoa bezalako izan zen urtebete luze har-
tako esperientziaren fruitu izan zen Ziutateaz izeneko nobela. Nobela
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politikoa izan zen nabariki; heriotzari eta askatasunari buruzko haus-
narketa izan nahi zuen liburua, idazle berri baten eskutik emanik, eta
lokamutsen giro angustiatuaz blaiturik.

Soldadutza amaitu eta gero, Donostiara etorri eta hiri honetako
banketxe garrantzitsu batean lanean hasi. Garai horretan, Koldo
Izagirre eta Ramon Saizarbitoriarekin lankidetzan, Panpina Ustela
izeneko aldizkaria ateratzen hasi zen, zenbaitetan diktaduraren zen-
tsuraren ondorioz kaleratu ezinik ibiltzen baziren ere.

Handik gutxira, ekonomilari gisa egin behar zuen lanari ihesi egin
nahiz, berriro Bilbora itzultzea erabaki zuen. Han era guzitako lanbi-
deak hartu zituen, nola edo hala iraun ahal izateko, eta barnean
sumatzen zuen idazle izateko deiari erantzun ahal izateko.

Bilbon literatura konprometituaren buru egiten zuen Gabriel
Aresti idazlearekiko zuen errespetua handia izan arren, eta literatu-
raren arloan beti bere burua haren semetzat aitortu ohi du, baina pix-
kanaka, literaturari eta gizarteari buruz ideien aldetik hurbiltasun
gehiago zuten taldetxoa osatuz joan zen, Pott Bandak ateratzen zuen
Pott aldizkariaren inguruan.

“Banda” honetan partaide zirenek, Bernardo Atxaga, Josemari
Iturralde, Joseba Sarrionaindia, Manu Erzilla eta Jon Juaristi, elka-
rrekiko zerikusi gutxi zuten, baina funtsean, literatura konprometi-
tuarekiko zuten gaitzespen iritziak elkartu zituen, bai eta funtsean
Ustela aldizkariak zituen postulatuak ere, hain zuzen ere, euskal kul-
turaren egoera orokorraz zuten ikuspuntu etsikorra batetik, eta bes-
tetik, literaturari bere autonomia aitortzearen premiazkotasunaren
irizpidea.

Azkenik, idazle profesionala bilakatzea erabaki zuen, eta erabaki
erromantiko hori sendotzeko Barcelonara aldegin zuen Filosofia ikas-
ketak egitera. Ofizioa ikastera behartzen zuten lanak hartzen zituen,
bizi ahal izateko eta honela sortzen dira haur ipuinak, kantak, irrati-
rako gidoiak eta abar.

Ikasketak amaitu orduko, Euskal Herrira itzuli eta Bilbora jo zuen
berriro. Euskal literaturaren eremu estuan ezaguna zen jadanik aipa-
turiko lanen ondorioz, baina 1984ko Bi anai eta 1988ko Obabakoak
liburuek kontsagratu zutela esan daiteke.
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2. OBRA

Argitaraturiko lanen zerrenda kronologikoa

1972 “Borobila eta puntua” in EUSKAL LITERATURA 1972 LUR,
Donostia, 225-251 orr.
“Oskar edo nola egin behar den publizidaderako prospektu
berri bat” 133-141 orr.

1976 ZIUTATEAZ Kriselu, Donostia.
1978 ETIOPIA. Egileak argitaratua. Bilbo.
1980 NIKOLASAREN ABENTURAK ETA KALENTURAK

Donostia. Antonio San Roman.
RAMUNTXO DETEKTIBEA: NIKOLASAREN ABENTURA
GEHIO. Donostia, Antonio San Roman

1982 ANTONINO APRETAREN ISTORIOA. Erein
CAMILO LISARDI ERRETORE JAUNAREN ETXEAN AUR-
KITUTAKO GUTUNAREN AZALPENA. Donostia, CAP.
CHUCK ARANBERRI DENTISTA BATEN ETXEAN. Erein.

1983 DRINK DR. PEPPER. Donostia Hiria Saria. Donostia.
Haramburu.

1984 ASTO BAT HYPODROMOAN. Donostia. Erein.
BI LETTER JASO NITUEN OSO DENBORA GUTXIAN.
Donostia.Erein
GAUERO ATERAKO NINTZATEKE PASEATZERA (II):
MARIEREN AZALPENA.DonoStiako Hiria Saria. Donostia.
Haranburu
JIMMY POTXOLO. Donostia. Erein.
SUGEAK TXORIARI BEGIRATZEN DIONEAN. Donostia.
Erein.
TXITOEN ISTORIOA. Donostia. Erein.
BI ANAI. Donostia. Erein.

1987 ASTAKILOAK ARABIAN. Donostia. Elkar
ASTAKILOAK FINISTERRE ALDEAN. Donostia. Elkar.
ASTAKILOEN IZKUTUKO TAKTIKA. Donostia. Eerein.
ITALIAKO ZIRKU BATEAN. Donostia. Elkar.
KITARRA BATEN BILA GABILTZA ZORATZEN. Donostia.
Elkar
MIKELEK PROBLEMA BAT DAUKA. Donostia. Elkar
NESKA DUN-DUN BAT. Donostia. Elkar.
RAMUNTXO DETEKTIBEA. Donostia. Elkar.
TRANSATLANTIKO BATEAN. Donostia. Elkar.
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1988 HENRY BENGOA INVENTARIUM: LAGUN GALDU BATEN
BILA.Donostia. Elkar.
OBABAKOAK. Donostia. Erein.

1990 AMAREN MAITASUNA BEZALAKORIK EZ DUZU INON
AURKITUKO. Donostia. Habe.
AMAZONAS IBAIAN BARRENA. Donostia. Habe.
EMAKUME BAKARTIA. Donostia. Habe.
ERRUGABEKO TXORIAK ERE ERORTZEN DIRA SAREAN.
Donostia.
PELOTARI ZAHARRAREN AJEAK. Donostia. Habe.
SARA: ZUMALAKARREGIREN ZELATARI.Donostia. Habe.
SU KOLOREZKO ILEA ZUEN EMAKUMEA. Donostia. Habe

1991 BEHI EUSKALDUN BATEN MEMORIAK. Donostia. Habe.
1993 ASTAKILOAK JO ETA JO. Donostia. Elkar

GIZONA BERE BAKARDADEAN. Iruñea. Pamiela
1995 ZERU HORIEK.  Pamiela, Iruñea,

Obra zabal honi buruzko erreseina osorik egiterik ez dugunez,
irakurrienen artean agertzen diren bost obrei buruzko azalpenak
bilduko ditugu jarraian datozen ataletan: Bi letter jaso nituen oso
denbora gutxian, Sugeak txoriari begiratzen dionean, Bi anai,
Obabakoak, Behi euskaldun baten memoriak eta Gizona bere
bakardadean.

2.1. BI LETTER JASO NITUEN OSO DENBORA GUTXIAN
(1985)

Irakurle ugari ditu gaztetxoenentzat idatziriko Bi letter jaso
nituen denbora gutxian izeneko nobelatxoak. Izan ere, ipuinaren
luzeerak (92 orr.) idazkera errazak, eta orrialdeetan tarteka-marteka
datozen irudiek oso egokia egiten dute irakurle gazteenentzat. 

Hizkerari dagokionez, berriz, euskara bizia da, kontaera kutsu
isurkorra duena eta, pertsonaiari neurri-neurrikoa datorkiona: eus-
kaldun arrunta da, garbizaletasun edo korrekzio ahaleginik egiten ez
duena, hitz eta esaldi indartsu, adierazkor eta bizia, piperduna, eta
neurri handi batean haurren mundu ingurukoa.

Narratzailea eta protagonista Old Martin artzain euskalduna da,
gaztetan Ameriketara lanera joana, eta han hainbat urte eman ondo-
ren, bertan ezkondu eta bizi izan dena. Old Martin erretiratua dago
eta bapatean Euskal Herritik bi gutun edo eskutitz jaso ditu oso den-
bora gutxian, bere bi lagun onenak izandakoen heriotzaren berri
ematen diotenak. 
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Berri hauek bere oroitzapenak ernatzen dituzte, eta ondorioz,
gogora etorriko zaizkio gaztetako istiluak, bere zahartzaroko egune-
roko bizikizunekin tartekaturik. Bera zaintzen duten seme-errainek
ez diote nahi duenik egiten uzten, ez diote, esate baterako, nahi luke-
en adina txokolate pudinga jaten uzten... Baina bera gozozalea da eta
apur bat egoskorra agure gehienen moduan, eta errietan egiten du
gogotik erraina irlandesarekin.

Bere hizkerak ingelesaren kutsua hartzen du egoera horietan bere-
ziki, baina oroitzapenekin batera datozkion gaztetako kontuek lehen-
go euskara gihartsua dakarkiote, gaztetan igandeetan eta jai-egune-
tan dantzan nola egiten zuten, eta  Beltza deituriko laguna nola joa-
ten zen neska-laguntzan, zirri bat edo beste egiteko asmoarekin... Eta
Iharra izeneko lagunarekin kontuak ere bai, harri jasotzeko apostua
nola sortu zen eta nolako giroa eragin zuen lagun artean apustuaren
ondorioz. Baita basamutil ibilitako garaietako bizimoduaren gorabe-
hera arruntak.

Horrela biribiltzen du Atxagak oso sinesgarria eta maitagarria
gertatzen den pertsonaia baten errealitatea eta oroitzapenen bidez
osaturiko nortasuna. Ameriketako euskaldun horren hizkerak bate-
ratzen ditu euskaldunen memoria bizituaren testigantza bat batetik,
eta bestetik, egoerari egokitzeko iaiotasuna, izan ere Old Martinek ez
baitu herriminik, eta amerikar nazionalitatea erosotasunez bizi baitu. 

Narrazio honek harreman zuzena du garaitsuan argitaraturiko
Sugeak txoriari begiratzen dionean deritzonarekin, zahartzaroari
buruzko hausnarketa eta zaharren bizi filosofiaren ingurukoa da,
baina azken honen dramatismorik eta magia kutsurik ez du.
Nolabait esateko, hizkeraz eta tratamenduz Behi euskaldun baten
memoriak liburuarekin harremandu behar da, eta aurrerago zeha-
tzago azalduko dugun moduan, gure arbaso eta senideen bizitzaren
testigantza hurbiletik abiatuz unibertsaleruntz jotzen duen narrazio
moduaren barruan koka genezake, Atxagak mundu ikuskera judua
bereganatua duela esanez definitzen duen errealitatearekiko “hurbil-
tasun” berria. 

2.2. SUGEAK TXORIARI BEGIRATZEN DIONEAN

Sugeak txoriari... deritzon narrazio laburra bestelakoa da,
jarraian aztertuko dugun Bi anai nobelaren tankerakoa litzateke eta
zentzu zabal batean hartuta biak senide dira alderdi askotatik. Esate
baterako, protagonistak gazte adoleszenteak dira, gaztetako maitasu-
naren ernatzearen lehen sofrikarioak pairatzen dituzte, gainera
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heriotzarekin egiten dute topo eta irtenbideak hautatu beharrean aur-
kitzen dira. 

Bestalde, bietan dago heriotzaren tratamendu berezia aurreraxea-
go ikusiko dugunez. Izan ere Atxagak ez baitu heriotzaz hitz egin
nahi, eta hamar urte beranduagokoa den Gizona bere bakardadean
nobelan bezala irteera bat ematen dio problema horri. Honela azaldu
zuen elkarrizketa batean gai hori: 

“Begira Bi letter liburuan ez da heriotzaz hitz egiten, per-
tsonaietako bat desagertu egiten da eta Terranovaz hitz egiten
da, baina ez da jakiten benetan zer gertatu den. Bi anaietan
berdin. Bapatean historia bikoiztu egiten da eta amaiera erre-
gistro mitikoan edo errealistan egina dagoen ez da jakiten. Nik
nahiago dut mikroskopiora gehiegi ez hurbildu. () Gizona bere
bakardadean ere hala egiten dut. Hobe da difuminatzea,
momentu horretaz ez baitakigu. Beharbada beldurragatik ez
naiz gehiegi hurbildu momentu horretara. Beharbada buruan
izango dut aintzinako kontsolamendu ideia bat. Eta orain
ikuspegi etsikorra badut ere liburuek ateratzen duten nire
buruko mikroklima beste hori da eta, nahiago dut gehiago
itxaron. (El Semanal, Victoria Prego, 1995-4-23)

Alde honetatik ez ezik, Sugeak txoriari... deritzan narrazioak
harreman zuzenak ditu, denbora eta lekuaren tratamenduaren alde-
tik hurrena aztertuko den Bi anai-rekin. Funtsean narrazio bi hauek
Obabakoak baitira, hots, denbora eta giro mitikoan kokatzen diren
kontaera karakteristikoak.

2.3. BI ANAI (1985)

2.3.1. Aurkezpena

1985eko nobela labur hau Atxagaren lanik maitatuenetakoa da,
sarritan aitortu izan duenez, baina kritikak harrera dudatia egin zion.
1982an Camilo Lisardi... ipuinaz Donostia Hiria saria irabazi eta kri-
tikak prosa-idazle garrantzitsu baten etorrera iragarri zuenetik, Bi
anai nobelak kritiko gutxiren espektatibak ase zituen. Beharbada,
egilearen asmoak eta kritikoen espektatibak izan ziren bidean aurki-
tu ez zirenak.

Egileak 1988an Leer aldikariari Espainiako Literatura Sari
Nazionalerako hautagai zelarik eginiko elkarrizketan aitortu zionez,
Bi anai da behin eta berriro irakurtzera jotzen duen bere testu baka-
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rra, bere-berea duen testua da; istorio arrunta bezain dramatikoa
kontatzen duela dio, baina ohizko konta-baliapideez adierazi beha-
rrean, haur-ipuina balitz bezala, animali istorio bat balitz bezala kon-
tatzea hautatu zuela.

Bi anai benetako gertakari batean oinarritzen omen da. Benetan
izan omen ziren bi anai horiek, eskutik helduta eskolatik etxerantz
zetozela, inork nola ez dakiela, trenaren tunel baten sarreran aurkitu
omen zituzten beren buruak. Istorio arrunt baina dramatiko hau
modurik xamurrenean kontatzea hautatu du Atxagak, animaliez
baliatuz. Txoriak, sugeak, bi katagorri eta antzar bat dira istorioa
euren begien ikuspuntuetatik kontatzen digutenak, eta guztiek
Mintzoa deitzen duen nor batek agindurik egiten dute.

“Es una literatura que yo llamo prefigural, todo es una pre-
figuración, lo que sucede al pájaro es lo que sucederá al perso-
naje que representa; la serpiente se come al pájaro, luego el
personaje está condenado desde el principio; las ardillas mue-
ren de sed y es seguro que el personaje que les corresponde...
Al final, cuando pasa el tren, la oca, que es la que está rela-
tando la historia, lo que ve son dos cosas... Hay una metamor-
fosis del personaje a oca; la oca es la que nos señala los cami-
nos del cielo, en el final no hay muerte, yo no hablo de muer-
te.” (Leer, 49-50 orr.)

Egileak prefigurala dela esan digun konta-modu honetaz ezagu-
tzera ematen zaigun istorioa dramatikoa da, baina ez dago era dra-
matikoan kontaturik, kontalariek euren sentimendua eransten diote
baina egileak emozioa baino gehiago erreflexioa eragin nahi du.

2.3.2. Gaia

Obabako neska-mutilen arteko kontuak dira gai nagusia. Mutil
gazte batek bera baino bi urte zaharragoa den anaia atzeratua zain-
tzeko kargua jasotzen du bere aitarengatik, handik gutxira umezurtz
geratzen delarik. Daniel izena duen mutil atzeratuaren desio sexuala-
ren ernatzea izango da, bi anaion galera erakarriko duena, lehengu-
sina duten Carmen izeneko neskatxa baten azpikeriak tarteko direla-
rik.

Gaztetxoen arteko lehen maitasunen loratzearen gaiaren ikuspun-
tu iluna dugu oraingo hau, 1984ko urte horretan bertan argitaratua
zuen Sugeak txoriari begiratzen dionean izeneko narrazio laburrean
bezalaxe. Hangoan ordea, patua ez da Bi anai narraziokoa bezain
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gogorra, ipuinean marjinatua den pertsonaiaren amaiera berdin-ber-
dina bada ere.

Luis Daniel Izpizuak, 1985eko Literatur Gazeta-n liburu honi
buruz argitaraturiko iruzkinean, istorioa bera “drama paysan” izene-
ko alorrera mugatzen dela esaten du:

“Herrixka batetan, umezurtz gelditu ondoren, Paulo eta
inozoa den Daniel bere anaiari gertaturikoak interes handirik
gabeak iruditzen zaizkigu. Historia hori “drame paysan”
deritzan tradizioan barne sartzen ausartuko ginateke, baina
nori izango litzaioke gaur egun erakargarri bertako biolen-
tziaz, mendekuz eta belzkeriaz gure sentsibilitatetik hain
urrun gelditzen den holako kontu bat? () Historioa dramati-
koa den arren, ez dago nobela honetan giza izaeraren azter-
tze eta sakontze saio handiegirik ere, “are gutxiago nortasun
trajiko baten gora-beherarik, ze nobela honetan ez baitago
psikologiarik, eta dagoenean topikorat jotzen baitu.” (1-3
or.)

Liburuaren hari argumentalari buruzko antzerako iritzia iradoki-
tzen du Jon Kortazarrek Jakin aldizkarian 1986an argitaraturiko
iruzkinean, gaiak ez dio eusten nobelari, gaiaren tratamenduak bai-
zik:

“Ispiluaren hemendiko aldean argi dago zer dagoen: erru-
gabearen eskaintza, herriko tontoaren sakrifizioa, erru guztiz
burutua, maitasun-istorio bat, adoleszentzi aroko maitasuna-
ren inguruan sorturiko konplota, eta, azkenik, istorio arrosa
bat, ala istorio arrosen gurutze bat? Aspaldiko adiskide batek
esaten zidanez, Bi anai-k mantentzen duen gaia ez zatekeen
mantengarria, tratamenduagatik izan ez balitz.” (147 or.)

Jon Kortazarrek Jakin-eko iruzkinean honela azaltzen du “erru-
gabearen eskaintza” dela esanez deskribatu duen gaia:

“Anaia biek iniziazio erritual bat eraman beharko dute
aurrera. Danielek bere gizagaixotasunez jantzia, buru-ahule-
ziak joa, bere izaerak eskatzen dion gurari bakarra ase nahi
du: gurari sexuala, hain zuzen, eta horrek ekarriko du bera-
ren eta bere anaiaren galera. Paulo bera ere, bere gainetik
dagoen agindu bati ezin erantzunez, heroe trajiko bat dugu:
“La tragedia de la inocencia, en el sentido de la inexperien-
cia”.
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Pauloren trajedia beste hau da, ostera: ezin diola aginduari
erantzun, ez dakiela helduen munduari dagozkion legeei eran-
tzuten. Eta berari helduentzat den legea ezarri dio aitak. Paulo
Fryek deskribaturiko heroea bezala agertzen zaigu: ezagutzen
ez duen mundu baten aurrean harrituta. Anaiak nahi duena-
ren eta gizarteak eskatzen duen eta egitera behartzen duenaren
artean harrituta, zer egin jakin gabe, edo hobe, oreka nola
lortu jakin gabe.” (149 or.)

2.3.3. Pertsonaiak

L. D. Izpizuak dioenez, lau dira nobela honetako protagonista
nagusiak: Paulo eta Daniel anaiak, hauen lehengusina Karmen, eta
Teresa. Lehen hirurak dira benetako aktanteak, laugarrena Danielen
maitasunaren jomuga gisa beharrezkoa zen pertsonaia baizik ez dela
baiteritza.

Izpizuaren esanetan, pertsonai hauen psikologian eta nortasun
dramatikoan sakontze lanik ez du burutu egileak, zehazki mintzatuz,
Paulo pertsonaiari koherentziarik gabea deritza, haurregia eta hel-
duegia aldi berean, eta Karmenenari berriz gaiztoegia:

“Carmenen gaiztakeria oso zapala da nere ustez, nahiz eta
maitasuna eta mendekua izan tarteko. Baliteke Carmen sugea
izatea, zaila egiten zaiguna pertsona dela sinestea da.”
(Literatur Gazeta 3 or.)

Jon Kortazarrek, aldiz, Paulo den heroe errukabearen sakrifizioa-
ren gaiaren berri ematen duelarik, zera dio, pertsonaia nagusi diren
“Paulo eta Danielen bizitza bere gainetik dagoen gizarte baten pean
eta mutil koskor baten sorbaldak eramateko modukoa ez den aitaren
aginduaren pean agertzen da”. (149 or.)

Nobelan tragedia bultzatuko duen Carmenen pertsonaiaz, aldiz,
zera diosku, bere zentzu erotikoan dagoela haren izaera eta portaera-
ren oinarria. Paulo maite du, baina ez dio esaten, eta haren maitasu-
na pasio handi, suhar eta suntsitzailea bilakatzen da, maite duenare-
kiko leialtasuna hautsaraziz eta, kaltearen eragilea bera zapuztuz
(150 or.).

Bestalde, beti gogoan izan beharrekoa da, Bi anai narrazio hau
Obaban kokaturiko beste zenbait narrazioren kidea dela, eta,
“tonuz”, egileak Sugeak txoriari... delakoarekin lotzen du, Camilo
Lisardi edo “Francisco Javier” izeneko pertsonaiekin eta giroarekin
duela zerikusia. Bi anai hauek Obabakoak dira; protagonista, Paulo,
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idazle honek hain bereak egiten dituen pertsonai “ahul” horietakoa
da, alegia, barrendik ahul izan gabe, konprenditzen ez duen mun-
duari aurre egin beharrik gertatzen delarik, indarge gertatzen den
marjinatua da, eskatzen zaionari egokitu ezinik, oinazez bizitzera
kondenaturikoa. Egileak Iñaki Uriari Argia-n argitaraturiko elkarriz-
ketan esan bezala:

“[...] neretzat dituk oso pertsonaia maitagarriak, eta dau-
katen akats bakarra duk ahulak direla, ez dutela beste errurik.
Ahulak ez bere barruan indarrik ez dutelako, baizik eta beste
mundu horretakoak direlako (Obabakoak). Hi beste mundu
batekoa baldin bahaiz eta ez baduk mundu berrian sartzeko
ahalmenik, bada oso atzera geratzen haiz.” (Argia, 1988-IX-4,
41 or.)

Zabalago hitz egin ahal izango dugu Atxagaren protagonista mai-
tatu hauetaz Obabakoak liburuari buruz hitz egiterakoan.

2.3.4. Kontalaria

Bi anai nobelaren tratamenduan ezaugarririk bereziena kontala-
ria da, kritiko guztien iritziz. Idazleak berak “literatura prefigurala”
dela esanez aurreratu duen maila bikoiztasuna gogoratu digu.
Mintzoak agindurik hitzegiten duten zenbait animalia ditugu argu-
mentu hau jakitera ematen digutenak. Pertsonai hauetako bakoitzak
bere baitan Mintzoaren agindua entzuten du, eta, bere bizitzaren
gorabeherak bidenabar kontatzen dizkigularik, argumentu nagusiko
pertsonai bat azaltzen du, haren barne-konzientzia eta ikuspuntuaren
berri damaigularik.

Pauloren ezintasunaren drama ilunaren istorio hau kontatzeko,
Atxagak modu xamurra hautatu du, hasieran esan duen moduan, haur
ipuin bat, animalia ipuin bat balitz bezala kontatu du. Kontalari diren
animali horietako bakoitza fabula edo alegietan berez dagozkiola esan
ohi diren kualitateez karakterizaturik agertzen da. Ipuinean heroe-
biktima den txoriak Pauloz hitzegiten digu; beren inuzentziaz, josta-
garritasunaz karakterizatu ohi diren kattagorriak Daniel ume atzera-
tuaz hitzegiten dute, bere zitalkeriaz ezaguna den sugeak, berriz,
Carmenez hitzegiten digu. Inoren kontzientzia ez den laugarren kon-
talari bat ere badago, antzara, eta honek jasoko ditu antzar bilakatzen
diren bi pertsonai nagusiak, zeruko bideetan barna eramateko.

Haur ipuin edo animalia ipuin gisa kontatu digun honetan,
Atxagak haur ipuinetan ohizkoak izaten diren osagarri “marabiloso-
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ak” erabiltzen ditu, jakina. Ipuin errealista batean protagonistak
trenbidean hilik geratuko ziratekeen. Ipuin honetan, aldiz, antzara
bihurtzen dira, eta hegoalderuntz doazen antzara talde batean sar-
tzen dira.

Jon Kortazarrek eginiko iruzkinean esaten zaigu Atxagak “Camilo
Lisardi” ipuinean hasi eta Sugeak txoriari..-n jarraitutako tratamen-
duen burutzea egiten duela: Bi anai istorio miresgarria da:
Maitagarrien, haden, ipuinetan oinarritutako istorioa, azken batean.
Hasiera: ipuin mitikoetan bezala, abereak ere mintzatzen ziren den-
bora, urre-arotatik hain hurbil. Bukaera: “Azkenez trenbidera begi-
ratu nuenean bi antzara ikusi nituen trena pasatako lekuan; bat oso
handia bestea arrunta”. Bi anaia, antzara bihurturik, antzara nagu-
siaren atzetik beste erresuma baterantz (agian, Sugeak txoriari...
ipuinean aitonarekin gertatzen zen bezala, edo beste poema batean
aipatzen den bezalatsu: “Eta antzarrek V bat egin zuten zeruan”.
Garaipenaren ikurra, V liluragarri hori. Zorionaren erresumarantz
abiatuko ote dira antzarak urtero? Ez dakit, baina bai, ostera bi
anaiok, edozein ipuin miresgarritan gertatzen den bezala, itxuralda-
keta izan dutela. Arrazoi gabeko itxuraldaketa ipuinetan bakarrik
gertatzen ohi dena” (148 or.).

Atxagak Mintzoa deritzan pertsonaia mugagabe bat ezartzen du
narrazioaren sortzailetzat; definitzen gaitza dela esan dute kritiko
gehienek, baina bi iturri nagusi izan ditzakeela. Alde batetik, euskal
ipuin tradizioak esaten duela antzinako denboretan naturako gauza
guztiek zekitela mintzaten, hala bizidunek, nola bizigabeek; beraz,
fabuletako konbentzioarekin bat egiten da honetan animaliek istorio-
ak konta ditzakete, zeharka gizakion izaeraren eta gizartearen berri
emanez, era kritikoan. Bestalde, Kortazarrek dioenez, Bibliako
Testamentu Zaharreko Genesis liburuan hasieran mintzoa izan zela
esaten da, eta hura da Atxagaren Mintzoa: “fikzioa eta ezaguera sor-
tzen duen hitza. Baina ez hori bakarrik, baita ere kode genetikoa,
adua patua, Jainkoa eta Diktadorea, batera” (148 orr).

Baliteke Atxagak Bibliaren erreferentzia honetaz baliatu nahi
izana narrazioa posible egiten duen Mintzo hori, hitzegiteko gaitasun
hori dela azpimarratu nahirik, eta kontatu behar horrek behartzen
dituela animaliak berez dituzten bizitza interesetatik aldendu eta
gizakien barne-kontzientzia entzutera eta haien ekintzak begiratzera.

Iñaki Aldekoak Antzara eta ispilua liburuan mintzoaz ari delarik
zera argitzen digu: 

Sugeak txoriari begiratzen dionean ipuinean hauxe aurreratzen
du kontalariak:
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“Itsasoak eta mendiak baino zaharragoa den lege batek
agintzen die, eta erremedio gabekoa zaie obeditzea! [...] beraz,
sugeak txoriari begiratzen dionean, borroka eternal baten epi-
sodio nimiño bat baino ez da gertatzen. Aspaldi nion aditua
Atxagari antzeko zerbait, belarraren, ardiaren eta tigrearen
arteko alegi hartan [...] aipaturiko borroka eternala eta hazten
den ororen parekotasuna. Plano berean daude belarra, ardia
eta tigrea, belarrak hitz egingo du ardiak eta tigreak hitzegin
dezakeen neurri berean. Txori kattagorri, suge eta antzarek
hitzegiten duten modu berean...” (29-30 orr.)

2.3.5. Kontalariaren mintzairaren erregistroak

Animalia-kontalari hauetako bakoitzak mintzaira propioa eta
karakteristikoa dauka: Kortazarrek esaten du “katagorrien hizkera
xamurra, sugearen mintzaira soseguzkoa eta ironikoa, txoriaren
tonua ekilibrista” direla (148 or.).

Luis Daniel Izpizuak esaten du kontalari hauen hitz-jarioa karak-
teristikoa eta ongi berezitua izateaz gain, nobela honetako alderdirik
erakargarriena dela.

Ia kritiko guztiek aipatu dute Bi anai liburu honetan Atxagak per-
tsona bakoitzari eman dion ahots propialaren osakeran izaniko era-
bateko aziertoa. Horien artean Xabier Kaltzakortak dioena jasoko
dugu hemen:

“Esan ohi da William Faulkner dala mende honetan elabe-
rrigintzan eta ipuingintzan literatura erregistrorik zabalena eta
trinkoena erakutsi dauan idazleetariko bat. Guk geure alorre-
an berba berberak erabili daikeguz Atxagaren ipuingintzaren
barri kontatueran. Narratzaileak abadea edo maistra edo ume
txiki bat, eta abar izan daikez. Ipuinetako tonua —edo
“cadencia” Borges-en eredura— aldakorra da eta beti ezuste
zoragarriak harrapatzen gaitue. Esan dogu, berbarako, Bi
anai-ren kasuan narratzaileak animaliak dirala. Baina errejis-
troen aldetik badago errejistro berezi bat, hau da, hizkuntzare-
na”. (Idatz & Mintz, 42 or.)

Obabakoaken hartzen dituen Axular edo Asteasuko Agirreren
mintzairen erabilera, edo frantsesez nahiz ingelesa tartekatzekoan
lortzen dituen ahots eta erregistroez hitzegin eta gero, Bi anain beste
erregistro berezi bat azpimarkatzen du:
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“Ipar Euskal Herriko euskaraganako joera dauka batzue-
tan. Esango genduke Lapurteraren isuria agertzen dala. Esate
baterako, Bi anai liburuan sugea narratzailea danean hizkera
berezi bat dauka: neholatan ere, tenorea, igorri, goititu, behei-
titu, ilki, aitzina, anitz, bertze, erran, nehor, ahantzi, hainber-
tze, etxerat, ihizi, oroz ahantzia, entelegatu, beha, libro. Joera,
guk uste, nabarmena da errejistroa aldatzearren kattagorriak,
txoriak, eta sugeak eta antzarak ezberdin egiten dabelako
berba. [...] Euskalkien joko hori ezagutzen genduan Peru
Abarca liburutik, baina gaur eguneko literaturan nekez ikus-
ten dan kontua da hori. Gehienean idazle bakoitzak berea
dauan euskalkiaganako joera eta isuria dauka baina nekez
aldatzen dau errejistroa.” (Idatz & Mintz, 43 or.)

Bestalde, animalia-kontalari hauetako bakoitzak protagonisten
barne-kontzientzia ezagutu eta guri ezagutarazteko bide izateaz gain,
gertatuko dena “prefiguratzen digute”. Luis D. Izpizuak, esate bate-
rako, esaten du txoria Pauloren barne-kontzientziaren ezagutzailea
izateaz gain, haren metafora ere badela: “Metaforak animalia eta
gizakumea bateratu egiten ditu eta bat-egite honek ahalezko bihur-
tzen bata bestearen barne-mintzoa izatea”.

Horrela, ohizko narradore bat erabiliaz, ipuinean bigarren maila-
ko pertsonaia-narratzailearen gisan, hirugarren pertsonan konta
dezake istorioa, sinesgarritasuna hautsi gabe, hau da ipuinaren
barne-logikaren sinesgarritasun konbentzioa hautsi gabe.

Konbentzio poetikoa da, hain zuzen ere, errealitateko gai guztiak
barrendik elkartzen dituen meta-errealitate bat badela konbentzio-
tzat hartzen duena. Luis Daniel Izpizuak dioenez, poesiari esker ger-
tatzen den meta-errealitate horretako elkartzearen poderioz:

“Horra hor, esaten dugunaren lekuko, sentimendua eta
Naturaren artean ezartzen diren harremanak, edo zenbait
Naturaren izakiri ematen zaion sinbolismoa (ibai txikiarena,
itsasoarena, arrain beltzena, sagarrarena, eta abar) edo anima-
liek beren hitzetan duten ikuspegi berezi eta nortasunak azal-
tzeko ahalmena, edo zein ederki erabiltzen diren erritmo ezber-
dinak nobelaren pertsonai eta egoerak antzesteko.” (4. or.)

2.3.6. Kontatzeko moduaz

Xabier Kaltzakortak “Bernardo Atxagaren Obabakoak liburuaren
gainean” izeneko Idatz & Mintzeko iruzkinean Atxagak Bi anai
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narrazio honetan erabilitako teknika narratiboaz hitzegiten du eta
Obabakoaken jasoriko beste zenbait narraziorekin harremanatzen:

“Atxaga edo Robert Browing-en metodo analitikoa.
Ezaguna da: The Ring and the Book (1898) poema luzean
hamabi bakarrizketen bidez heriotza baten zerzilidadeak kon-
tatzen deuskuz Robert Browing-ek hamabi ikusmoldetatik,
hau da, heriotza egilearen ikusmoldetik, hildakoarenetik...
Bardin jokatu eban, berbarako, Marcel Schwob-ek “La cruza-
da de los niños” deritxan kontaeran eta Akutagawa japonda-
rrak “En el bosque” ipuinean. Era horretan idatzia dago Bi
anai liburua eta Obabakoak liburuan “Gauero aterako nintza-
teke paseatzera.”  (Idatz & Mintz, 38 or.)

Kontatzeko erari dagokionez, Jon Kortazarrek zera azpimarratzen
du, Atxagarengan karaktetiristikoa dela ipuin narrazio baten barruan
beste narrazioak itsasteko zaletasuna. Bi anai honetan ere kontalari
diren animaliatxoak ere beren istorio pertsonalak adierazten dituzte,
bai eta beren inguruko beste batzuenak ere, Naturaren errealitate
guztiaren batasunaren sugerentzia adieraziz. 

1985eko Susa aldizkarian iruzkin laburtxoa argitaratu zuen
Antonia Ormaetxeak esan zuen moduan:

“Prosa honek poetikoa ematen du sarritan. Ene ustez, poe-
sigintzan erabili ohi den zenbait elementuren erabilkerak ema-
ten dio poetikotasuna testuari, hala nola eta baten bat aipatze-
arren, sinboloenak, ezen esan beharra baitago nobela sinboli-
koa dugula berau; Mintzoa delako horretan adibidez, zientifi-
koki definitzen hain zaila den bizidunon barnean gertatzen den
—gizakiongan zein piztiengan— indar itsua eroa edo iritzi izan
zaiona. Denok dugu mintzoa aditzen, denok gaitu bizitzak sare
bakarrean elkarri lotzen.” (94 or.)

Jon Kortazarren ustez, nobela honek egiten duen gaiaren trata-
mendua ikuspen ironikoz egina da: “nobela hau ipuin miresgarrien
parodia da” (150 or.). Hada edo maitagarrien munduaz hitzegin ohi
den generoaren baliabideak hartzen ditu baina “deabruaren mun-
duaz ari da. Eta deabrukeriaren ikuspegia onartu nahi izan du
Atxagak, Euskal Herriak bere buruaz dituen mitoak apurtzeko: ez da
hau paradisuen lurraldea, hemen borrokatu egiten da, eta hil. Eta
nobelan Obaba oraindik izadi liluragarriz hornitua agertzen bada, ez
da ipuin miresgarrietako topikoa jarraitzeko. Baina topikoa, gizarte-
aren krudeltasuna gogorrago salatzeko baino ez da erabiltzen.
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Ankerkeria gogorragoa, zorionerako aproposagoa den giro batean”
(150 or.).

Xabier Kaltzakortak hizkuntzaren aldetik ipuin marabilosoekiko
Bi anai ipuin honek duen loturaz hitzegiten du Idatz & Mintz aldiz-
karian Obabakoak liburuari buruz argitaraturiko iruzkin luzean:

“Aitatu gura neuke azkenik Obabako ixtorioetako eta ger-
taeretako iturri bat “kontu esaleen” liburuetan ere badagoala,
esate baterako Bi anai liburuan “ba omen zen neska gazte bat
gaixotu zena eta medikuarengana eraman zutena. Eta medi-
kuak hala esan omen zuen: -Gona zahar bat adabatuko litza-
teke, baina hau ez, neskatxa hau ez.” (Bi anai, 9. or.) Pasadizo
hori Mikela Elizegi-ren Pello Errotaren bizia liburuan konta-
tzen da.” (Kaltzakorta, 42 or.)

2.3.7. Maila sinbolikoa

Antonia Ormaetxearen ustez, Bi anairen sinbolismoak patuaz eta
halabeharraz hitzegiten du: “Denok dugu mintzoa aditzen, denok
gaitu bizitzak sare bakarrean lotzen”.

Beste era batera adierazten duelarik, bi anaiak lege beharkor biri
erantzuten diote ezinbestean, Paulok aitak agindutakoari men egin
behar dio, makurtze hori baitu berezko lege haustezina anai horrek
berorrek “ikasitako” munduan. Danielek, aldiz, “haragiaren ikaraz
aditutakoa hain itsuki entzun ondoren, zelan uko egin adimenaren
harunzko eremuetatik datorkion indar menperaezinaren aginduari?”
(94 or.).

Ormaetxearen ustez, beraz, nobela honek halabeharraren arabera
mugitzen diren munduko izaki ororen jokoa erakusten du:

“Xakean legez -Bernardoren irudia erabiliz- lege ezagun eta
mugatu batzuren barruan mugitzen garelarik, behin mugi-
mendu bat eginez gero piezaren batekin, mugimendu horrek
berorrek patu bat markatuko dio jokalariari, bizitza bera den
joko-taula honetan azkenean, tragedia maiz gertaraziz.” (94
or.)

Luis Daniel Izpizuaren ustez, Naturaren sare horren bi munduen
batasuna da nobelaren eduki nagusietako bat:

“Naturaren gardentasun eta soiltasunaren garaipena, zeren
ankerra izan arren (eta horra hor non ditugun adierazgarritzat
animalien elkarrenganako kraskadak eta irensketak), inozen-
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tzia eta edertasunaren bitartez gainditzen baititu Naturak bere
doilorkeriak, Naturarekin bat eginik, Paulok eta Danielek
gaindituko dituzten bezala, munduak euren bizitzan zehar
eskeini dizkienak.” (Izpizua, 4. or.).

Naturaren baitango izakien artean dauden harreman kupidagabe-
ak gizakumeen artekoaren ispilu dira, “Naturara eramanak dira giza-
kumeak berak” (5. or.).

Sare edo mundu bakarra osatzen duten bi mundu dira piztiena eta
gizakiena eta bigarrenetik lehenengora igarotzen dira trajedia hone-
tako protagonistak, ipuin marabilosoetako itxuraldaketa askatasunaz
baliaturik, gizakiek antzara bilakatzea hautatzen dute gizartean
bizitzeko ezintasunak eramanik. Hauxe litzateke era berean “Camilo
Lisardi” ipuinean gertatzen dena ere, Xabier mutiko betizuak ezin du
herriko jendearen artean burutu eta basurde zuri bilakatzen da, hots
basurde ez ezik, zuria da, Moby Dick bezala, eta egileak honela azal-
tzen dio Amelia Iglesiasi:

“Basurde txuriaren ipuina ahozko tradiziotik dator zuzene-
an. [...] Esate baterako basurde arrunt bat hartu, eta basurde
txuri txuri bihurtzen dudanean, bere borondate eta adimena-
rekin, [...] Moby Dick daukat gogoan, eta Aveyrongo ume
basatiaz idatzi zuena.” (12 or.).

Horrela basurde bilakatu den haur horren nortasuna zertzelatzen
du egileak, Moby Dickek bezala, bengantza hartzeko asmo basatia
du, eta inuzentea da Aveyrongo haur basatiak elurra ikustean duen
alegrantzia primitibo eta irrazional berarekin:

“Aveyrongo ume basatiaren kronikan, eszena bat badago
oso hunkigarria. Victor txikia oso triste dago, eta egun berean
elurra egiten du. Saltoka hasten da, oihuka pozaren-pozez,
galdutako bizimodu basatiaren aztarren bat aurkitu baitu. Ez
dezagun ahaztu elurrari, elur purifikatzaileari lotutako poz
hori [...]. Elurrak, apur bat basatia bera ere, desordena sortzen
du, eguneroko bizitza astuna etetzen du [...]. Moxkortasun ari-
neko sentimendu bat sortzen du.” (8 or.)

Horra hor, beraz, basurde zuriaren jokaeraren eta iturrien azalpen
jakingarriak. Egilea ahozko tradizioaz baliatzen da, baina literatura-
ren beste hainbat iturritako errefentziez osatu eta hornitzen du, hain-
bat perfil berri erantsiz pertsonaiei.

Jon Kortazarren ustez, Bi anaiko narrazioak patuak Paulori eza-
rri dion desafio gaindiezinaren berri ematen digu, N. Frye-ren
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Anatomía de la crítica deritzan liburutik harturiko zita honek bilba-
tzen du, bere ustez, liburu honen gaia:

“La maquinaria del destino es administrada por una serie
de dioses remotos e invisibles, cuya libertad y placer son iróni-
cos porque excluyen al hombre. Exigen sacrificios, castigan la
arrogancia y constriñen a obedecer la ley moral natural como
un fin en si mismo... El otro polo esta representado por el phar-
macos o víctima sacrificada, quien debe morir para fortalecer
a los demás.” (150 or.)

Baina honelako istorioen era tragikoa hausten duena amaiera
“marabilosoa” da, bi haurrak ez dira hiltzen, antzara bihurtzen bai-
zik, Iñaki Aldekoak Antzara eta ispilua liburuan gogoratzen duen
moduan, “ahozko literaturaren korpusean, bizitzaren astuntasunari
ihes egiteko heroiak hegan egiten du beste mundu baterantz: ipuin
herrikoietan ugari dira, Proppek Ipuinaren morfologian erakusten
digunez, zaldi hegalarietan, edo txori antzaldatuta... mundutik hegal-
datuz zeruratzen diren heroien adibideak” (31-32 orr.)

Bestalde, honelako narrazio marabilosoetan sarritan usnatzen den
moralejarik ez du eskaintzen egileak, Jon Kortazarren ustez, eta berri-
ro ere N. Frye aipatuz zera gogoratzen du “El arte irónico no despier-
ta piedad ni temor...La total objetividad y la supresión de cualesquie-
ra juicios morales esplícitos son elementos esenciales del método”.

Luis D. Izpizuak ere aipatzen du haur ipuinetako ohizko didaktis-
morik ez dugula aurkitzen ipuin honetan:

“Bestalde, haurren literaturak didaktismorako joera izaten
du. Heroea beti heroe izango da, eta beretzako izango dira
haurrentzat hain garantzitsuak diren margo garbi eta dizdi-
ranteak. [...] gaitzak bada, oso nabarmen eramango ditu bere
gainean gaiztakeriaren zantzuak. Zaila zaigu, beraz, haurren-
tzat zerbait idazten dugunean, polarizazio honetatik ihes egi-
tea eta, nahiz eta, dirudienez, aztertzen ari garen nobela hau
haurrentzat idatzia ez izan, behar bada haurren literaturan
erabiltzen diren idatz-moetak erabiltzeagatik, kutsatu egiten
den zenbait pasartetan aipatzen dugun polarizazio horretaz.
Hor dira esaten ari garenaren lekuko, Pauloren zintzotasun eta
jakinduri sinesgaitzak, bere trajikotasunik eza, nahiz eta azke-
nean hain gaizki bukatu. Beste aldetik, berriz, Carmenen
ñabardurarik gabeko gaiztakeria. Ez dago ez, didaktismorik,
baina bai honek erabili ohi duen mekanika.” (5 or.)
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Errurik ez duenaren sakrifizioa, gizarte honek aurrera egin ahal
izateko beharrezkoa duen biktima horrekiko biolentziaz ari da
Atxaga, Jon Kortazarren ustez. Ez du biktima horrek okerrik egin,
honelako zigorrik edo zamarik gainera dakion: “B. Atxaga gure herri-
ko biolentzia kontatzen ari da” (151 or.).

Amaitzeko, esan dezagun Bi anai nobelak Obabakoak liburuko
beste zenbait ipuinekin loturan mundu ikuskera baten berri ematen
digula, denbora eta toki beretsuko beste zenbait pertsonairen ezauga-
rriak partekatzen ditu, eta bereziki heriotzari buruzko ikuspuntu
bera:

“Neretzat Obabako istorioek zerikusirik ez zeukatek histo-
riarekin. Zeudek beste denbora batean. Horri deitu nahi
badiok denbora mitikoa, deitu denbora mitikoa. Nik pixka bat
kokatzen diat mende honen hasieran, hori delako inon ez
kokatzea bezala. Urrun. Aspaldi. Heriotza ez duk gizonak
nozitu dezakeen gauzarik txarrena. Uste diat heriotza baino
gauza txarragoak badaudela. Obabako horretan maitasunak
horretara behartzen duela. Uste diat hori darabilkidala
buruan. Askoz ere penagarriagoa duk neretzat oinazez bizitzea
eta konprenitzen ez duan mundu batean bizitzea... Lagunik
gabeko mundu batean bizitzeak, bada, zentzu handirik ez dik,
ezta? [...] Gero heriotza beldurgarria duk. Bazekiat. Baina
denbora mitiko horretan hori kokatzen diat, ez soluzio ona
delako, baino zentzu horretan.” (Argia, 1988-IX-4, 42 or.)

2.4. OBABAKOAK (1988)

2.4.1. Sarrera

Argitaratu zen urteko literatur sari nazionala eskuratu zuen libu-
ru hau da Bernardo Atxagaren libururik ospetsuena, eta mende buka-
era honetako euskal prosagintzaren mugarri nagusia, kritikoek eta
idazleek aho batez aitortu dutenez.

El País egunkariari (1989-VI-1, 42 or.) eginiko adierazpenetan
esaten denez, 1978-88ko hamarkadan berak eginiko lanen artean
adierazgarrienak jotzen zituenen hautaketa da liburu hau. Berak dio-
nez, “Es una obra formada por una red de historias que tienen el
común denominador de situarse en una geografía literaria”.

Iñaki Iñurrietak aldiz, (Habe aldizkariaren 1988ko 137. alean, 20
or.) esaten du liburu hau hamar urtetan zehar egileak eginiko mun-
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duari buruzko hainbat gogoetaren biltokia dela, eta irakurketa astiro
egitekoa duela. Bereziki bi narrazio azpimarkatzen ditu hausnarketa
horren adierazbide argientzat “Esteban Werfell” eta “Villamedia-
na”ko kontalarien bidez eginikoak, nahiz eta beste guztietan ere
zuzenez, tarteka edo zeharbidez hausnarketarako gaia eskaintzea den
liburu honen emaitzarik ederrenetarikoa.

2.4.2. Liburuaren egitura

Leer aldizkariak urte berean eta literatur sarirako hautagai zela-
rik eginiko aurkezpenean, liburu hau “libro de cuentos” gisa aurkez-
ten du, eta bereziki liburuaren bi alderdi azpimarkatzen ditu. Alde
batetik, Obaba deitzen duen mundu imaginarioan, “mitikoan” sarre-
razten gaituela eta bestetik, irakurleak beti present dituela idazleak
egiten dizkion etengabeko oharpen literarioak eta hausnarketa meta-
literarioak. Honezaz gain, bereziki azpimarkatzen du liburuaren 402
orrialdeetan barrena irakur daitezkeen 26 ipuinen artean sare zail eta
landua lotu duela egileak, diziplina zentzu hertsiaz eta bereziki era-
kargarria den irudimenezko unibertsoa sortzeko gaitasuna erakutsi
duelarik.

Xabier Kaltzakortak ere bereziki azpimarkatzen du alderdi hau:

“Badago liburu horretan ipuinak alkarren artean lotzeko
lan ikaragarri eta burutsua, harriak behin eta birritan lantzen
eta leuntzen artisautzan diharduan hargin nekebagearen beha-
rra dirudi.” (35 or.)

Dabid Zuazaldek dioenez, aldez aurretik ezagunak ziren zenbait
ipuin bildu ditu Atxagak berridatzirik liburu honetan, lau bat identi-
fikatzen ditu lehen partean eta beste horrenbeste bigarrenean. Eta
aldaturikoen artean bereziki aipatzen du “Post tenebras”, eta ia alda-
tu gabekoen artean “Camilo Lisardi” delakoa. Xabier Kaltzakortak
dioenez, eragin dituen aldaketek ezabatu edo desitxuratu egiten dute
lehenengo bertsioetan nabariago zen iturri edo erreferentzia literarioa
(35 or.):

“[...] bada eraberritze horretan alde interesgarri bat,
Margarete ipuinaren lehen aldaeran beste idazle batzuen eragi-
na nabarmenagoa zan ezpairik gabe.” (35 or.)

Egilearen hitzak euskaratuz, bi zatitan banatzen den liburua da
eta tartean zubi gisa jokatzen duen Villamedianako narrazio luzea
koka daiteke:
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“Aldez aurretik ezagutzen ziren zenbait ipuin agertzen dira
aurrena, nahiz eta oraingoan berridatzirik agertzen diren.
Jadanik argitaratuak nituen zenbait lanekin lot daitezke, aldi
berean samurra eta izugarria den Obabako mundu mitikoaren
magalean”.

Egileak berak, liburu hau biltegi moduko bat dela esaten du:

“un producto de todo mi almacén literario, es como un
almacén de coloniales, de ultramarinos, donde hay de todo,
porque he hecho de todo. Obabakoak es una síntesis, una espe-
cie de embudo donde he ido metiendo tanto las técnicas que he
ido aprendiendo como todo lo que me viene del mundo ante-
rior; en realidad, todos los libros anteriores estan en
Obabakoak.” (Leer, 50 or.)

Andolin Eguzkitza eta M. Etxeberriak Leer aldizkarirako eginiko
elkarrizketan adierazten dutenez, Villamedianako narrazioak lotzen
ditu liburuko bi zatiak eta han ematen ditu ezagutzera egileak bere
ideia eta mundu-ikuskeraren gorabeheretako asko:

“Villamediana besterik da. Gizarteko edo jendeari edo tal-
diarekin bat egiteko era bat dago hor naturarekiko eta pai-
saiarekiko itsasketaren bidez, hori gaur egungo literaturan oso
gutxi ematen da, baina nik asko hitz egiten dut horretaz, eta
nik horrela sortzen ditut geografia imaginario horiek.
Villamedianarekin Obabaren alderantzizko bidea egin dut.
Obaba geografia imaginarioa da  eta denok ere errekonizitzen
ditugun istorioak gertatzen dira han, direnik eta fantastikoe-
nak izanda ere. Villamedianan aldiz, alderantzizkoa gertatzen
da; hango geografia erreala da denen ustez, datuak eskaitzen
zaizkie horretarako, eta hor irakurleak errealitatea dela erre-
konizitzen duen leku horretan gero eta irrealagoa den istorio
bat txertatzen du, gero eta fantasmagorikoagoa dena”. (Leer,
50. or., itzulia)

“Azken hitzaren bila” deritzan bigarren zatian Obaba horrekiko
haustura edo urruntasuna hartzen hasten dela adierazten dute elka-
rrizketa egileek. Bertan Montevideoko osabaren etxera biltzen diren
zenbait pertsonaiak zenbait istorio sortzen joango dira bi ardatz
nagusiren inguruan beti ere: alde batetik, originalitatearen eta pla-
gioaren gai literarioa, eta bestetik, irudimenezko munduen existen-
tziaren sinesgarritasunaz, eta tailer literario gisako horretan zehar,
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protagonistak eromena eta heriotzarekin egiten du topo. Literatura
jolasa baita, baina joko arriskutsua.

Villamedianakoa guztiz narrazio ezberdina da zubi egiten duen
bien tartean. Bere geografia eta denbora kokapenak ez dira mitikoak,
alegia, egileak berak egiten duen banaketaren arabera, Obabakoak
Faulkner taldeko geografiakoak dira eta Villamedianakoa aldiz,
Stevenson taldekoa:

“Bertan, laburtuz, geografia mota honi eskatzen zaion
bakarra da, aurrena, eszenario bat izan dadin bere toki-izen
eta abarrekin- bere pertsonaiak batetik bestera mugitu ahal
izateko-, eta bigarrenik irakurlea engaina dezan, edo hobeto
esanda, irakurlearen aurreiritziak aprobetxa ditzan testuari
sinesgarritasuna emateko” (Luxia, 14 or.)

Liburuaren egituran garbi nabari diren bi parteen artean dagoen
Villamedianako narrazioa autonomia handikoa da, baina aldi berean
bien arteko zubi gisa jokatzen duela diote kritikoek. Egileak, aldiz,
erdaraz dagoen errealitatearen eta hizkera literarioaren arloko dia-
lektikaren frogagarritzat aipatzen du:

“Aurrena esan behar dut ez dagoela aparteko morrontzarik
errealitatearen eta hizkera literarioaren artean. Nik uste diat
neurri handi batean zerbait autonomoa dela. Ez duela morront-
zarik errealitatearekiko. Hori pentsatuz idatzi diat “Villame-
dianakoa” Villamediana duk Gaztelako herririk gaztelaniarrena
eta egiten diat haiei buruz testu bat hasieratik bukaeraraino era-
bat euskaraz. Honekin Euskal Herrian dagoen joera antzu bati
erantzun nahi zioat: “Errealitatea ez dago euskaraz, beraz ezin
da literaturarik egin euskaraz errealitate horri buruz”. Eta oker
handia da hau. Literatura hain zuzen ere gezurra duk, literatu-
ra duk artifizioa. (Argia. Uria. 1988-IX-4, 38-42 or.)

Dabid Zuazaldek Argia astekarian (1988-X-4, 4 or.) argitaraturi-
ko iruzkinean liburu honetako teknika, estilo eta tonu ugaritasuna
azpiamarkatzen du. Ipuin guztien artean Villamedianako narrazioa
azpimarkatzen du berezienatzat: “Genero jakin batean sailkatzeko
zaila, narrazioarekin bidai liburuen eitea ere bai bait du”.

Xabier Kaltzakortak Villamedianako narrazioak Obabako lehen
zatiko eta bigarren zatikoen artean ezberdinena baina zubi funtzioa
betetzen duena dela diosku. Egileak bezala, Obabako ingurutik
kanpo euskaraz narratzean izan ditzakeen zailtasunak gaindi daitez-
keela frogatzen omen du:
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“Besteak beste dirala, euskara Obaban baizen xamur egin
daitekeala erakusten deusku narratzaileak (edo bestela esan,
ekintzen gertalekua Euskal Herritik kanpora izanik ere, eus-
karaz moduz baino moduzago kontatu daitekeala) eta bere
barne mundua ere bai.” (36 or.)

2.4.3. Obabako espazio geografikoa

Baina Villamediana alde batera utzita, lehen zatiko ipuinak dira
benetan Obabakoak direnak. Hauek osatzen dute egilearen geogra-
fia faulkneriar hori, hots bere haurtzaroko geografia hori, lekuak ez
dute berezko entitaterik edo izen errealitaterik, norberaren biziki-
zunen gertaleku dira, Amalia Iglesiasi elkarrizketan esaten dion
moduan:

“Nik askotan esaten dut pertsona baten jaiolekua entitate
inmaterial eta metafisikoa dela pertsona horrentzat; espazio
bat baino gehiago, bertan bizi izandako gertaera eta istorioez
osatutako sare bat. Hemen izan nuen borroka halakoarekin,
hor ikusi nuen neska bat bikiniz aurreneko aldiz, etabar.
Iragan afektibo bat duen geografia horrek, nire kasuan Obaba
izena du.” (14 or.)

Baina mundu hori haurtzaroan ezagututako paisaia edo geografia
hori zeharo aldatu da denbora gutxian eta lehengo haren testigantza-
rik apenas geratzen den, suntsitzera doan mundua da:

“Nere haurtzaroari begiratu eta begiratu gerokoari eta neri
iruditzen zaidak aldaketa handiegia dagoela. Hor ikusten diat
eten izugarri bat. Leizea. Ebakuntza bat. Orduan, jakina, idaz-
terakoan nere gaietako bat aldaketa hori duk. Euskal Herria
zenik ere ez nekien garai hartan egindako gogoetak, zer uste
nuen inguratzen ninduenaz, bai munduaz eta bai denetaz, eta
gero zer aurkitu dudan, bada hori duk nere bizitzan, edo nere
idazteko lan horretan gaietako bat.” (Argia. Uria. 1988-IX-4,
38-42 orr.)

Hiru elkarrizketa Bernardo Atxagarekin (Pamiela, 1993) Milango
Linea d’ombra izeneko aldizkarirako 1991ean Emilia Iglesiasek egi-
niko elkarrizketaren pasarte batzuk argitaratzen dira, eta bertan,
Obabako munduaz mintzatzen delarik, garai bateko gizartea eta
oraingoaren artean gertaturiko galeraz hitzegiten duen liburua dela
aitortzen du:
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“Aldaketa handia gertatu da, eta sinismen horiek desager-
tu egin dira erabat. Eta beste horrenbeste esan daiteke beste
istorio guziei buruz ere, benetako istoriei buruz ere, axolaga-
bekeria kulturalaren ezaugarrietako bat memoriaren galtzea
baita. Beharbada, horregatik erabaki nuen istorio horietako
batzuk kontatzea, gure guraso edo aiton-amonen bizitzak
beste edozeinenak hainbat balio zuela pentsatu bainuen eta
beraz merezi zuela iraganetik erreskatatzeak.” (12 or.)

Atxagaren ustez, Obabako bere ipuinek Basoaz hitzegiten dute,
eta ez mundu ruralaz inolaz ere. Basoko ipuin horiek bere ustez, sin-
bolismoz beteta daude eta barruko errealitatearen berri ematen digu-
te.

Xabier Kaltzakortak gogorarazten duenez, badira Atxagaren beste
zenbait narrazio, Obaban kokatu arren, bilduma honetan sartu gabe
utzi dituenak: Sugeak txoriari begiratzen dionean, Bi letter jaso
nituen oso denbora gutxian eta Bi anai.

Xabier Kaltzakortak dioenez, geografia mitiko hori literaturan
ezagunak diren Marquezen Macondo, Benet-en Región edo Faulkner-
en Yoknapatawha konterriarekin jartzen da harremanetan, baina
Atxagak ezaugarri propialak eman dizkiolarik. Obaba deituraren
jatorria ere azaltzen du:

“Obaba Manuel Lekuonak “elemento decorativo” deritxan
Bizkaiko sehaska-kantuetako lelo zoragarria da. Bernardok
berak Obabari buruzko non-zer-barri eta zerzilidade batzuk
esaten ditu Pako Aristigaz egindako autuan (Bezperan entre-
gatu nituenak 73 orr.). Obaba herri, basa eta txikia da eta
idazlearen sorterriaren ezaugarriak ditu.” (Kaltzakorta, Idatz
& Mintz, 36 or.)

Atxagaren liburuko ipuinen gertalekuak elkarri lotuak daudela
azaltzen digu Kaltzakortak:

“Obabakoak liburuan erabat bestelakoa dan leku baten
kokatzen dira hainbat ipuin: Hanburgon hain zuzen.
Hanburgo hurien huria dala esango genduke, Europako huri-
rik handienetarikoa. Badago Hanburgora eroaten gaituan
ipuin zubi bat Esteban Werfell. Eta hirugarren leku miresga-
rria Bagdad dogu. Badago Hanburgo eta ekialdea lotzen dauan
ipuin bat Hans Mensher. ipuin horretan pintatzaile zoro bat
Hanburgotik Arabiako aurkientzak ikusi eta bertako emaku-
me batez maitemintzen da. Eta laugarrenez Laura Sligoren
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mundua agertzen jaku: Goi Amazoniakoa. Bigarren ipuinean
Antonio Montevideora doa, hau da ultramarrera, Camilo
Lisardiren anaia joan zan legez. Eta boskarrenez eta azkenik
Arabia baina ekialderantzago dagoan herri urruti batera eroa-
ten gaitu, Txinara.” (Idatz & Mintz, 36 or.)

Beraz, Xabier Kaltzakortak lekuak erlazionatuz osatu duen sare
horixe da, kritikoek azpimarratu duten liburu honetako egitura landu
eta konplexuaren azalbideetako bat.

2.4.4. Obabako denbora

Egileak berak aipatzen du elkarrizketa batean nobela honetako
denboraren ezaugarri eta berezitasuna: 

“Neretzat Obabako historioek zerikusirik ez zeukatek histo-
riarekin. Zeudek beste denbora batean. Horri deitu nahi badiok
denbora mitikoa, deitu denbora mitikoa. Nik pixka bat kokatzen
dizkiat mende honen hasieran, hori delako inon ez kokatzea
bezala. Urrun. Aspaldi.” (Argia. Uria. 1988-IX-4, 40 or.)

Beraz hor dira, jasorik, gure memoria historikoak gogora ditzake-
en testigantzak, gure aurreko belaunaldi hurbilenen munduaren
lekukotzak. Geroago, kronologiari jarraituz bezala, gudatera iritsiko
da Behiaren memoriak idazten dituenean, eta mende bukaerako
oraingo euskaldunen mundura Gizona bere bakardadean eta Zeru
horiek nobeletan.

2.4.5. Obabako pertsonaiak

Bi anai nobelaz hitzegiterakoan aipaturiko eta geroago Behiaren
memoriak delakoan ere berriro aipatuko diren marjinatuak dira
Atxagaren liburuetako protagonista:

“[...] neretzat dituk oso pertsonai maitagarriak, eta dauka-
ten akats bakarra duk ahulak direla; ez dutela beste errurik.
Ahulak ez bere barruan indarrik ez dutelako, baizik eta beste
mundu horretakoak direlako. Hi beste mundu batekoa baldin
bahaiz eta ez baduk mundu berrian sartzeko ahalmenik, bada
oso atzera geratzen haiz [...]. Hor beste gai bat ere lotzen zai-
dak, eta hori duk ume basatiena. Zergatik ez zekiat, baina ni
beti asko hunkitu izandu nauk ume-basatien istoriekin. Oso
gai iluna duk. Gai asko zeudek. Erreflexio bide izugarria duk
neretzat ume-basatiarena. Bai gure naturalezari buruz eta bai
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gizarteari buruz. Aveirongo Victor-i buruz idatzitakoak iraku-
rri eta ikusten duk nola naturalezarik ia ez dagoen. Nola gu
naturalezaz ez garen ezer bereizten zakur batengandik, baizik
eta kulturak nola egiten gaituen garena. Hik imajinatuko huke
inoiz oinazea zerbait kulturala dela? Oinazea duk sentsibilida-
dearen beste izen bat. Gu egiten gaituk izaki, nolabait esateko,
ispiritualak sentsibilitate baten poderioz, baina hori duk hezi-
keta baten poderioz.” (Argia. Uria. 1988-IX-4, 40 or.)

Obabako pertsonai horiek “monstruosoak” dira, nolabait, eta
hasiera zenbait ipuinetan haiek maite dituztenek heriotzara eramaten
dituzte irtenbide bakarra bailitzan:

“Heriotza ez duk gizonak nozitu dezakeen gauzarik txarre-
na. Uste diat heriotza baino gauza txarragoak badaudela.
Obabako horretan maitasunak horretara behartzen duela.
Askoz ere penagarriagoa duk neretzat oinazez bizitzea eta kon-
prenditzen ez duan mundu batean bizitzea... Lagunik gabeko
mundu batean bizitzeak bada, zentzu handirik ez dik, ezta?
[...] Gero heriotza beldurgarria duk. Bazekiat. Baina denbora
mitiko horretan hor kokatzen diat, eta soluzio ona delako,
baina zentzu horretan. Enanoak ere ez zeukak lekurik mundu
honetan. Eta grabea ez duk heriotza, baizik eta gero eta leku
gutxiago dagoela mundu honetan. Osaba bera, Azken hitzaren
bila-n agertzen den osaba ere bizi duk kimera batean.” (Argia.
Uria. 1988-IX-4, 41-42 or.)

2.4.6. Maila sinbolikoa

Fatalismoa, Fas fatum, halabeharra

Atxagaren elkarrizketa batean Ana Sobolewskari esaten dio fata-
litatearen aurka borrokatzea dela liburu honen helburuetako bat:
“Fatalitatea ikaragarria da, eta bere kontra borroka egitea, posible
den modu bakarrean, literaturaren bitartez, Obabakoaken helburue-
tako bat da.”

Antonia Ormaetxeak ere, arestian Bi anaiz hitzegiten geniarduela
ere tematika honen garrantziaz hitzegiten zigun “Xakean legez —Ber-
nardoren irudia erabiliz— lege ezagun eta mugatu batzuen barruan
mugitzen garelarik, behin mugimendu bat eginez gero piezaren bate-
kin, mugimendu horrek berorrek patu bat markatuko dio jokalariari,
bizitza bera den joko-taula honetan azkenean, tragedia maiz gertara-
ziz.” (94 or.)
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Iñaki Uriak elkarrizketan Obabakoak liburuan jasotzen diren
Bagdadeko morroiaren bi ipuinen arteko ezberdintasunaz galdeturik,
Atxagak fatalitatearen aurrean nobelan zehar gertatzen den aldaketa
edo eboluzioa aipatzen du:

“Denboran ez baitira parekoak. Esan nahi diat Bagdadeko
horiek direla eta, hor pixka bat erakusten diat nondik ari nai-
zen aldatzen. Lehenago oso ondo ikusten nian Bagdadeko ipui-
naren aurrenengo bukaera hori, baina gero hasten nauk pen-
tsatzen fatalitate hori ez dudala batere maitatzen; ez zaidala
bat ere ona iruditzen, eta orduan ipuin horri bilatzen zioat
beste irteera bat. Orduan Obabako ipuin hauek dituk
Bagdadeko aurrenengo ipuinaren garaikoak, nolabait esateko.
Beste zenbait dituk Bagdadeko bigarrenaren garaikoak. Esate
baterako, “Laura Sligo” Bagdad II duk. Baina ez duk erraza
Bagdad I-etik ihes egitea. Fatalitatea, hori zegok sartuta hezu-
rretaraino. Ez bakarrik literaturan baizik eta bizitzan... Baina
bai arrazoi duk. Oso berandu ailegatu nauk ni horretara; ikus-
tera bi Bagdad egon daitezkeela eta ez dutela zertan bukaera
horrek bakarra izan. Egon daitekeela beste bukaera bat. Hor
duk aldaketa. Igual liburuan egon daitekeen aldaketarik han-
diena.” (Argia, 1988-IX-4, 42 or.)

Mugaz harunzkoak

Iñaki Aldekoak Literatur gazetan argitaraturiko artikuluan
“muga” dela dio Obabako ipuinetan hitz klabea, “eta bertako istorio
bakoitza transgresio bat” dela.

“Finean, liburuan zehar behin eta berriz aurkitu “leit-
motiv”a mugarena da; bere eustarria giza aurrejuzkutan en
zona liminar honen ingurutik igaroko dira moralitate laxo
batentzat duda-mudako suertatzen diren zenbait pertsonaia:
zoro, desohizko seksu joeradunak, zaharrak, haur basatiak.
Muga zabal honi zedarri fiktizio batzuk asmatu nahian haue-
txek nabarmenduko nituzke: “Joxe Franciscoren” mututasuna,
eta “Hamaika hitz...” ipuinaren atarian sumatu dugun Martin
erotuaren ixiltasuna; edo-ta “Camilo Lizardi”ko Javierren ani-
malidadea eta “Azken hitza..”ko kontalariaren murmurio
zentzugabea, ixiltasunaren beste izena dena... [...] Istorio
hauetan errealitate eta fikzioaren arteko mugak nahiz erreali-
tate eta desioaren artekoak nahastu egin dira; bertan, kon-
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tzientzia eta inkonszientea, mundu eta ametsarenak nola natu-
ra eta kulturarenak endredatuta datoz. Joera honen bidez,
finean, istorio mordoska hauek izen “esentzial” bat seinalatzen
dute eta, horrela, istorioaren istorio diren mugaren zedarriak
tankeratuz (forma hartuz) doaz: Idazlearen transgresio boron-
datea gauzatu da idazketan.”

“Mugan nago eta muga honetan marjinatu eta errugabeen
kontrako biolentzia aski nabaritu dut. Obabako herri honetan
Javier eta Jose Francisco marjinatu eta biktima dira. Obabako
istorio gehiago ere ezagutzen ditut eta hauetan ere, beste
horrenbeste aurkitzen dut: Sugeak txoriari... animaliekin hi-
tzegiten zekien Martin aitona zaharra ere marjinatu bat da;
baita Bi anai liburuko Paulo eta Daniel ere. [...] Ezen askok
dakiten bezala, edozein gizartek muga bat ezartzen baitu,
murru ikustezin baina zinezko bat, eta haren bestaldean geratu
den zatiari botatzen baitizkio gaitz guztiak; hala nola nekazari
maltzurrak auzoko baratzean botatzen dituen zabor eta ziki-
nak. Badirudi horrela oreka bat lortzen dela gizartean, gehien-
goa lasai gelditzen dela. Agian bere grina sendoenetako bat 
—nola baita errudunak aurkitzea— eskura jartzen zaiolako.”

Iñaki Aldekoak marjinazio fisiko bat ere nabarmentzen du
Obabako ipuinetan, hustu zen eta zaharrez beterik dagoen
Villamediana herria, edo maistra joandako auzune iluna, Obaba bera
marjinazioa da Werfell ingeniariarentzat...

Azken hitzaren bila: Literatura mintzagai

GENEROAREN ARDURA

Bernardo Atxagaren liburu honek lehen zatian bazterturikoez eta
joandako “Basoko” mundu horretaz hitzegiten duelarik, bigarren
parteak bereziki literaturaz hitzegiten duen nobela bat dela esaten
dute kritikoek eta egileak berak ere bai:

“Arrazoi askorengatik pentsatzen diat gaur egun idatzi
behar dudala generoak aintzat hartu gabe. Jakin badirela eta
haietaz baliatu behar naizela joko literario aberatsagoak egite-
ko. Azken hitzaren bila esan zezakeat nobela bat dela. Eta jen-
deak onartuko likek. Baina hor bazeudek ipuin-ipuinak dire-
nak. Beno, bazeudek testu batzuk, bada ezin esan istorioak
diren edo elkarrizketa baten zati diren, edo saiakera bat den
beste kasu txiki batean, edo lotura hutsa diren. Hori dena duk
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fikzioari buruz egitea gogoeta bat eta generorik gabe jokatzea,
ahalik eta bide gehien erabiltzea fikzioa sortzeko. Neri gusta-
tzen zaizkidak ez bide oso garbiak, ez oso zehatzak, baizik eta
hemen dagoen egia bakarra hau fikzioa dela. (Argia, 1988 IX-
4, 42 or.)

ERREALITATEA ETA FIKZIO LITERARIOA

Iñaki Aldekoak 1990ko EHU/UPVko hitzaldian adierazi zuenez,
aldiz, liburuaren “ekarrietako” bat da “fikzioa eta errealitatearen
arteko zalantza konstante tematiko bihurtzea narratiban”. (Argia,
1990-VII-29, 49 orr). Egile beronen eskutik argitaratu da berriki
Antzara eta ispilua (Obabakoak-en irudimen mundua)” izeneko
liburua, aztertzen ari garen egilearen erreferentzia sinbolikoak inter-
pretatzeko saio bat eginez.

Literatur Gazeta aldizkarian Iñaki Aldekoak argitaraturiko iruz-
kinean, liburuaren bigarren zati honetan hain zuen ere, fikzioaren eta
errealitatearen muga horren gaindiketaren eta zalantzaren inguruan
ezartzen du Azken hitzaren bila nobelaren ardatza:

“Behiala Borges-ek bere buruari galdetzen zion ea zer ger-
tatuko litzatekeen ametsetan ikusitako lorea, esnatu eta ondo-
ren, mesanotxe gainean balego. Erreflesio honen gisa
Axularren pikuen mundu eta ametsaren arteko muga apurtu
dute. Erretratoa handituz, are lupaz baliatuz -errealitatea bat
eta jakina delako ustearen aurka- asmatu egoerak iruntsi egin
zuen asmatzailea: diskurtsoak diskurtsoa xurgatu, fikzioak
fikzioa iruntsi. Hasiera batean Albino Maria eta muskerrarena,
istorio ezagunak, eta ez horren ezagunak kontatzeko eta bir-
kontatzeko egokiera baizik ez zena, lagunaren galbidea ekarri
zuen: aitzakia zena mami bilakatu zen.” (Literatur Gazeta, 10.
or.)

Aldekoaren iritziz, bigarren zati honen gai garrantzitsua fikzioa
eta errealitatearen arteko harremanaz gain, fikzio eta fikzioen arteko
harremana ere bada, alegia, literatura eta metaliteraturaren gaia.
Egileari originalitatearen eta plagioaren gaia interesatzen zaio eta
idaztearen abenturaz arduratzen da etengabe, bilatzen duen “azken
hitza” bera aurkitzea bazterrera uzten duelarik, bilaketa bera atsegin
baitu: “Azken hitzak itxaron dezala” esan eta ipuinak kontatzeari
ekiten dio, ipuin onak ordea, gai esentzialez dihardutenak, eta, guz-
tizko berri eta originalak izan gabe, idazlearen ikuspuntua eta begi-
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rada interesgarria dutenak, ez da alferrik plagioa bertako gairik gara-
tuena.

Iruzkinaren amaieran Iñaki Aldekoak dioen moduan, “egileak
bakardade eta desolamenduz betetako zenbait pasarterekin tarteka-
tuz, jolasak eta jarrera ludiko batek eduki nahiko luketen presentzia
nabari da. (Aldekoa 10 or.)

Baina ez da jolasa bakarrik, arriskua ere badago hor, protagonis-
taren amaierari erreparatzen bazaio.

2.4.7. Iritzi kritikoa

Hitz esentzialaren bilaketa

Andu Lertxundik bi iruzkin labur argitaratu ditu Obabakoak
liburuari buruz, alde batetik, Zabaliken liburua argitaratu zuen urte-
an eta Egan aldizkarian 1989an.

Horietako lehenengoan Lertxundik Atxagak liburuaren lehen
zatian Obabari hurbiltzeko eta ezagutzeko hartu dituen ikuspuntu
ezberdinak aipatzen ditu: zenbaitetan herriarekiko kanpotarren
begietatik hartzen du perspektiba: Esteban Werfell eta bere aita, Post
tenebraseko maistra, Camilo Lisardi erretorea, beste zenbaitetan
barrutik egiten du, “Francisco Javier” delakoan, esaterako:

“Argazkilari batek herri bat irudikatzeko behin eta berriro
ikuspuntu desberdinetatik egin behar izaten dituen bezala bere
fotoak jokatzen du Bernardok ere. Esteban Werfell Oba-
barekiko afekzio-desafekzio prozedura batean mugituko da
borroka horretan autonomoa dela sinetsiz, baina kanpoko
indarrek, desafekzioa sortu nahi luketenek -aitak kasu hone-
tan- eragin betea izango dute prozedura horretan.” (Zabalik,
3. or.)

Villamedianako narrazioari dagokionez, Lertxundik azpimarka-
tzen du narratzailea bera dela oraingoan gizarte ezezagun batera hur-
bildu eta ezagutzen eta maitatzen ahalegindu dena.

Azken hitzaren bila delakoari buruz, berriz, Lertxundik Decameron
famatuarekin alderatzen du Atxagak darabilen egituraketa:

“Han izurritearen aitzakiaz gazteek elkarri ipuin zenbait
kontatuko diote. Bernardorenean, narratzaileak eta sendagile
batek Obaban argitu nahi luketen kasu batek eraginda,
bidaian eta Obabako egonaldian parada izango dute elkarri
kontu kontari iharduteko. Narratzaileak pentsatzen duen
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bezala “halabeharrak batu dituen istorioak ez ditzala egileak
banatu”. Obsesio literarioak daude tertuliakideen artean
(narratzailearen osaba eta ingles bitxi bat ere izango dira par-
taide tertulia horretan) eta obsesioen artean, ipuingintzari
buruzko erreflexio bat eskatzen zaigu. Eta hona berriz ere
ikuspuntuaren arazoa: sendagileak esango dio narratzaileari:
“Gauzak hola, kontua ez duk hainbeste, istorio bat asmatzea.
Kontua duk egilearen begirada, bere ikuspuntua. [...]
Horregatik dituk onak gaur elkarri gogoratu dizkiogun
ipuiak. Gauza esentzialak adierazten dituztelako, eta ez pasa-
dizoak.”

Bernardoren utopia gauza esentzial horiek hitz bakar batean bil-
tzea da eta horixe da bigarren zati honen deituraren arrazoia.

“Eta orrialdeetan zehar, etengabeko erreflexioa idazketari
buruz, fikzioa eta errealitateari buruz, fikzioa eta errealitatea-
ri buruz, testua, tradizioa eta intertestualitateari buruz. Guztia
Bernardori atsegin zaion era horretan, ejenplifikatuz, edo,
hobeto esanda, fabulatuz.” (Lertxundi in Zabalik, 3. or.)

Egile honek beronek liburuaren aparteko garrantziaren arrazoiak
laburtzeko saiotxo bat egiten du Egan aldizkariko iruzkintxoan:

“Obabaren itxurazko zentzu mitikoa eta benetako zentzu
erreala. Ipuingintzaren tajukera. Obabatarra Villamedianan.
Fedea, tradizioa eta usadioaren arteko gatazka Camilo
Lisardirenean. Testuen erabilkera oroimen kolektiboa gorde-
tzeko hainbat ipuinetan, literatura bera literaturgai, hizkera-
ren tonua, egituraketaren oreka, ironia ezagutza modu aparta
bezala, poesiaren lekua narratibagintzan...” (Egan, 1989, 1-6,
239-240 orr.)

Literatur hizkuntza

Mikel Hernandez Abaituak Jakin aldizkarirako idatziriko “B.
Atxaga, saritua” izeneko artikuluan beste zenbait gauzaren artean
eta Atxagaren garrantzi tematikoa gutxiesteko asmorik gabe,
garrantzitsuagotzat jotzen du hura finkatzen ari den literatur hiz-
kuntza:

“Atxagak erakutsi digu, Arestik eta Mirandek bezala, baino
osokiago, nola probetxa zitezkeen euskal klasikoak eta “ahoz-
ko literatur egileak”, hala nola gaurko hizkera bizia (bizia den
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lekuetatik hartuz) goi mailako literatur hizkuntza dotore bat
lortzeko. Ez da nahikoa hizkuntza literario batentzat linguis-
tek bakarrik egin dezaten. Idazleek moldatu behar dute izpiri-
tu estetiko batez. Hitzak, sintaxia, esamoldeak “estetikoki”
aukeratu eta ez izpiritu taxidermista eta biltzaile hutsez. Hitzei
gorrotoa eta maitasuna eduki behar zaie.() Atxagak Beterriko
euskera asko sartu du bere literatur hizkuntzan, baina baita
gainerako euskalkietako gauzak, beti arrazoi eufonikoak oso
kontutan hartuta... Ez dakit zergatik kostatu zaigun hainbeste
euskara batua ahozko euskaraz aberastea. Berak erakutsi
zigun nola egin sintesi linguistikoa narratzaile omnisziente
dotore bat lortzeko eta molde klasikoetara bihurtu zen, euskal
literatura abangoardismoaren azken hondarretan harrapatuta
zegoenean, eta mundu osoan itzultze hori egiten ari zen une
berean, eta hori modernotasuna laga gabe.” (Jakin, 176-177
or.)

Bi anai nobelaz jarduterakoan kritiko guztiek azpimarratzen
dute, Bi anai nobela motzean bezala idazle honen erregistro ugarita-
suna eta pertsonaien mintzamoldea karakterizatzeko duen gaitasun
aparta. Bereziki Xabier Kaltzakortak honako ohar jakingarriak
eskaintzen dizkigu:

“Narratzaileak abadea edo maistra edo ume txiki bat izan
daitekez. Ipuinetako tonua —edo cadencia Borges-en eredu-
ra— aldakorra da eta beti ezuste zoragarriak harrapatzen gai-
tue.[...]

1. Obabakoak liburuaren lehen ipuinean Agirre Asteasu-
koren hizkera bardindu nahi da Camilo Lisardiren lumaren
bitartez, eta azalpena gaur eguneko euskara batuaz egiten da.
Hizkeraren errejistroa grafian ere markatu nahi da.

2. “Ondo plajiatzeko...” kontaera ironikoa da eta autoreak
Axularregaz dihardu autuan. Hor ere hizkera Axularrenagaz
bardindu nahi da baina gaur eguneko grafiaz. Dana dala,
sinesgarritasun antza emoten deutsa, Axularren kasuan, pasar-
te osoak transkribatzen ditualako.

3. Badago beste jokaera zuhur bat errejistro kontuan.
Ingelesezko hitzak erabiltzen dira Smith jaunaren kontaeran;
bardin jokatu eban Bi letter... ipuinean, [...] antzerako zerbait
egiten dau gizon landuen hizkera adierazteko, hau da latinez,
frantsesez etabarrez esaldi eginak eta berba solteak jartzean.”
(42-43 or.)
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Atxagaren aurretikoak

Xabier Kaltzakortak Idatz & Mintz aldizkarirako idatziriko iruz-
kin luzean Atxagaren aurretikoen gaiari heltzen dio. “Azken hitzaren
bila” deritzan zatian hainbat autore aipatzen direla esaten du:
Chejov, Waugh, Maupassant, Schwob, Chesterton, baina Teophile
Gautier-en zati baten itzulpena egiten duela. Saki, Buzati,
Hemingway, Grillet, Faulkner aipatzen dituela baina Mila gau eta
gau bat gehiago aholkatzen duela.

“Uste dogu ipuinak eraberritu dituanean gitxiago igartzen
dala beste autore batzuen ikutua. Dana dala, Borges-en eragi-
na dogu batez ere, eta ez Borges-ena bakarrik berak eskeintzen
dauan munduarena ere bai. Esate baterako, “Bagdadeko
morroia” ipuin sufi bat da Cocteauren bidez ezaguna baina
Borges-en antolojian aurkitzen da erraztoen eta “Pitzadura bat
elur izoztuan”, hau da, plajiatzeko metodoaren adibidea,
Williers de L’Isle-Adam idazlearen ipuin batean dago oinarri-
tua (geure ustetan). Eta ipuin hori irakurtzeko biderik erreze-
na Borges-en antolojietan dago...” ( 35-36 or.)

Xabier Kaltzakortak iragartzen duenez, Atxagaren obran aipatu
dituen idazleez gainera euskal idazle klasiko zenbait dira aitzindari
garrantzitsuenak: Axular, Agirre Asteasukoa, eta abar, baina aldi
berean, euskarazko ahozko literaturaren ezagutzaile aparta izatetik
datorkion berezitasuna ere azpimarkatzen du:

“Esan dogu iraizean legez euskal idazleen eraginaren barri
(Asteasukoa eta Axular) baina horrezaz ostean Atxagak badauka
ahozko literaturaren ezagutza sakona.” (Idatz & Mintz 42 orr.)
Muskerraren ipuinarekin borobildu du bestalde nobela honetako hari
argumentala, eta osagarritzat darabiltza Europaldeko tradizioa jaso
zuten Grimm anaien bildumak barne direlarik.

Atxagaren ipuinen aurretikoak edo iturriak aipatzerakoan, Atxa-
gak bere nobelistikaren ezaugarrietako batez hitz egiterakoan, alegia,
bere nobeletako gaiak biltzen dituen argudiaketa bat errepikatzen du
bai Obabakoak-ez hitz eginez, bai Behi baten memoriak edo Gizona
bere bakardadean aipatzerakoan, eta da “munduaren ikuskera judu-
tarra” deritzana bereganatua duela:

“Nire gurasoen historiak beste edozein historiak adina balio
du, nire izeba eta osabarenak, nire auzoko pelukeroarenak,
edozeinentzako balio duen mezua dauka, balore unibertsala
dauka. Nik gauzak horrela ikustera eta kontatzera jo nuen,
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besteek ez ikusi ez aditu egiten duten bizitza da. Gaztetan
bigarren mailako mundua zela uste nuen horretatik ihes egin
nahi izan nuen inor baino modernoagoa izatea aukeratzen
nuen, horrela herritarra izate hori atzera uzteko...”

Horrela gertatu omen zitzaion gaztetako narrazio eta poesiak sor-
tzerakoan, Etiopiako olerkietan bereziki. Baina bere bizi esperien-
tziari literarioki hurbiltzeko konturatu omen zen Teophile Gautierrek
bezala bakarrik begiratzen zitzaiola, hots turista kanpotar batek
begiratzen dion eran (Zabalik, 1995-III-29an).

Edo bestela kanpotik begiraturiko literatura baino, barnetik begi-
ratua izango zela pentsatu omen zuen. Nola egin ordea? Berealdiko
zailtasunak aurkitu bide zituen; euskaldunek, juduek ez bezala, kasu,
utzitako testigantzak oso urriak baitira. Euskarak izaera sozialik
gabe, erderaz egin izan dira, testigantzak. Zerau izan omen zen era-
bakia:

“Baldin eta atzera begira ezin badugu ezer aurkitu, gure
aurrekoek pentsatzen eta sentitzen zutena ezin badugu aurki-
tu, ezezaguna den guzti hori izango da nire tradizioa.
Ezezaguna den herri bat egingo dut, eta hori Obaba izango
dela pentsatu ere. Fikzio baten bitartez, gure familiaren senti-
menduak eta ahotsa neureganatzen saiatuko naiz.”

Baina nolabaiteko memoria bat ba omen zegoen. “Egon bazegoen
zerbait eta hori memoria da. Bestetik, bere bide literarioan liburu bat
izan zuen abiapuntu: Pello Errota bertsolariaren alabak dikatu
zuena. Mikaela Elizegik, bertsolariaren alaba, halaxe dio:

“Zakur amorratuen kontuak beste edonork bezain ondo
dakizkit nik”. Baita halaxe pentsatu ere Bernardok, memorian
zituen gogoetak kontatuko zituela erabaki zuenean. Bat bate-
an, barrutik idaztea zer zen ulertu omen zuen.” (4. or.)

Beraz Obabakoak liburuan jasorikoak memoriak gordetako konta-
kizunak dira baina fikzio bihurturik eta ez testigantza zuzenen gisan.

“Obabakoak errealitatea ukitzen zuen baina ez Gizona bere
bakardadean bezain puntu nagusitan, eta batez ere xehetasun
nagusia iragana zen, ez iragan zehatza, baina iragana halere.
Esango nuke hura zela piska bat juduen literatura bezala,
piska bat mintzatu gure izeba zaharrez, gure guraso zaharrez.”
(1995-III-29an Zabalik, El Diario Vasco)
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Obabakoak liburua ez da memoria eta paisaia diren narrazio
horiez bakarrik osatzen, bigarren zati bat ere badu, Gaztelako
Villamediana herriko narrazioak ere hor daude, trantsizio eta urruti-
ramendu gisa. Eta azkenik azken hitzaren bila dabiltzan ipuin kon-
talariak daude eta bereziki protagonista bera, “Ehun eta mila
gau”ren moduan era guztietako narrazioak jaulkitzeko  eta plajioaren
inguruko jarduera literarioaz aritzeko tertulia literarioa osatzen duten
lagunak, Italo Calvinoren Oulipo literatura tailerrarekiko mirespena
adierazten duena, egileak berak adierazi duenez.

Horiez gain, egileak Hiru elkarrizketa Bernardo Atxagarekin
(Luxia, Pamiela, 1993) liburuan Ana Sobolewskarekin “Inter-testua-
litateari buruz” izenburupean elkarrizketa interesgarria jasotzen du
bere liburuan jasota dauden beste egileen edo narrazio herrikoien
bertsioei buruz. Ez da kasualitatea Luxia bilduma horrek berak argi-
taratu izana egileak berak aipaturiko bere iturririk garrantzitsuene-
tako bat “Mikela Elizegui-ren oroitzapenak” dela. 

Bernardo Atxaga egilearen hitza da, testua eta komunikazioa
eskaintzen du, fikzioa, fabulazioa eta, ikusi dugunez, obraren inter-
pretaziorako eta errealitatearen konplexutasunari begiratzeko hain-
bat bidezidor erakutsi ere bai, literaturaren bidez eta elkarrizketaren
bidez.

2.5. BEHI EUSKALDUN BATEN MEMORIAK

2.5.1. Sarrera

1991n argitaraturiko Behi euskaldun baten memoriak deritzan
liburuaz lantxo hau idazteko funtsean egileari eginiko hiru elkarriz-
keta erabiliko ditut iturritzat: Argia astekariak 1992-I-12an (44-46
orr.) Egunkariak 1991ko abenduaren 8an, (26-27 orr.) eta Habe
aldizkariak 1992ko 208 alean, (8-11 orr.).

Kritikoek argitaraturiko iruzkinen artean hiru hartuko ditut oina-
rritzat: Jon Zabalegik Habe aldizkariarentzat eginikoa (Habe 1992,
214. alea, 32 or.), Gerardo Markuletak Zabalik-en (11992-II-5ean,
3. or.) eta Juan Luis Zabalak Argia astekarian 1992-I-26an, 70 or.
argitaraturikoak.

2.5.2. Egilearen iritzia

Egileak berak aurreraturiko zenbait ezaugarri bereziki adierazga-
rri direlakoan, eta elkarrizketetan behin eta berriro aipatu dituen
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puntu nagusitzat nabarmendu ditugunez, banan-banan izendatuko
ditugu:

A. Gazte literatura da, baina ez gazteentzako bakarrik, helduek
ere irakurri eta goza dezaketen gazte-nobela klasikoa egin nahi izan
du, Baroja, Kemal edo Stevensonen obrak gogoan harturik.

“Gazteentzat egin dudala esan dudanean, honek ez du
esan nahi oraingo euskaldunentzat egin dudanik. Munduan
idatzi diren beste gazte liburuen antzera edo haiek gogoan
izanik idatzi dudala esan nahi dut. Adibidez, ekintza ugari
sartzen dira. Elkar-hizketa asko dago, eta gero azpian ideo-
logia bat dago... Ez da oraingo 15.000 gazte euskaldunei
begira idatzia, baizik eta gazte literatura esaten den arlo
horretarako idatzitako liburua. Kasu honetan moja horrek
liburuari beste hari surrealista, irreala sartzen dio.” (Argia,
45 or.)

Klasikoa izan nahi du: oraingo eta betiko, literatura serioa da,
helburu jakin bati atxikirik egina, baina aise eta gustuz irakurtzekoa
ere bai.

“Nik uste dut liburu bat ateratzen dudanean, jende guztia-
rentzako ateratzen dudala beti, baina nobela honen errejistroa
gazteentzako nobelagintzari dagokion errejistroa dela pentsa-
tzen dut [...] neurri batean Kemal, Baroja eta Stevenson beza-
lako idazleak izan ditut gogoan, horiek izan dira nire ere-
duak.” (Egunkaria, 26 or.)

14-15 urtekoentzat egina da, baina denek irakurtzeko modukoa
oraingoek, nahiz gerokoek, gazteek nahiz helduek:

“Niri gustatuko litzaidake izugarri Stevensonen Altxor
Uharteak eduki duen bidea edukitzea. Ze Stevensonek egin
zian liburu hori bere hamabi urteko semetzakoarentzat. Baina
gero, zenbat jendek irakurri dik liburu zoragarri hori hogei,
berrogei edo hirurogeirekin? [...] Sarreran epigrafe bezala, 
—ez dakit jarriko dudan azkenean— zera jarri behar nian:
“Liburu hau 14-15 urteko gazteentzat egindako kolezio bate-
rako egina izan da. Baina, nik neronek, askozaz urte gehiago
edukita, dagoeneko irakurri dut hiru aldiz” eta azpian “egile-
ak”. Bi letter gustora irakurri zuenak hau ere gustora irakurri-
ko du eta agian gustorago. (Habe, 9 or.)
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Bi letter eta Bi anairekin lotzen du “tonuari” dagokionez:

“Nire aurreko liburuetako elementu batzuk biltzen ditu
liburu honek, batez ere Bi anai edo Bi letter liburuetakoak”,
tonuari dagokionez bereziki” (Egunkaria, 26 or.).

B. Liburu politikoa da. Atxagak elkarrizketetan esaten du gai
politikoari behin baino gehiagotan heldu izan diola, modu ezberdine-
an eta egin dezakeela uste duen moduan: lehenik Ziutateaz nobelan
egin zuela dio, diktadura denboran eta diktaduraz, torturaz eta aska-
tasun nahiaz maniatzen zuen lokamutsaren moduan, Behiaren narra-
zio honetan aldiz, ironiaz, hausnarketa moduaz egitea hautatu duela,
gero aldiz, Henry Bengoa inventarium delakoan berriro saiatu da
gaurko Euskal Herriko egoeraz idazten zeharkako moduan. (Argia
1988, IX-4, 42 or.)

Behiaren narrazio honi lotzen gatzaizkiolarik irakaspen politiko
jakin bat luzatzen du egileak: gauza gutxi sinetsi behar da, eta oroitu
egin behar da aurrekoek eginikoa:

“[...] beharbada ideia nagusia da oso harro ez dugula izan
behar gure pentsakerarekin eta hoberena dela gauza gutxi
sinestea, behia bezala piska bat eszeptiko izatea. Hori da ema-
ten den ideia politiko nagusia. Gero baita ere oso garbi dago
omenaldi bat Euskal Herriko historian gerran borrokatu zute-
nen alde.” (Argia, 46 or.)

Euskal Herriaren alde borrokan egin zutenei omenaldi egin eta
gure historiaren memoriak idatzi, oroimen-eza, ahanzturarako joera
hausteko helburuz idatzi du:

“Baina bere eta bere lagunen istorioez gain, istorio politiko
bat ere kontatzen du behi euskaldun honek, gizon-andreen
istorio bat, Euskal Herrian kokatua, 1940an, eta nobelako
puskarik handiena, behiak istorio horren inguruan ikusi eta
kontatzen duenak osatzen du. Gerra ondorengo egoera islada-
tzen du istorioak: errepresioa, makisa, faszistak, jazarpenak...
Oso kontaketa erreal eta sinesgarria da, esperientziarekin oso
lotua, errealitateari oso atxekia. Seguru asko inoiz egin izan
ditudan kontaketa guztien artean hauxe da egungo errealitate-
tik hurbilena dagoena.” (Egunkaria, 26 or.)

Honako hau liburu politikoa da, baina ideologia bat agertzen
duen behi konprometitua den hau eszeptiko samarra da, liburu sati-
rikoa eta epikoa ere bada beste batzuetan, egileak dioenez:
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“Behi Euskaldun baten memoriak” oso liburu politikoa
duk, nahiz eta [...] satirikoa eta epikoa ere bai beste gauza ba-
tzuk. Hor dagoen istorio bat gerra ondorengo makisarena duk.
Behia oso behi politikoa duk. Neretzako konpromezua gauza
handia duk. Uste diat idazle batek derrigorrez errotu beharra
daukala bere garaiko gizartean eta bere garaiko arazoetan.”
(Habe, 9 or.)

2.5.3. Nobelaren alderdi tekniko batzuk

Denbora eta lekua

Kontaketa modu erreala eta sinesgarria, esperientziari lotua egitea
bilatu du egileak, Obabakoak liburuko narrazioen denbora mitiko
edo zehazgabea, Obabako izen orokorraren baitango toki zehazgabe-
etatik, denbora, giro eta leku konkretu ezagunetara aldatu da:

“Behi hau ez da Obabakoa, Euskal Herrikoa da, Euskal
Herriko etxe biografiko batekoa da, benetan esistitzen duen
etxe batekoa, eta jakin nahi duenak etxe hori non dagoen
jakingo du, pista bat baino gehiago bait dago liburuan, behi
baten izena horien artean...” (Egunkaria, 26 or.)

“Nik uste dut hemen kontatzen dena askoz ere gertuago eta
ezagunagoa zaigula Obaban kokatutako istorioak baino.
Obaba halako hasiera batean dago kokatua, denbora mitiko
eta zehazgabe batean. Liburu honetan, ordea, 1936ko gerra
aipatzen da, eta historiako hainbat datu eta xehetasun gehiago
ere bai. Obabako narrazioetan ezinezkoak izango zirenak.
Aldaketa bat dago. Obabako narrazioek ez dute denbora jaki-
nik eta honek bai.” (Egunkaria, 26 or.)

Aldaketa honekin batera leku izenak, pertsona izenak eta abar,
idazlearen hurbileko gauzen oroimen biziaren lekuko dira eta
Bernardo Atxagak honako hau literatura juduaren eragina dela esa-
ten du:

“Aipamen asko egiten dira, Larzabal apaiza, Uztapide,...
hor egiten dudana oso judua da. Singer edo juduak irakurtzen
ditudanean bere izeba, bere aitona aipatzen dira, familiaren
etxea, bere auzoa, bere hiri hartan bizi zen judu poeta oso kas-
karra. Hor dago harrotasun bat eta zibilizazio bat. Kultura bat
zentzu oso zabalean hartuta. Hori oso gutxi egin dugu hemen.
Horregatik memoriarik gabeko jendea gara. Harrigarria da
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hemen gerra bat pasatzea eta hain liburu gutxi izatea gerrako
kontuez. Juduek hori izan balute, honez gero biblioteka eta
biblioteka osoak izango lituzkete bakarrik gai horrekin. Beste
liburu bat nahikoa politikoa atera nuen, baina hau ere politi-
koa dela uste dut, disimulatuagoa baina politikoa dudarik
gabe.” (Argia, 46 or.)

Birritan aipatzen du Atxagak literatura juduak eta bereziki
Bashevis Singerrek bere kulturarekiko duen jarreraren eragina.
Herriak bizi izan duenaren oroimena bizirik eduki beharra, oroimen
ezaren arriskua aldendu:

“[...] ikusirik euskaldun horiek ze gutxi estimatzen zuten
aurreko jendearen lana, ze gutxi estimatzen zuten beren jato-
rria, horien oroimen eza... eta batez ere literatura juduaren
eraginez -nola juduek beti hitzegiten duten bere izebaz, bere
osabaz nahiz New Yorken egon, nahiz Varsovian- pentsatu
nuen hor bazegoela beste probintzia ahaztu bat. Euskal
Herriko zortzigarren probintzia eta hor zeudela baztertutako
guztiak. Pentsatu nuen jende hori eta jende horren hitza eta
hitz egiteko modua, hori dena ekarri egin behar nuela.
Horregatik hasi ninduan hori dena aldatzen. Horregatik pasa
ninduan Ziutateaz bezalako liburu gazte eta abangoardista
izan nahi zuenetik, gaurko Obabakoak horretara. Behiarena
ere ildo horretakoa duk.” (Habe, 11 or.)

Behi euskaldun baten memoriak liburuko denbora, leku eta ger-
takarien berri errealtasun honek Obabakoak liburuko konstantekiko
haustura dakar, gero Gizona bere bakardadean eta Zeru horiek libu-
ruetan sendotu egingo den joera, bestalde. Bestalde, baztertutako,
ahaztutako probintzia horretakoenganako zaletasuna konstante
iraunkorra da, mendiko makisaren partaideak, Balantzategiko etxe-
koandrea eta morroiaren jarduna epikoa da eta behiek berak ere
eginbehar horretan lagundu egiten dute.

Kontalaria eta pertsonaiak

Narratzailea behia izateak ikuspuntu ironikoa posibilitatzen du,
egilearen ustez, eta erdiko historia den baserrikoen makis jokaera-
ren ikuspuntua da. Behiak bere animalia izaera eta euskaldun izae-
ra batzen ditu, erderarik ez daki, etsaiak zaizkionen mintzaira uler-
tezin-itsusia egiten zaio, eta bere behi lagunez hitzegiterakoan, poli-
tika aldetiko jarreren fabulazioa egiten du behi gorriak eta beltzak
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daude, baina batzuen eta besteen artean aurki litezke behi maka-
lak:

“Koloreaz aparte, hiru behi-klase azaltzen dira liburu
honetan: behi makalak, La Vache que Rit eta protagonista, Mo.
Eta denak gorriak ala beltzak izan arren, hau da, koloreak
kolore, talde guztietan daude behi makalak. Beste muturrean
dago La Vache que Rit, gehienetan mendian bizi dena. Ez du
traturik behi makalekin, ze “mundu honetan ez dago behi
makala baino gauza makalagorik”. Mo, hasieran behintzat
talde horren babesean dago gustuen. Dena du eskura, edo
ahora. Ikuilura joaten denean harrera ezin hobea egiten diote:
“Zer moduz Mo, ongi etorria Mo, aurrera Mo”. Eta Mo pozik:
“Ez, behi izatea ez zen gauza gutxi”. La Vache que Rit, ordea,
borrokaria da: “Mundu honetatik hogei-hogeitabost hezur
hautsi gabe joaten den behia, behi makala!” Azkenean, Mo
bera ere, behi makalekin bizimodu onik ezin atera daitekeela
eta, La Vache que Rit borrokazalearekin ibiltzen da gehienbat.
Baina Balantzategiren alde, eta gerra garaian gehiago, egin
behar denean, han daude behi guztiak. Liburuaren bukaera
aldera la Vache que Rit-ek ordea, erabakitzen du bera ez dela
behi makal, basurde baizik, eta bere buruari uko eginez —edo
bere animalia basati-izaerari kasu eginez— basurde bihurtzen
da. Mok ere duda asko ditu, eta, besteak beste, gezur txiki bat
kontatzen dio bere barruko Setatsu ahotsak, Troiako behiare-
na, eta behi izaten jarraitzen du eta lagun eta aholkulari handi
bat aurkitzen, zuberoeraz egiten duen moja. Oso ondo zaintzen
du Pauline-Bernadettek Mo. Baina memoriak ez bait dute egia
guztia esaten —Mo bera zintzoegi agertzen da, gaiztotu
gabea— agian bigarren parte bat izango omen da. Ez dirudi
Balantzategira itzuliko denik, nahiz eta bere barruan
Iparragirreren —Aresti, Axular eta abarren erreferentziak ere
badaude— kanta hau entzun: “Mundu honetan belar ederrak
badira, baina bihotzak dio zoaz Balantzategira.” (Jon Zabalegi
in Habe 1992, 214 alea, 32 or.)

Protagonisten ahots erregistroak karakterizatzeko ahalegina egi-
ten du egileak, haien nortasuna karakterizatzeko saioa egiten du
nobela honetan, hor daude berriro Bi anaiko Mintzoak eragindako
izpirituak edo kontzientzia mintzalariak. Mo behi zintzoaren kon-
tzientzian etengabe entzuten da Setatsuaren ahotsa ere:
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“Testu horretan beste kolore bat sartu nahi nuen, bestela
dena kolore berdintsuan ateratzeko arriskua ikusten nuen. Bi
narrazio nituen behia bera eta bere barruko ahotsa. Baina bi
kolore nahikoa antzerakoak ziren. Orduan moja bat sartzea
pentsatu nuen, operetako moja bat, Zuberoako moja bat,
Lourdes inguruan jaioa. Pauline Bernardette izenekoa.”
(Argia, 45 or.)

2.5.4. Iritzi kritikoak

Juan Luis Zabalak Argia astekarian (1992-I-26an, 70 or.) argita-
raturiko iruzkinean esaten du, ez dela ziurrenik liburu hau Atxagaren
libururik gogoangarrienatzat sartuko euskal literaturaren historian,
baina halere, liburuak “Atxaga-garantia” gordetzen duela zalantzarik
gabe, “desertuko bakardadean zaildutako “benetako behi baten
jakinduriak ematen duen ziurtasun ukaezina” dariola. “Eta baita
Obaba asmatu eta sortu zuen idazle patxadatsuari berez darion
xarma samurraren zigilu nahastezina ere”.

Bestalde, El Diario Vascoko Zabaliken (1992-II-5, 3. or.) Gerardo
Markuletak deplauki aitortzen du Atxagarengandik Obabakoak eta
gero ez zuela Behiarena bezalako libururik espero:

“Arrapaladan irakurri, zerbaiten bila ari balitz bezala, eta
behin baino gehiagotan amorrarazi du behiaren diskurtsoaren
patxadak. Gehiago espero zuen”. Baina irakurleak ere patxa-
dazko irakurketa egin behar duela iritziz, espero ez zituen
baina liburuak eman egiten dituen zenbait berezitasun suma-
tzen ditu: behiaren hausnarra bera patxadaren erreibindika-
zioa dela esaten du, denborari motel joaten uzten dion izaki
hausnartzailearen iharduna: “Behiaren tonua, kirrink dagien
hitzik bat ere ez, bilbapen xuria. Han erdian nonbaitetik eza-
guna egiten zaion makien istorioa, erdiko bordatu handi baten
gisan. Eta gero zuritasuna tarteka tarteka apurtuz, esaera
zaharren antzeko irrigarria, poetaren -poeta beti frantsesa da-
esana; Sor Pauline-ren exenpluak eta haren hizkera deabrua.”

Gazte literatura dela gogoratu du bestalde, iruzkingileak ere, eta
liburu honetan zer-pentsaturik ematen duela ohartzen:

“Eta hamairu urtetako irakurle bat ere imajinatu du, eta
behiak hausnarraren hausnarrean ikutzen dituen kontuekin
zerrenda luzea era datekeela konturatu: eszeptizismoa, adiski-
detasuna, nork bere burua onartu beharra, sorterriaren nostal-
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gia, gezur ttiki errukitsuak, heriotza, hizkuntz aniztasunaren
arazoa, musikaren gozamena, denboraren iragaite prestua,
bakardadea... Eta gogoratu da gaztetxoendako beste liburu
batzurekin, gorroto injekzioak, eta lasaitu egin da. Eta gozatu
du behitasuna / basurdetasuna, erreflexioa / indarra, zibiliza-
zioa / natura bikoteen jokua ere...”

Ondorioz, esan genezake Atxagak gazteei eta orokorrean oraingo
eta betiko irakurleari zenbait erreflexio gai aipatu nahi izan dizkiola,
Euskal Herriko historiako pasarte bat gaitzat harturik. Helburua
politikari buruzko hausnarketa egitea izan da, Euskal Herriaren alde
borrokatu zutenei omenaldi eginez. Euskaldunon oroimen-eza erna-
raztea, geureak gogoratzea, baina behiaren ikuspuntu ironikotik eta
sor Paulineren esaera xelebre eta partizipazio surrealistaz arindurik
egitea hautatu duelarik. Atxagak hainbat gairi buruzko hausnarketa
egiteko parada hartzen du “erdiko istoria” den makien gunearen
inguruan: adiskidetasuna, heriotza, bakardadea, eszeptizismoa.
Behiaren hausnarraren patxadaz, ironiaz eta umorez egitea hautatu
du oraingoan, estilo samurraz eta atseginaz, eta bakardadean, lagu-
nik gabeko bizitza duten gizonaren eta emakumearen kontakizunen
errealitatea iragartzen dituen narratiba errealistaz  oraingo euskal
gizarteaz hurbilduta.

2.6. GIZONA BERE BAKARDADEAN (1993)

2.6.1. Sarrera

1988an Obabakoak liburua argitaratu zuenetik, beragan jarriak
zeuden espektatibei erantzuna ematera dator Atxaga bere lehen nobe-
la luzearekin. Ahalegin berezia egiten du alderdi askotatik liburu
honetan. Luzerari dagokionez, argudiaketa bakar bati loturiko
akzioa horren luze garatzen duen lehen liburua du hau, bere lehen
nobela luzea, eta genero berriari erronka bati ekiten dion eran egin
ere. Baina beste alde askotatik ere liburu honek apostu handia supo-
satzen du egilearentzat, ordurarteko kontakizunaren modu narrati-
boa ere aldatzen baitu, egunkarietako titularrak bihurtu diren bere
hitzetan esateko “iragan mitikotik errealismorantz abiatzen baita”.

Liburu honen izenburua nondik ekarria duen azaltzen digu elka-
rrizketetako batean, Ekleseiasteseko aipamen batetik hartu omen
zuen: “errukarria bakarra, jausten bada: ez dauko jaso dagianik”
(Egin, 1993-XII-24). 
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Hasiera batean “Iraultza Obaban” izenburua ematea pentsatu
omen zuen “baina Obabako geografia mitikoa eta iragan zehazgabea
uztea pentsatu zuen, eta ohiko nobela errealistaren moduan konta-
tzea erabaki” (El Diario Vasco 1994-II-19). Izenburu aldaketak
nobelaren lehen asmoetatik aldenduz liburuaren idazketa prozesuan
zehar gertaturiko bilakaera erakusten du. Egileak Obaba herrian ger-
taturiko iraultzak erakarritako aldaketa kontatzea zuen asmotzat.
Obaba bezalako herri baten ingurumarian iraultzak nola eragin
zuen... Baina Obaba herri horren geografia mitikoa ez zitzaion egokia
iruditu kontatu nahi zuen historia kokatzeko. 

Distantziamendu errealista hartu behar izan zuen, eta distantzia-
mendu fisikoa,urrutiraketa eta estrainamendua ere bai, Carlos pro-
tagonistarengana hobeki hurbiltzeko, erori egin den eta bakarrik
dagoenarengana begi garbiez hurbiltzeko. Ondorioz, iraultzak prota-
gonismoa galdu eta, gai ardatza, ilusiorik eza, ilusiorik gabeko
Carlosen bakardadea bilakatu zitzaion protagonista. Haren egia
zatiari eskuzabaltasunez hurbiltzeko saioa da bere nobela, bere ideia
politikoa isladatzeko gogoari eta narrazio morala egiteko joerari uko
eginda.

2.6.2. Nobelaren gaiak: ilusionamendua eta bakardadea

Argumentuak kontatzen du euskaldun batzuk, organizazio
armatu batean militatu eta gartzelan egon ondoren, Kataluinara
joaten direla eta han hotel bat hartzen dutela. Militante ohietako
batek, Carlosek, onartu egiten du organizazioko bi lagun gordetze-
ko konpromisua, nahiz eta jadanik ez duen gaztetako ilusioetan
sinesten. Poliziak zerbait gertatzen dela jakiten du, nolabait, eta
zelatan dago. 

1982ko Munduko Futbol Txapelketaren giroan kokatzen da nobe-
la. Istorioa 1982ko ekainaren 28an hasi eta bost egun geroago buka-
tzen da. Hasten da Polonia eta Belgikak partidua jokatzen duten egu-
nean, eta bukatzen da Brasilek eta Argentinak jokatzen duten parti-
duan. Bi partidu hauen artean kokatzen du bost edo sei pertsonaien
istorioa; horietatik lau euskaldunak dira, gartzelan egondakoak, bat
poloniarra eta beste hainbat ingurukoak. 

Nobela aurkezterakoan egindako elkarrizketetan eta mintzaldie-
tan egileak gizarte presioaz hitz egiten du: 

“Presio sozialak, gizartearenak, garrantzi handia izan du
beti literaturan. Nik ontzat hartzen dut gizarte baten partaide
izatea. [...] Askotan ez da garrantzi onartu bat, baina beti
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badu garrantzia. Halako batean lagun batek kaletik esaten
dizu zergatik ez duzun nobela bat egiten hainbeste ipuin eta
gero; eta baita ere presioa da [...] norbaitek esaten badizu zer-
gatik ez diozun heltzen gaurko euskal errealitateari.” (Egin,
1993-XII-24)

Atxagak esaten du egileak ez duela beti nahi duenaz hitz egiten,
hitz egin behar duenaz baizik, bizi duen errealitatea isladatzen du,
onartuta ala onartu gabe. Baina kontua ez da  norberak duen errea-
litatearen ikuspegia alegoria bihurtzea eta fikzio eran eskaintzea.
Askoz harantzago joan nahi du egileak. Egileak honela aurkezten du
bere nobela:

“Protagonista nagusiak asko hitz egiten du iraultzaz, Rosa
Luxemburgo eta ilusionamenduaz. [...] ez da gai goxo bat, ezta
gutxiagorik ere; nik ez ditut idatzi nik nahi nituenak, eta asko-
tan oso deserosoa izan zait. Ez da batere liburu samurra,
horregatikan oso alde handia dago Obabakoakekin.” (Egin,
1993-XII-24)

Atxagak nobela honetan belaunaldi baten “egia”z eta errealitate-
az hitz egitea aukeratzen du:

“Nire bizi-esperientziatik hurbil dauden gauzez hitz egiten
dut nobela honetan, eta pertsonaiak berak ere neurri handi
batean errealitatetik hartuak dira, bereziki 1968ko maiatzaz
geroztik mundura ireki zen gazte jende ilusionatuaren espe-
rientzia, hogei urteren buruan ilusioa galeraren setioan eroriz
joan direnak.” (El Diario Vasco, 1994-III-20, 71 or.)

Egileak berak hainbat elkarrizketatan esaten duenari loturik, bere
belaunaldikoen bizi esperientziaren testigantza ematea izan du gogo-
an liburu honetan, eta, horretarako, Obabako iragan mitikoa utzi eta
errealitate hurbilera etorri behar izan du:

“Iragan mitikoa alde batera utziz, errealitateari buruzko
narrazio bat egin dut, neurri handi batean belaunaldi baten
kronika litzatekeena.” (Egin, 1993-XII-24)

Baina irudikatu nahi duen errealitate hori ez da bat eta bera de-
nontzat:

“iruditzen zait mundua hainbeste aldatzen dela non
belaunaldi bakoitzak baduen bere egia pusketa, bere erreali-
dadearen bertsioa, eta hain zuzen ere, ezpairik gabe, hiruro-
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geiak eta hirurogeita hamarrak bizi izandako jende baten
nobela da, eta barruan dauden hainbat eskaintza izkutu
baita ere nire belaunaldiko jendearentzat pentsatuta daude.”
(Egin, 1993-XII-24)

2.6.3. Pertsonaiak

Baina pertsonaia bakoitzak bere ikuspuntua du. Ez dago egia bat
alegoria bihurtua.

“Hemen dauden egiek, hemen dauden iritziek ez dute bata-
sun bat osatzen, ze pertsonaia bakoitzak badu bere ikuspun-
tua, pertsonaia nagusiak berak duda-mudak dauzka, eta
gauza asko ateratzen ditu erabaki gabe dauzkalako”

Nobela honetan gehien lantzen duen pertsonaiaren nortasuna pro-
tagonistarena da, izan ere pertsonaiak dira, bere ustez, nobela gene-
roaren zuztarra: 

“[...] istorioak ez du ezer balio nobela batean, ez da ezerta-
rako, huskeria bat da, istoria batek ez du nobela mamitzen,
baina pertsonaiek bai; ipuia berriz, edozein gauzak mamitzen
du, pertsonaiak berak, edo istorio batek, edo ahots narratibo
batek.” (Egin, 1993-XII-24)

Protagonistaren egoera emozionalak, psikologia, ekintzak eta
pentsamoldeari oharturik idatziriko nobela da hau. Giro aldetik era-
bat itogarria, Kataluniako barnekaldeko udako klimaren metereolo-
giaz gainera, pertsonaia bera ere bere iraganaren eta hausnarketa ide-
ologikoaren eta momentuko larriduraren menpe dago. 

Atxagak esaten du nobela hau bakardadearen aldeko kantua
dela. Behiaren narrazioan eginak zituen adiskidantzari eta bakar-
dadeari buruzko hainbat hausnarketa eta Obabakoaken ere bai.
Izan ere bere pertsonaia baztertuen eguneroko esperientzia da
bakardade hori:

“Penagarriagoa duk niretzat oinazez bizitzea konprendi-
tzen ez duan mundu batean. Lagunik gabeko mundu batean
bizitzeak, zentzu handirik ez dik ezta? Gero heriotza beldur-
garria duk. Bazekiat.” (Argia, 1988, IX-4, 42 or.)

Natura da bakardadean dagoen gizon horren kontsolamendu
bakarra, paisaia arimaren egoeraren adierazle delako irizpide erro-
mantikoan oinarrituta:
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“al describir la naturaleza en relación con una acción deter-
minada se está hablando de la persona en su dimensión meta-
física.” (El Diario Vasco, 1994-III-20, 71 or.)

2.6.4. Nobelaren egitura eta koordenada fisiko-tenporalak

Nobelaren egileak berak argitaratu berritan eginiko adierazpenei
ohartuz gero, igar daiteke nobela errealistaren alderdi formalei ohar-
tzen zitzaiela bereziki egilea nobela hau egiterakoan. Nobelaren taiu-
kera formalaren zertzeladak aipatzen ditu etengabe, pertsonaiak
ongi mamitzearen garrantziaz, nobelaren denbora eta egituraz...
Hala, egituraren moldaketa eta kausalitatearen eraikuntza lanak
hartzen ditu mintzagaitzat, aurreko liburuen aurkezpenetan inoiz
egin izan ez duen moduan. Nolabaiteko askatasun gabezia sumatzen
zaio narratzaileari, arau beharkor batzuen agintepean jarria dihar-
duela, eta beharbada, Gerardo Markuletak dioen moduan, Zeru
horiek liburuan lumak aiseago korritzen badu ere, lirikaren ukape-
nik egin gabe eta abar, nobela honetan ere gertakizunak, kontakizun
polizialak abiarazten eta aurrerarazten du, azkenik, egilearen eskua
eta irakurlearen gogoa pizten da, aipatu dugun moduan, liburuaren
azken hirurogei orrialdeetan, akzioa arrapaladan abaila zoroan
abiatzen denean.

Nobela honetan egileak gehien landu duen alderdia nobelaren kate-
atze errealista  hutsik gabekoa izatea lortzea izan dela aitortzen du eta,
bestalde, pertsonaien nortasunaren moldaketa. Biak funtsezko osagai
formalak direla azaltzen du bere adierazpenetan, ikusia dugunez.

Argumentuak eskatzen duen barne logikari eutsi nahi izan dio,
pultso handia egin du errealitatearen alderdi eta xehetasun guzti-guz-
tien lotze lanetan. Eta egin ere egiten du, 1982ko Munduko Futbol
Txapelketaren kronologia bihurtzen da argudiaketaren datu eta data
oinarri errealista, Poloniako futbol ekipoa protagonista euskaldunen
hotelean alojatzen denez.

Lokera errealista edo kausalitate legea zorrozki betetzen du. Esate
baterako, protagonisten erabakirik niminoenak ere arrazoiketa bat
behar dute, ez dago ezer gratuitorik nobela errealista batean:
“Kausalitatea” sortzen duten hainbat xehetasun txiki ongi kateatzea
izan da nobela honen zeregina hainbeste luzarazi diona:

“Aurreko liburua Behi euskaldun baten memoriak hilabete
batean idatzi nuen, behiak hitz egiten zuenez, egoerak sinesga-
rri gertatzen ziren errazki; baina beste nobela honetan xeheta-
sunak asko zaindu behar izan ditut, baita geografia eta jazke-
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rari dagozkionak ere: esate baterako pertsonaia nagusiak ohi-
turaz oinetako deportiboak erabiltzen baditu eta egun batean
zapata serioagoak janzten baditu zergatik den esan beharra
dago.” (El Diario Vasco, 1994-II-19)

Espazioa eta denbora nobelaren egituran. Garrantzi berezia dau-
kate nobela honen moldaeran eta tentsioaren sorketan nobelaren den-
boraren eta espazioaren itxitasunak eta pertsonai murriztasunak. 

Nobela egituraren ardatzetako bat espazio geografikoa da: oso
gune geografiko mugatuan gertatzen da akzio osoa. Kataluniako
barrenaldeko giroa udako aro kiskalian, ur putzuak deskantsua
dakarkio, hor du bakardadearen natura aurkitzen protagonistak.
Hotelak aldiz, alderdi soziala errepresentatzen du, besteekiko
harremanean beti zelatan eta dena kontrolatu nahiz ibiltzen da
Carlos. Goardia Zibila bezain etsai zaizkio lagunak eta amorantea.
Beti erne egon behar du. Dena lotuta eta neurtua izan behar du.
Baina nekeak eta logabeziak errealitatea eta amesgaiztoa, barneko
mintzoak eta errealitatean esaten dena katramilatzen dizkiote
barrenean. 

Irakurlearen begitan ez du atxikimendurik sortzen uzten protago-
nistaren hoztasunak, distantziamenduz begiratzen zaio, baina zabal-
tasunez, bere arrazoiak entzuten dira epaitu gabe, errukarri ere bada
bere isolamenduan eta erneguan.

Okindegia, protagonistaren paradisua eta gordelekua da, norbera-
ren istorioan edo ibilbide pertsonalean iraganak duen pisu handiaren
garrantzia, geroa markatzerainokoa, jartzen du agerian. Izan ere,
okindegiaren azpialdean gorderik dituen bi aktibistek bere iragana-
ren zama adierazten diote. Adiskidantzagatik kateatu baita berriro
sinesten ez duen proiektu baten zerbitzutan, ilusiorik gabe. Eta,
nobelaren garapenean ikusten den moduan, iraganaren zama astun
horrek markatzen du protagonistaren etorkizuna.

Kataluniako geografiak sentimenduen desarraigoa iragartzen du
nobela honetan. Protagonista han kokatzen da, eta agerian dago bere
lurrarekiko desarraigoa, mingarria litzatekeela errealitatera edo jaio-
terrira itzultzea eta jaiolekua ametsetarako eta herriminerako uztea
hobesten du (El Diario Vasco, 1994-III-20, 71 orr.).

Lehen begiratuan begibistako ez bada ere, nobela honek denbora-
ren dimentsio mentalaz dihardu, egileak dioenez, eta nobelaren ten-
tsio sorketaren hari nagusietako bat da. Bost egun bakarrik dirau
nobelak, baina denbora hori hautsia dela erakutsi nahi du eta ordena
bera ere hauskorra dela:  
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“Horregatik sortu nituen simetriak eta prefigurazioak
nobelaren denbora egituran, aurrenik zenbait mogimendu eta
osagarri montatu nituen, eta gero harreman simetrikoak erai-
kitzeko eta zenbait eszena ongi kateatu ahal izateko hasierako
narrazio multzoen artean.” (El Diario Vasco, 1994-III-20, 
71 or.)

Egileak aipatzen dituen simetriak eta prefigurazioak hasiera eta
amaieraren artekoak dira bereziki. Hasieran dago emana nobelaren
klabea bihurtuko den irudia edo giltza: Harri Aroko gizakiek kapri-
txoagatik bakarrik egiten zuten bidaia luzea eta neketsua itsas bazte-
rretako maskor batzuk apaingarri gisa erabili ahal izateko, eta ez
haiek jateagatik. Erreportaia horren mezuak geroago jasoko du pro-
tagonistaren anaia anarkistaren iritzi baten oihartzuna, alegia ilusioa
eta kapritxoa direla gizakien sorkuntza pertsonalen eragileak. Eta
horixe da hain zuzen ere, nobelaren tragedia askatuko duena, alegia
ere, Poloniako futbol taldearen interpretearen kapritxoa da akzioaren
dramaren eragilea eta Karlos protagonistaren eskuez erabat kontrola-
tua zegoen akzioa hondatuko duena. Sutearen eraginez haurraren
heriotza dator, zakur adiskideen hilketa eta are protagonistaren bera-
ren amaiera ekarriko dituena ilusio modalitate bat da, kapritxoa hain
zuzen ere.

Egileak berak azaltzen duenez, nobelako drama eragingo duen
faktorea, hots, kapritxoa, bat batean sortzen da, ez zeukan aurrez
erabakita, pertsonaiengandik sortua da kapritxoaren eragina. Izan
ere kapritxoak errealitatea ez dela gutxietsi behar erakusten du
nobela honetan, utopia baten alde dihardutenek errealitatea sinpli-
fikatua dute, teoria baten arabera jokatzen dute, baina errealitatea
konplexua da eta teoria eta hipotesi sinplifikatzaileak gainezkatzen
ditu:

“Nobelan badago gogoeta bat kapritxoari buruz, baina
kapritxoari buruzko gogoeta hori ez neukan aldez aurretik era-
bakita nik gai hori pertsonaien bitartez bideratzen nuen.”

Sorpresa eta ustekabean sortu zen eragile horrekiko adostasunean
osatu zituen bada, hasierako erreportaiaren prefigurazioa eta
Kropotki anaiaren aipamenak esanez kapritxoa eta ilusioa direla
gizakiaren jokamoldearen osagarri garrantzitsuetako batzuk. Eta ilu-
sio horren izenean egiten direnak sarritan paradisuaren eta utopiaren
partez, infernuak ekartzen dizkigutela.
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Simetrikoa da halaber nobelaren hasieran eta amaieran dagoen
amesgaiztozko giroa, sukar egoeran aktuatzen du pertsonaia nagu-
siak, era bateko eta besteko diskurtsoak nahasten ditu eta, konfusio
edo kaos mentalaren egoera horretan, batez ere amaierakoan, egileak
narratzaile iaiotasun aparta erakusten du. 

2.6.5. Gizona bere bakardadean eta aurreko idazlanen arteko
funtsezko batasuna

Egileak dioenez, Obabakoak, Behi euskaldun baten Memoriak eta
azken urteotako nobeletan izan duen jomuga garrantzitsuenetako bat
gure bizitzaren testigantza ematea izan da. Mundu osoko irakurleen-
tzat interesgarri eta hurbileko gerta daitekeen istorioak idazteko uni-
bertsala den horretara hurbildu beharra sentitu du. Baina bai
Obabako narrazioetan nahiz errealismo garaiko nobela berrietan
Atxagak unibertsaltasun horretara ate txikitik sartu behar dela ohar-
tu du, norberaren bizi esperientziatik abiaturik gerturatu behar dugu
unibertsalera: 

“Baina Gizona bere bakardadean Burdeosen aurkeztean
eta unibertsaltasunaren gaiari heldurik hala esan nien. “Uni-
bertsala” deritzogun areto handi horretan sartzeko ez dago
ate nagusirik, arkurik edo gai garrantzitsurik. Unibertsalaren
aretoan sartzeko sagu zuloetatik egin behar da. Beste bati
balioko dioten gauzak esan ahal izateko norberaren espe-
rientziatik abiatu beharra dago.” (El Semanal, Victoria
Prego, 1995-4-23)

Nobela errealistaren klabean idatzia badago ere, nobela honetako
gai tratamendu batzuk eta baliabide narratiboetako batzuk Bi anai
nobelarekin lotu behar dira neurri batean, esate baterako, fabulazio-
rako joera, heriotzaren tratamendua eta norberaren barne mintzoen
ahotsa.

Egileak argumentazioaren zenbait kontzeptu argitzeko fabulazio-
etara jotzen du, hainbat kontakizun txertatzen ditu narrazioaren hari
nagusian eta horrela hedabideak ematen dizkio argumentu nagusi
horri eta haien bidez nobelaren adierak zabaltzen ditu, alde psikolo-
gikotik, politikotik, moraletik eta sinbolikotik. Horrela egiten du Bi
anai nobelan animalitxoen gorabehera xumeen bidez, eta Gizona
bere bakardadean eta Obabakoak liburuan ere bai, besteak beste.
Alderdi hauxe izan zen Andres Amorós kritikoak Obabakoak libu-
ruaz gehien goraipatu zuen alderdia.

68



Bestalde, heriotzaren gaiaren tratamendua konstantea da
Atxagaren narrazioetan. Egileak elkarrizketa batean, heriotzari ihes
egiten dion galdetzen dionari erantzuten dio:

“Begira Bi letter liburuan ez da heriotzaz hitz egiten, per-
tsonaietako bat desagertu egiten da eta Terranovaz hitz egiten
da, baina ez da jakiten benetan zer gertatu den Bi anaian ber-
din. Bapatean historia bikoiztu egiten da eta amaiera erregis-
tro mitikoan edo errealistan egina dagoen ez da jakiten. Nik
nahiago dut mikroskopiora gehiegi ez hurbildu. [...] Gizona
bere bakardadean ere hala egiten dut. Hobe da difuminatzea,
momentu horretaz ez baitakigu. Beharbada beldurragatik ez
naiz gehiegi hurbildu momentu horretara. Beharbada buruan
izango dut aintzinako kontsolamendu ideia bat. Eta orain
ikuspegi etsikorra badut ere liburuek ateratzen duten nire
buruko mikroklima beste hori da eta, nahiago dut gehiago
itxaron.” (El Semanal, Victoria Prego, 1995-4-23)

Beraz, egileak askatasunez jokatu nahi du beti, eta klabe errealis-
tan ari denean ere beretzat gordetzen du klabe magikoaz baliatzeko
lizentzia.

Bestalde, dagoeneko aipatua dugunez, barneko mintzoak entzu-
ten dituzte Atxagaren pertsonaia batzuk. Izpirituak eta mamuak
bezalakoak dira eta norberaren barruan ahots polifonia bat entzu-
narazten dute. Adibiderik garatuena Bi anai nobelako pertsonaiak
dira. Bakoitzak badu naturako elementu bat animalia baten min-
tzoak ”prefiguratzen du” bere lekua istorioan eta bere barneko kon-
tzientziaren hara-honatak isladatzen ditu, lehenago esan dugun
moduan.

Pertsonaiaren kontzientziaren konplexotasuna adierazten dute
Gizona bere bakardean nobelan ere izpirituen ahotsek: Kropotkinek
bere anaia anarkistak Carlosi gogoratzen dizkio bere iritziak, eta
pertsonaia nagusiaren buruan zenbait kontzientzia ezberdin bizi dira.
Errealitate fragmentatu, hautsi eta kaotikoa isladatzen dute:
Arratoiak hitz egiten dio, bere kontzientzia gaiztoa bezalakoa da, eta
bestetik, Sabinok, borroka armatuaren ekintzan sarrarazi zuena, ide-
alaren ahotsa da.

Horrela, egileak barneko ahots horien bidez lortzen du pertso-
naiari sakontasuna ematea eta ideologizaziotik ihes egitea. Errea-
litatea kaotikoa da, hautsia, erredukziorik ez du onartzen. Beraz, bere
alderdi guztiak adierazteko pertsonaiaren kontzientzian entzuten
diren mamuez edo izpirituez baliatzen da. 
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2.6.6. Azken hitza oraingoz

Nobelaz iritzi orokor bat ematekotan, aipatu beharko dugu argu-
dioak, klabe errealistan idatzia badago ere, harreman estuak dituela
aurreko nobela mitikoen zenbait elementurekin, eta beti duela helbu-
rutzat gure errealitate partzial honen testigantza emanez unibertsala
izango den pentsamendua adieraztea.

Atxagaren nobela honetan eta oraingoz aztertzeke utziko dugun
Zeru horiek nobelan, ahalegin berezia nabarmendu behar da Euskal
Herrian indarkeriaren gaiak izaten dituen irakurketa ideologizatueta-
tik aldentzen saiatu delako eta gure errealitatearen konplexotasun
psikologikoa eta humanoa adierazten saiatu delako. Barrenak urra
ditzakeela aurreratzen du, baina komunikatzen duen mezua honako
hau izan dela:

“[...] den dena ikus daitekeela ideia antiautoritario baten
ikuspuntutik, bizitza detaile txikietatik obserba daitekeela,
lagun urkoarekin eskuzabal izateko baldintza onartuz gero, eta
aldamenekoa ulertzeko ahalegina eginez gero, norberaren
ideiak inposatzeko asmorik gabe.” (El Diario Vasco, 1994-III-
20, 71 or.)

Bi urte beranduago Zeru horiek nobelaren argitalpena zela eta egi-
niko adierazpenetan, bi nobelen arteko hurbiltasunak bidezko egiten
du Atxagak nobela hauetan duen asmoaren nondik norakoa hemen
epilogotzat aipatzea:

“ez du literatura moralik egin nahi (Zeru horiek nobelak),
eta ez du azken hitza bilatu, ez du gure leizezulo honetara
argirik ekarriko digun hitz magikoa aurkitzen; beraz, eta
komunikatu beharreko etika edo moralik ez duenez, bere
ideia politikoak literaturaren bidez gozaturik irentsi arazte-
ko asmoari uko egiten dio. Horregatik gure errealitatearen
parte diren kasuetara hurbiltzea pentsatu du, eta hauen
arrazoietara hurbiltzen saiatu da, lehenago esan dugun
moduan, bizitza bere detaileetan obserbatuz, pertsonaietara
eskuzabaltasunez hurbilduz haien egia pusketa adierazteko,
norberaren ideia politikoa inposatzeko asmorik gabe.” (El
Diario Vasco, 1995-VI-1765 or.)

Atxagak garaiko beste hitzaldi batean (El Diario Vasco, 1995-
VI-28, 69 or.) ilusioaz dihardu berriro, hots, aipatzen ari garen
liburu honetako gai nagusiaz. Eta ilusioa izan behar dugula dio, ilu-
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sioaren aurka borrokatzeko. Batez ere ilusio kolektiboen aurka hitz
egiten du, utopiez edo paradisuez, Rumania edo Kanbodia bezala-
ko infernuak eragin dituztenez. Hauek gizakiaren eta errealitatea-
ren sinplifikazio baten irudizaketa direla esaten du. Atxagaren
ustez, ilusioan oinarritutako utopia eta proiektuei “iturginaren ara-
zoa” heltzen zaie halako batean. “Arazo hori zera da, nola pasa ura
tubo edo ubide zabal batetik oso ubide estu batera; bizitzaren ura
hain delako nahasia eta konplejua, non oso ubide zabal bat behar-
ko lukeen berarentzako”.

Atxagaren esanetan, ustezko utopiek errealitatea sinplifikatu eta
paradisuak margotzen dituzte, eta horretarako errealitatearen hain-
bat alderdi gutxietsi egiten dituzte: “Baina errealitatea gutxiesten
baduzu, seguru gero mendeku hartuko duela zeure bizkarretik. Eta
gerta liteke ilusioak paradisua agintzea eta azkenean infernua ekar-
tzea”.
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