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KRITIKA

Pikotxa asfaltoa joz

IBON EGAÑA

E
MATEN du Arantxa Urre-
tabizkaia eroso dabilela 
Zuri-beltzeko argazkiak 
liburuarekin zabaldutako 

ildoan; Bidean ikasia lan berrian ere 
autobiografiara joz historia kolekti-
boaren berri ematen du, pasarte 
laburrez osatutako testuan. Lehen 
lerroan bizitako Hondarribiko Alar-
dearen inguruko gatazkari begira 
jarri da idazlea liburu berrian. 
Ospakizun berdinzalearen alde par-
te hartze aktiboa izan du Urreta-
bizkaiak mugimenduaren sorrera-
tik, eta aurreneko bertuteetakoa 
horixe du liburuak, gatazkaren 
lehen eskuko testigantza jaso eta 
ematea. 
 
Haatik lehen pertsonako kontakizu-
netik harantzago doa Urreta-
bizkaiarena, eta atalkako egitura-
ketak aukera ematen dio ni-az bes-
teko ahotsak testuan sartzeko. 
Fikzioari ere tartea egiten dio libu-
ruak eta bere-beretik abiatu arren 
koraltasunera zabaltzen da, alar-
dearen gatazkak busti dituen izen-
abizenik gabeko herritarren konta-
kizunak jasotzera. Gatazkak eta 
intolerantziak hondarribiarren 
bizitzak, beren esfera intimoenera-
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ino, nola mingostu dituen azaltzen 
du Urretabizkaiak, nola heldu den 
eskola-umeen patiora, bizilagunen 
bebarrura edo familia ospakizune-
tara. Esperientzia propioaren eta 
fikzioaren bidez, hitz nagusiek difu-
minatzen duten errealitate txikia-
goa, eszenaz eszena, pertsonaz 
pertsona, irakurleari begien 
aurrean jartzen dio idazleak. Ira-
kurleari ezagunak egiten zaizkion 
istorioak ere oraindik zirraraz eta 
asalduraz irakurtzen dira, edo hala 
irakur ditzagun lortzen du idazleak. 
 
Urretabizkaiaren idazkerak badu 
puntu naif bat, irakurtzen duguna, 
ezaguna izanagatik, lehen aldiz ira-
kurtzen dugulako inpresioa eragi-
ten diguna. Saihestu egiten ditu hitz 
potolo analitikoak (eman dezagun 
patriarkatua, misoginia, matxis-
moa), metaforetara jotzen du sarri 
(“asfaltoa pikotxaz jo” zuten Alar-
de parekidearen aldekoek duela 
hogeitaka urte) eta aldi berean 
errealitatea izendatzeko erabiltzen 
ditugun eguneroko hitzekiko kezka 
sakona du. Akaso horregatik 
eskaintzen die halako arreta Alar-
de baztertzailearen aldekoen irai-
nei. Irainen mekanismoaren ingu-

ruko tratatu bat eraikitzen du egi-
leak liburu honetan (nola heda-
tzen diren, amorrua mendeku-gose 
nola bihurtzen den, nola ematen 
zaion buelta irainari), eta eragiten 
duen biolentzia sotila bere gordi-
nean erakusten. Irainarenak beza-
la, beldurraren bideak ere arretaz 
disekzionatzen ditu Urretabizkaiak 
barrurantz berrira jarrita, onesta-
sun handiz.  
 
Badira kronika historikotik hurbi-
lago dauden testu-atalak ere, 
gatazkaren bilakaeraren berri 
jasotzen dutenak, Alardearen ingu-
ruko diskurtso sozialei erantzun 
nahi dietenak (“bertakoek soilik 
uler dezakete”, “azken finean des-
file militar bat da”), edo erakun-
deen hipokrisia eta ardura gabezia 
salatzen dutenak, izen-abizen eta 
guzti. Hasierako urteak sakonta-
sun handiagoz azalduta daudela 
iruditu zaio irakurle honi, eta 
ekintzen kontakizun historikoa 
apur bat lausotuz doala gero, bai-
na akaso gatazka honen inguruan 
ezin bestela idatzi; denbora zirku-
larra bihurtu denean, zaila da 
amaierarantz aurrera egiten duen 
narrazio bat osatzea. 
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LITERATURA 

‘Azken 
patriarka’ 

Najat El Hachmi. Txala-
parta. 432 orr. 19 euro. 

Patriarkatua 
errotik moztu 
beharraz 

Najat El Hachmi Marokon jaio baina ume-

tatik Bartzelonan bizi den idazlea da. 

‘Azken patriarka’ bere nobelan Marokotik 

Kataluniara emigratu duen Mimun Driutxen 

historia kontatzen digu, bere alabaren 

begietatik. Haren eskutik aitaren izaera 

autoritarioa, eta honek alabari sortarazten 

dizkion talka etengabeak ezagutuko ditu-

gu. Pertsona gorrotagarria da Mimun: 

matxista, zurruteroa, bortitza, jeloskorra.... 

Aldiz, bortizki debekatuko die haren emaz-

te edo alabari berak posible dituen horiek. 

Baina patriarkatua bi-ahoko arma da, 

soka eternal hori mozteko bezain zorrotza.

LITERATURA 

‘Korrespon-
dentziak’ 

Hainbat egile. Erein      
(DSS 2016 bilduma).         
242 orr. 12 euro. 

Gutunen 
kaleidoskopioa 

Donostia 2016ren ‘Chejov vs Shakespeare’ 

proiektuaren bidez, Euskal Herriko eta 

nazioarteko hamasei idazle harremanetan 

jarri ziren, gatazken inguruan gutun bidezko 

elkarrizketak izateko. Zortzi idazle-bikoteek 

elkarri bidali zizkieten gutunak liburu bana-

tan argitaratu dira orain. Fernando Aran-

buru eta Hector Abad, Laura Mintegi eta 

Birgit Vanderbeke, Angel Erro eta Patrik 

Ourednik, Arantxa Urretabizkaia eta Men-

ne Elfyn, Eider Rodriguez eta Belen Gopegui, 

Harkaitz Cano eta Dubravka Ugresic, eta 

Luisa Etxenike eta Mircea Cartarescu izan 

dira parte hartu duten idazleak.

SALDUENAK

ITURRIA: Elkar.

1. Nola heldu naiz ni... 
Kattalin Miner. Elkar. 

2. Elkarrekin esnatzeko... 
Kirmen Uribe. Susa. 

3. 33 ezkil 

Miren Gorrotxategi. Elkar. 

4. Gezurren basoa 
Alberto Ladron de Arana. Elkar. 

5. Koadernoa zuri 
Arantxa Iturbe. Elkar. 

6. Isilpean gordea 
Toti Martinez de Lezea. Erein.

Fikzioa

Ez Fikzioa

1. Hizkuntza, nazioa...

Joxe Azurmendi. Elkar. 

2. Pello Errotaren bizitza 

bere alabak kontatua 
M. Elizegi. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

3. Bitakora kaiera 
Ibon Sarasola. Erein. 

4. Basker, 1960ko 

hamarkadako euskal... 
Argibel Euba. EHU.  

5. Laura esaten zioten 
Leire Ibarguren. Txalaparta.


