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HASIER LARRETXEA IDAZLEA

Bere tartean sartzen ez den puzzle pieza bat
bezala sentitu zen Hasier Larretxea urte askoz.
Bere Madrilgo bizilekutik, orain, behar den
distantziaz lagunduta, horri buruz eta bizimodu
baten gainbeheraz aritzen da ‘Larremotzetik’-en.

segu bat sortarazten zuen nigan.
Nire buruari erraten nion: “Zer
egin duzu? noraino iritsi zara bi-
luztasun horrekin!”. Bai ni eta bai
nireingurukoakzipriztenbaititut.
Hori alde batetik, baina bestetik,
Inaziok esan zuen moduan, auto-
grafia mintzen duen hoietakoa da.
Ez da azalean gelditzen, ez dago
idealizazio bat, saiatzen da argilu-
nak erakustarazten. Nire baitan
eginiko bidaia sakona ere bada,
kateamenduak askatzeko ariketa.
Psikologoek ariketa hori eska-
tzen diete zenbaitetan pazienteei,
beraien fantasmei buruz idaztea.
Zuretzat behar bat zen hau barru-
tik ateratzea?
Guztiz. Nerabezaroan behar izan
dut psikologoen hurbiltasuna.
Orain ni psikologo artean ibiltzen
naiz profesional gisa, berez buru
gaixotasun kronikoak dituzten
pertsonen atentzioa burutzen dut

Madrilen programa komunitario
batean.Ariketazailada,edonorez
dago prest edo ez ditu baliabideak
nik egin dudana egiteko. Bakoi-
tzaren argi-ilun horietan barne-
ratzeko eta arantzak, korapilo,
hausturak, mintasun guzti horiei
forma emate aldera. Pixkat bada
iraganarekin konektatzeko modu
bat eta iraganan horrekin bare-
tzeko modu bat ere. Eta baita ere
ohore egite bat, aitatxi amatxiei,
garai bateko bizitza bati.Gain-
beheranbilakatzenaridenbizitza
bati egindako gorazarrea.
Zergatik?
Badira mundua ikusteko era ba-
tzukpixkabatgaltzenarigarenak.
Berreskurapen ariketa bat ere ba-
da, amatxi zenarekin, eta bera-
rekin izandako solasaldiei eskei-
nita. Duela urte zenbait hasi nin-
tzen grabaketak burutzen eta
berakkontukontarihasizitzaidan
herriaren nondik norakoak, eliza-
renak, garai bateko usadioak ai-
patzen. Niretzat interesgarriak zi-
ren, eta ezezagunak ere bai. Hori
izan zen abiapuntua, baserria-
rekiko atxikimendua bezalaxe.
Eta zure nerabezaro zail horre-
tan, amatxik zer esaten zizun?
Afera da adin horretan urrunta-
sunbategonzelanirealdetikfami-
liarekiko. Eta batzuetan ere bai ja-
torri horrekiko. Lotsatu egin
beharko nintzateke baina egia da
baserriko jatorri horri uko egite
batbazegoelanirebaitan.Nireaita
harrijasotzailea zen, txinga eroa-
lea,txapeldunaNafarroanhainbat
urtez... nigandik beste zerbait es-
pero zen, espero zen aizkolari fina
izatea. Nerabezaro urte horiek ez
ziren errazak izan. Egia esan, kar-
tzela neure baitan nuen.
Zein adinarekin ikusi zenuen argi
zu ez zinela aizkolari bat?
Nafarroako hirugarren mailako
txapelketa batean bertze guztiek

baino minutu askoz ere beran-
duago bukatu nuenean lana, edo
Euskal Herriko GazteTxapelketa
batean eskuak odoldurik eta lana
bukatu gabe utzi nuenean. Or-
duantxe izan zen niretzat ere
askatasun bat aitarekiko, seguru
aski lotsa izugarria sentitu bait
zuen. Eta gainera gogoan dut no-ION STEGMEIER

Iruñea

Baztango basoetan, inguru berde
eta herri ederren artean, baze-
goen zoriontsu ez zen mutil bat.
Bere familiak herri kirolen mun-
duan ospe handia zuen eta espa-
rru hartan gordetzen zioten bera-
ri ere etorkizun oparo bat; baina
berak bazekien ez zela horretara-
ko jaio. Madrilera joan zen bizi-
tzen orain dela zortzi urte eta han
benetako Hasier Larretxeak
(Arraioz, 1982) bere tokia topatu
zuen, literaturan. Bere aurreko bi
poema liburuek, Azken bala
(2008) eta Atakak (2011), zeresa-
nik eman zuten. Atakak-en nafar
haranekin gogorra izan zela esan
zionikereegonzen,bainaoraingo
Larremotzetik deritzon liburu ho-
netan da, prosan, Hasierrek bere
“ahatse itsusiaren” esperientzia
kontatu duen momentua.

Inazio Mujikak aurkezpenean li-
buru hau idazteak min egin behar
zuela esan zuen, baina zu irriba-
rretsu egon zinen ekitaldi osoan!
Kosta zaidan liburua bada. Aur-
kezpen eguna baino lehen bani-
tuen nire kezkak, gehienbat hain
biluzia izanik eta tartean familia,
kide eta ezagunak diren pertso-
nak agerian uzten ditudanez, kon-
tu handiarekin egin nahi nuen li-
burua. Beldurtuta nengoen.
Zergatik?
Baziren testuak berrirakurtzera-
koan oso ausarta izan naizela era-
kusten dutenak. Horrek desaso-

Nafar hizkuntza

latan plazan intentsitate horre-
tan oihuak, eta herri kirolekiko
intentsitate hori, konpetentzia
gureartean.Nikezdutmaitehori.
Egia da literatura babeslekua
izan nuela oso gaztetandik. Izan
zen nire esparru mugatua bezala-
xe, hau da, aitarekin joan beha-
rrean batzuetan institutuko la-
nak eta literatura justifikazio bat
ziren ez joateko egurrak moztera.
Ahate itsusiaren istorioarekin al-
deratu dute zure istorioa.
Psikologikoki hala da, nire lodita-
suna ere tartean bazegoen, nire
autoestima baxuan eragiten zuen
horrek, gero nire tartea ez aurki-
tzea herri kirolen munduan...
arrotz sentitzen nintzen. Azpima-
rratuko nuke pertsonek hobetze
prozesuetan sinets dezaten. Nik
nerabezaroan gustora irakurriko
nukeen liburua da hau. Sakonean
Baztandagobainaezdutaipatzen,
edozein euskal giroko bailara izan
zitekeen. Saiatu naiz isladatzen
guztiok gure baitan eta familietan
samarazten ditugun isiltasun eta
leinuaren zama. Nik banuen nire
abizenaren zama.
Jende asko egongo da zu zeun-
den bezala baina eman zenuen
pauso hori eman gabe?
Nikherrikirolakbainogehiagoai-
patuko nuke homosexualitatea-
rengaia.Haudanikegindakopro-
zesu bat eta baita ere gurasoek
egindako prozesu bat. Nola hartu
zuten gaia eta landa eremuko
pertsonak izaki nola aurre egin
zutenetaurteekinnolajoangaren
errespetatzen eta arazo bat ez de-
la ulertzen. Aitortu behar dizut,
gainera, jaso ditudala mezu ba-
tzuk eskertuz bisilibilitate hori.
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“Leinuaren zama isladatzen saiatu naiz”


