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Azken zortzi urteotan Madrilen bizi da Hasier
Larretxea Gortari (Arraioz, 1982), eta erran
digunez, gustura. Duela gutti, ordea, Euskal
Herrian izan da bere azken liburua aurkezte-

ko: Larremotzetik (Erein). Gauza intimoak
kontatzera ausartu da, eta Hasierrek berak
aitortu digu «kronika sentimental baten konta-
kizuna» izan dela. «Leinuaren zama kitatzeko

modua» ere badela gaineratu digu, eta aldi
berean, «iraganarekin eta hein batean, Bazta-
nekin baketzeko» balio izan diola. Martxoan
zendu zitzaion amatxi Leonitari eskaini dio.

Hasier LARRETXEA GORTARI | Arraiozko idazlea

«Inoiz bizkarreratu dudan harririk
pisutsuena izan da liburu hau»
G. PIKABEA | ARRAIOZ-MADRIL
Zergatik idatzi duzu
liburua?
AbiapuntuaamatxiLeo-
nitaizanzen.Amatxikga-
raibateko istorioakkon-
tatzeko trebezia baino,
argitasuna izaten zuen,
ez zuen gaur egungo
kontuei buruz ilusiorik,
bainagaraibatekobase-
rri ingurukogertaera,ohi-
turaetakontakizunenin-
gurukomamiaizatenzu-
en. Bere etxera joan eta
grabazioakosatzenhasi
nintzen, baina hasiera
hartan liburua idazteko
asmorik gabe. Herriari
atxikitutakoamatxirenis-
torio zaharrak izan ziren
liburua idazteko abia-
puntuaetahorregatikes-
kainidiotberari.Baina li-
burua ez da garai bate-
kousadioieiburuzbaka-
rrikari.Albumfamiliarba-
tengisaereegindut,au-
sentziaketapresentziak
ageri dira, eta galdemo-
du aunitz era bai, zen-
baitgertakari latzeningu-
ruankustionamendubat
ere badago. Niregandik
esperozenazerearinaiz.
Ttikitatik aizkora eta ha-
rria goititzen nituen aita-
renirakaspenarenondo-
rioz.Eznaizaizkolariedo
harri-jasotzaile fina izan,
eta alde horretatik libu-
rua nire aita eta irakatsi-
takoaomentzekomodua
erebada,bainaezaizko-
rarenbitartez, literatura-
ren bitartez baizik.
Begientzat ederra be-
zain pertsona sentsi-
bleentzat gordina den
inguruanjaiotakoaza-

rela dio editoreak...
Sakonean, norberaren
bilaketa pertsonalaren
etanorberaonartzearen
eta inguruak onartzea-
ren ariketa sakona da,
etanerabezarokoargilu-
nak ere ageri dira. Libu-
ruan intentsitate haun-
diadagoetahainbatetan
zuzenean zuzendu na-
tzaio herrian bizi izan di-
tudangertaerei.Aipamen
etapentsamendubatzuk
ere biltzen ditut, gaur
egun ere ume baten ga-
rapenosoaneragindeza-
ketenak.Ariketapertso-
nal haundia da, gogorra
eta nire aldetik ausarta,
nire identitateaagertzen
dudalako.Niretokiaaur-
kitzeko beharra badago
eta hor kokatu behar di-
raMadril eta asebete ez

nindueningurunebat.Bi-
daia luzea eta sakona
egina naiz eta liburuan
hori islatzen da.
Gauzaintimoakkonta-
tzera ausartu zara...
Familiaren nondik nora-
koakkontatzenditudala-
kokezkaerebanuen,bai-
na ez inondik inora arin-
keriatikedosentsaziona-
lismotikbegiratuta.Pro-
posamen serio eta trin-
kotik egina dago. Kontu
kitatzeariketabatbaino,
kronika sentimental ba-
ten kontakizunada libu-
rua,edozeinharanetako
edozein familiaren isto-
rioa izan zitekeena. Ba-
koitzaren ongizatearen
aldekoaldarriaerebada
liburua.
Liburuaidatzitalasaia-
go gelditu zara?

Bai, iraganarekin edo
hein batean Baztanekin
baketzeko modua izan
da.Mingarria izandaite-
ke, baina ez dut nahita
egin. Bakoitzak bere
munduantokiaaurkitze-
ko zailtasun eta gerta-
kari horiek ere hor dau-
de.Prozesusakonaizan
da, batzuetan gogor
samarra. Iraganarekin
elkarrizketa bat izan da
eta leinuaren zama kita-
tzeko modua. Gaztetan
nireabizenakpisuhaun-
diazuen,niregandikber-
tze zerbait espero zen
eta horrek ez ninduen ni
izatenuzten. Liburuabiz-
karreratu dudan harririk
pisutsuena izan da, bai-
najauzieginetabotadut.
Baketze eta baretze ari-
keta bat izan da. Iraga-
neko korapilo edo une
latz eta goibelak hortxe
daude,bainapoziknago
liburuarenibilbidearekin.
Duela zortzi urte Ma-
drilera joanzenHasier
hura eta oraingoa zer-
tan aldatu dira?
Gauzaaunitzetan.Bazta-
nen bizi nintzenean, ez
nuen gaur egun dauka-
dan barne baretasunik
etalasaitasuniklortunire
buruarekin. Zenbait gai-
ren inguruan adierazte-
ko beharra nuen, baina
nirebaitarakobaino,kan-
porako bizi nitzen, hein
batean errenka. Orain,
zentzuguztietan,askea-
goa naiz. Hutsetik has-
tea gogorra izanda ere,
gure baitan daude alda-
ketaketahobetzeproze-
suak.

ARGAZKIA: PEDRO MARTINS
Hasier Larretxea Larremotzetik bere azken liburua esku artean duela.

IZENBURUAREN ZERGATIA
«Larremotzetik libu-
ruaren izenburua aitari
egindako omenaldi
zuzena da, berak larre-
motzekoa dela erraten
baitu. Larrea testu
batzuetan parajea ere
bada eta testu motzak
dira. Hitz indartsua eta
esanguratsua iruditu
zitzaidan, eskualdeko
nekazari jende umilen
taupadak bildu ahal
izateko».

BAZTANEKIN HARREMANA
«Deskantsatzera eta
lasaitzera hurbiltzen
naiz. Hiriko bizimodua
gogorra zaidanean
indarrak hartzeko
baliagarri zait»


