
L arremotzetik’ biluz-
te eta euste ariketa
bat da era berean.
Zutaz ari zara, bai-

na ez duzu aitorpen gordina-
ren bidetik jotzen. Esan eta
iradoki egiten duzu, nabar-
menkeriarik gabe, apal. Aha-
legin poetiko kontziente bat
suma daiteke…
– Liburuaren jatorria konta-
keta huts batetik harago joa-
teko ahalegina da. Landa ere-
muko gertaera, sinesmen,
pentsaera edo esentzien ba-
rreiatzea da hein batean tes-
tuen iturburua, eta hor egi-
ten du talka norberaren iden-
titate zeha-tzak haraneko ka-
teamendu eta ordenamendu
sozialekin; desasosegua eta
zamarazitako hainbat pasar-
te zizelkatu ditut gero hari
horri tiraka. Saiatu naiz oreka
bat manten-tzen, nahiz eta
ez den ariketa erraza gertae-
ra gogor eta bortitzek zipriz-
tindu baititzakete bertze era
bateko oroimenak eta uneak.
Samin-goxoak dira pasarteak.
Segur aski azken denboran
egindako irakurketek badu-
te zerikusirik; autobiografia
poetikoak erakargarriak bai-
tzaizkit, Mahmud Darwish
poeta palestinarraren ‘En pre-
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sencia de la ausencia’ kasu
(Pre-Textos, 2012). Bertan de-
serria, haur-tzaroko oroitza-
penak paisaia batean lerratu-
rik eskaintzen dizkigu
idazleak, absentziaren, gal-
dutakoen eta gerraren sufri-
karioa tartean dela.
– «Kanpora bizitzen baino,
barnera bizitzen irakasten
digu denboraren iragaiteak».
Barnera bizitzen ikasteko,
kanpora joan behar izan ze-
nuen. Sustraiekin eta jato-
rriarekin gorroto-maitasun
halako harreman bat duzu…
– Behar-beharrezkoa nuen ze-
rotik hastearen askatasun
sentsazioa. Ezezagun bat iza-
tearena. Badira, izan, pertso-
naren hoberena ateratzerik
ez duten inguruneak, pertso-
nak akaltzen dituzten bazte-
rrak. Gorroto-maitasun ha-
rreman hori arestian aipatu
bezala, ttiki-ttikitandik nire
osotasunean garatzen erraz-
tasunak jarri ez dizkidan lan-
da eremuko moral eta aurrei-
ritziei zuzendua dago, bai eta
Baztango hertsitasun horri
ere. Pertsona zoragarriak
aurkitu ditut bertan, baina
gehiegizko hertsitasunak ka-
teamenduetako bat jarrait-
zen du izaten.
– Irri egitea debekatua zuen
haur batentzat, oso esangu-
ratsua da hau bezalako aitor-
pen bat: «estimuan ditut be-
sarkatzen diren aita-se-
meak…». Afektuarena gai ga-
rrantzitsua da zure liburuan.
Osabak papurtutako txoko-
latezko hiru erregeen irudien
pasadizoak ere ezin hobeki
argitzen du afektibitatearen
gaia. Hitzek adina indar al
dute besarkadek?

– Ezjakintasunak ondorioz-
tatutako aurreiritzia funda-
mentalismo mota bat dela
diozu. Sobera aireztatu ga-
beko kaskezurrak ere aipa-
tzen dituzu. «Harrizko biho-
tzek ez dute taupadarik
ponpatzen».
– Erran bezala erreferenteak
falta izan dira aitzineko belau-
naldietan, eta batik bat men-
diek zorroztutako bizi-tzetan
urriak ziren afektibitate kei-
nuak. Oraindik ere ahultasu-
naren eta guttiengotasun ba-
ten ikur dira emozioen zenbait

serrian gelditu ziren gurari eta
bizitza-irrikak. Proiektu honen
iturburua izan zen amatxi Leo-
nita; berarekin luze eta zabal
egindako solasaldiak. Baserri-
ko lan, ohitura eta aziendekin
bizitutako istorioek kotatzen
dute nondik natorren, koka-
pen esen-tzial eta geografiko
hori. Magizismo eta mistizis-
motik hur diren paisaia litera-
rioek dute omentzen amatxi-
ren kulunkatze kuttuna, neka-
zariaren esku zailduekiko mi-
resmena, lur eta zeruarekiko
sinbiosiaren erranairuak.

– Hor oso kritikoa naiz hau-
rrek paira ditzaketenarekin.
Helduek bideratzen jakin ez
dituzten gizarte baliabideak
tartean, haurraren begirada-
pean, harrigarriak eta biziki
bortitzak dira zenbait egoera,
noiz eta pertsona baten iden-
titatearen bizkar-hezurra osa-
tzen ari den funtsezko urte
horietan. Eta ez naiz aita eta
amari buruz ari. Gogoan dut
galdera aunitz egiten nituen
haurra nintzela, eta nola agin-
tzen zidaten isiltzeko. Eta,
bertzalde, zure semea ez bada,
harik eta larriagoa da afera. Ba-
dakit ez dela biziki garrantzi-
tsua, baina hor zeuden ezke-
rreko eskuarekin idazteagatik
osaba batek egiten zizkidan
errietak ere. Ttikitandik serio-
tasuna irakatsi nahi zidan ai-
tak, zuzentasunetik eta zo-
rroztasunetik. Egia da auni-
tzetan amak maitasun kei-
nuak eskatu izan dizkiola. Be-
rak bere erara egiten zizkion.
Inolako erreferentziarik gabe
ez da ariketa batere erraza au-
nitzendako. Bizitzaren gogor-
tasunak hainbat pertsona zail-
du ditu baso hertsietako go-
gortasunaren biziraupenean.
– Korapiloak eta itomenez
landa, liburuan zehar haur-
tzaroari buruzko pintzelada
zoriontsuak ere suma dai-
tezke. Beharbada, Amatxi
Leonitaren figuran labur-
biltzen da zorion haren zati-
rik handiena…
– Guztiz. Herria da haurtzaro-
ko aterpea eta munduaren
deskubrimendurako lehen
mapa. Bertako josteta, itzuli
eta joan-etorriek argitzen dute
ezbairik gabe liburua. Iragana-
ri atxikitako memoria eta ba-

erakusgarri. Inguru geografi-
koak eta eginbeharreko lanen
gogortasunak zaildu ditu hain-
baten izaerak, hein handi ba-
tean oskol baten gisan defentsa-
rako baliatu izan dute. Bete-be-
tean homosexualitateari bu-
ruz ari nintzen testu horretan,
baina izan zitekeen hertsitako
herriendako eztanda sortarazi
zezakeen ohiz kanpoko bert-
ze alderdi edo gairen bat ere.
Arazoa dator haranetik kasik
atera ez direnek euren egia ab-
solutua dela uste dutenean.
Haien errealitatea gailentzen
zaio bertze edonorenari. Eliza-
ren eta katolizismoaren doktri-
nek eragin handia izan dute
pertsonen erlazionatzeko eran
baita zenbait herritar txiroren
sumisioan ere.

Idazkera
– Haurtzaro eta nerabezaroa
begi arteko inbutuarekin bizi
izan dituzula diozu. «Idaz-
ten baino ez dut askatasunak
beharrezkoak dituen espa-
zioak berreskuratu. Gorpu-
tzaren izerdia baino, pentsa-
menduarena nahiago nuen».
Idazkerak mina arintzen la-
gundu dizu.
– Idazketak erraztu izan dit oso-
tasunean onartzeko bide ho-
rretan eta beharrezkoak nitue-
nak kanporatzeko orduan. Ko-
tatzen eta baldintzatzen nin-
duen landa eremuko hezike-
tari zuzenean eragin niezaio-
keen horrela, nahiz eta ariketa
bakartia eta pertsonala izan.
Oso haurtzaro zorion-tsua bizi
izan dut, baina nerabezaroko
urte horiek gogorrak izan zi-
ren. Zenbait gertaerek gainera
indartu zuten sufrimenduaren
intentsitatea, nire baitarako
isolamendurako joera indar-
tuz. Literatura arnasa izan zen,
eta urteetan zenbait zama arin-
du dizkidan egiteko isila, sekre-
tupekoa. Eta hor mundu des-
berdinen talka. Herri kirol es-
parrua eta literaturarena. Libu-
ruan uztartu eta elkarrekin so-
lasean jarri ditut, aurrez aurre;
aita-semeek solastatu gabeko
horien gisa. Hor luzatzen diot
arnasa eta omenaldi modukoa
aitari, aizkora eta harri-jaso-
tzearen inguruan erakutsi nahi
izan dizkidan horiek guztiak
bildu eta idazketaren oroime-
naren bitartez berreskuratze
eta transmisio lana eginez.
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Haur eta gazte literatura idaz-
terakoan euskal mitologian
agertzen diren osagaiek
–pertsonaiek, adibidez– ha-
rrobi interesgarria eskaini die-
zaiokete idazlan berriak sor-
tu nahi dituen idazleari. Kon-
tua ez da, ordea, honelako osa-
gaiak besterik gabe erabiltzea.
Kontua mitologiatik hartuta-
ko osagai horiei etekin egokia
ateratzea da, gaurko irakur-
leen gustukoa izan daitekeen
idazlan bat sortzeko. Hau kon-

tuan hartuta, interesgarria iru-
ditu zait Ramon Olasagastik
‘Sugaar’ izenburuko nobela la-
bur honetan egin duen lana,
2013an Lizardi Sarian irabaz-
le gertatu dena. Eta honelako
liburuetan ohikoa denez, ber-
tan agertzen diren marrazkiak
ere aipatu behar dira, Bruno
Hidalgo haien arduraduna da-
eta. Euskal mitologian ager-
tzen den pertsonaia bat, libu-
ruaren izenburuan agertzen
den Sugaar hori, idazlan ho-
netan kontatzen den istorioa-

ren ardatza da. Baina ardatza
den arren, esan behar dugu
pertsonaia fantastiko horrek
ez duela berez garrantzi be-
rezirik argumentuan, Hit-
chcock-en filmak direla-eta
hainbestetan aipatzen den
‘Maccguffin’ baten moduan
funtzionatzen baitu. Izan ere,
ipuin honetan garrantzia due-
na ez da Sugaar bezalako
pertsonaia bat, baizik-eta bes-
te pertsonaia batzuek haren
existentzian duten sinesme-
na eta horren ondorioak.

Argumentuan kontatzen
zaigu nola hamar urteko mu-
tiko bat, Eki, bat-batean gaixo-
rik jartzen den Gabon Gauean,

halako eran non gurasoek os-
pitalera eraman behar duten.
Bertan sendagileek ez dute
gaixotasunaren jatorria asma-
tzen eta egoera horretan mu-
tikoaren arreba, Izadi, hasten
da nebaren azken ibilbideak
aztertzen gaixotasunaren ja-
torriarekin zerikusirik izan le-
zaketen aztarnen bila. Neba-
ren urrats horien atzetik da-
bilelarik, Sugaarren legenda-
rekin egiten du topo, nola bat-
zuen ustez izaki hori putzu
batean ager-tzen den eta… Is-
torio honetan mundu moder-
noa eta sineskerietan murgil-
duta dagoen mundua aurrez
aurre jartzen dira. Alde bate-

tik, telefono mugikorrak di-
tuzten gaztetxoak agertzen
zaizkigu, baina beste aldetik
elektrizitatea zer den ia ez da-
kiten baserritarrak, baserri
hondatu batean bizi diren
anaia itxuraz beldurgarriak.

Eta misterioa pixka bat han-
ditzeko, familia-sekretuak ere
tartekatzen dira istorioan.
Idazleak Sugaar erabili du no-
belatxoari argumentuaren al-
detik batasuna emateko, bai-
na irakurleak kontuan hartu
behar du istorioan fantasia baz-
tertuta geratzen dela. Izan ere,
argumentua uneoro parame-
tro errealisten barruan gara-
tzen da.

«Behar-beharrezkoa nuen zerotik
hastearen askatasun sentsazioa»
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