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Askatu al zara?
Guztiz. Bete-betean gainera. Nabaria da hustu-
keta ariketa sakona dagoela liburuan. Modu
inkontzientean egin dut idazketa prozesua.
Ondoren landu behar izan dut testua nahi
nuen tonua bilatze aldera. Literatura niretzat
ez da denbora pasa hutsa. Nik idazle bezala
dardara dut beharrezko.

“(…) jatorria berreskuratzeko behar bat irudi-
katzen du, egileak faltan botatzen dituen edo
iraganean utzitako bizipen eta gertaeren be-
rreskuratze poetikoa ulertzeko modua.” Jose
Luis Padrón.
Poesiatik hurbil da liburua, poesian kausitu
nahi nuelako askatasun hori. Aurkitu nintzen
une batean zeinetan amak irakurri behar zuen
liburua, horretarako izenak kendu eta landu
egin nuen pixka bat. Damu nintzen zenbait tes-
tu bortitzegiak zirelako, eta beste era batean
azaldu baizitezkeen. Kasu honetan narrazio-
gintzak eman dit poesiak eskaini ezin zidan es-
paziogunea. Egia da narrazioetan elipsirako jo-
era handia dagoela, baina nik liburu hau behar

nuen azaldu behar nituenak azaltzeko, poesian gu-
ttiegi erranen bainuke.

“Inpresioa ematen du subjektuak bere burua idaz-
le gisa afirmatzeko jotzen duela estilo horretara;
susmoa dut, haatik, ilundu, lausotu egiten dela
horrela irakurketa, inoizka hitzen hondoan dagoe-
na ikustea galerazteraino”. Ibon Egaña.
Bai, horrekin izan ditut segurtasun ezak. Gertatzen
da letretan; poeta narraziogintzara hurbiltzen de-
nean ematen du intromisio gisa egiten duela arike-
ta hori. Orokorrean ari naiz, ez kritika horri buruz
kasu honetan. Esaten dut nire buruan izan dituda-
lako galdemodu hauek: “Zergatik ari zara honetan
zure ibilbidea kotatuagoa baldin bada poesiagin-
tzan?” Indartsuak dira elipsiak, eta indartsua da
poetaren eitea. Norbaitek igarri dezake, hainbat
kritikarik esan bezala, gibelaren esentzian dagoen
lanbro hori. Agian errezagoa izan arren lautasuna.

“Literatura memoria da Hasier Larretxearentzat,
iragana bizirik mantentzeko ahalegina”. Jose Luis
Padrón.
Oso modu naturalean sortzen zait liburu bat egite-

Hasier Larretxea (Arraiotz, 1982) herri kiroletan erreferentea den leinutik datorren
arren, zoriontsu izateko nahiak ez zion familia tradizioarekin jarraitzen utzi.
Distantzia hartzeko joan zen Madrilera duela zortzi urte. Kezka eta katramilei aurre
egin ondoren, iraganarekin bakean egoteko parada eman dion ibilbide pertsonalaren
fruitua da ‘Larremotzetik’, narratiba poetikotik edaten duen autobiografia.

ARGAZKIAK: KEPA MATXAIN @kmatxain. TESTUA: LEIRE PALACIOS @AnnieSdelMono

HASIER LARRETXEA

“KOSTA EGITEN ZAIT ‘LARREMOTZETIK’
ZABALDU ETA IRAKURTZEN HASTEA”
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ko ideia. Amatxi Leonitarekin izandako solasal-
diak iturburua izan dira. Gehienbat Madrilera
bizitzera joan eta gero banuen beharra bere so-
lasak eta euskararen moldeak aditzeko; baserri
inguruko istorioak, ohitura, sinesmenak, eliza
kontuak… Motibatzen hasi nintzen eta modu
pareleloan hasi nintzen testu metaforikoagoak
eta modu poetikoago baten idatzitako memo-
ria testuak idazten. Presente nituen hainbat po-
eten memoria liburuak.

Familian, bakoitzak bere larruan daramatza
denboraren iragaitearen zauriak, gehienetan
ikusezin(en)ak direnak. (Larremotzetik, 2014).

Nire umetako urteak oso zoriontsuak izan ziren eta
oso zoriontsua nerabezaroa aitarekin Baztanen; le-
henengo egurrezko aizkorekin, eta gero egiazko aiz-
kora ttipiekin, egurrezko harriekin… Homosexualita-
tearen printzak argitzen joan ziren heinean, gogorra-
goa izan zen familiaren baitan gehienbat. Oso elka-
rrizketa garrantzitsua sortu zuen liburuak aita-seme
gisa izandako prozesuaz, hau da, semearen ibilbidea
errespetatzearena nahiz eta urtetan kostatu. Garoa
liburu-dendako aurkezpenean ausartu zen esatera ez
ninduela ikusten herri kirolari gisa, nahiz eta bere
buruak agintzen zion erakutsi behar zizkidala bere
jakintza horiek guztiak. Amak ordea, zortzi urte ni-
tuela inolako konplexurik gabe erosi zidan panpin-
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txoa ohiko denda batean, nire harridurarako eta zo-
rionerako. Hamasei urterekin hurbildu zitzaidan “eta
zu zer, zer gertatzen da hemen?” galdetzera.

Superazioa pentsamendurik hoberena da. Bizitza-
rekiko armarik hoberena. Beldurrei aitzin egin ez
banie ez nintzela Madrilen biziko, erantzuten diot
amari. (Larremotzetik, 2014).
Madrilerako jauzi hori oharkabean egin nuen, be-
harbada ikusten nuelako nire atalaiara heldua nin-
tzela eta hustu nintzen hein batean, betegarriak
behar nituen eta anonimo sentitu.

Hitzek ezin dute estali elkar aurkitutako begirada
zaurgarriak. (Larremotzetik, 2014)

Herrian nintzenean ezin nuen idatzi. Pentsa zein
egoeratan nengoen. Kanporantza begira bizi nin-
tzen hemen. Barrurantza egin behar nuen bide ho-
ri Madrilen egin nuen. Bertan hasi nintzen idazten;
Azken bala nire lehen liburua aste batean idatzi
nuen.

Anonimo sentitzeko beharrak ez al du talka egiten
zure autobiografia plazaratzearekin?
Arrazoi osoa daukazu; ez dut sekula horretan pen-
tsatu*. Azken finean, galdera jakin batzuei erantzu-
na emateko beharrak mugitu nau.

Familia argazkietan ez dago kamerara begiratzera
ausartzen denik. (Larremotzetik, 2014).
Baliteke autobiografia izateagatik kritikak onartzea
gogorragoa izatea. Oso gustura gelditu naiz emai-
tzarekin. Gainera, familiaren baitan eragin duen
ontasun energetiko horrengatik ere hemen nago.
Era berean, uste dut zenbait pertsonari ondo etor
dakiekela liburua. Jaso ditut hainbat mezu eder,
jende ezezagunarena dela eta, idazketa, ausardia,
homosexualitatea lantzearen ildotik*. Arrakala ba-
tzuk ireki ditzazkeen arren, hori oso pozgarria da.

“Aizkoran jardutearekin alderatzen du maiz egile-
ak idazketaren artea”. Ibon Egaña.
Aitarekin egindako aurkezpenetan izan dugun es-
perientziei esker bide bat ireki dugula uste dut.
Ondorioz, etorkizunean elkarrekin egin ahal izango
ditugu gauzak, herri kirolak eta literatura uztartuz.

“Biografia onek mindu behar dute”. Hasier Larre-
txea.
Kosta egiten zait Larremotzetik zabaldu eta irakur-
tzen hastea, pasarte horiei aurre egin eta itzultzea.
Agian garbiketa barne prozedura batetik datorrela-
ko. Pertsonaren frekuentziak eta literaturarenak
orekatzen saiatu naiz.

Elkarrizketa osoa www.gaztezulo.com-en.

ELKARRIZKETA OSOA GAZTEZULO.COM-EN
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