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HITZAURREA

Eleberri gisako bizitza

Françoise Sagan –Françoise Quoirez, benetako izenez– 
Cajarc herrian jaio zen, Lot eskualdean, 1935ean. Industrialari 
familia aberats bateko hirugarren haurra izan zen. Aurretik 
jaiotako anaia bat umetxotan hila zela eta, etxean bozkarioz 
hartu zuten haren jaiotza, eta gurasoek apeta guztiak onartzen 
zizkioten. Amonaren hitzetan: “Haur mainatu eta lainezaz betea 
izan zen. Bizi guztian izan du erabateko inpunitatea”.

Haurtzaroa Loten, Lyon-en eta Dauphiné-n eman zuen, 
azken alde horretan haren aitak lantegi bat zuzendu baitzuen 
Lehen Mundu Gerraren aldian. Oso ikasle zaila izan behar zuen, 
berak ere aitortzen baitu: “Infernutar samarra nintzen. Azkenean 
bota egiten ninduten”. Hala, ez da harritzekoa nerabezaroan 
ikastegiz ikastegi ibili izana.

Garai hartako adiskide batzuk bizi guztian gorde zituen, 
adin berekoak, bera bezala jatorri burgesekoak eta oso liburuza-
leak; aldea, haiek juduak izatea. Orobat batzen zituen munduko 
izugarrikerien eta helduen gezurren aurreko buruargitasunak. 
Itxura denez, hamar urte zituela, 1945ean, kontzentrazio- 
esparruei buruzko dokumental bat ikusi, eta horrek bizi guzti-
rako markatu zuen. Eskola-bizitza zalapartatsua gorabehera, 
asko irakurtzen zuen: Camus, Cocteau, Rimbaud, Flaubert, 
Sartre, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald…

1951n, batxilergoa huts egin zuen, baina, uda guztia ikas-
ten eman eta gero, gainditu egin zuen; orduan ohartu ez bazen 
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ere, frantsesezko idazlanaren gaiak haren existentzia guztia ins-
piratuko zuen: “Zertan du antza tragediak bizitzarekin?”. Gero, 
izena eman zuen Sorbonako Unibertsitatean, eta, garai berean, 
anaia nagusiak Saint-Germain-des-Prés-eko gau-klubetan eta 
jazz-lokaletan abiarazita, maiz ibili zen gazteria paristar bur-
gesarekin, jai eta alkohol giroan.

1953an unibertsitaterako hauta-proba huts egin zuen. Uda 
hartan bertan idatziko zuen, hemeretzi urte zituela, euskaraz 
Tristezia, zer berri bataiatu dugun Bonjour tristesse hau. Itzal 
handiko epaimahai batek (tartean, Georges Bataille) Kritikaren 
saria eman zion nobelari, eta salmenta-arrakasta handia izan 
zuen berehala (urtebetean, 850.000 ale saldu zituen Frantzian).

Bigarren eleberria ere, Un certain sourire (“Halako irriba-
rre bat”), oso arrakastatsua gertatu zen. Idazleak jokoari eman 
zion –hori ere arrakastaz–, eta diruz, gau-klubez eta kirol autoz 
beteriko bizimodu bati ekin zion. Jendeak haren pertsonaiekin 
nahastu, eta berehala bihurtu zen, gogoz kontra, belaunaldi 
aberats, axolagabe, ausart eta sexualki aske baten sinbolo. Be-
tiko nerabe, garaiko gazteentzat moda ere bilakatu zen, bere 
blue-jean, elastiko marradun eta espartinekin. Gerra osteko 
goraldiko urte haietan, gizarte-gertakari izatera ere iritsi zen.

1957an, auto-istripu larria izan, eta hil ala biziko egoeran 
eman zituen hainbat egun. Minak arintzeko, morfina hartu 
behar izan zuen. Ospitaletik irtenda, desintoxikazio saioak huts 
egin, eta edateari eman zion. Emakume gazte aske izandakoa, 
sendagaien, alkoholaren eta drogaren menpeko bilakatu zen. 
1958an, hogei urte ateratzen zion editore batekin ezkondu zen. 
1960an dibortziatu, eta, handik bi urtera berriz ezkondu zen, 
modelo estatubatuar batekin. Saganek ezkutuan zeraman bere 
bisexualitatea, baina, itxura denez, haren bizitzan emakumeekin 
izandako amodio-istorioek izan zuten garrantzirik handiena.
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Literatur iskanbiletatik gogo onez urrundurik, hogei bat 
eleberri idatzi zituen. Ohiko gaiak: bizimodu erraza, auto biz-
korrak, etxetzar burgesak, eguzkia eta zinismo, sentsualtasun, 
ezaxola eta alfertasun nahasketa halako bat. Erregularki argita-
ratzen zuen, arrakasta handiz, nahiz eta kritikak “bere musika-
txoaren erraztasun bazterrezina” leporatu. Antzerkiak ere leku 
handia hartu zuen haren literatur produkzioan, baina harrera 
gorabeheratsuagoarekin. Idazteaz gain, antzerki-zuzendaritzan 
ere aritu zen. Kontakizun laburrak ere idatzi zituen: Des yeux de 
soie (“Zetazko begiak”), adibidez, amodio-hausturaren inguruko 
ipuin arin eta benazko, ezti eta ankerrak.

Saganen bizitzako azken aldia ez zen atsegina izan: arazo 
judizialak drogak erabili eta edukitzeagatik; anaiaren heriotza, 
15 urtez bizilagun izandako emakumearena, gurasoena; literatur 
kritikari zenbaiten krudelkeriak; dirurik gabe utzi zuten arazo 
fiskalak; ahultze fisikoa. 2004ean hil zen, biriketako enbolia 
batez, Honfleur-en (Calvados eskualdea), 69 urterekin. 1988an 
idatzia zuen bere hilartitza: “Sagan, Françoise. 1954an egin zuen 
bere agerpena, eleberri mehe batekin, Tristezia, zer berri, eta 
eskandalagarri gertatu zen mundu osoan. Haren desagerpena, 
bizitza zein lan berdin atsegin eta lardaskatuen ondoren, bere 
buruarentzat baizik ez zen eskandalagarri gertatu”.
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Esan bezala, Bonjour tristesse Saganen lehendabiziko elebe-
rria izan zen, egileak hemeretzi urte zituela argitaratua. Izenbu-
rua Paul Éluard-en poema batetik aterea da, nobelaren hasieran 
atariko gisa ezarria: “Adieu tristesse / Bonjour tristesse…”. Aitak 
bere abizena agertzerik nahi ez zuela eta, Françoisek Marcel 
Proust-en pertsonaia baten izena hartu zuen izengoiti: Hélie de 
Talleyrand Périgord, Sagan-eko printzea. Eleberriak zalaparta 
handia eragin zuen: “hamazortzi urteko munstro txiki xarma-
garria”, “deabrua ez al zuten hona kirol auto batean bidali?” 
eta antzekoak entzun behar izan zituen. Handik urte batzuetara 
iskanbila harengatik galdetu ziotelarik, Saganek erantzun zuen: 
“Izan ere, ni oso harrituta geratu nintzen liburuak sortutako 
eskandaluarekin. Jendearen hiru herenentzat, eleberrian eskan-
dalagarri zera zen: neska gazte batek gizon batekin oheratu ahal 
izatea haurdun gelditu gabe, ezkondu beharrik gabe. Niretzat, 
ordea, istorio horretan eskandalagarria zen pertsonaia batek, 
axolagabetasunagatik, berekoikeriagatik, beste norbait herio-
tzara bultzatzea”. 1958an, Otto Preminger zinema zuzendari 
estatubatuarrak izen bereko film ezaguna egin zuen.

Cécile, hamasei urteko neskatxa bat, Kosta Urdinera doa 
udako oporrak itsas ondoko etxe alokatu batean pasatzera, aitare-
kin eta haren maitalearekin. Aita, Raymond, alargun geratu zen 
hogeita bost urterekin, eta harrezkero limurtzaile baten bizitza 
darama. Elsa, maitalea, gazte, munduzale eta txolin samarra 
da. Cécilek haren antzeko neska asko ikusi du aitaren bizitzan 
sartzen eta, handik tarte batera, alde egiten. Cécile hogeita sei 
urteko mutil batekin hasiko da maite-kontuetan.

Uda lasai doa, baina, halako batean, Raymonden gonbi-
dapena ezustean onarturik, Anne azaltzen da etxean, eta oso 
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borroka sotila hasten da hiru emakumeen artean. Anne oso 
ezberdina da besteen aldean: buruargia, kultura zalea, serioa. 
Handik aurrera, bizimodua asko aldatuko da itsas ondoko etxe 
hartan…

Egia esan, gaur eguneko irakurlearentzat nekeza da elebe-
rriak bere garaian sortutako eskandaluaren arrazoiak ulertzea, 
protagonista-narratzailea hamasei urteko neskatila bat izatea 
salbu. Pornografiaz eta erotismo esplizituz inguraturik bizi 
garen honetan, sexu pasarte urriek eta sexualitateari buruzko 
gogoeta xaloek ez dirudite inondik inora eskandalagarri. Hori 
bai, testuan aurrera egin ahala, neskatxaren jokamolde axola-
gabe eta ikaragaitzek zorabio moral halako batean sartzen dute 
irakurlea ezinbestean. Horretan eleberriak oso garaikide izaten 
jarraitzen du.

Itzultzailearen ikuspegitik, jatorrizko testuak arazo han-
dirik gabea dirudi, lehen begiratu batera. Frantses literatur 
hizkeraren berezko izaera, berezitasun, bitxikeria, gorabehera, 
itzulinguru, zeharbide, zoko-moko, zirrikitu eta apetengatik 
izan ez balitz, itzulpen lanak ez zukeen zailtasun berezirik 
izango.

Itzultzaileak bere esker ona adierazi nahi dio hemen Patxi 
Zubizarretari, haren ohar, aholku eta iradokizunek biziki edertu 
baitute azken emaitza.

Gerardo Markuleta
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Adio tristezia
Tristezia, zer berri?
Sabaiko marretan inskribatua
Begi maiteetan inskribatua
Ez zara oso-osoan miseria
Eta irribarre batez salatzen zaituzte
Ezpainik txiroenek
Tristezia, zer berri?
Gorputz maitagarrien maitasuna
Amodioaren ahala
Handixe sortzen da adeitasuna 
Gorputzik gabeko munstro baten gisan
Buru desengainatua
Tristezia begitarte eder.

Paul Eluard
Bizitza berehalakoa



LEHEN ZATIA
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LEHEN ATALA

Sentimendu ezezagun honen asperdura eta eztitasuna burutik 
kendu ezinik, zalantza dut tristezia izena, tristeziaren izen larri 
ederra, jarri behar ote diodan. Hain da sentimendu erabatekoa, 
hain egoista, ia lotsarazi egiten bainau; tristezia, baina, 
ohoragarria iruditu izan zait beti. Ezagunak nituen asperdura, 
nahigabea, ez hainbestetan damua; tristezia, ordea, ez nuen 
ezagutzen. Egun, zerbait nire gainean biltzen da tolesetan, 
zeta-oihal baten gisan, aldi berean narritagarri eta leun, eta 
besteengandik banatzen nau.

Uda hartan, hamazazpi urte nituen, eta zoriontsua nin-
tzen erabat. “Besteak” nire aita eta haren maitale Elsa ziren. 
Lehenbailehen argitu behar dut egoera hori, irudi faltsua eman 
lezake eta. Aitak berrogei urte zituen, hamabost urte ziren alar-
gundu zela; artean gizon gaztea, bizitasunez eta aukeraz betea, 
bi urte lehenago, barnetegitik irten nintzenean, ulertu beste 
aukerarik ez nuen izan emakume batekin bizi zela. Ez nuen 
hain bizkor onartu emakumea sei hilabetetik behin aldatzea! 
Laster, baina, aitaren lilurak, bizimodu berri eta erraz hark, 
nire jaidurak, horretara eraman ninduten. Gizon arina zen, 
negozioetan abila, betiere jakingura eta luze gabe gogaitua, eta 
emakumeen gustukoa. Ez nuen batere lanik izan hura maita-
tzeko, samurki gainera, zintzoa baitzen, eskuzabala, alegera, eta 
nirekiko nahitasunez betea. Ez dut imajinatzen adiskide hoberik 
ez jostagarriagorik. Uda hasiera hartan, muturreraino eraman 
zuen adeitasuna, galde egin baitzidan ez ote ninduen gogaituko 



Françoise Sagan

20

oporraldian Elsaren –orduko maitalearen– konpainiak. Nik 
adore eman besterik ezin nuen egin, jakitun bainintzen aitaren 
emakume-beharraz, eta, bestetik, bai bainekien Elsak ez zigula 
enbarazurik egingo. Neska luze ilegorria zen, aldez kaskarina 
aldez munduzalea, Champs-Elysées-etako estudio eta tabernetan 
figurante lana egiten zuena. Atsegina zen, aski xaloa eta helburu 
seriorik gabea. Aita eta biok, bestalde, abiatzeko hain gogotsu 
egonik, ezin ezertan ere eragozpenik jarri. Mediterraneo aldean, 
aitak txalet handi zuri bat alokatua zuen, bakartua, zoragarria: 
harekin egiten genuen amets ekaineko lehen beroak hasi zirene-
tik. Muino baten gainean eraikia zen, itsasoa bistan eta pinudi 
batek errepidetik ezkutatua; ahuntz-bide bat jaisten zen kala 
txiki urre-kolore batera, harkaitz gorriz inguratua, hara non 
itsasoa kulunka aritzen baitzen.

Aurreneko egunak liluragarriak izan ziren. Orduak iga-
rotzen genituen hondartzan, beroak jota, apurka-apurka kolore 
osasuntsu eta urrekara hartuz, salbu eta Elsa, azala gorritu eta 
harrotu egiten baitzitzaion oinaze lazgarrietan. Aitak, ezkutatu 
nahian bere donjuan-jaidurarekin bateragaitza zitzaion tripa 
nabarmentzen hasia, hanka jarrera bitxiak hartzen zituen. 
Egunsentiaz geroztik, uretan egoten nintzen; ur fresko eta 
garden hartan murgiltzen nintzen, mugimendu eragabeekin 
indar-husten, neure baitatik Parisko itzal guztiak, hauts guztiak 
garbitzeko. Hondarretan luze etzan, eskuan ahurtara bat hartu, 
eta, hareari hatzen artean jario horixka leunean jausten uzten 
niola, neure kabutan esaten nuen hura ere ihesi zihoala denbo-
raren antzera, hura burutapen erraza zela, eta atsegina zela ideia 
errazak izatea. Uda izaki.

Seigarren egunean ikusi nuen lehenengoz Cyril. Itsas baz-
terrean belaontzi txiki batean zebilela, gure kala aurretxoan jo 
zuen hondoa. Puskak jasotzen lagundu nion, eta, bion barreen 
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artean, Cyril izena zuela jakin nuen, zuzenbide ikaslea zela, 
eta oporretan zegoela, amarekin, ondoko etxe batean. Hazpegi 
latinoak zituen, oso beltzarana zen, oso irekia eta, horrekin 
batera, atsegina iruditu zitzaidan halako aire orekatu, babeslea. 
Nik, baina, unibertsitate ikasleei ihesi: basatiak ziren, beren 
burua –batik bat gaztetasuna– beste kezkarik gabeak, eta hartan 
aurkitzen zuten drama baterako gaia edo beren asperduraren 
aitzakia. Nik ez nuen gaztetasuna maite. Askoz atseginagoak 
zitzaizkidan aitaren lagunak, kortesiaz eta samurtasunez hitz 
egiten zidaten berrogei urteko gizon haiek, halako aita eta 
maitale eztitasun bat agertzen zidatenak. Cyril, ordea, gogoko 
gertatu zitzaidan. Luzea zen, eta batzuetan ederra; konfiantza 
pizten dizun edertasun hori zeukan. Aitak itsustasunari zion 
herrak jende ergelarekin ibiltzera behartzen gintuen sarri; nik 
joera harekin bat egiten ez banuen ere, batere xarma fisikorik 
gabeko jendearen aurrean halako ondoez bat, absentzia bat, 
sentitzen nuen; huts larria irizten nion besteen gustuko gertatu 
nahi ez izateari. Izan ere, zer bilatzen dugu, gustatzea baino? 
Gaur egun ere, oraindik ez dakit konkistatzeko zaletasun horren 
azpian zer ote dagoen: bizitasun gehiegizkoa, eragin-indarra 
izateko zaletasuna, edo norbere buruaz lasai, ziur egoteko premia 
gorde bat, ez aitortua.

Alde egin baino lehen, Cyrilek bela nabigazioa irakasteko 
eskaintza egin zidan. Ni afaltzera itzuli nintzen, haren pro-
posamenarekin xarmaturik, eta ez nuen parte hartu, edo oso 
gutxi, solasaldian; hala, bada, ozta-ozta ohartu nintzen aitaren 
urduritasunaz. Afalostean, iluntzero bezala, besaulki luzeetan 
etzan ginen, terrazan. Zerua izarrez zipriztinduta zegoen. Ni 
begira nengokien, aurreraturik ibiliko ote, zerua erorikoan 
zeharkatzen hasiko ote ziren uste lausoarekin. Uztail hasieran 
baino egon ez, ordea, eta izarrak mugitzen ez. Txitxarrak kan-
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tuan ari ziren terrazako legarretan. Milaka izan behar zuten, 
beroak eta ilargiak hordituak, gisa horretan gau osoan beren 
kirrinka bitxi hori jaurtika. Azaldua zidatenez, beren elitroak 
bata bestearen kontra igurtzi besterik ez zuten egiten, baina 
nik nahiago nuen sinetsi kantu guturala zela, senezkoa, ohara 
daudenean katuena bezalakoxea. Gustura geunden; larruazala-
ren eta blusaren arteko hareazko ale txikiek baino ez ninduten 
babesten loguraren eraso eztietatik. Aitak, orduan, eztul egin 
zuen, eta etzaulkian agondu zen.

–Bisita baten berri eman behar dizuet –esan zuen.
Etsipenez itxi nituen begiak. Lasaiegi geunden, aukeran, 

horrela luze jarraitu ahal izateko!
–Esaguzu bizkor nor datorren –oihukatu zuen Elsak, beti 

munduzalekeria gose.
–Anne Larsen –esan, eta niregana jiratu zen aita.
Begira geratu nintzaion, erantzun ahal izateko harrituegi.
–Etortzeko esan diot, moda-bilduma horiekin nekatuegi 

egonez gero, eta… etorri dator.
Ez nuen sekula halakorik pentsatuko. Anne Larsen nire ama 

gajoaren aspaldiko adiskidea zen, eta apenas zuen harremanik 
aitarekin. Alabaina, bi urte lehenago, barnetegitik irten nin-
tzenean, aitak, oso deseroso nirekin, harengana bidali ninduen. 
Astebetean, gustu onez jantzi ninduen eta bizi izaten irakatsi 
zidan. Piztu zidan miresmen sutsua, abilezia handiz desbideratu 
zuen bere inguruko gizon gazte batengana. Hala, bada, Anneri 
zor nizkion nire lehen dotoreziak eta nire lehen amodioak, eta 
oso esker oneko nintzaion. Berrogeita bi urtekoa, oso emakume 
limurtzailea zen, oso gorteatua, harrotasun eta neke aurpegi 
ederrekoa, antsikabea. Axolagabezia hori baino ezin zitzaion 
aurpegiratu. Atsegina eta urruna zen. Harengan guztiak islatzen 
zuen halako borondate sendo bat, ikara eragiten zuen halako 
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bihotz sosegu bat. Dibortziatua eta askea izan arren, ez zitzaion 
maitalerik ezagutzen. Guztiarekin, oso bestelako harremanak 
genituen: hura jende fin, buruargi, zuhurrarekin ibiltzen zen; 
eta gu jende zaratatsu, egarberarekin, aitak ez baitzien eskatzen 
ederrak edo dibertigarriak izatea baino. Nago aita eta biok apur 
bat mespretxatzen gintuela, libertimenduen, hutsalkerien alde 
jarriak ginelako, hark gehiegikeria oro mespretxatzen baitzuen. 
Antzekotasun bakanak negozio afarietan –Annek joskintzan 
ziharduen, aitak publizitatean–, amaren oroitzapenetan eta nire 
eginahaletan genituen, izan ere, ikaraz jartzen ninduen arren, 
izugarri miresten nuen. Azken batean, Elsaren presentzia eta 
Annek hezkuntzari buruz zituen ideiak aintzat hartuz gero, 
bat-bateko bisita hark bazuen ezusteko kutsurik.

Elsa oheratzera igo zen, Annek munduan zuen egoeraz 
hamaika galdera egin ostean. Aitarekin bakarrik geraturik, 
eskaileretan esertzera joan nintzen, haren oinetan. Niregana 
makurtu, eta sorbaldetan ezarri zizkidan eskuak:

–Zergatik zaude horren argal, ene maitea? Basakatutxo 
baten antza duzu. Alaba ilehori ederra izan nahi nuke, sendoxea, 
portzelanazko begiekikoa eta…

–Ez da hori kontua –esan nuen–. Zer dela eta gonbidatu 
duzu Anne? Eta zergatik onartu du?

–Zure aita xaharra ikusteko, beharbada. Sekula ezin jakin.
–Zu ez zara Annek gogoko dituen gizonen tankerakoa 

–esan nuen–. Burutsuegia da, gehiegizko errespetua dio bere 
buruari. Eta Elsa? Gogoan izan al duzu Elsa? Imajinatzen al 
dituzu Anneren eta Elsaren arteko elkarrizketak? Nik neuk 
ez, gero!

–Ez dut horretan pentsatu –aitortu zuen–. Egia, ikaratzeko 
modukoa da. Cécile, ene laztana, eta Parisera itzuliko bagina?
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Barre gozoa egin zuen, garondoa igurzten zidala. Jiratu, 
eta begiratu egin nion. Begi ilun dirdaitsuak zituen, zimurtxo 
batzuk haien inguruan, ahoa apur bat bildua. Fauno baten 
itxura guztia. Barrezka hasi nintzaion ni ere, saltsa-maltsaren 
bat eragiten zuen bakoitzean bezala.

–Nire konplize aspaldikoa –esan zuen–. Zer egingo nuke 
zu gabe?

Eta haren ahots doinua hain zen sinesgarria, hain samurra, 
ni gabe zoritxarrekoa izango zela ulertu bainuen. Gau beran-
duan, maitasunaz hitz egin genuen, maitatzeko zailtasunez. 
Aitaren ustetan, balizkoak ziren. Sistematikoki ukatzen zituen 
fideltasunaren, seriotasunaren, konpromisoaren ideiak. Arbitra-
rioak eta antzuak zirela esaten zidan. Beste norbaitengan, asalda-
tu egingo ninduen horrek. Baina banekien haren kasuan horrek 
ez zuela baztertzen samurtasuna ez debozioa: sentimendu horiek 
are errazago etortzen zitzaizkion, behin-behinekoak izatea nahi 
zuelako, halakotzat zituelako. Ikusmolde horrek erakarri egiten 
ninduen: amodio lasterrak, bortitzak eta igarokorrak. Egon ez, 
ni, fideltasunak limurtzen duen adinean. Ezer gutxi ezagutzen 
nuen maitasunaz: hitzorduak, musuak eta nekaldiak.
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