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HITZAURREA

Pere Calders i Rossinyol 1912an jaio zen, Bartzelonan. Umetan, 
egonaldi luzeak egin zituen amaren aldeko familiaren masian, 
Mendebaldeko Vallès eskualdean. Etxetik bertatik jaso zuen 
bizitza osorako ogibide izango zituen literatura eta marrazkirako 
zaletasunak, besteak beste aita grafista zuelako ofizioz eta idazle 
afizioz. Idatz zaletasun hori gogotik landarazi zioten gero 
eskolan, eta hamalau urte bete zituenerako moldatua zuen lehen 
ipuin ezaguna, gerora bere lehen ipuin bildumari hasiera ez ezik 
titulua ere emango ziona: El primer arlequí (1936, Lehen arlekina).

Lehen mailako ikasketak bukaturik, 1929-1934 urteetan 
Bartzelonako Arte Ederretako Eskolan ibili zen ikasten, non, 
besteak beste, bere lehen emaztea izango zena ezagutu baitzuen, 
Mercè Casals. Ikasketak egin bitartean, aprendiz aritu zen Karel 
Černý txekiar publizistaren tailerrean eta erredaktore-lanak egin 
zituen Diari Mercantil eta Avui egunkarietan, Josep Janés poeta 
eta editorearen zuzendaritzapean. Hark berak argitaratu zizkion 
bere lehenengo bi liburuak: gorago aipaturiko Lehen arlekina 
ipuin bilduma eta La glòria del doctor Larèn (1936, Larèn doktorea-
ren loria) eleberria, zeinetan agerian geratu ziren jada Caldersen 
prosaren ezaugarri nagusiak izango zirenak: umorea eta ironia

Espainiako Gerra Zibila lehertu zeneko garaian bete-betean 
aritu zen lanean. Kataluniako Alderdi Sozialista Batua (PSUC) 
sortu berriko eta Idazle Katalanen Elkarteko zuzendaritza 
batzordeko kide izan zen, eta hainbat argitalpenetan –Diari de 
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Barcelona eta La Rambla egunkarietan, Mirador eta Meridià al-
dizkarietan, besteak beste– parte hartu zuen, bai karikaturagile 
gisa (“Kalders” izenpean), bai artikulugile gisa, baina fikzioa 
alde batera utzi gabe: garai hartan idatziak dira askoz gerora 
Cròniques de la veritat oculta (1955, Egia ezkutuaren kronikak) 
bilduman jasota argitaratuko ziren ipuinetako batzuk, besteak 
beste. 1936ko urrian, L’esquella de la Torratxa astekari satiriko, 
errepublikano eta antiklerikal historikoa bultza-berritzearen 
ardura hartu zuen bere gain, eskola garaietatik laguna zuen 
Avel·lí Artís Gener “Tísner” kazetari eta idazlearekin elkarla-
nean. 1937aren amaieran, boluntario sartu zen armada errepu-
blikanoan; Terueleko atzeguardiara bidalia izan zen, kartografo 
gisa, eta Unitats de xoc (1938) kronika liburuan jasota utzi 
zituen garai hartako bizipenak. Garai hartan idatziak dira, 
baita ere, Gaeli i l’home Déu (1986an argitaratua, Gaeli eta gizon 
Jainkoa) eta La cèl·lula eleberriak; bigarrena, PSUCeko zelula 
bati buruzko kontakizuna, erbestealditik bueltan galdu zen. 
1939ko otsailean, gerra amaitzear zela, muga igaro zuen, bere 
lagun Tísner-ekin batera, eta Prats de Molló-ko kontzentrazio-
esparrutik ihes egin eta Roissy-en-Brie hirian idazle katalanak 
aterpetuta egon ziren gaztelutik igaro ondoren, 1939ko uztai-
lean Mexikora erbesteratu zen.

Erbestealdia: 1939-1962

Mexikoko atzerrialdiak oso luze jo bazuen ere, Calders ez zen 
inoiz erabat integratua sentitu; izan ere, katalan erbesteratuen 
lagunartean ibili zen batez ere eta apenas izan zuen harremanik 
mexikar idazleekin. Caldersek berak aitortu zuenez, haren lana 
desberdina izango zen Mexikoko egonaldia gabe, baina ez harrera 
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egin zion herriarengatik, berea utzi izanagatik baizik: ez zion 
eragin Mexikok, herriminak baizik –eta, ondorioz, eguneroko 
errealitate gogorretik ihes egiteko nahi bizi batek.

Mexiko Hirira iritsi bezain laster, Calders harremanetan jarri 
zen hara erbesteratutako katalan komunitateko beste kideekin. 
Laguntza eskaini zion aurrenetako bat Josep Carner poeta, kaze-
tari eta itzultzailea izan zen eta harrezkero adiskidetasun handia 
sortu zen haien bien artean. Lehenengo urteetan behin-behineko 
lanetan ibili ondoren (publizitate etxe batean argazkilari, adibi-
dez), 1943an UTEHA argitaletxean hasi zen lanean, grafista eta 
marrazkilari tekniko gisa. Urte hartan bertan, bigarrenez ezkondu 
zen, bere betiko lagun Tísneren arreba Rosa Artísekin, eta 1947-
1950 bitartean hiru seme-alaba izan zituzten. Familia bizitzak, 
beraz, pisu handia hartu zuen, aurrerantzean, Caldersentzat.

Mexikoko urteetan, idazle katalanen taldeak antolatzen 
aritu zen, eta literatura katalanari erbestetik segida ematea hel-
buru zuten aldizkarietan parte hartzen: Quaderns de l’Exili, Pont 
Blau, La Nostra Revista, La Nova Revista… Garai hartan ondu 
zituen, gainera, bere ipuin liburu onenetako batzuk: Cròniques 
de la veritat oculta (1955), Gent de l’alta vall (1957, Goi ibarreko 
jendea) eta Demà, a les tres de la matinada (1959, Bihar, goizeko hi-
ruretan), hirurak Bartzelonan argitaratuak. Bi eleberri ere idatzi 
zituen, Ronda naval sota la boira (1966, Itsas erronda lainopean) 
eta Aquí descansa Nevares (1967, Hemen du atseden Nevaresek).

Itzulera

1962an, Mexikon lan egiten zuen argitaletxeak Bartzelonako 
Montaner i Simon argitaletxea erosi izana aprobetxatuz, 
Kataluniara itzuli zen, familia osoarekin batera. Berehala, 
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hainbat liburu argitaratu zizkioten errenkadan: erbestealdiaren 
gordina gaitzat hartuta idatzi berria zuen eleberri bat, L’ombra 
de l’atzavara (1964, Agabearen itzala); Josep Carnerri buruzko 
biografia bat (1964); eta 50eko hamarkadan idatziak zituen 
Ronda naval sota la boira (1966) eta Aquí descansa Nevares (1967) 
eleberriak. Aldi berean, kolaborazioak idatzi zituen hainbat 
aldizkaritan: Tele-Estel, Serra d’Or, Canigó, Els Marges, Cavall 
Fort…; eta 1976tik aurrera –sortu zen urtetik aurrera, alegia– 
baita Avui egunkarian ere. Ipuingile gisa, garai hartako libururik 
aipagarrienak Invasió subtil i altres contes (1979, Inbasio sotila eta 
beste zenbait ipuin) eta Tot s’aprofita (1983, Dena da aprobetxagarri) 
ditu, non ipuin berriak eta han-hemen argitaratutako beste 
batzuk bildu baitzituen.

Ordu arte, Caldersek izen ona irabazia zuen ipuingile 
gisa adituen artean (Cròniques de la veritat oculta bildumaren 
argitalpenaz geroztik, gehienbat) baina ez hainbeste irakurle 
arrunten artean. Hori zeharo aldatu zen 1978an, “Dagoll 
Dagom” antzerki-konpainiak haren testuetan oinarritutako 
antzerki-lan bat taularatu zuenean, Jaume Sisaren musikaz 
lagunduta. Ikuskizunak izugarrizko arrakasta izan zuen eta Cal-
dersen lana jendartean ezagutarazten lagundu zuen. Arrakasta 
horren bultzadaz, hizkuntza askotara itzuli ziren haren lanak, 
euskarara tartean: 1984an, Haur hegalariak (Els nens voladors) 
haur-ipuina argitaratu zen, Ramon Etxezarretak euskaratua. 
Geroztik, eskolaz eskola ibili zen urte askoan, hitzaldiak-eta 
eginez, eta horrek eta haren umore eta adeitasunak garai hartako 
idazle ezagun, estimatu eta irakurrienetako bat bihurtu zuten.

Arrakastarekin batera, erakundeen aintzatespena heldu zi-
tzaion: 1986an Letra Katalanen Ohorezko Saria jaso zuen, 1992an 
Bartzelonako Udalaren Urrezko Domina eta 1993an Kataluniako 
Generalitaten Kazetaritza Sari Nazionala, Avui egunkarian 
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bederatzi urtean idatzitako laurehunetik gora artikuluengatik. 
1992an, Honoris Causa Doktore izendatu zuen Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoak. 1994an hil zen, Bartzelonan.

Antologia hau

Antologia hau Pere Caldersek 1955-1978 artean argitaratu 
zituen bildumetako kontakizun hautatuez osatua dago. 
Hamahiru kontakizun dira guztira: luze bat –liburuari izena 
eta hasiera ematen diona– eta hamabi labur. Garai eta giro 
desberdinetan sortutako ipuinak izanagatik, agerian dira 
denetan Caldersen prosan nagusi diren ezaugarriak –hots: 
fantasia eta umorea–, eta denak daude ironia dosi handi batez 
maneatuak. Elementu horien erabileraren helburua ez da soilik 
irakurlea jostaraztea, baizik eta, erreala denaren eta ez denaren 
arteko mugak zalantzan jarriz, errealitatearen gaineko begirada 
bihurria eskaintzea, giza kondizioaren inguruan gogoeta 
eraginez. Eta hori, irribarrea ezpainetan beti.

Hamahiru ipuin horien artean badira bi –Hemen du atseden 
Nevaresek eta Trenbideetako Ama Birjina– “mexikarrak” deitu-
rikoak, non errealitate autoktonoaren exotismoak berak emanda 
baitator gainerakoei ohi darien bitxitasun harrigarrizko giroa.

Ipuin bakoitza ipuin bilduma hauetatik atera da: Basa-
mortua eta Jakinduriaren hastapena (1955, Cròniques de la veritat 
oculta); Trenbideetako Ama Birjina, Heriotzaren zirriborroaren gai-
neko erreportajea, Bihar, goizeko hiruretan, Robert Hein sistema eta 
Hormak eta bizarrak (1957, Gent de l’alta vall); Hemen du atseden 
Nevaresek (1967, Aquí descansa Nevares); Espirala eta Errusiar 
erruleta (1973, Tots els contes); Gu biok eta Zero Malthusi (1978, 
Invasió subtil i altres contes).



12

Esker ona

Eskerrik asko itzulpen-lan hau aurrera eramaten lagundu 
didaten guztiei: bereziki Eva Casasús-i, jatorrizko testuarekin 
izandako zalantzak argitzen laguntzeagatik; Mikel Irurtia, 
Gerardo Markuleta eta Koro Navarrori, nire galderei erantzu-
teko agertutako prestasunagatik; eta Inazio Mujikari, egindako 
zuzenketa-lanarengatik.

Antton Olano Irurtia
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HEMEN DU ATSEDEN NEVARESEK

I

ezkondu eta handik bi egunera, Lalo Nevaresek beste upel huts 
sail bat eskuratu, eta beste gela berri bat erantsi zion latorrizko 
txabolari. Lupek, Nevaresen emazteak, neurri askotariko 
metalezko potoak baliatu zituen loreak landatzeko, eta etxe sortu 
berria nabarmen gailentzen zen beste ehunka apalagoren artean, 
zeinak zurezko kutxez eta kartoizko orriz eginda baitzeuden, edo 
lurrean zulatuta eta olana-zatiekin nolanahi estalita.

On Monchok, auzoko gizon zaharrenetako batek, lelotuta 
begiratzen zion Laloren hara-honari, arin altxatzen ari zen ar-
kitektura xume hari, zeinaren atal distiratsuek eguzkia islatzen 
baitzuten eta begia zauritzen, jendea itsututa utziz. Agureak 
gutxi hitz egiten zuen, eta ezer esan baino lehen, patxadaz 
hausnartzen zuen esaldi osoa, perpausaren zatiak behin eta 
berriz lekuz aldatuz, edo esaldia bera handik edo hemendik 
moztuz, desiratutako laburtasun antzestrala izan zezan hura 
baliatzeko orduan.

–Egun eguzkitsu baten argitan, dena duk ederra –esan 
zuen on Monchok, aurrez aurre begiratu gabe–. Baina euritea 
hasi orduko, ura sartuko zaiok, besteei bezalaxe.

–Nork jakin! –erantzun zion Lalok, une batez lan egiteari 
utziz. Hiriaren soslaia begietsi zuen urrutian, laino-beherak 
gristua, zeinak itxura fantasmagorikoa ematen baitzien dorreei, 
monumentuei, metropoli handiko eraikin nahas-mahas guztiari. 
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Lalorentzat, zementuzko mundu hura arraroa eta urruna zen 
eta ez zituen hango biztanleak beretartzat hartzen, ezta sikiera 
aberkidetzat ere. Berak hitz egiten zuen hizkuntza bera hitz 
egiten zuten, baina askoz hitz gehiago baliatuz –hitz ulertezi-
nak batzuetan, edo Lalok inoiz ikusi gabeko gauzei buruzkoak.

II

ekain hondarretan, euria egiten hasi zuen. Goizak argiak 
ziren eta zeruaren urdinak astuntasun bitxi bat hartzen zuen, 
biziaren biziz. Sumendiek eguzki-argitan dirdiratzen zuten eta 
argitasunaren ikurraren pean, argizagiaren begirada beroaren 
azpian bizi ziren gauzak oro.

Arratsaldean, txabola-auzo osoaren jaun eta jabe egiten 
zen ura, eta Lalok, zeinak buruzagi-dohainak baitzituen, gogor 
borrokatzen zuen: zirrituak estaltzen zituen galipotez, eta sa-
baia sendoagotzen zuen xafla metalikoekin, euria geldiarazteko 
aurkitzen zuen edozer gauzarekin. Baina hezetasuna maltzurki 
barneratzen zen, eta lurrarekin elkar hartuta, lokatz beltzaxka 
eta kirasdun bat sorrarazten zuen.

–Ikusten? –esan zuen on Monchok, begiak erdi itxita–. 
Beti berdin duk hemen, beti berdin…

Emakumeak batera eta bestera zebiltzan auzoan, oin hutsik, 
hankak belaunetaraino lokatzez zikinduta; gona jasotzen zuten 
esku batekin, eta oinaze eta miseriaz ez beste guztiaz eskas ze-
bilen bizimodu batek inposatutako zeregin askotarikoetarako 
erabiltzen zuten bestea.

Goizero-goizero, hilerrira zeraman galtzadaren ertzean 
elkartzen ziren haurrak eta zaharrak –zereginik gabeko emakume  
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gazteren bat ere bai batzuetan–, hileta-jarraigoak nola pasatzen 
ziren ikustera.

“Orain ez da lehen bezala –zioten zaharrek–. Lehen, segi-
zioak poliki-poliki pasatzen ziren, zaldiek tiratuta. Kutxa ondo 
ikusteko eta koroetako eskaintza-hitzak patxadaz irakurtzeko 
denbora ematen zuen. Karrozaren atzetik oinez zihoazen per-
tsonen arteko elkarrizketak entzun zitezkeen ia. Batzuetan, 
karroza-gidariak gelditu egiten ziren hedeak estutzeko, eta 
hildakoen familiartekoekin hitz egiteko parada izaten genuen”.

Intimitate hori galtzearen truke, automobilaren aroak 
areagotu egiten zuen ehorzketa-kopurua, ez higienearen au-
rrerabidea ahuldua zelako, hiriburua ikaragarri handitzen ari 
zelako baizik.

Haurrak, joandako garaietako oparotasunaren berri ez 
izanik, eskura zutenarekin dibertitzen ziren, eta lehiaketak 
antolatzen zituzten, ea nork asmatu urrutitik hileta-agentziaren 
izena, autoen marka, zenbat unitatez osatua zegoen segizio 
bakoitza. Taldeak bizkor-bizkor desfilatzen ziren haien aurretik, 
eta ate handi, burdin hesidun batetik sartzen ziren hilerrian, 
kaperako kanpaiak joka ari ziren bitartean. Arratsaldeetan, 
euri-sasoian, tristura aire amaigabeko bat hartzen zuen horrek 
guztiak, txaboletako indiarrek –malenkoniaz eta heriotzaz 
maitemindurik– oso atsegin zutena. Hain zuten gertu panteoia, 
noiznahi ikusten baitzituzten marmolezko friso eta kupulak, 
harrizko zutabe eta gurutzeak, solemnitate hiletazko batez 
hantxe zutik denak. Aingeru erraldoi batek intrigatzen zituen: 
zabalik zituen hegoak eta letra erliebedunez beteriko zinta astun 
bati eusten zion eskuetan.

Auzoan ondo ikusita zegoen, bikote-harremanak hasten 
zirenean, igandean hilerrira joatea gorte egitera.
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III

uraren eta lokatzaren aurka borrokatzeko lanak libre uzten 
zion denbora txabolan era bateko edo besteko hobekuntzak 
egiten ematen zuen Lalo Nevaresek. Etxe sendoaren alde egitera 
bultzatzen zuen senak, eta bere gustuz, harriz inguratuta 
biziko zatekeen, horma lodiz babestuta, leiho gutxirekin 
eta, beharbada, sarrera bakar batekin. Sumindu egiten zuten 
latorriak eta lur umelduak, sumindu bere oinen azpiko unibertso 
ilun hark, amore ematen urrats bakoitzeko, dena apurka-apurka 
irentsiz eta haragia eta gauzak oro likistuz.

Lalok euritik babesteko hartutako neurriak koloniako gi-
zonik gogotsuenek imitatuak ziren gero. Eta gizarte-gaitasun 
primitibo baten jabe zenez, begirunez entzuten zioten eta be-
netako buruzagi bihurtzen zuten pixkanaka. Beren zereginetan 
zihardutenean, zabor pila eskerga artetik trapuak eta paperak 
bereiziz, Nevaresek demagogia eraginkor baterako dohaina 
zuen, entzuleria zeharo txundituta uzten zuen parabola sinple-
sinplez osatua. Ez zien lur-banaketaren gaia aipatzen, haientzat 
lurra ekai etsaia baitzen, zikinkeriaz eta eragozpenez betea. 
Beren asfalto eta zementurako eskubideaz hitz egiten zien, 
harlandurako eskubideaz, zurerako eta metal landuetarako es-
kubideaz. Batzuetan ez zioten oso ondo ulertzen, baina lokatza 
azpian hartu eta betiko gatibualdira zigortuko luketen horma 
lodi batzuk, sabai iragazgaitz bat eta zoru lehor eta gogor bat 
edukitzeko aukeran pentsatzeak –oso aukera urruna eta kime-
rikoa irudituagatik ere– zirrara eragiten zien beti.

Ez ziren falta ideia horien aurkariak ere; ez ordea promesten 
zitzaien hori desiratzen ez zutelako, hartan sinesten ez zutelako 
baizik. Zenbakiak gora eta zenbakiak behera ziharduten, zertaz 
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ari ziren oso ondo jakin gabe. “Holako zerbait, hik dioan horren 
tankerako gauza bat, seiehun peso kostatzen duk gutxienez”, 
erantzuten zuen norbaitek, seiehun peso diru kopuru itzela 
zela zeharo konbentziturik. Baina beste norbaitek –mesfidati, 
irudikor, motz geratzeko beldur– amets haren gutxi gorabe-
herako prezioa hiru milioikoa zela irizten zion. Orduan, isilik 
geratzen ziren tarte luze batean, harri eta zur eginda, buruan 
billete- eta txanpon-pilak eta seiehun eta hiru milioi artean 
nolako aldea egon zitekeen irudikatzen saiatuz. Eta harrizko 
etxe bat edukitzea ezinezkotzat etsiz bukatzen zuten ia denek.

–Ba, nik baietz diotsuet –zioen behin eta berriz Lalo Ne-
varesek, goiargitu baten fedeaz–. Areago: badakit nola.

Kontua da ez zekiela oso ondo, baina ideia nahasi batek 
hartzen zion pentsamendua, jarraitutasun obsesibo batez.

–Bai, zera! Esaguk ba nola –erantzuten zioten–. Ez ezak 
heuretzat bakarrik gorde…

Lalo Nevaresek ez zuen ezer zehatzik kontatzeko. Ins-
pirazio lauso bat baino ez, itxaropen badaezpadako bat, begi 
erneko amets moduko bat, bozkarioz betetzen zuena. Orduan, 
mututasun setatsu batean ixten zen, muzindu egiten zen burua 
makurturik, eta hortzak estutzen zituen, hain gogor estutu ere, 
non batzuetan kirrinka eragiten baitzien.

Ilunabarrean, zakuak beterik, presarik gabe ekiten zioten 
bueltako bideari, oinak herrestan, hitzak herrestan. Eguzki-
sartzeak laranjaz koloreztaturiko zeru baten gainean, ostertzaren 
lerroak hiriaren siluetari eusten zion, non argi batzuk pizten 
hasiak baitziren. Garagardo baten neoizko iragarkiak, hiribide 
bateko kale-argiek eta milaka leihok ñir-ñir egiten zuten urru-
tian, konstelazio sortu berri baten izarrak balira bezala.

Hilerrira zeraman galtzada utzi, eta auzoan sartu ziren; 
arrastiriaren argitasun hitsean, fumarolez josia zegoen dena. 
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Hats beroa ateratzen zen lurretik, eta lurrun-kondentsazio 
bitxiak gertatzen ziren, behe-lainozko zerrendak sorraraziz.

Bere barrakan sartu aurretik, Lalo Nevaresek luzaro begietsi 
zuen beste hiri hura, harrizko aingerua zeukana –bere katedral 
gotiko ñimiñoekin, bere panteoi sendo erosoekin, eta frisoz eta 
zinborioz hornituriko hilobiekin–, hain lilura sakona eragiten 
zion hileta-arkitektura hura guztia.

Emazteak dei egin zion. Lalo aulki hondatu batean eseri 
zen, mahi gainean zegoen petrolio-lanpararen garra biziagotu 
zuen, eta, bere eskueran jarritako takoetako bat ahora eramate-
rakoan, zarata lauso bat –airezko olatualdi batek zeru-gangan 
haustean eragingo lukeenaren antzekoa– zehaztuz joan zen, 
latorri gaineko euri-tarrapata bihurtu arte. Laloren garondoan 
tanta bat erori zen eta gizonak sorbaldak jaso zituen. Sentitu 
zuenean hezetasuna oinetan –eratzen hasia zen putzu batean sar-
tuta zituen oinak–, ukabil itxiekin jo zuen mahaia, kontu handi 
samarrez bere suminaren erdian, zeren gauzak –hauskorrak 
eta hondatuak denak– puskatzeak konponketa amorragarriak 
–gero eta aspergarriagoak eta zailagoak– egin beharra baino ez 
baitzekarren berekin.

IV

abuztu hastaPenetan, ezohiko indarra hartu zuen euriteak. 
Adinean aurreratua zegoen jendeak, tradizio zahar bati jarraituz, 
sekula ez zuela antzekorik ikusi zioen, etenik gabe ari baitzuen 
euria. Auzoa lokatzetan hondoratzen hasia zen emeki, eta 
ur zikinezko putzuek gero eta hedadura handiagoa hartzen 
zuten, azpitik zulatzen zituzten zurezko hormak edo poto 




