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HITZAURREA

Ingeborg Bachmann. Izen hori entzuten dugunean, poesia 
datorkigu gogora, Bachmann poeta gisa baita ezagun 
batik bat. Euskarara itzulitako Bachmannen lan apurren 
artean ere, poemak ditugu adibide bakarrak: batetik, Iñigo 
Aranbarrik 2012an itzulitako zazpi poema, Armiarmaren 
webgunean jasoak, eta, bestetik, 2015ean Munduko 
Poesia Kaierak bilduman argitaratutako antologia, Nagore 
Tolosak itzulia.

Poeta gisa ezagun izan arren, ordea, bizi izan zen bi-
tartean bi poema-liburu argitaratu ondoren,1 ez zuen beste 
poema-libururik kaleratu,2 eta prosa-lanak idatzi zituen 
gehienbat 1957tik 1973an hil zen arte. Bizi zelarik, asko-
tan galdetu zioten ea zergatik utzi zion poesia idazteari. Bi  

1 1953an, Die gestundete Zeit (Gerorako utzitako denbora, Nagore Tolosak 
egindako itzulpenean, MPK, 10. alea, Susa, 2015; Armiarmaren web-
orrian argitaratutako Iñigo Aranbarriren itzulpenean, berriz, Gerorako 
utzitako garaia); eta 1956an, Anrufung des Grossen Bären (Hel-deia Hartz 
Handiari, Nagore Tolosaren itzulpenari jarraituz).

2 Hala ere, poema solterik idatzi zuen gerora ere, eta bera hil eta urte 
askora argitaratu ziren beste liburu batean, Ich weiss keine bessere Welt 
(Ez dut mundu hoberik ezagutzen), Beñat Sarasolak Munduko Poesia 
Kaierak bildumako hitzaurrean adierazi bezala (handik hartua da 
izenburuaren itzulpena).
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kazetariri emandako erantzunak jaso ditugu hemen, 
1963koa lehenengoa, 1965ekoa bestea, Bachmannentzat 
idazteak zer esan nahi zuen argi samar erakusten dutelakoan:

Poesia idazteari utzi nion zeren une batetik aurrera iruditu 
baitzitzaidan poemak idazteko «gai» nintzela, nahiz ez 
sentitu poemarik idazteko bulkadarik. Eta ez dut berriz 
idatziko poemarik, harik eta ziur egon arte benetako zer-
baiti dagokiola. Arriskurik gabe idaztea baliorik gabeko 
literatura batekin aseguru-kontratu bat sinatzea da.

Ez dut poemarik idatzi urte askoan ez naizelako gai izan, 
edo beharbada bai, idatz nitzakeen, baina ez dut nahi izan, 
ez bainituen idatzi nahi neuk garatutako teknika findu 
baten ondorio huts gisa.3

Aurrera egin baino lehen, eman ditzagun Bachmanni 
buruzko datu biografiko batzuk, garrantzitsuak baitira 
haren lanak ulertzeko, poesia zein prosa. 1926an jaio 
zen Klagenfurten, Austriako hegoaldean, Karintiako 
estatu federalean. Esloveniako eta Italiako mugatik oso 
gertu dago Klagenfurt, eta, alemanaz gain, esloveniera 
eta italiera ez dira hizkuntza arrotzak «Dreiländereck» 
(hiru herrialderen arteko txokoa) esan ohi zaion inguru 
horretan. Bohemiar eta hungariar jatorrikoa zuen ama, 
eta aita, berriz, karintiarra. Umetatik bizi izan zuen, 
beraz, hizkuntza-aniztasuna, eta, gero ikusiko dugunez, 

3 Christine Koschel, Inge von Widenbaum, Ingeborg Bachmann, Wir 
müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, R. Piper & Co. 
Verlag, Munich, 1983, 40. or. eta 61. or., hurrenez hurren.
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hizkuntzarekiko kezka ageri-agerikoa da Bachmannen 
lanean. Bigarren hezkuntza amaitu ondoren, Vienara joan 
zen, unibertsitatera, filosofia ikastera, eta Heideggerri 
buruzko doktore-tesi batekin amaitu zituen ikasketak 
1949an. Gertutik jarraitu zion, halaber, Wittgensteinen 
filosofia-lanari, batik bat hark hizkuntzari buruz ikertu 
eta idatzitakoei, eta, harekin batera, Bachmannek beti 
onartu zuenez, eragin handia izan zuen bere ibilbidean 
Robert Musil idazleak –Klagenfurten jaioa hura ere–, eta, 
bereziki, haren Der Mann ohne Eigenschaften (Ezaugarririk 
gabeko gizona) eleberriak. Horiez gain, Franz Kafka, Otto 
Weininger, Thomas Bernhard eta Peter Handke idazleen 
lan askoren miresle izan zen Bachmann.

Vienarekin eta, oro har, Austriarekin, maitasun-
gorroto harremana izan zuen beti Bachmannek. Umetan, 
Klagenfurten bizi zelarik, lehenbailehen Vienara alde 
egitea zuen amets, landagune itxitik hiri zabalago bate-
ra. Baina Vienan ere ez zen luze gelditu. Han argitaratu 
zuen lehen poesia-liburua, Die gestundete Zeit, Gruppe 474 
taldearen saria eskuratu zuena. Gero, Parisen, Londresen, 
Berlinen eta Zürichen bizi izan zen, eta, luzeen, Erroman; 
hura izan zuen bizilekurik egonkorrena, eta han hil zen, 
1973an. Erroman bizitzeak askatasuna ematen zion. Bate-
tik, italiera hizkuntza ezaguna zitzaion, umetatik entzun 
baitzuen jaioterrian. Bestetik, bizimodu bikoitza egiteko 
aukera ematen zion hiriak. Honela azaltzen zuen berak:

4 Bigarren Mundu Gerraren ostean alemaniar eta austriar idazle eta kri-
tikari batzuek osatutako taldea, gerra ondoko alemanezko literaturari 
buruzko hausnarketa bultzatu zuena.
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Erromako nire lan-gelan sartu bezain laster, Vienan nago, ez 
Erroman. Bizitzeko modu nekagarri samarra da, eskizofre-
nikoa beharbada. Baina hobeto nago Vienan Erroman bizi 
naizelako hain zuzen, distantziarik gabe ez bainintzateke 
gai izango lan egiteko.5

Joyce jartzen zuen maiz berak egindako hautu beraren 
adibidetzat, hark ere, dublindarra izanagatik, Italian eman 
baitzituen urterik gehienak eta Italian osatu baitzuen 
Bachmannen hitzetan «Dublingo benetako ereserkia» den 
obra literarioa.

Bachmannek harreman estua izan zuen bere garaiko 
Europako erdialdeko idazle eta intelektual askorekin; bes-
teak beste, Paul Celan eta Max Frisch idazleekin eta Hans 
Werner Henze musikari eta konpositorearekin. Aurreneko 
bien bikotekide ere izan zen; oso ederra da Bachmann, 
Celan eta Frischen arteko gutun-trukea jasotzen duen 
Herzzeit6 liburua, Alemanian aurreneko aldiz 2008an ar-
gitaratua, maitasun-harremanaz harago biziki interesgarria 
baita hiru intelektual handiren arteko iritzi-trukea.

Esan bezala, 1956an argitaratu zuen azken poema-
liburua. Tartean, zenbait saiakera ere idatzi zituen. 
Wittgensteini buruzko Ludwig Wittgenstein: Zu einem 
Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte 1953an (Ludwig 
Wittgenstein: Filosofiaren historia berrienari buruzko 

5 Christine Koschel, Inge von Widenbaum, Ingeborg Bachmann, Wir 
müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, R. Piper & Co. 
Verlag, Munich, 1983, 65. or.

6 Ingeborg Bachmann / Paul Celan, Herzzeit. Briefwechsel, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 2008.
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kapitulu batez) eta Robert Musili buruzko Ins Tausend-
jährige Reich 1954an (Mila Urteko Inperioan barrena). 
Nabarmentzekoak dira orobat, oihartzun handia izan 
baitzuten, 1959an Frankfurteko unibertsitatean poesia 
garaikidearen arazoez eman zituen hitzaldiak,7 eta oso 
arrakastatsuak izan ziren, halaber, 1955etik aurrera 
irratirako idatzi zituen nobela edo «entzuteko istorioak» 
(Hörspiele izenekoak, arrakasta handikoak herrialde ger-
manofonoetan).

Bachmannen lehenengo prosa-lana, Das dreissigste 
Jahr (Hogeita hamar urte), 1961ean argitaratua, istorio-
bilduma bat da, eta kritikariek gogor hartu zuten ordura 
arte poeta gisa denek famatutako idazlea; besteak beste, is-
torioetan tramaren gainetik hizkuntza bera gailentzen zela 
leporatu zioten. Urte hartan bertan, Giuseppe Ungaretti 
italiar poetaren poema batzuen itzulpena ere argitaratu 
zuen Bachmannek, inoiz egin zuen itzulpen-lan bat baka-
rra. 1964tik aurrera, bere prosa-proiektu handienean hasi 
zen lanean, Todesarten (Hiltzeko erak) izenburu orokorreko 
zikloan, baina ziklo horretako nobela bakarra amaitzea 
lortu zuen azkenean, Malina, 1971n argitaratua. Hurrengo 
urtean, 1972an, beste istorio-bilduma bat argitaratu zuen, 
Simultan (Aldibereko), itzulpen honetan jasotakoa, hain 
zuzen. Handik hilabete gutxira hil zen, 1973ko urrian, 
Erromako bere etxean sortutako sute batek eragin zizkion 
zaurien ondorioz, 47 urte baino ez zituelarik.

7 Ingeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen, Piper Verlag, Munich, 
1982.
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Aldibereko ipuin-liburuaz

Bost istoriok osatzen dute bilduma: «Aldibereko», 
«Arazoak, arazoak», «Begi zorionekook», «Zaunka» eta 
«Aintzirarako hiru bide». Liburua 1972an argitaratu arren, 
lehenago idatziak dira ipuin gehienak, 1968tik aurrera, eta 
batzuk («Aldibereko», eta «Begi zorionekook», adibidez) 
irratian edo irakurraldi publikoetan eman zituen argitara 
Bachmannek aurreneko aldiz. Luze-laburrari dagokionez, 
«Aintzirarako hiru bide» da luzeena (liburu erdia ia). 
Bachmannek berak azaldu zuen horretarako arrazoia: idazten 
hasterako, konposizioa omen zen beti garrantzitsuena 
berarentzat, beti aurrez hartu beharreko erabaki bat, eta horri 
lotzen omen zitzaion beti. «Aintzirarako hiru bide», ordea, 
salbuespena izan omen zen. Hogei-hogeita hamar orriren 
bueltako luzera omen zeukan aurreikusia, baina azkenean 
ehundik gorakoa atera zitzaion.

Todesarten proiektua prestatu bitartean ezin aurrera 
eginik zebilela apailatutako albo-lan gisa idatzi zituen 
liburuko istoriook:

Nobelarekin batera, istorio batzuk ere idatzi nituen, nobe-
latik pixka bat ihes egiteko, oso nekagarria baitzitzaidan. 
[…] Nolabait esatearren, nobela idatzi bitartean bururatu 
zitzaizkidanak baina nobelan lekurik ez zutenak istorioe-
tara eraman nituen.8

8 Christine Koschel, Inge von Widenbaum, Ingeborg Bachmann, Wir 
müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, R. Piper & Co. 
Verlag, Munich, 1983, 103. or.
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Istorio «komiko» samarrak idaztea omen zuen helbu-
ru, eta hasieran Wienerinnen (Vienar emakumeak) pentsatu 
zuen liburuaren izenburu orokor gisa. Izan ere, Vienako 
bost emakume dira protagonista nagusiak, ipuin bakoi-
tzean bat. Gero, ordea, Simultan (Aldibereko) aukeratu 
zuen izenburu orokortzat, liburuko lehenengo ipuinaren 
izenburua alegia. Ipuin horretako protagonista nagusia 
aldibereko interprete bat da, hau da, adiera profesionalean 
dago erabilia hor «aldibereko» hitza, neurri batean behin-
tzat; baina gainerako ipuinetan ere garrantzitsua da aldibe-
rekotasuna, pertsonen artean batera –aldi berean– sortzen 
diren, eta hertsiki loturik dauden, pentsamendu- eta 
sentimendu-anabasa eta horrek eragindako komunikazio-
ezintasuna baita liburuko bost istorioetako gai nagusia. 
Honela azaldu zuen Bachmannek berak:

Aldibereko izenburuak erakutsi nahi du itzulpena ezinezkoa 
dela egiatan, pertsona batek ezin duela benetan itzuli beste 
batek pentsatzen eta sentitzen duena. Erakutsi nahi nuen 
nola ikusten den hori nik ezagutzen dudan mundutik, 
eta zein diren mundu horretako ohiturak. Gaur egungo 
emakumeak dira, eta justizia merezi dute, baita haien 
arteko tentelenak ere. Ez dira, noski, nik ezagututako 
emakumeak, hainbat emakumeren ezaugarriak daude 
nahasita, eta liburuak omenaldi bat izan nahi du Euro-
pako emakumerik ederren eta liluragarrienarentzat. […] 
Liburuko emakumeek nigandik hartu dute kirtenkeria, 
espiritua, xarma eta, batez ere, etsipen sinesgaitz moduko 
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bat munduak eskaintzen duen etorkizun ustez itxaropentsu 
baten aurrean.9

Paper-ertz batean egindako bozeto moduko batzuk 
dira ipuinok Bachmannentzat, eta, emakume batzuen 
erretratua egiteaz gainera, garai jakin bateko ohiturak ere 
erakutsi nahi izan zituen.

Ipuin independenteak dira denak, baina egitura 
zikliko bat osatzen dute denen artean. Lehenengo ipuina 
(Aldibereko) eta azkena (Aintzirarako hiru bide) liburuaren 
bizkar-hezurra dira: ipuin horietako bi emakume pro-
tagonistak profesional arrakastatsuak dira –aldibereko 
interpretea bata, kazetari eta argazkilaria bestea–, eta 
kontraste nabarmena egiten dute beste hiru istorioetako 
emakumeekin, zeinak nartzisismo hutsalean, beldurrean 
eta errealitatea ukatzeko ahaleginean katramilatuta bai-
taude. Azken ipuinean, gainera –zikloa itxiz nolabait–, 
aurreko ipuinetako pertsonaia ugari ageri dira, zeharka 
bada ere (bigarren eta hirugarren ipuinetan ere bada halako 
agerraldi labur bana).

Lehenengo ipuina irakurtzen hastean, hizkerak ematen 
du atentzioa lehenik eta behin. Bachmannek nahasian eta 
jauzika darabiltza lehenengo eta hirugarren pertsona, eta 
ikuspegi-anabasa tarteka ulergaitza eragiten du horrek. 
Paragrafo luzeak, komaz banandutako esaldi maiz amai-
tugabeak, hizkuntza-nahasketa (protagonista interpretea 
dela baliatuz, frantsesa, ingelesa, italiera eta errusiera ere 

9 Ingeborg Bachmann, Todesarten-Projekt. Kritische Ausgabe, 4. lib., 
Münich/Zürich, Piper, 1995.
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tartekatzen ditu alemanarekin batera), elkarrizketa eta 
narrazioa bereizteko marka tipografikorik eza… Irakur-
leak pertsonaia bat du aurrean, batetik, logikari jarraituz 
(edo) pentsatzen duena eta, bestetik, emozio-zurrunbilo 
batean katigatua dagoena, eta horrek pertsonai(ar)en kri-
si- eta kaos-egoera nabarmentzen du. Formalki, lehenengo 
ipuina da erradikalena, zalantzarik gabe. Hasieran aipatu 
dugu hiz kuntzarekiko kezka funtsezkoa dela Bachmannen 
lanean. Oso nabarmena da hori ipuin-liburu honetan, eta, 
bereziki, lehenengo ipuinean. Hona Bachmannek hizkun-
tzaz duen iritzia, 1955eko elkarrizketa batean adierazia, 
literatura «puru»aren eta konprometituaren arteko aldeaz 
galdetu ziotenean:

Ez zait interesatzen literatura puruaren eta konprometi-
tuaren arteko eztabaida. Kontu zaharkitua iruditzen zait, 
gauza bakarra baita idazterakoan benetan zaindu beharre-
koa: hizkuntza. […] Idazle batek darabilen hizkuntzak 
eusten ez badio, edukiak ere ez dio eusten.10

Hori da, Bachmannen ustez, idaztean errespetatu 
beharreko arau nagusia. Aldibereko ipuinean ez da aipa-
tzen bi pertsonaia nagusien arteko komunikazio-arazorik, 
baina bakoitzak pentsatzen, esaten duenaren eta esaten 
ez duenaren bidez hautematen du hori irakurleak. Ko-
munikazioaren ezinak itzulpenaren izaera bera zalantzan 
jartzera darama Bachmann (Nadja pertsonaia nagusiaren 

10 Christine Koschel, Inge von Widenbaum, Ingeborg Bachmann, Wir 
müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, R. Piper & Co. 
Verlag, Munich, 1983, 11. or.



16

lanbideak –interpretea– are nabarmenago egiten du hori), 
inork ezin baitu benetan itzuli pertsona batek pentsatzen 
eta sentitzen duena. Ipuineko pasarte batean, bukaera al-
dera, itzulpenaren ezina erakusten du Bachmannek, Nadja 
Bibliako pasarte bat nola itzuli ezin asmaturik dabilenean:

Ez zen gai esaldi hura beste hizkuntza batera itzultzeko; 
ustez, bazekizkien hitz bakoitzaren esanahia eta erabilera, 
baina ez zekien zerez zegoen egina benetan esaldi hura.

Liburuko bigarren, hirugarren eta laugarren ipuinek 
(«Arazoak, arazoak», «Begi zorionekook» eta «Zaunka», 
hurrenez hurren) kontraste handia egiten dute lehenen-
goarekin eta bosgarrenarekin. Lehen esan bezala, bigarren 
eta hirugarren ipuinetako emakume protagonistak ez 
dira profesional independenteak, baizik eta beldurraren  
ondorioz errealitatetik ihes eginik fantasia batean bizi 
diren pertsonaiak: bigarren ipuineko Beatrix astean behin 
ile-apaindegira joateko bizi da, eta, handik kanpo, lotan 
eman nahi luke bizi osoa, erabaki bakar bat ere ez hartu 
behar izateko; hirugarren ipuineko Mirandak, berriz, na-
hiago du betaurrekorik jarri gabe bizi eta, hala, errealitatea 
saihestu, nahiz erdi-itsua den. Barrea eragiten dute bi 
pertsonaiok, baina barre mingarria, ezpainetan izozturik 
gelditzen den irribarre triste moduko bat. Formari da-
gokionez, ez dira lehenengoa bezain erradikalak, nahiz 
ikuspegi- eta denbora-nahasketa baliabide estilistiko gisa 
darabiltzan hor ere Bachmannek bi pertsonaien subjekti-
botasuna nabarmentzeko.



17

Neskatila-emakume bat naiz. Edo emakume-neskatila bat 
apika? Lo-kaikutxoak egin bitartean, bururatu zitzaion 
pentsatzea ba ote zegoen alde arriskutsuren bat bi esamolde 
haien artean; gaur, baina, kontu oso bestelako bat esango 
lioke Erichi, gauzak ez gehiegi erraztearren hari. Noizbait 
esan behar zion. Aizak, emakume bat nauk, esango zion, 
hori baitzen kontu benetan funtsezkoa eta Erichek ulertzen 
ez zuena: bera, gainerako zera guztiak gorabehera, emakume 
bat zela. Demivierge izateko kontu hura ondo zegoen, ados, 
baina ez zion ba beti atsegin emango batere arazorik gabeko 
emakume bat balitz bezala, ezta? («Arazoak, arazoak»)

Begira han, Bisamberg!

Leopoldsberg da, baina berdin dio. Pazientzia handia du 
Josefek. Non dituzu orain ere betaurrekoak? Tira, au-
toan, ahaztuta. Eta zergatik ezin du ba Bisamberg izan 
behingoagatik?, galdetzen dio Mirandak bere buruari, eta 
Leopoldsbergi erregutzen dio izan dadila, arren, mendi 
egokia noizbait. («Begi zorionekook»)

Laugarren ipuinean («Zaunka»), emakume bi dira 
protagonista, ez bakarra: Jordan andre zaharra eta Jordan 
andre gaztea (Franziska). Bi emakume horien arteko elka-
rrizketen bidez, Jordan andre zaharraren eta haren semea-
ren (Leo Jordan) arteko harreman ez oso agerikoaren berri 
izango dugu, eta hori da, hain zuzen, ipuinaren muina: 
bi emakumeok gizon horri –baten semea eta bestearen 
senarra– dioten beldurra, batetik, eta miresmena, bestetik.

Azkenik, bosgarren ipuina, «Aintzirarako hiru bide», 
bildumako istoriorik luzeena izateaz gainera, hunkigarriena 
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eta ederrena da nire iritzirako. Zenbait datu autobiografiko-
tan dago oinarritua: esate baterako, istorioa Klagenfurten 
dago kokatua, Bachmannen jaioterrian; Elisabeth Matrei 
ipuineko protagonistak anaia bat du (Robert), bera baino 
hamabost urte gazteagoa, Ingeborg Bachmannek bezalaxe; 
bestalde, protagonistak jaioterriarekiko duen erlazio an-
bibalentean ere erraz hautematen da Bachmannek berak 
Austriarekin eta Klagenfurt jaioterriarekin izan zuena: 
gertutasun-urruntasun tentsio etengabeko bat. Liburuko 
gainerako ipuinetan behin eta berriz azaleratzen den 
komunikazio-ezina ere nabaria da hemen, bai Elisabeth 
protagonistak aitarekin duen harremanean, bai bikoteki-
deekin izandako harremanen berri ematen duenean.

Bestalde, erreferentzia literario interesgarri bat ere 
bada azken ipuinean: pertsonaietako batek Trotta du ize-
na, Franz Joseph Trotta. Joseph Roth austro-hungariar11 
idazlearen Kaputxinoen kripta eleberritik hartu zuen Bach-
mannek pertsonaia hori. Rothen nobelako Trotta, 1938an 
Alemania naziak Austria mendean hartzen duelarik, 
jabe tzen da amaitua dela ordura arteko bere mundua, 
eta erbestera bidaltzen du semea, Parisera. Bachmannek, 
Trotta mutiko hori hartu, eta Parisen kokatzen du XX. 
mendeko berrogeita hamarreko hamarkadan. Alde horreta-
tik, oso interesgarriak dira, esaterako, Bachmannen Trotta 
pertsonaiak Austria-Hungariako inperio jada desagertuaz 
edo kazetaritzaren sentsazionalismorako joeraz esaten di-
tuenak (1972an!), bai eta aberriari, erbesteari, hizkuntzari 

11 Joseph Roth 1894an jaio zen Austria-Hungariako inperioko Brody 
hirian (gaur egun, Ukraina), eta 1939an hil zen Parisen.



19

eta identitateari buruz egiten duen hausnarketa mamitsua 
ere –gaurkotasunik batere galdu ez duena, bidenabar–. 
Ipuin honetako emakume protagonistak erbesteratu baten 
sintomak ditu, nolabait esatearren, ez baita inon sentitzen 
etxean, ez jaioterrira itzultzen denean aita ikustera, ez 
Parisen edo New Yorken bizi denean. Bestalde, Austria-
Hungariako inperioaren aipamenaz gain, erreferentzia his-
toriko ezagun gehiago ere ageri dira ipuin honetan: besteak 
beste, Bigarren Mundu Gerra, Pariseko 1968ko iraultza, 
Aljeriako independentzia-gerra eta Vietnamgo gerra.

Liburuko bost ipuinetan, bere garaiko gizartearen 
pultsua erakusten du Bachmannek, bost emakumeren 
erretratuaren bidez. Eta erretratu horretan, garrantzi 
handia dute erakusten dituen gizon-emakumeen arteko 
harremanek. Hona Elisabeth Matrei protagonistak harre-
man horiei buruz duen iritzia:

[…] orain arte halakorik aurkitu ez bazuen, horrek esan 
nahi zuen ez zegoela halako gizonik, eta gizon berri hori 
existitzen ez zen bitartean, aukera bakarra zuten gizon-
emakumeek: elkarrekin adeitsu eta zintzo jokatzea, besterik 
ez, tarte batez behintzat. Ezin zen espero ezer hoberik, eta, 
beraz, hobe zuten gizon-emakumeek distantzia gordetzea, 
albait gutxien nahastea, harreman guztietako nahaste-
borraste, gorabehera eta gaizki-ulertuetatik ateratzeko 
bidea aurkitu arte biek ere.

Laburbilduz, gizabanakoak gizarte modernoan 
bizi duen noraez, beldur eta ezinegona erakusten du 
Bachmann ek ipuinotan, errealitatearen korapiloak bost 
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emakumeren galbahetik bahetuz. Estilistikoki ere noraez 
zoro hori islatzen saiatzen da hizkuntza sinkopatu, artega 
eta nahasi baten bidez, pentsamendu eta sentimenduen 
zurrunbiloak eragindako kaosa islatu nahian.

Kaos hori hizkuntzaren bidez islatzea izan da, hain 
zuzen ere, euskarazko itzulpenaren zailtasunetako bat, le-
henengo ipuinean batik bat, hori baita –lehen esan bezala– 
formalki gordinena. Ikuspegi-nahasketa, esaldi puntuazioz 
oso arinduak, paragrafo oso luzeak… eta, hori nahikoa ez 
eta, ipuin horretako pertsonaia nagusiek –emakume bat eta 
gizon bat– ez dute izenik hasieran (ipuinaren lehen laur-
dena-edo pasatu arte ez dakigu zer izen duten). Euskaraz, 
oraingoz behintzat, ezin denez bereizi genero gramatikala 
izenordain soilez, gure inguruko erdarek egiten duten mo-
duan, aldapa gora zital samarra bihurtzen da hori tarteka 
itzulpenetan; zorionez, baina, badugu baliabide bat, malda 
nekagarri hori zelaitzen laguntzen diguna: hitanoa. Libu-
ruko ipuinetan –lehenengoan bereziki– nahasian ematen 
dira kontakizunak, burutazioak eta haiei buruzko iritziak, 
eta, alokutiboaren erabilerari esker, euskaraz errazago bereiz 
daitezke narrazioa eta barne-jarioa; abantaila hori dugu in-
guruko erdaren aldean. Eta, beraz, hori baliatu dut liburuan.

Ipuineko emakumeen bakarrizketetarako ere alokuti-
boa erabili dut, baina kasu horretan noka, Xabier Olarrak 
Ulisesen hitzaurrean Molly Bloomen bakarrizketa azaltzean 
darabilen arrazoibideari jarraituz:

[…] Mollyk noka egiten dio bere buruari, nik hala eraba-
kita. Ortodoxoenek beharbada esango dute bakarrizketa 
horrek, Molly bere buruari zuzenean ari denean salbu, 
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toka behar duela. Baliteke. Baina kontuan izanik Molly 
momentu horretan, goizeko ordu txikietan «bere burua-
rekin mano-mano ari denean», Leopold Bloom aldamenean 
duela, toka egingo balu, senarrari ari zaiola emango luke. 
Eta horrek, noski, diskurtsoaren funtsa aldatuko luke, 
ezinbestean.12

Hori bera gertatzen da Bachmannen lehenengo 
ipuinean Nadja eta Frankel pertsonaiekin. Nadjak noka 
egiten dio bere buruari, bestela uler bailiteke Frankeli ari 
zaiola hizketan, istorio guztian elkarrekin baitaude biak. 
Eta irakurlea behar baino gehiago ez nahastearren, eredu 
horri berari eutsi diot ipuin guztietan: emakumeen barne-
bakarrizketa guztiak noka daude emanda.

Kontu tipografiko bat ere aipatu nahi nuke, lehenengo 
ipuinarekin lotua hori ere. Lehenago aipatu dut aldibereko 
interpretea dela ipuin horretako emakume protagonista; 
ezagutzen dituen hizkuntza guztiak nahasian darabiltza as-
kotan, eta, jatorrizkoan, alemanarekin batera, frantsesezko, 
ingelesezko, italierazko eta, inoiz, errusierazko esaldiren 
bat ere tartekatzen du. Hizkuntza-nahasketa hori bere-
berezkoa du pertsonaiak, eta, beraz, beste hizkuntzetan 
ageri diren esaldiak letra biribilean idatzi ditut, euska-
razkoak bezalaxe. Hau da, ez ditut letra etzanean idatzi 
jario nagusitik (euskarazkotik, alegia) bereizteko, iruditu 
baitzait tipografikoki bereiztea hizkuntzak plano desber-
dinetan jartzea zela eta, beraz, pertsonaiaren ezaugarri 
berezko bat urardotzea. Liburuko beste ipuinetan, ordea, 

12 James Joyce, Ulises, Igela, 2015, 9. or. Itzultzailea: Xabier Olarra.
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ohiko moldeari jarraitu diot: letra etzanean eman ditut 
inoiz beste hizkuntzaren batean agertzen diren hitzak, 
kasu horietan hizkuntza-nahasketa ez baitago pertsonaia 
jakin baten nortasunari hain lotua.

Azkenik, eskerrak eman behar dizkiet itzulpen- 
prozesu osoan ondoan izan ditudan zuzentzaile, aholku-
lari eta adiskideei: Xabier Olarrari, Maialen Berasategiri 
eta Juan Garziari. Eskuzabaltasun osoz, ezin konta ahala 
iradokizun, proposamen, gomendio eta zuzenketa egin 
dizkidate, zein baino zein egoki eta xuxenagoa. Eskerrik 
asko, bihotzez, hiruroi. Baita Aroa Uharteri ere, lehenengo 
ipuineko errusierazko esaldien esanahia eta transkripzioa 
argitzen laguntzeagatik. Mila esker, halaber, Patxi Petrire-
na eta Alfontso Mujika lankideei, zalantza guztiei erantzu-
teaz gain, nire eguneroko apeta eta obsesioak jasateagatik, 
eta Patxiri, bereziki, hitzaurre honi egin dizkion ohar eta 
zuzenketengatik; eta, azken-azkenik, eskerrik asko orobat 
Beñat Sarasolari, hitzaurrea apailatzeko egin dizkidan ohar 
eta iruzkin zorrotz bezain interesgarriengatik.

Idoia Santamaría Urkaregi
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bozhe moI! Hotz-hotzak zeuzkan oinak, baina Paestum 
izan behar zuen hark, azkenik; han zen hotel zahar hura, 
izena ez gogoratzea ere…, berehala etorriko zaidan, 
pentsatu zuen emakumeak, mihi-puntan zaukanat, baina 
ezin gogoratu izena. Autoko leihoa jaitsi, eta arreta handiz 
begiratu zuen kanpora, albo baterantz eta aurrerantz, 
bidearen bila, bai, credimi, te lo giuro, dico a destra, 
eskuinerantz egin behar zuen bidearen bila. Han zegoen, 
bai: NETTUNO. Gizonak bidegurutzean abiadura 
moteldu eta argiak piztu zituenean, berehala ikusi zuen 
kartela, ilunpean argiztatua, dozena bat hotel-kartel eta 
taberna eta hondartzetarako bidea erakusten zuten gezien 
anabasaren azpian, oso bestelakoa zuan lekua orduan, 
murmurikatu zuen emakumeak, hemen ez zegoan ezer, 
ezertxo ere ez duela bospasei urte, benetan, ez duk posible.

Legarra gurpilen azpian kraskatzen entzun zuen 
emakumeak, eta harriak karrozeria jotzen; autoko eser-
lekuan uzkurtuta, lepoari hazka egin, eta nagiak atera 
zituen aho-zabalka; gizonak, itzuli zenean, esan zion han 
ez zeukatela zer eginik, hotel berrietako batera joan be-
harko zutela, oheak ere ez zituztela egiten han dagoeneko, 
ez zegoela bezerorik tenpluen ondoko hotel zahar arrosa 



Ingeborg Bachmann

26

eta bugainbileaz inguraturikoetarako, eta berak etsipena 
eta arindua sentitu zituen aldi berean. Bost axola zitzaion, 
egia esan, neka-neka eginda zegoen eta.

Bidean ez zuten izan hitz egiteko aukera handirik, 
autobidean isilik egotera behartu baitzituen abiadurak 
eragindako haizearen burrunba sarkorrak. Salernoko irteera 
bilatzen hasi arte –eta ordubete behar izan zuten hura aur-
kitzeko– ez ziren hasi hitz bat edo beste esaten, lehenengo 
frantsesez, ingelesez gero (gizonak ez zekien ondo italieraz 
oraindik), eta berak pixkanaka bere ohiko melodiari heldu 
zion, alemanezko esaldien doinu gozoari, eta esaldiok nola-
bait konpasatzeari gizonak ere oharkabean alemanez bota-
tzen zituenekin. Pozgarria zen atzera alemanez hitz egiteko 
aukera izatea hamar urteren ondoren! Gero eta gehiago 
gustatzen zitzaion, eta orain gainera Vienako norbaitekin 
ari zen bidaiatzen! Egia esan, ez zekien batak besteari ezer 
esatekorik izango ote zuten biak Vienakoak izateagatik eta 
biek mintzatzeko eta zezelka hitz egiteko modu bertsua 
izateagatik soilik; beharbada sinetsi nahiko zuen –Hilton 
hoteleko teilatuko terrazan hirugarren whiski hura edanez 
geroztik– gizon hark zerbait berrituko ziola, galdutako 
zaporeren bat, falta zitzaion intonazio bat, «etxe»-sentipen 
misteriotsu bat, berarentzat jadanik inon existitzen ez zena.

Gizona Hietzingen bizi izana zen, baina, halako batean, 
alde egin zuen handik, nahiz eta bazen zerbait han geldi-
tu zena nonbait, adierazten zaila zen zerbait; bera, berriz, 
Josefstadten hazia zen, Wickenburggassen. Ohiko name 
dropping saihetsezina etorri zen gero, Vienako bazterrak  
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korritu zituzten, baina topatu ez biek ezagutu eta  
elkarrizketarekin aurrera egiten lagunduko zien inor; jordan-
darrak, altenwyldarrak, bai, berak bazekien, jakin, nor ziren, 
baina ezagutu ez, ez, löwenfeldarrak ere ez, ezta deutschtarrak 
ere, denbora asko duk joan nintzela, hemeretzi urte nitian, 
eta ez nauk ia inoiz mintzatzen alemanez, nahitaezkoa de-
nean baino ez, orduan bai, jakina, baina hori ez duk gauza 
bera, beharrak agindua. Erromako kongresuan, izugarri 
kostatu zitzaion hasieran –beldur eszenikoa izan zen, egia 
esan, italieragatik–, baina primeran atera zen dena azkenean; 
gizonari ulertezina zitzaion noski nolatan urduritu zitekeen 
hala hainbeste titulu zituen emakumea, eta berak, berriz, zera 
zela-eta baino ez zuela kontua aipatzen, bestela ez zutelako 
sekula elkar ezagutuko, eta ez zuela espero, egia esan, ha-
lakorik gertatzea, ezta inondik ere, are gutxiago lan-ahalegin 
izugarri haren ondoren eta pentsamendua beste nonbait 
zeukala, Hilton hoteleko pergola hartan, eta ea ingelesa eta 
frantsesa bakarrik behar zituen FAOn lanerako, gizonak 
esan zuen espainiera irakurtzeko aski ondo moldatzen zela, 
baina Erroman gelditzeko asmoa baldin bazuen hizkuntza 
ikastea komeni, eta ez zekiela ziur nola, klase partikularren 
bidez ala FAOk antolatutako italiera-ikastaroren bat eginez.

Gizonak zenbait urte eginak zituen Rourkelan eta bi 
urte Afrikan, Ghanan aurrena eta Gabonen gero; denbora 
gehiago eman zuen Ameriketan noski, eskolako urte bi ere 
han egin zituen, emigrazioaren garaian. Eta hola joan ziren 
biak, munduaren erdia korrituz eta azkenean bakoitzak 
gutxi gorabehera jakin zuen non egona zen bestea garai 
bakoitzean, non aritua zen bera aldibereko itzultzaile eta 
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non gizona ikertzaile, zeren ikertzaile baina?, emakumeak 
bere kautan, ozen galdetu gabe hala ere, eta Indiatik Ge-
nevara itzuli ziren –han ikasia zen bera–, desarmatzeari 
buruzko lehenengo biltzarretara, oso profesional trebea 
zen eta bazekien hala zela, oso ondo ordaintzen zioten; ez 
zitzaion burutik pasatuko jaioterrian gelditzea, ez, inondik 
ere ez independentzia-grina bridaezin harekin, ez, oso lan 
akigarria duk, oso, baina atsegin diat hala ere. Ez, ezkondu 
ez, inoiz ez, ez zen ezkonduko, hori ziur.

Hiriak pilatuz joan zitzaizkien gauean, Bangkok, 
Londres, Rio, Cannes, gero atzera Geneva halabeharrez, eta 
Paris, jakina. Ez, San Frantzisko bakarrik, ez, lastima zen 
gero, no, never, eta pentsa, beti joan nahi izan zuen hara be-
rak, after all those dreadful places there, baina Washing ton 
bakarrik beti, jasanezina, bai, berarentzat ere bai –gizonak 
erantzun–, eramangaitza guztiz, eta ezingo luke han… ez, 
berak ere ezetz, emakumeak. Isildu egin ziren gero, akituta, 
eta handik pixka batera berak, hasperen batez ia: please, 
would you mind, je suis terriblement fatiguée, mais quand-
même, c’est drôle, n’est-ce pas, d’être parti ensemble, tu 
trouves pas? I was flabbergasted when Mr. Keen asked me, 
no, of course not, I just call him Mr. Keen, itxuraz beti 
zerbaitengatik keen ageri zelako, kartsu, baita berarenga-
tik ere Hilton hoteleko party hartan, but let’s talk about 
something more pleasant, I utterly disliked him.

Mr. Keen izan zuten hizpide –egiaz hala deitzen ez 
zen gizon bat, Mr. Ludwig Frankelentzat oztopagarri zena 
FAOren hierarkian– Battipagliako trenbide-pasagunearen 
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gaiari ekin aurretik, bien intereseko gaia baitzen, baina ez 
zien eman solaserako aukera handirik: emakumeak behin 
bakarrik zuen ikusia, eta Frankelek, berriz, hiru hilabete 
baino ez zeraman Keen haren inguruan, nagusi zeukala; 
amerikar arlote samar bat, un casse-pied monolingue, 
emmerdant, baina, bestalde, Frankelek etsipenez onartu 
behar izan zuenez, gizaki xarmagarri eta ezin jatorragoa, 
laguntzeko prest beti. Emakumeak eten egin zion Frankeli, 
aurretik esandakoak gaitzetsi behar izan zituen berriz ere, 
eta hizketan jarraitu, I couldn’t agree more with you, I was 
just disgusted, the way he behaved, zer uste zuen, bada, 
Keen hark –berrogeita hamar urte aspalditxo beteak eta 
dagoeneko disimulatu ezineko soilgunea ile-barbanaren 
azpian–, eta Frankelen ile beltzaran sarria ferekatu zuen 
orduan, eta haren sorbaldan pausatu eskua.

Frankel ez zegoen dibortziatua, hori ez, eta, Frau 
Frankel delako batek eta berak Hietzingen hasia zuten 
dibortzio-prozesu geldoa gorabehera, oraindik ez zekien 
ziur soluzio egokia ote zuen dibortzioa. Bera, berriz, 
ezkontzeko zorian egon zen behin, baina ezkontza baino 
pixka bat lehenago, nork bere bideari ekitea erabaki zuten; 
urte asko eman zituen eten haren zergatikoan pentsatzen, 
baina ez zuen arrazoirik aurkitu, sekula ez zuen ulertu zer 
gertatu zen. Paestumeko Lidon gelditu eta autoan geratu 
zenean Frankelek hotel berrietara sartu eta gelarik ba ote 
zuten galdetzen zuen bitartean, jitoan kulunkatu zitzaion 
gogoa, bere kasuan ez baitzen egon hirugarren pertso-
narik, ez eta haustura zakarrik ere. Edonola ere, berari 
ez zitzaion halakorik gertatzen, ez zuen sekula onartuko  
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halakorik, nahiz eta ezagutzen zuen gauza benetan izugarriak  
gertatzen zitzaizkion jendea, edo bizitza drama-emanaldi 
nabarmentzat jotzen zuena, edo beharbada, halako istorioe-
tan nahasten zena zerbait bizitze aldera, how abominable, 
halako arrunkeriarik, ez zuen sekula onetsi bere ondoan 
dégoutant iruditu zitzaion ezer; ez, afera hura ez zen ondo 
atera bera ez zelako gai izan bikotekideari entzuteko, edo 
gehienez ere ohean zeudenean bakarrik entzuten zion, hark 
behin eta berriz esaten zionean zenbat gustatzen zitzaion 
beraren ezaugarri hau edo hura, eta beti ma petite chérie 
batekin hasten ziren izen txikigarri haiekin guztiekin 
deitzen zionean, eta berak ostera mon grand chéri batekin 
amaitzen ziren izenkoteekin; eta bata bestearekiko lotura 
estu-estua izan zuten aldi batez, suharra, beharbada gizon 
hari atxikia sentitzen zuen bere burua oraindik –hori zen 
hitzik egokiena, atxikimendua–, itzal bihurtutako gizon 
bati atxikia, baina gero goizez edo arratsaldez, berandu, 
azkenik ohetik jaikitzen zirenean (ezin baitziren denbora 
guztian elkarrekin egon, horrela), gizon hura hasten zi-
tzaion hizketan berari batere interesatzen ez zitzaizkion 
kontuez, edo kontatzen zizkion bere bizitzako hiruzpalau 
gertaera garrantzitsu eta, batzuetan, baita ez hain garran-
tzitsu ere, arteriosklerosiak jota dagoen norbait balitz bezala  
–nahiz eta ezinezkoa den inork zahardadearen ajerik izatea 
hogeita hamar urteren bueltan–. Lehenengo egunetako 
nobedadearen ondoren, buruz zekizkien berak pasadizook, 
eta, epaile baten aurrean jarri behar izan balu bere burua 
defendatzeko edo norbait salatzeko –beren bizitza pribatua  
mundu honetako epaitegien esku uzten duten beste  
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ba tzuek bezala–, gauza bat bakarrik aitortuko zuen: gizon 
batentzat iraingarria baldin bazen emakume batek arretaz ez 
entzutea, berarentzat ere iraingarria zela gizon hari entzun 
beharra, gehien-gehienetan zerbaiti buruzko argibideak edo 
azalpenak ematen baitzizkion; termometro eta barometro 
bati buruzkoak, adibidez, edo nola egiten diren hormigoi 
armatua eta garagardoa, zer den misil baten propultsioa eta 
zergatik hegaldatzen diren hegazkinak, nolakoa zen egoera 
Aljerian lehen eta orain, eta berak, begi handiak zabal-
zabalik, haur baten antzera, hura guztia entzuten ari zelako 
itxurak egiten zituen, nahiz eta burua beste nonbait eduki 
beti, gizon hari eta berarenganako sentimenduei buruz 
pentsatzen, ordu batzuk lehenagoko edo geroagoko egoeran 
pentsatzen beti, baina unean unekoari erreparatu ezinik, ha-
lakoetan gizonari ezer eskaini ezinik, are gutxiago arreta, eta,  
orain –hainbeste urteren buruan, beranduegi–, orain buru-
ratu zitzaion dagoeneko batere garrantzirik ez zuen galdera 
batentzako erantzuna, «zergatik» gero eta isilago eta ia 
guztiz itzali batentzako erantzuna. Eta arrapostua iritsi zen 
ez zuelako frantsesez bilatu, bere hizkuntzan baizik, eta 
une hartan aukera zuelako bere hizkuntzan erantzuten zion 
gizon batekin hitz egiteko, gizon terribly nice batekin, ziur 
zekien hori. Oraindik ez zion sekula deitu Ludwig, guztiz 
ezinezkoa iruditzen baitzitzaion familiakoek eta lagunek 
izen hura erabiltzea. Hasi zen pentsatzen ea nola moldatuko 
zen hurrengo hiruzpalau egunetan izen hura erabili gabe, 
darling, caro edo mein Lieber esango zion, eta Frankelek 
autoko atea zabaldu zionean berehala ulertu zuen egoera, eta 
autotik atera zen: beraz, bi gela aurkitu zituen Frankelek 
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solairu berean. Poltsa, buruko zapia eta manta atera zizkion 
Frankelek autotik, eta, mandatu-mutila iritsi aurretik, be-
rak bizkarretik heldu eta baldarki besarkatu zuen, eta I’m 
simply glad we’ve met, you are terribly nice to me, and I 
do not even deserve it esan zion kartsuki.

Jangelan, non mahaiak jasotzen ari baitziren ordurako, 
azkenak izan ziren, azken zopa epela hartu zuten. Arrautza-
irinetan pasatutako bakailao hau, zer da, izoztua? Lardaskan 
ibili zen arrainarekin, gogo handirik gabe, nola da posible 
beste arrainik ez izatea hemen, Mediterraneoa ate ondoan 
izanik? Rourkelan, benetan zerbait lor hezakeela iruditzen 
zitzainan, Indian emana zuen Frankelek bere bizitzako 
garairik onena, arazoak gorabehera; sardexka hartu eta 
Kalkuta eta Mumbai arteko trenbidea marraztu zituen 
mahai-zapian, irudikatu hemen gutxi gorabehera, bulldozer 
bakar batekin bakarrik hasi gintunan ia, eta geuk eraiki 
genitinan lehenengo barrakak, baina ez zagon inor erritmo 
horri hiru urte baino gehiago eutsiko dionik, zehatz-mehatz 
21 hegaldi egin nitinan Kalkutatik Europara, joan eta 
etorri, eta azkenerako nazkatu. Halako batean ardoa eka-
rri zietenean, emakumeak azaldu zion, pazientzia handiz, 
binaka lan egiten zutela beti interpretazio-kabinetan, ez 
pilotu eta kopilotu balira bezala, ez, baizik eta batak bestea 
berehala ordeztu ahal izateko hogei minuturen buruan, 
hori zen erritmorik zentzuzkoena, ezin duk luzeago itzuli 
jarraian, nahiz eta batzuetan hogeita hamar eta berrogei 
minutu ere egin behar izaten zituzten segidan, eromena. 
Goizez hor nonbait, baina arratsaldez gero eta zailagoa zen 
kon tzentratzea, zehaztasun ia fanatiko batez entzun behar  
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baitzitzaion hizlariari, erabat sartu haren ahotsean. 
Kabinako kontrol-panela erabiltzea erraza duk, ez dik 
misteriorik, baina burua, just imagine, t’immagini! Atse-
denaldietan, termoko ur bero eztiz goxatua edaten zuen, 
bakoitzak bere gisara egiten zion aurre eguneroko lanari, 
baina arratsaldean ez nauk gauza egunkariari eskuetan eus-
teko ere, eta niretzat garrantzitsua duk egunkari nagusiak 
irakurtzea beti, esamolde eta hitz berriak ikasi beharra 
zagok, eta terminologia, bai, baina gutxienekoa zen hori, 
txostenak zeuden horretarako, eta zerrendak, aurretik buruz 
ikasi beharrekoak, Kimika ez zitzaion gustatzen, nekazari-
tza, asko, errefuxiatuen egoera, hor nonbait, Nazio Batue-
tarako lan egiten zuenean, baina Union Postale Universelle 
eta International Unions of Marine Insurance, horiek izan 
ziren azken amesgaiztoak, errazagoa zen bi hizkuntzarekin 
bakarrik lan egiten zutenentzat, baina berak goiz-goizetik 
hasi behar zuen ikasten, arnasa-ariketak eta gimnastika egin 
bitartean, ospitale batean egon zen behin, eta mediku batek 
autogene training erakutsi zion, eta beretzat egokitua zuen 
orain, modu ez oso ortodoxoan, baina lagungarri zitzaion. 
Oso bolada txarra pasatzen ari ninduan garai hartan.

Frankeli, zeinak begien bistakoa zenez ez baitzuen 
sekula izan bolada txarrik, ez zitzaion harrigarria irudi-
tzen, haatik, emakumeak «Oso bolada txarra pasatzen ari 
ninduan garai hartan» edo «Gauzak ez zihoazkidaan ondo 
garai hartan» esaldiekin amaitzea askotan solasa. Actually, 
basically, ba al da, bada, inon perfekzio deritzon hori?! 
Bazen errusiar bat, andre adindu bat, hura zen emakumeak 
gehien miresten zuen pertsona; hamahiru hizkuntzarekin 
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lan egiten zian, she really does them, benetan, ez zakiat 
nola esan, aitortu zuen nahasita, hizkuntzetako bat baz-
tertu nahi luke noizbait, errusiera edo italiera, anabasak 
akabatuko naik bestela, hotelera iritsi, whiski bat edan, 
eta ez nauk gauza ezer entzuteko ez ikusteko, eta han gel-
ditzen nauk, neure karpeta eta egunkariekin, porru eginda 
erabat. Barre egin zuen Rion gertatutakoaz oroitu zenean, 
ez errusiar andrearekin, sobietar delegazioko mutil gazte 
batekin baizik, itzulpenak ere kontrolatzen zituen batekin; 
lankide batek, interpretea hura ere, itzuli zuen estatubatuar 
delegatua silly man bat zela, eta orduan, sobietarrek, serio 
demonio, esan zuten durak-ek stupid esan nahi zuela, ez 
gehiago ez gutxiago, eta barrez lehertu ziren denak, tarteka 
halakoak ere gertatzen ziren.

Alemana desagertzear zagon, esan zuen Frankelek, hori 
dun behintzat gure irudipena, baina ez zakinat besteak ere 
hasi ote diren hori sumatzen, zer deritzon? Oinez hasi zire-
nean, galdera berriz: zer iruditzen zain? Inoiz izango ote da 
hizkuntza bakar bat denontzat? Berak ez zion arreta handirik 
jarri, apika aditu ere ez, eta, eskaileran, haren gorputzaren 
kontra bermatu, eta pauso bakar bat gehiago ematerik ez 
zuelako itxura egin zuen, eta Frankelek eskutik tiraka era-
man behar izan zuen. Tu dois me mettre dans les draps tout 
de suite. Mais oui. Tu seras gentil avec moi? Mais non. Tu 
vas me raconter un tout petit rien? Mais bien sûr, ça oui.

Beste begiratu bat eman emakumearen gelari, eta  
leunki esan zuen: Nadja, Nadja?, eta atea itxi zuen ia 
batere soinurik egin gabe, eta bere gelara itzuli, han 
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egon berria zen Nadja, eta ohea artean epel zegoen, haren  
usainean bildua; Erroman bertan argitu zion Nadjak, 
abiatu aurretik, shock baten ondorioz –beste batean azal-
duko zion hori– ez zela gauza beste inorekin lo egiteko 
gela batean, are gutxiago ohe berean, eta berak arindua 
hartu zuen hura jakitean, berak ere ez baitzuen horreta-
rako batere gogorik, urduriegia zen, eta ohituegia zegoen 
bakarrik egotera. Hotel hartan, kraska-hotsa nonahi, zo-
rua harrizkoa izan arren, terrazako ateak karranka egiten 
zuen mugi tzean, eltxo bat burrunbaka gelan. Zigarreta 
bat piztu, eta pentsatu zuen bazirela hiru urte halakorik 
gertatzen ez zitzaiola, errutinatik aldentzen zuen zerbait, 
eta pertsona guztiz ezezagun batekin gainera, bat-batean, 
inori hitzik ere esan gabe. Lardatsa zegoen eguraldia, eta 
nahigabe lazgarri batek hartu zion barrena, ziztatu egin 
zuen eltxoak, berak zapladatxo bat eman lepoan baina 
oraingoan ere ez zuen akabatu. Nahiago nikek bihar 
tenplu horiek ikusi nahi ez balitu, bitan ikusiak ditik 
jadanik, goizean goiz abiatzea onena, arrantzale-herri 
txiki batera, hoteltxo txiki bat bilatu, hemengo turista-
saldo honetatik urrun, denetik urrun, eta, eskudiruarekin 
iristen ez bazitzaion bazuen txeketegi bat, baina jakingo 
ote dute herrixka hauetan zer den txeke bat, dena dela 
matrikula diplomatikoa zeukan autoak, eta horrek ez 
zuen sekula hutsik egiten, garrantzitsuena zen gustura 
zeudela biak, ezerk ez zirudien zaila emakume harekin; eta  
astebeteren buruan, gainera, ez zen han izango, Her-
behereetara joatekoa baitzen lanera. Gauza bakar batek  
zur tzen zuen: astebete lehenago, Erroman, larunbat 
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hartan, emakume hura beretu zuela bere bizitzan orain-
dik ere zerbait erraza, soila, eraikitzerik balego bezala, 
ahanzturak babestutako poz mingarri bat, eta, hainbeste 
eraldatu zuen sentipen hark egun batzuetan, ezen FAOko 
lankideek ere zerbait antzeman baitzioten bat-bateko well 
well, okay okay, you got that? eta gisako haien guztien 
artean. Zigarreta itzali zuen, logura sumatu berria uxatu 
zion korridoretik zetorren musikak, STRANGERS IN 
THE NIGHT, ondoko geletako ate batzuk ireki ziren, 
eta TENDER IS THE NIGHT bihurtu zen bere baitan 
izenburua, ongi zukutu behar zituen egun haiek, uraren 
bor-bor hots zakarra bat-batean konketan, izu moduko 
bat, ondoko geletako ahotsak ozen entzuten ziren orain, 
jasanezina hotela, gauetako egonezin dardarti hau, lo sci-
rocco, sto proprio male, Kalkutan hasi zen, edo auskalo 
non, eta orain, Erroman, gero eta maizago zetorkion itoaldi 
hura, the board, the staff, proiektu berria, tired, I’m tired, 
I’m fed up, eta ilunpean, itsumustuka, Valium 5a bilatu 
eta hartu egin zuen azkenean, I can’t fall asleep anymore 
without it, it’s ridiculous, it’s a shame, but it was too much 
today, hara-hona geldiezin hau, eta bankua dagoeneko 
itxita, baina Nadjarekin alde egin nahi zuen hiritik, ospa, 
she is such a sweet and gentle fanciulla, not very young 
but looking girlish as I like it, with these huge eyes, and 
I won’t have me hoping that it’s possible to be happy, but 
I couldn’t help that, I was immediately happy with her.

Bigarren tenplurantz abiatu ziren arin-arin, eta, begi-
rada bat gurutzatu ondoren, bira egin zuten hirugarrenera 
iristean. Frankelek eskuan zeraman bidaia-gida, irekia, 
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eta paragrafo bat irakurri zuen arreta handirik gabe,  
baina, Nadjak ezer jakin nahi ez zuenez, azalpen askorik ez 
ematea hobe. Nettunoko lorategirantz abiatu ziren presarik 
gabe, non etzaulki huts asko baitzeuden, eta, tenpluak 
ikusmiran izateko txoko egoki bat kausitu ondoren, kafea 
eskatu eta solasean hasi ziren. Bai urte bitxia hau, arrazoia 
eman zion Nadjari, sirokoaren ondorio behar zuen noski, 
bitxia eta estugarria, beti beroegi edo hotzegi, edo sargo-
riegi, edonon nagoela ere, bitxia, urteak joan eta urteak 
etorri, beti berdin. Tu es sûr qu’il s’agit des phénomènes 
météorologiques? Fenomeno kosmikoren bat? Moi non, je 
crains plutôt que ce soit quelque chose dans nous-mêmes 
qui ne marche plus. Grezia ere ez zen jadanik garai batean 
bezalakoa, ezta atzo bertan bezalakoa ere, ezertxo ere ez zen 
orain hamar-hamabost urte ezagutu zuenean bezalakoa, eta, 
saiatu zenean irudikatzen zer gertatu zen bi mila urtean, 
nekez zelarik gai bera denbora-tarte hura irudikatzeko eta 
bere historia pertsonala han kokatzeko, izugarria iruditu 
zitzaion, eta zoroa, hemen kafe bat hartzen eta greziar 
tenplu batzuei begira egotea… Come fosse niente, eten 
zion Nadjak, eta Frankelek ez zekien zenbateraino ulertuko 
ote zion Nadjak gogarte-jario hura, bere kolkorako gorde 
zuena eta, egia esan, berak ere ondo ulertzen ez zuena. 
Ez zen bere arazoa, noski, norekin zituen Nadjak ikusiak 
tenplu haiek, baina zergatik egin zion uko bat-batean ten-
pluak ikusteari? Arrazoia ezin zen bera izan, beste zerbait 
behar zuen, baina hitz-erdika aritzen zen beti Nadja gai 
batetik bestera, eta shock baten inguruko zerbait baino ez 
zekien berak emakume hartaz, eta maiz samar gauzak ez 
zitzaizkiola ondo joan, but who cares.
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Frankel Erromako hotelera bila joan zitzaionean, 
ohiko abentura baten hasiera iruditu zitzaion Nadjari 
irteera hura, baina zenbat eta gehiago aldendu bere ohiko 
ingurunetik –zeina berarentzat garrantzitsuagoa baitzen 
beste batzuentzat etxean sentitzea baino, eta, beraz, askoz 
zailago gertatzen baitzitzaion handik urruntzea– hainbat 
eta segurtasun falta handiagoa sumatzen zuen. Halakoetan, 
akabo, desagertu egiten zen areto edo taberna batean bere 
buruaz seguru agertzen zen emakume hura, Vogue edo Gla-
mour aldizkariek diseinatua zirudien hura, zegokion orduan 
eta jantzi egokia soinean beti; beste ezerk ez zuen ematen ia 
beraren nortasunaren zantzurik, beste edonor bezalakoxea 
zen jeans histu eta blusa estuegi harekin jantzita, maleta 
bat eta nezeser bat eskuan, Frankelek kalean bertan lasai 
asko jaso zezakeen edonor izan zitekeen. Frankelek nabari 
ez zezan zenbaterainoko beldurra ematen zion beraren 
mende sentitzeak, Nadja saiatu zen ikusarazten ez zutela 
sekula aurkituko leku hura berak emandako kokapenari 
buruzko datuengatik eta beraren orientazio-zentzuagatik 
izan ez balitz. Errepide-mapei begira hasi zen, zaharrak 
eta zaharkituak denak, eta bideko gasolindegi batean 
beste mapa bat erosi zuen, une hartan zeuden kosta zati 
hari buruzkoa zehazki, baina hura ere ez zen behar bezain 
xehea. Frankelek ez zuen sinetsi nahi mapak zioena, ez 
zen fio, ezkerreko eskuaz eta ezkerreko begiaz gidatzen 
zuen, besteaz mapari begiratu ahal izateko, baina ez, ezin 
zen haserretu Frankelekin, hark ezin baitzuen jakin inork 
baino hobeto interpretatzen zituela berak beti trenen gi-
dak, errepide-mapak eta hegazkinen ordutegiak, hobeto, 
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alegia, hotel bateko atezain batek, bidaia-agentzia bateko 
langile batek edo informazio-bulego bateko administrari 
batek baino; izan ere, loturekin eta konexioekin zerikusia 
zuen guztia, horixe zen bere bizitza, eta orain, Frankelek 
beraren haserre eta muzinaldia sumaturik, tira egin zion 
belarritik txantxetan, non guardare così brutto. Aizak, 
belarriak behar ditiat oraindik! Veux-tu me laisser tran-
quille! «Chéri» bat irentsi zuen, hitz hura Jean Pierrerena 
izana baitzen garai batean, eta bi belarriak igurtzi zituen, 
batik bat laneko entzungailuak ipintzen zituen puntuan 
zehazki, hantxe, hizkuntza-etengailuek automatikoki fun-
tzionatzen zuten eta hizkuntza-zirkuituak hausten ziren 
leku hartantxe. Zeinen mekanismo bitxia zen bera! Ideia 
propio bakar bat gabe bizi zen, besteen esaldietan mur-
gilduta, eta, lo-ibiltari baten antzo, esaldi haien berdinak 
baina hots desberdinekoak lotu behar zituen istant batean, 
«machen» entzun eta to make, faire, fare, hacer eta dielat 
bihur zezakeen berehala, hitz bakoitza sei aldiz biraraz 
zezakeen gurpil batean, baina kontua zen ez pentsatzea 
«machen»ek benetan machen, to make, faire, fare, hacer 
eta dielat esan nahi zuela, horrek burua iragazgaitz bihur 
baitziezaiokeen, eta kontuz ibili behar zuen halako batean 
hitz-jausi hark ez zezan azpian harrapatu eta lurperatu.

Gero: kongresu-jauregietako aretoak, hoteletako hallak, 
tabernak, gizonak, haiekiko harremanen ohiturak, eta gau 
luze eta bakarti asko, baita gau motzegi eta bakarti asko ere, 
eta gizon haiek beti, beren kontu garrantzitsuekin eta kontu 
garrantzitsuen arteko txantxekin; gizonak, batzuk ezkon-
du, puztu eta mozkorrak, edo, menturaz argalak izanik, 
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ezkondu eta hordiak, edo oso jator edo guztiz neurotikoak 
batzuk eta oso jator eta homosexual besteak, eta Genevan 
pentsatu zuen batik bat orduan. Genevako lehenengo garaiaz 
solastatu zen berriz, Geneva beti, hiri saihetsezin hura, eta 
Frankeli esan zion neurri batean ulertzen zuela goiz hartan 
lorategian pentsatu zuena, zeren eta denbora-tarte txiki bati 
erreparatuz gero, edo handi bati –nahiz eta onartu beharra 
zeukan berak ezin ziola erreparatu halako tarte luze bati 
bere bizitza laburrean Genevan gertatutakoa eta gertatu 
gabekoa bakarrik hartuz gero kontuan–, orduan guztiz 
ulertezina baitzen hura, baina non arraiotik ateratzen dute 
besteek ulertzeko gaitasuna, nire gaitasuna behintzat gero 
eta txikiagoa duk, hori bakarrik zakiat nik; bietako bat: edo 
guztitik hurbilegi nagok, nire lanaren ondorioz, edo guztitik 
urrunegi, alde egin eta gela batera erretiratzen naizenean, 
ez diat ulertzen. Frankelek zangoen artean jarri zion eskua, 
eta berak aurrera begiratu zuen, ezer nabaritu izan ez balu 
bezala, baina Frankel, eskua erretiratu eta berarekin ahaztu 
zenean errepidean eta bolantean kontzentratzeko, zirikatu 
egin zuen berak, eta Frankelek orduan kolpetxo bat eman 
zion eskuan, come on, you just behave, you don’t want me to 
drive us into this abyss, I hope. Egia esan, batari zein besteari 
ez zitzaien zipitzik ere axola zer gertatzen zen munduan egun 
haietan, ez eta nola ari zen aldatzen dena ere eta nola zen 
guztia gero eta konponezinagoa; Palinuroko bidegurutzea 
kausitzea zuen Frankelek ardura bakar, besterik ez, hori eta 
emakume ezezagun hura zaintzea, zeinarekin mundutik 
kanpora baitzihoan. Gauza bakar batek asaldatzen zuen: 
bere garunak ez errefusatzea atzean utzi nahi zuena, bai, alde 
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