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MARYSE CONDÉ (1937)

HITZAURREA

Maryse Condé 1937an sortu zen Pointe-à-Pitre-n, Guadalupe irlako hiriburuan, Frantziaren meneko Antilletan.
Amaren aldetik Quidal, eta aitarenetik Boucolon,
lehen senarraganik hartu deituraz da ezaguna frantses
literaturan. Beltza: ez mulatoa, ez capressea (beltz baten
eta mulato baten haurra), ez kooliea (ekialdeko indiar
baten eta karibear baten haurra). Etxetik kultura frantsesfrantsesean hezia, kreolera-trakarik gabe; hiriburuko
burges ttipien eskola-lizeoetan ikasia; Pariseko letren
goi-eskoletara destinatua.
Metropoliko hiriburuan, letra klasikoetarik ihesi,
ingeles letretan pulunpatu zen, eta hango giro
antikolonialistetan trenpatu bere jatorri guadalupearraz
eta afrikarraz. Gurasoak hilik, ahizpak urrun, batzuk
geograﬁkoki eta besteak adin-alde nabarmenegiz eta
bizimolde desberdinegiz, herratua ibili zen Parisen; 19
urtetan, haur esperantzetan abandonatua, lehen haurra izan
zuen; bide itsu horretatik jalgi beharrez, Mamadou Condé
aktore afrikarrarekin ezkondu zen 1959an, eta ustezko
erroetara itzuli: Afrikara. Hango 12 urteko periploan, garai
zailak bizi izan zituen. Ginearen independentzia osteko
giro gaiztotua. Beste hiru haur. Senarraganik bereiztea.
Irakasletza bizibide, Boli Kosta, Ghana, Benin eta Senegal.
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Han ezagutu zuen, Kaolack-eko Gaston Berger lizeoan,
hagitzez berantago bigarren senar izango zuen Richard
Philcox ingeles irakaslea. Ustezko erroak ustel, Afrikak
erakutsi zion benetan ez zela hangoa, elkarrizketa batean
zioenez: «Ez naiz afrikarra. Mendebaldeko indiarra naiz,
mendebaldeko indietakoa. Afrikak lagundu zidan ikusten
zer nintzen zehazki».
Senegaletik Londresera: produktore-lanak BBCn
(1968-70). Berriz Frantzian irakasle, Jussieau-n (1970-72)
eta Nanterre-n (1972-80). Literatura konparatuan doktore,
Karibeko literaturako estereotipoez. Berriz Paris. Sorbonan
irakasle (1980-85). 1981ean oﬁzialki dibortziatu zen eta
1982an ezkondu Richard Philcoxekin, egun arte senar,
lagun eta bere obra gehienen ingeleserako itzultzailea,
zeinen bidez egingo baita ezagun, handik urte anitzetara,
frankofoniatik haratago.
1985ean jo zuen, hainbat gonbidapen tarteko, Estatu
Batuetara. 1986an, hogeita hamar urteren buruan, jada
idazle itzuli zen Guadalupera. 1990etik aitzina, zango bat
Guadalupen (oporraldietan) eta bestea Estatu Batuetako
hainbat unibertsitatetan ibili zen: California, Berkeley,
Virginia, Maryland, Harvard eta Columbia, nondik
2004an erretiratu baitzen. Egun, Gordes-en bizi da,
Frantziako hego-ekialdean, Avignon-dik hurbil, zahartua,
ezindua, baina burua argi, bere azken nobela diktatuz
zaintzaile partikular ere bilakatu zaion senar-itzultzaileari.
2018an eman zioten Literaturako Nobel alternatiboa
bere obra osoagatik. Ordutik zabaldu da gehiago bere
izena, baina lehendik ere sari anitz jasoa da: Grand Prix
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Littéraire de la Femme: Prix Alain Boucheron 1987, Moi,
Tituba, sorcière noire de Salemengatik; Prix de l’Académie
Française 1988, La vie scélératerengatik; Prix Puterbaugh
1993, bere obra osoagatik; Prix Carbet de la Caraïbe
1997, Desiradarengatik, zeinaren zehar-aipu bat egiten
baitu liburu honetan; Prix Marguerite Yourcenar 1999
(EBetan bizi den eta frantsesez idazten duen idazle bati
ematen zaio), esku artean duzun liburu honengatik: Bihotza
negar eta irri (Le Cœur à rire et à pleurer); Trophée des Arts
Afro-Caribéens 2008, Les belles ténébreusesengatik; Trophée
d’honneur aux Trophées des Arts Afro-caribéens 2009,
bere obra osoagatik; Le Grand Prix du roman métis 2010,
En attendant la montée des eauxengatik; eta Prix Fetkann de
la mémoire 2012, La vie sans fardsengatik, zeina Bihotza
negar eta irriren jarraipena baita.
Maryse Condéren gaineko nahi adina informazio
denez eskuragarri, ez gara luzatuko haren biziaren
kontakizunetan. Itzultzaile gisa, biziki interesgarria
iruditu zait Sarah Timmer Harvey-k Richard Philcoxi
egin elkarrizketa, Asymptoten 2020-06-01ean argitaratua.1
Aipatzekoa da, besteren artean, Philcoxek 2001ean
argitaratu zuen Translating Maryse Condé: A Personal
Itinerary. Nola bihurtu zen irakasle eta itzultzaile tekniko
zena irakasle eta itzultzaile literario, eta gero itzultzaileen
irakasle. Bakan, baina gertatzen da itzultzailea egilearen
arrunt hurbila izatea, alde on eta txar guziekin. Gauza
politak kontatzen ditu harreman horren gainean, Maryse
1 https://www.asymptotejournal.com/blog/2020/06/01/conversing-onpaper-richard-philcox-on-the-living-art-of-translation/
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Condé-ren iritzi eta usteak tartekatuz itzulpen-lanaren eta
itzultzaileen gainean.
Nahiz eta lehen liburua ez zuen argitaratu 40 urteak
bete eta pasatu arte, idazle proliﬁkoa dugu Marise Condé:
eleberriak, saiakerak, antzezlanak, kontakizun biograﬁkoak,
gazteentzako liburuak… denetarik idatzi du. Oroz gainetik,
eleberri idazletzat du bere burua. Afrikan idatzi zuen
lehena: Heremakhonon (1976); gero, Une Saison à Rihata
(1981) eta ondotik Segou (1982), saga historiko afrikar bat
bi liburukitan, best seller bilakatua. Gero, besteak beste,
Moi, Tituba, sorcière: noire de Salem (1986), Massachussetts en
kokatua; La Vie scélérate (1987), Guadalupen; La Colonie du
nouveau monde (1993); La Migration des coeurs (1995); Desirada
(1997); Historie de la femme cannibale (2003); Victoire (2006),
bere amatxiren biograﬁa.
Gai nagusien artean ditu esklabotza, esklabo-traﬁkoa,
kolonialismoa, migrazioak, arkeria, generoa, kultura,
erbestea, arrazismoa; magia, esperantza eta izua komunitate
poskolonialetan; baita erlijio-erradikalismoa ere, azken
eleberriaren muinean: Le fabuleux et triste destin d’Ivan et
d’Ivana (2017).
Dioenez, idaztea da indar bat nola menperatu ez
dakizuna: pasio bat, bokazio bat, desira bat. Une jakin
batean, aski indar izan omen zuen paperera transkribatzeko
aspalditik bere baitan zeramatzan ametsak eta obsesioak.
Afrikan gertatu zitzaion, baina non-nahi gerta bide
zekiokeen.
Idazle anitz miretsi ditu bizian zehar, eta haien herexak
aurki litezke bere obran. Bereziki aipatzen ditu Emily
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Brontë eta haren Gailur ekaiztsuak (Wuthering Heights, Irene
Aldasorok euskaratua. Literatura Unibertsala bilduma,
Erein eta Igela 2017, Xabier Olarraren hitzaurrearekin);
Mishima idazle japoniarra, begiak homosexualitatearen
mundura ireki zizkiona; eta Marguerite Duras, haren
trufa, umore eta seriostasunezko nahastea, bizia molde
tradizional eta moraletan kontsideratzeari uko halako
bat. Hiru idazle oso desberdin, alimaleko ekarpena egin
diotenak unibertso condearra apailatzeko.
Eta nola ez, Aimé Césaire idazle martinikarraren
eragina (Aimé Cesaire Antologia, Iñigo Aranbarrik
euskaratua. Munduko Poesia Kaierak, Susa 2014, Beñat
Sarasolaren hitzaurrearekin). Honela dio Condék bideo
batean:2
«…(hark) irakatsi zidan ez nintzela frantsesa, ez nintzela
hiritarra, beste mundu batekoa nintzela; ene jendartearen eta
nihauren egia kausituko banuen, ikasi beharrean nintzela
gezurrak urratzen, eta behatzen zer zegoen ikasi nuenaren
gibelean».

Aimé Césaireren eragina, ordea, ez zuen jartzen lehen
aipaturiko hiruen parean: «Ez da molde bereko inﬂuentzia;
errebelazio moduko bat da kolonizatu batek bere baitan
eraman dezakeenaren gainean».
Errana dugu munduko zenbat lekutan bizia den
Maryse Quidal Boucolon. Toki horiek ere marka sakona
utzi dute haren baitan.
2 http://ile-en-ile.org/maryse-conde-5-questions-pour-ile-en-ile/
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Adibidez, Conakry-k (Gineako hiriburua):
«…bazen griot (kanta-kontalari afrikar) bat kantuan; arras
arrunta; gerora, hain ohiko bihurtzearen poderioz, kasurik
egiten ez diodan ikuskizuna. Ordea, Europatik iristen
zarelarik, eta entzuten griot baten boza, koraren kantua, zeina
hari-instrumentu bikaina baita, emozio berri bat sentitzen
duzu; eta konprenitzen duzu han beste mundu batean zarela,
beste zibilizazio batean. Conakryn bizi ahalarau, hango
jendea, gizartea eta elementu kultural desberdinak ezagutzen
ikasi dut. Deskubritu dut Europa ez zela formazio-leku
bakarra; Afrikatik ere etor zitekeela aberastasuna».

Eragingarri ditu, beraz, Pointe à Pitre, sorlekua; hogei
urte irian ezagutu zuen aipatu Conakry, eta, nola ez, New
York, hainbeste maite izan duen hiria:
«Bistan da, mundu guziak maite du New York. Nihauren
arrazoiak ditut nik New York maitatzeko. Da hiri bat
pentsarazten dizuna, hain nahasirik daude han positiboa eta
negatiboa: hainbeste bertute, hainbeste makur, hainbeste
ahulezia hango bizian; porrot egiten duten hainbeste
gauza, hainbeste gauza eder, non batek galdegiten baitio
bere buruari: “Nola izan ditzake hiri batek begitarte
hain konplexuak?”. New York maite dut han denbora
mila pentsu eta gogoeta pasatzen dudalako, ene buruari
galdeginez: “Ona ote dea sistema amerikarra?”. Kasu
batzuetan bai; beste batzuetan, txarra. Zoragarria da
ongiaren eta gaizkiaren arteko duda gisako hori: ongia
eta gaizkia nahasian. Uste dut konplexutasun horren,
dibertsitate horren ekarpena egiten didala».
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Itzul gaitezen Maryseren sorlekura, esku artean duzun
liburura hurbiltzen hasteko:
«Urtetan esan izan dut haurtzaroa izan nuela ene biziko
sasoirik enoagarriena. Zer agitu zen ohartu nintzelarik, ez
nion ezer interesgarririk ikusten. Inpresioa nuen hamarhamabi urtetan aspertzen nintzela. Ongi hezia erraten zaien
haur horietarik bat nintzen: museoetara eramaten ninduten,
kontzertuetara, pintura-erakusketetara. Izigarri enoatzen
nintzen. Ene ustez mortalak ziren gauzak egiten ikasten
nuen. Baina, azkenik, gogoetara ekarria, ene haurtzaroaren
gaineko liburu bat idaztera heldu naiz: Le coeur à rire et
à pleurer. Eta ohartu naiz ezen enegu-itxura horren pean
bazela guziez leherra, meta bat ideia beti adierazten ez
ditudanak, meta bat pentsamendu bat bestearen kontrako,
eta, hondarrean, ene haurtzaroa biziki joria izan zela.
Ikasi nuen entseatzen desberdin pentsatzera. Idazle
batentzat, gizaki ororentzat, txarrena da mundu guziak
bezala pentsatzea, mundu guziak sinesten duena sinestea.
Deliberoa hartu behar da emeki-emeki errefusatzeko
mitotzat har daitekeen hori guzia. Haurtzaroak prestatu
ninduen mundua ez hartzeko aurkezten diguten gisan,
egiazki den gisan baizik».

Hamar urteko haurra, Maryse Boucolon Quidalek
ez du oraino menean hartu idazle bilakatzeko desira.
Eta deliberatzen du literatura-obra labur bat idaztea;
poema antzeztu ttipi bat amarentzat, urtebetetze kari.
Eta ahaleginduko da erraten zer maite duen harengan,
eta zer ez; alde positiboak eta alde negatiboak: baina
ez Jeanne Quidal ikono perfektu bilakatuarenak, baizik
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emaztekiarenak, amarenak, alde biziki kartsuekin eta
alde arras hastiagarriekin. Amari ez zaio gustatu poema;
negar ere egin du entzutean. Maryse Condé ohartua da
ezen idazle baten egiak beti izan behar duela min poxi bat
egiten duen egia, miko bat kolpatzen duena, baina gauzen
mamira heltzen laguntzen duena.
Bestalde, idazle-bizitza luze eta oparoa duen edonoren
kasuan bezala, idatzi duen guzian progresio bat dago,
bilakaera bat:
«Literatura, bizi da, higitzen da, kanbiatzen da. 1975ean
idatzi nuenak ez du deus ikustekorik iaz, 2008an, idatzi
nuen Les belles ténébreusesekin. Ez bazara prest kanbiamendu
horiek onartzeko, boz dibergente horiek entzuteko,
batzuetan bat bestearen kontrako samarrak diren gogoeta
horiek segitzeko, ez zara helduko obra konprenitzera. Obra
da izaki baten eboluzioaren leinurua, sortzetik heriotza
arte. Higitzen da, kanbiatzen da».

Haurtzaroan eta nerabezaroan izan zuen kanbiamenduaren kronika ernagarria da Le coeur à rire et à pleurer
(Contes vrais de mon enfance azpitituluaz): 17 kontakizun
labur, bakoitza gertakari baten inguruan apailatua, baina
guziak hari mehe ia ikusezin batez josiak, zeinak betiere
zalu eramanen baitu irakurlea, kontakizunak irakurtzeko
hobesten duen moldea gorabehera; izan ere, kontakizun
bakoitzak aukera ematen du hala ikimiliklik irensteko,
axaletik irakurriz, nola mauska-mauska hausnartzeko,
soseguz leituz. Orotan planteatzen zaigu gogoetarako
gai bat gutienez: alienazioa, arrazak, arkeria, bortxaketa,
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esplotazioa…, maistraki testuingurutua gertakariaren ibili
xehe bezain airosaren musika-doinuan.

Ez nuke nahi hitzaurre hau bukatu aipu labur bat egin
gabe kreolerari. Egilearen ama Guadalupeko lehen
errientsa beltza izan zen: lotsa zen amatxiren kreoleratrakez, eta frantses-frantsesean hazi eta hezi zituen
seme-alabak. Zenbat mespretxu, zenbat erdeinu, zenbat
konplexu oraino gainditu gabe! Itzulpena egiteko baliatu
den edizioan, egileak kreolerazko hitz asko erabili ditu;
batzuk markaturik eta azalpena orri-oinean dutela. Beste
hainbeste eta gehiago argitu behar izan dira itzulpena
egiteko, Antilletako frantsesekoak diren beste anitz bezala.
Horien azalpena oin-oharretan eman dugu (Ikus «Oinoharren azalpena», kontakizunen testua hasi aurretxoan).
Itzulpenean kreolerazko hitzei bere horretan eusteko hautu
kontzientea egin da, egileak egin hautuaren errespetuz.
1998an gai honen gainean zuen ikuspegia ongi laburbildua
da Caribbean Creolization (University Press of Florida,
Gainesville) argitalpeneko artikulu batean: Creolite without
the Creole Language? (Maryse Condé, translated by Kathleen
M. Balutansky).3 Honela zioen berrikiago Dimitry S.
Zandronis-ek haren biziaren eta obraren gainean egin ﬁlm
dokumental batean (Moi Maryse C. Écrivain noire et rebelle),
epilogoan egiten zaion elkarrizketan, 55. minututik aitzina:4
3 Hemen aurki daiteke, 101. orrialdean: https://ufdc.ufl.edu/
AA00061374/00001.
4 https://www.youtube.com/watch?v=zkxsl1woPFg
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«–Esan duzu ez duzula nahi kreoleraz idatzi?
–Ez, zeren idaztea beste gauza bat da; soilik hitz egiten dut.
Badakit kreoleraz, kreoleraz mintzo naiz adiskideekin eta
kreolera on-on batean mintzatzen ez naizelako trufa egin
nahi ez dutenekin. Baina idaztea beste gauza bat da! Ez dut
ene burua ikusten liburu bat kreoleraz idazten. Lehenik,
ene kreolera ez da ederra izanen. Hizkuntza eder batean
idazteko premia dut. Kreolera tchôlolo batean idazten badut,
mundu guziaren irri egingarri, ez du merezi!
–Ez didazu utzi galdera amaitzen. Zure liburuetan, kreoleraz
idatzi gabe ere, irudi-hizkuntza arras kreolea da. Oker nabil?
–Horrek ez du zentzu handirik idazle batentzat. Nik
entzuten dudanetik idazten dut, sentitzen dudanetik,
dakidanetik, eta ene inguruko guziak kreole-kutsuko
frantsesez dira mintzo. Beraz, idazten dudalarik, ene
frantsesa nahasia da hitz kreolez, erramolde kreolez eta irudi
kreolez. Nik deitu gabe jiten dira, beti hor dira.
–Baina ongi mintzo zara kreoleraz?
–Badakit kreoleraz. Ez naiz mintzatzen, baina badakit. Ez
naiz mintzatzen, senarra ingelesa baita, eta lehen senarra
afrikarra zen: ez naiz bada haiekin kreoleraz solastatuko!
Baina badakit kreoleraz hitz egiten».

Ez da ahantzi behar frantsesa bezalako hizkuntza
oraino hegemoniko batean idazten duela, baina
ingelesaren, oraingoz hizkuntza hegemonikoenaren beharra
izan duela munduan ezagutua izateko. Gu beste maila
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batean gabiltza, Condéren ustez ekarpen handiak egin
ditzaketen hizkuntzen mailan, beste edozein bezain tokiko,
beste edozein bezain unibertsal. Hor kokatzea nahi nuke
itzulpen hau, gure aitzindariek noranahiko nahi zuten
hizkuntza non-nahiko egiteko aletxoa jarri nahian, poxi
bat tchôloloarena egiten menturaz, enkargua eman zidan
epaimahaiak hartu erabakiaren bertutez.

Esker mila Literatura Unibertsala bildumarako lehiaketaren
antolamenduan eta itzulpen hau argitaratzeko lanean parte
hartu duten guztiei, batez ere Ereineko editore Inazio
Mujika Iraolari, eta bereziki Maialen Berasategi Catalán
zuzentzaileari, egin dizkidaten iruzkin, ohar eta zuzenketa
mamitsu eta zorrotzengatik.

Maryse Condék amari eskaini zion obra; nik itzulpen
hau, ama Maittere zenari, «irriz zegok, parrez zegok…»
kontatzen zigun hari, zeinaren premia ez dakit ez ote dudan
9 urtetan adinakoa; eta amona-amandre Kaxinta zenari,
«irriz xagok, barrez xagok…» kontatzen ahal zigukeen
hari, zeinen lehenik besoetako eta azkenik agonia-lagun
izateko ohorea ukan bainuen.
Zegamako kanpandorretik, frantziparrak larre
heraiz-hazpandarren usnatzeko xantza emanen ziolako
uste putzantuan ibili baita astoa –«irriz zagonk, barrez
zagonk»–, Tuteratik etorri asto zaharra, arrantza ﬂako
baina franko, korutik eroria.
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Begiz goza kontakizun eder hauek, beharriak asetzeko
eginago iduri dutenak; goza, bederen, nik itzultzen
bezainbat.
Joxe Mari Berasategi Zurutuza
Euskaratzailea

Oin-oharren azalpena
–Jatorrizko testuan bukaerako glosarioan daude kreolerazko hitzak,
izarño batez; edizio honetan oin-oharretan ezarri dira, zenbaki-izarñoz
lagundurik; oin-oharretan jarri dira halaber, zenbaki soilez, itzultzailearen
oharrak: hitz kreole edo antillar batzuk, eta frantsesez hain arruntak ez
diren beste batzuk.
–Kreolerazko haur-kantaren hitzak bere horretan utzi dira testuan,
eta itzulpena oin-oharrean. Frantsesezko edo ingelesezko zati, kanta edo
olerkien hitzak, aldiz, testuan berean eman dira itzuliak, jatorrizkoa
oin-oharrean ezarririk.
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BIHOTZA
NEGAR ETA IRRI
Ene haurtzaroko istorio egiazkoak

Amari

«Iragana ez da adimenduak
izen horrekin bihurtzen diguna»
Marcel PROUST
Contre Sainte-Beuve

FAMILIAREN POTRETA

NEHORK ENE BURASOEI galdegin balie zer irizten zioten
Bigarren Mundu Gerlari, dudatu gabe ihardetsiren zuketen
ezen nehoiz ezagutu zuten arorik ilunena zela. Ez ordea
Frantzia bitan zatituaren, Drancy edo Auschwitz-eko
kanpamenduen, sei milioi judu garbituen edo gizateriaren
kontrako krimen oraino pagatu gabe guzien kausaz, baizik
zazpi urte amaigabez pribatuak izan zirelakotz haientzat
garrantzitsuen zenaz: Frantziara egiten zituzten bidaiak. Aita
funtzionario ohia izanki eta ama jarduneko funtzionarioa,
erregularki gozatzen zituzten bakantza ordainduak
metropolian beren haurrekin. Haientzat Frantzia ez zen nehola
ere botere kolonialaren egoitza; zinez, ama aberria zen, eta
Paris, Argiaren Hiria, zeinak distira baizik ez baitzion ematen
haien biziari. Amak hango gauza miresgarrien deskribapenez
kargatzen zigun burua: Temple merkatua, Saint Pierre azoka
eta, sari gisa, Sainte Chapelle eta Versailles. Aitak nahiago
zituen Louvre museoa eta Cigale dantzalekua, nora joaten
baitzen gaztetan zangoen ernatzera. Hortaz, 1946ko urtearen
erditik aitzina, atseginez hartu zuten berriro pakebotea,
zeinak eramanen baitzituen Havre-ra: hura zen lehenengo
eskala beren adopzio-herrira itzultzeko bidean.
Ni haur gazteena nintzen. Familiako kontakizun
mitikoetarik bat ene sortzea zen. Aitak xuxen zeramatzan
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hiruretan hogeita hiru urteak. Amak bete berri zituen
berrogeita hiru. Odol-jariorik ez zuela ikusirik,
menopausiaren lehen zantzuak zirela pentsatuz, lasterka
joan zen haren ginekologo Mélas doktorearenera, zeinak
zazpi aldiz lagundua baitzuen erditzen. Hark, aztertu
ondoan, irri-karkaila handi bat egin zuen.
–Halako ahalkea eman zidan –kontatzen zien amak
adiskideei– non, haurdunaldiko lehen hilabeteetan, okupu
agituriko neskatxa bat bezala sentitzen bainintzen, eta
sabel puztuaren ezkutatzera entseatzen.
Ahalegin betean gaineratzen zuen, musukatzen
ninduen bitartean, zahartzaroko makulu txiki bat gertatu
zitzaiola bere kras à boyoa;1 istorio hura entzuten nuen aldi
oroz, atsekabe berberak jotzen ninduen: ez nintzen haur
desiratua izan.
Egun, irudikatzen dut zoin ikuskizun ezohikoa
ematen genuen Latin auzoguneko terrazetan jarriak,
gerra ondoko Paris goibel hartan. Aita, seduktore zahar
oraino harroxkoa; ama, harribitxi kreole ederrez estalia;
beren zortzi seme-alabak: ahizpak, begiak behera, erlikiakutxak bezala apainduak; anaia nerabeak, haietariko
bat jada medikuntzako lehen urteko ikaslea; eta ni,
eskandaluzko mainak harturiko haurra, ene adinerako
erneegia. Kafetegiko mutilak, erretiluak orekan harturik
aldaketan, mirespenez xoraturik ibiltzen zitzaizkigun
inguru-minguru, nola euliak eztiaren birundan. Mendalimonada zerbitzatzean, beti gauza bera erraten zuten:
1 * kras à boyo: literalki, hesteetako zolda; berandu sorturiko azken
haurrari erraten zaio.
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–Zoin ongi mintzatzen zareten frantsesez!
Ene burasoek kantitu gabe eta irriñorik egin gabe
hartzen zuten goresmena, eta buruarekin baiezkoa egitera
mugatzen ziren. Mutilek bizkarra eman orduko, gure
lekukotasunaz baliatzen ziren:
–Beraz, horiek bezain frantsesak gara –aitak, hasperen
eginez.
–Frantsesagoak –gaineratzen zuen amak suharki; eta
gero, azalpen gisa–: gu eskolatuagoak gara; manera hobeak
ditugu; gehiago irakurtzen dugu; horietarik batzuk ez dira
nehoiz jalgi Parisetik; guk, ordea, ezagutzen ditugu Mont
Saint Michel, Kosta Urdina eta Euskal Kosta.
Bazen trukada hartan zerbait patetikoa, hain ttipia
izanagatik nahigabetzen ninduena. Bidegabekeria larri
batez pleinitzen ziren. Arrazoi jakinik gabe, rolak
aitzinekoz gibel ezarriak ziren: txaleko beltz eta dabantal
zuriko eskupeko-biltzaile haiek bezero eskuzabalen
gainetik goititzen zuten beren burua; guziz berezkoa
zuten frantses nortasun hura, ene burasoei ukatua
zitzaiena, errefusatua, itxura ona izanagatik. Zeren kariaz
lehiatzen ziren zerbitzariekin jende harro haiek, beren
buruez kontent eta beren herrian norbait izanki? Ez nuen
konprenitzen.
Egun batez, kontu hura argitzera deliberatu
nintzen. Kinka gaiztoan nintzen orotan bezala, anaia
Alexandrerengana jo nuen, zeinak bere buruari izen berria
emana baitzion, amerikanoago egiteko: Sandrino. Ikasgelako
lehena, sakelak mukuru neskalagunxken ohar eztiez,
zeruan eguzkia bezala ikusten nuen Sandrino. Anaia ona
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zen, eta amultsu gerizatzen ninduen: baina ni ez nintzen
kontsolatzen soilik haren arrebatxoa izatearekin, ahantzia
uzten baininduen ingurutik listaﬁn-gerri bat iragan edo
futbol-partida bat hasi bezain ﬁte. Konprenitzen ote zuen
nolazpait burasoen portaera? Zertako bekaizten ziren
zerbitzari haiei ez baziren beren neurrira bihi bat heltzen,
berek ziotenez?
Zazpigarren arrondizamenduko karrika lasai batean
bizi ginen, etxabean zegoen apartamentu batean. Ez zen
La Pointe-n bezala, non etxeari iltzaturik, kateaturik bizi
baikinen. Parisen burasoek nahi bezainbat uzten ziguten
ilkitzen, baita beste haurrekin ibiltzen ere. Garai hartan,
estonaturik nintzen libertate hartaz. Gerora entelegatu
nuen ezen, Frantzian, gure burasoak ez zirela beldur
kreoleraz mintzatzen has gintezen, edo gwokari2 gustu har
geniezaion, La Pointeko petit-nègre3 haiek bezala. Gogoan
dut egun hartan harrapaketan jostatu ginela lehen estaiko
neskatila ilehoriekin, eta fruitu idorren askaria partekatu
genuela, Paris oraino eskasia-garaian baitzen. Ordukotz,
gaua hasia zen zerua izar-irazki bilakarazten. Sartzeko
puntuan ginela, ene ahizpetariko batek burua leihotik
atera eta dei egin zigun:
–Haurrak! Aita-amek diote etxera jiteko.
Sandrino karro-ate bati bizkarrez jarri zen eni arrapostu
emateko; haren begitarte alaia, oraino haurtzaroko mazela
biribilek markatua, maska goibel batez estali zen; boza
loditu zitzaion:
2 * gwoka: danborra.
3 * petit-nègre: beltz pobrea.
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–Ez hadi ardura; bego horretan. Aita eta ama alienatu
pare bat ditun.
Alienatuak? Zer erran nahi zuen horrek? Ez nintzen
menturatu galdegitera. Ez zen lehen aldia Sandrino
burasoen gibeletik irri egiten aditzen nuela. Amak
ohatze gainean dilindan ezarria zuen Ebonytik moztu
argazki bat, non miresten baitzen gurea bezalako familia
beltz amerikar bat, zortzi haurrekin: guziak medikuak,
abokatuak, ingeniariak, arkitektoak; hots, burasoen loria.
Argazki hark Sandrinoren trufa gaiztoak pizten zituen;
kasik bizitzen hasi aitzin hilen zela jakin gabe, zin egiten
zuen idazle famatu bilakatuko zela. Haren eleberriko
lehen orrialdeak ezkutatzen zizkidan, baina bazuen
ohidura bere olerkiak ene aitzinean errezitatzeko: zalantzaz
beterik uzten ninduten, zeren, zioenez, poesia ez baitzen
konprenitzeko. Ondoko gaua ohatzean itzuli-mitzulika
eman nuen, gaineko ohean lo zetzan ahizpa Thérèse
iratzartzeko arriskuan. Biziki maite bainituen burasoak.
Egia da, ez zidaten plazer egiten haien bilo urdinduxeek eta
kopetako zimurrek. Nahiago nukeen bi gazte izan zitezen.
Ai, ama har balezate ene ahizpa handitzat, nola agitzen
zitzaion ene adiskide min Yvelise-ri bere amak katiximara
laguntzen zuenean. Egia da, agonian izaten nintzen aitak
bere solasa latinezko erramoldez josten zuelarik, zeinak,
gerora jakin dudanez, Petit Larousse illustréan kausitzen
ahal ziren: Verba volent. Scripta manent. Carpe diem. Pater
familias. Deus ex machina. Oroz gainetik sufritzen nuen
amak bero-sasoian eraman ohi zituen galtzerdiengatik,
bi tonu argiegiak baitziren haren larru-kolore ilunerako.
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Baina banekien bihozberak zirela, eta lehiatzen zirela gu
prestatzera haien iduriz izan zitekeen bizialdi ederrenerako.
Aldi berean, sobera ﬁda nintzen ene anaiaz haren
juzguaz dudatzeko. Haren begitartean, haren bozaren
tonuan aditzen nuen ezen alienatu hitz misteriotsu hark
blenorragia edo antzeko eritasun ahalkegarriren bat
izendatzen zuela, agian are hilkorragoa sukar ustel izurritea
baino, zeinak jende-parrasta eraman baitzuen iragan urtean
La Pointen. Gauerditan, aieru guziak elkarrekin jostearen
bortxaz, teoria itxurako zerbait eraiki nuen hondarrean.
Alienaturiko pertsona bat da entseatzen dena ezin izan
daitekeena izatera, zeren ez baitu maite den hura. Goizeko
bi orenetan, loa biltzeko unean, zin nahasi hau egin nion
ene buruari: nehoiz ez nintzen bilakatuko alienatu bat.
Ondorioz, guziz bestelako neskatila bat iratzarri
nintzen. Haur eredugarri nintzena, ihardetsi eta
eztabaidatu zale bihurtu nintzen. Zer nahi nuen oso
ongi ez nekienez, aski zitzaidan burasoek proposatzen
zidaten guziari kontra egitea: opera-emanaldi bat Aidako
tronpetak edo Lakméko txilinak entzuteko; bisita bat
Orangerie-ra, Nenufareak miresteko; edo sinple-sinpleki
soineko bat, oinetako-pare bat edo ene adatserako begiztak.
Ama, zeinaren dohainik onena ez baitzen pazientzia, ez zen
ibiltzen zaﬂako-xuhurrean. Egunean hogei aldiz egiten
zuen oihu:
–Jainko maitea! Zer deabru gertatu zaio haur honi?
Frantziako egonaldi haren hondarrean eginiko argazki
batean, Luxembourg lorategian ageri gara: haurrideak
lerro-lerro; aita, mustatxadun, larruzko soingaineko
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papo-hegaldun batez jantzia; ama, irriñoz, perla-hortz
guziak ageri, arbendol-begiez zeharka begira feltrozko
kapelu grisaren azpitik; haren zangoen artean, ni: mehail,
begitarte nardatu beltzuriak itsustua, zeina landurik izanen
nuen nerabezaroaren bukaera arte; haur eskergaitzak beti
gogorregi jotzen dituen zorteak zurtz utzi baininduen
hogei urtetan.
Harrezkero, nahi bezainbat denbora izan dut alienatu
hitzaren erranahia konprenitzeko, eta, oroz gainetik, ene
buruari galdegiteko Sandrinok arrazoi zuenetz. Burasoak
alienatuak ziren? Segur bezain ziur, ez zuten neholako
urguilurik beren ondare afrikarraz, ezjakinarena egiten
baitzioten. Hori egitate bat da! Frantzian eginiko
egonaldietan, aitak ez zuen nehoiz hartu Ècoles karrikarako
bidea, non jalgitzen baitzen Alioune Diop-en burmuinetik
Présence africaine aldizkaria. Amak bezala, uste osoa zuen
soilik mendebaldeko kulturak merezi zuela existentzia,
eta eskerdun agertzen zitzaion Frantziari, zeinak hartaz
jabetzera utzi baitzien. Aldi berean, ez batak ez besteak
zuten den mendreneko gutiagotasun sentimendurik beren
kolorearen kausaz. Beren buruak munduko distiratsuentzat
eta burutsuentzat zituzten, beren Grand Nègre arrazaren
aitzinamenduaren bederatziko frogatzat.
Hori zen alienatu izatea?
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