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HITZAURREA

Giza gogamenak derrigor du sailkatzea pentsamendua 
antolatzeko eta ideiak atzemateko. Hala, António Lobo Antunes 
ere sailkatzen saiatu dira kritikariak: Céline portugestzat jo izan 
dute Frantzian; Faulknerren ondorengotzat, anglosaxoiek. Sail-
kapenok, ordea, pobretu baino ez dute egiten Lobo Antunesen 
adierazpidearen aberatsa, haren obren irakurketaren aberaspidea.

Idazleak maisu gutxi onartu ditu: Txekhov, Conrad, Proust, 
Tolstoi, Shakespeare, Cervantes, José Cardoso Pires. Gutxietsi 
egin ditu, gainera, bere etxeko idazlerik gailenak: Pessoa, hura 
Whitman-en imitatzaile hustzat joz, edo Saramago, haren 
leialtasun komunista arbuiatuz...

Haren erreferentziak, sarri, autoerreferentziak izaten dira, 
idazlearen obran hemen eta han agertzen diren gai eta irudiak, 
antzaldaturik edo eraberriturik ageri ohi diren arren, isiltasun 
polifoniko baten bila (zilegi bekigu oximorona).

Ahalegindu gaitezen, bada, irakurleari helduleku batzuk 
eskaintzen, Antunesen oroimenezko literatura hori ongi uler 
dezan (ametsa/errealitatea, biziak/hilak), nahiz ez dagoen hura 
adimen hutsez erabat ulertzerik, idazlearen literaturak azpikon-
tzientea kitzikatzen baitu, hiperkontzientzia bat sortuz (zilegi 
bekigu, berriro, tropoa), kontzientziaren «zakarrontzietako 
edukia» erabilita (Antunes, 2006).
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António Lobo Antunes

António Lobo Antunes Lisboan jaio zen 1942ko irailaren 
1ean, familia burges batean. Benfican emango zituen umezaroko 
urteak Antóniok, eta horiek arrasto sakona utzi zuten haren-
gan, liburu honetan ageri denez: «Umezaro oso ona izan nuen, 
zorionekoa, Benfican; ordurako, auzoa gizarte-klase askoko 
mikrokosmos bat zen, dena nahasian, etxarteak, plazatxoak. 
Orain, ez da halakorik geratzen...» (Viegas, 1997).

Etxean, aita garaiko neuropatologistarik ezagunenetako bat 
izan zen, eta, hain zuzen, hark beharturik, Medikuntza ikasten 
hasi zen António, eta ez literatura, gazteak hala nahi izan arren.

Aitak, haatik, nahi gabe, idaztera ere bultzatu zuen, idaz-
leak adierazi bezala: «Uste dut idazle bihurtu nintzela aitak 
umetan gripeak sonetoekin sendatzen zizkidalako eta ez aspiri-
nekin» (Antunes, 2002). Aitona, gainera, Brasilgo literaturaren 
liburutegi bikain baten jabe zen, eta Antóniok ederto jakin zuen 
hari atarramentua nola atera. 

1971tik 1974ra, Angolako gerran parte hartu zuen, te-
niente mediko gisa. Ikusiko dugunez, esperientzia hark biziki 
hunkitu zuen, eta, hala, Afrikaren aipuak etengabekoak dira 
haren obra guztietan. 

Handik itzulitakoan, bada, Lobo Antunesek Psikiatria 
aukeratu zuen espezialitate moduan, eta 1985era arte lanbide 
horretan jardun zuen Lisboako Miguel Bombarda ospitalean. 
Urte hartan, berriz, medikuntza utzi, eta, geroztik, idazteari 
erabat emanda bizi izan da. Irakurlea aise ohartuko denez, ez 
da hutsala Antunesen prestakuntzak bere lanetan duen eragina, 
giza psikea zulatzeko asmoa bistakoa baita horietan guztietan.

Lobo Antunesen liburuetan, beraz, unibertso autobiogra-
fiko hori azaltzen da: Lisboako auzoak, gerra koloniala, Afrika, 
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Salazarren erregimena erori osteko giroa, maitasun-harreman 
etsipengarriak, erdiko klasea, antiheroien bizimodu hitsa... 
Barrenak baititu langai gure idazleak.

Obra

Lobo Antunesen lan gehienak eleberriak izan dira, beste 
generorik ere landu duen arren: lau kronika-liburu, poesia-
liburu bat eta ipuin-bilduma bat. Eleberriak izan dira, ordea, 
haren idazletzaren emaitza nabarmenenak, eleberriak edo «ero-
sotasunagatik eleberri esaten diedan horiek» (Antunes, 2002). 

Kronikak, funtsean, hedabideetan plazaratutako artikuluak 
dira (batez ere Visão astekarikoak), eta haren literatura-egitas-
moaren berri ematen digute, bateko, eta, besteko, eguneroko 
bizi-printzak eta askotariko gogoetak dakarzkigute. Lehen 
pertsonan idatzitako lan horiek idazlearen subjektibotasuna 
azaleratzen dute, eta horixe dute, hain zuzen, balio nagusi.

Eleberrigintzan, bide luzea egin du Lobo Antunesek, bila 
eta bila. Ibilbide hori zenbait ziklotan banatu izan da, idazleak 
berak zenbait elkarrizketatan agerturiko jarraibideen arabera 
(Arnaut, 2009 eta 2011):

Lehen zikloa edo ikastekoa: Memória de Elefante (1979), Os
Cus de Judas (1979) eta Conhecimento do Inferno (1980).

Bigarren zikloa edo epopeiena: Explicação dos Pássaros 
(1981), Fado Alexandrino (1983), Auto dos Danados (1985) 
eta As Naus (1988).

Hirugarren zikloa edo Benficako trilogia: Tratado das Paixões 
da Alma (1990), Gauzen ordena naturala (1992) eta A Morte 
de Carlos Gardel (1994).
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Laugarren zikloa edo boterearen erabilerari buruzkoa: Ma-
nual dos Inquisidores (1996), O Esplendor de Portugal (1997),
Exortação aos Crocodilos (1999) eta Boa Tarde Às Coisas Aqui 
Em Baixo (2003).

Bosgarren zikloa edo epopeia lirikoena: Não Entres Tão 
Depressa Nessa Noite Escura (2000), Que Farei Quando Tudo 
Arde? (2001), Eu Hei-de Amar Uma Pedra (2004), Ontem Não 
Te Vi em Babilónia (2006) eta O Meu Nome É Legião (2007).

Seigarren zikloa edo isiltasunarena: O Arquipélago da Isónia 
(2008), Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar?
(2009) eta Sôbolos Rios Que Vão (2010).

Eleberri erabatekoaren bila

Jakina denez, apaltasuna ez da, inondik ere, Lobo Antu-
nesen dohainetako bat; esaterako, ez da lotsa aitortzeaz bera-
ren ustean ez dagoela berak bezain ondo idazten duen idazle 
portugesik gaur egun: «Argi dakit gaur egun portugesezko 
literaturan ez dela inor ere hurbiltzen nire mailara» (Belo Luís, 
2007). Elkarrizketetako ateraldi horiek ez dira, hala ere, zirto 
hutsak, asmoak ere handiak baititu: «Goitik behera aldatu 
nahi dut eleberrigintza. [...] Argumentua ez zait interesatzen: 
nahi nuke nire liburuak irakurgai baino gehiago bizigai izan 
daitezen» (Blanco, 2002).

Horren emaitza da Lobo Antunesen «idazkera asegabe 
eta izu(garri)a» (Arnaut, 2001). Asegabea, hasierako liburuak 
errefusatzeraino (errefusatze horretan, gero eta liburu gehiago 
sartzen ditu, gainera, obrak ugaldu ahala). Izu(garri)a, bizitzaren 
zentzugabekerian amiltzen delako eta irakurlea ere hara era-
maten duelako. Maria Alzira Seixok (2011) ezin hobeto azaldu 
zuen: «Izatearen ziurgabetasuna edo, zehazkiago, existentziaren 



11

Hitzaurrea

zentzuaren arazoa eta biziaren zentzugabekeriaren kontzientzia 
nonahi agertzen dira eleberrietan».

Bilakabide horren jakitun da idazlea, elkarrizketa batean 
aitortu zuenez: «Arestira arte, esateko molde berriak aurkitzea 
nuen kezkagai. Orain, iruditzen zait mendean hartua dudala 
lurralde bat, eta hura sendotu baino ez dut nahi. Emozioen 
kartografia bat. Horixe da muinean» (Ceú e Silva, 2010). Bada 
horretan guztian, esana dugunez, eleberrigintza aldatzeko 
borondate irmo bat. Helburua, bide mailakatu horretan, zera 
da: «liburu ideala» edo, Mallarmé-ren hitzetan, «liburu era-
batekoa» lortzea.

Oroimena da eraikin horren lehengaia. «Asmamen osoa 
oroimena da. Oroimena da lehengaiak ematen dizkidana» (So-
romenho eta Silva, 2010). Oroimenetik ateratzen ditu behar 
dituenak; liburu honetan, esaterako, zalditeriako ofizial izan-
dako aitona, izebak, gertalekuak, historiako jazoerak (krabelinen 
iraultza, gerra koloniala...), baina betiere erdiko klaseko jen-
deen ikuspegitik, nahiz, liburuan bertan pertsonaietako batek 
salatzen duenez, interes hori, iduriz, ez den erraz ulertzekoa: 
«[...] neure buruari galdetu nion zer dela-eta duen idazle ba-
tek, eleberriak saltzen dituen gizon batek, telebistan agertzen 
denak, aldizkarietan bere izena duenak, halako interesik alproja 
batekin [...]».

Orain artekoan, ez dugu azaldu, haatik, nola eragiten dio-
ten ezaugarri horiek eleberrigilearen idazkerari. Hel diezaiogun 
gai horri luze gabe. Alde batetik, denboraren trataera dugu. 
Pertsonaien bakarrizketetan, bi denbora-maila gainazpikatzen 
dira (iragana eta orainaldia), oroitzapenezko eleberrigintza 
baita harena. Horrenbestez, errealitate xelebre bat sortzen da, 
eta, sentipen hori indartzeko, osagai kitsch nahiz miragarriak 
eransten ditu idazleak (Cazalas, 2011): absurduaren erabilera, 
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pailazoak, ametsak, eldarnioak, pertsonaia groteskoak, fisikaren 
kontrako gertakariak (lurpean nahiz zeruan hegaldatzen diren 
pertsonaiak, esaterako, gure liburuan).

Irakurlearen harridura hori areagotzeko, ahotsak nahita 
nahasten dira sarritan, edo gogoetak tartekatzen, edo gutun 
zatiak txertatzen (liburuko Julieta pertsonaiarenak, kasurako), 
edo isiluneak irekitzen (batez ere azken obretan), edo berriketak 
eteten.

Bestetik, liburuek badute kadentzia argi bat, lirismo bat, 
Antunesek poesia idatzi ezinari egozten diona. Hala, ohargarria 
da literatura eta musika nola parekatzen dituen bere kroni-
ketako batean: «[nire xedea zen] pertsonaiak orkestra bateko 
tresnak balira bezala erabiltzea eta eleberria partitura bihurtzea. 
Beethoven-en, Brahms-en eta Mahler-en ereduaz baliatu nin-
tzen zenbait lanetan: Gauzen ordena naturala, A Morte de Carlos 
Gardel eta O Manual dos Inquisidores». Idazkerari taxu hori ema-
teko, hainbat baliabide erabiltzen ditu idazleak: lelo antzeko 
errepikak, paralelismoak, isiluneak, etenaldiak, onomatopeiak, 
testuaren alderdi grafikoa (hutsuneak, puntuazioa, eta abar).

Gauzen ordena naturala

Esku artean duzun liburu hau, aurrenik eta bat, inflexio-
gune bat izan zen Antunesen obran, orduantxe hasi baitziren 
nabarmentzen Lobo Antunesen ondorengo eleberrigintzaren 
ezaugarri gailenak. 

Liburuan, ez dago narratzaile orojakile bat, hamar ahots 
baizik, baina ahotsok ez dute osotasun bat eratzen, ez baitago 
halakorik; ez dago ia narraziorik ere (zentzu klasiko hertsian). 
Ahotsok narrazio bat harilkatzen saiatzen dira, baina, honda-
rrean, «irteera poetiko bat bilatzen dute, narratu ezinarekin 
aurrez aurre tupust egitean» (Prado Telles, 2008). Hala «ez dago 
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hari diegetiko bakar bat, narrazio guztiak lotzen dituena». Be-
raz, kasu!, ez zaitezte bide horretatik saia, alferrik izango da eta.

Bost liburu ditu liburuak, eta horietako bakoitzean bi ahots 
aldizkatzen dira kapituluetan zehar. Orotara, beraz, hamar ahots 
narratzaile ditugu, honelatsu antolatuak (erabil bedi laburpen 
hau gida gisa):

Lehen liburuan, «Usain eztiak, hildako eztiak», garerdiko 
funtzionario batek bere umezaroa kontatzen dio Iolanda izeneko 
bere «ohaide» gazteari. Horrekin batera, Polizia Politikoko 
(PIDE) kide ohi baten gorabeherak garantzen dira.

Bigarren liburuan, «Argonautak», Iolandaren aita Do-
mingosek hartzen du hitza, Afrikan meatzari-lanetan eginiko 
garaiak kontatzeko eta narrazioaren uneko eldarnioak (lurpean 
hegan egiteko tema) agertzeko. Gainerako kapituluetan, izeba 
Orquídea ageri da.

Hirugarren liburuan, «Txinara bidean», lehen liburuko 
funtzionario publikoaren osaben oroitzapenak dira kontagai. 
Narratzaile horiek bi dira: Jorge Valadas, Tavira-ko presonde-
gian hildako militarra, eta Fernando, aitak inozotzat izan arren 
Julietaren istorioaren berri duen bakarra.

Laugarren liburuan, «Zurekin bizitzea», Iolanda ageri zai-
gu, aurrenik, hizketan, funtzionarioaren ohaidea, ikusi dugunez. 
Eta, gero, Alfredoren mintzoa tartekatuko da, Iolandarenganako 
maiteminez betea.

Bosgarren liburuan, «Desiraren agerraldi haluzinatua», 
Julieta, funtzionarioaren ama, ageri da, eta, tartean-tartean, 
adineko andre bat, Julietaren familiaren auzokoa, minbiziak 
jota hil hurren dena.

Lekuak ere pertsonaiak dira liburuan, Richard Zenith-i 
(2001) kasu egitera: «Lekuak dira António Lobo Antunesen 
pertsonaiarik interesgarrienetako batzuk». Liburu honetan, 
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gertalekuak hara-hona dabiltza, denbora-aldaketekin batera-
tsu. Portugal osoa korritzen dute narrazioek, Galiziako mugan 
(Monção-n) hasi eta hegoaldean (Tavira-n) buka, Afrika hego-
ipar zeharkaturik (Johannesburg, Mozambike eta Aljeria). Hala 
ere, ekintza gehienak Lisboa inguruan gertatzen dira, batez ere 
pertsonaien umezaroko Benfican.

Denborak ere nahas-mahas ageri dira. Ahotsek, orainaldi 
batetik aritu arren, ez dute arrotz iragana: erretratuetako hi-
lak mintzo dira; ispiluak jolasten dira denborarekin; erlojuak 
erotzen; iraganeko gudaldien zaratak entzuten mendi aldetik; 
antzinako soldaduen zaldien astrapalaren durundiak iristen.

Itzulpen posibleetako bat

Aurrenik eta bat, argitu behar genuke euskarazko itzul-
pen honek portugesezko ne varietur edizioa izan duela oinarri 
(Antunes, 2010). Datua ez da, horratik, funsgabea, denera 296 
aldaketa egin baitziren edizio horretarako (Seixo, 2010).

Itzulpen hau itzulpen posibleetako bat besterik ez dela esan 
behar genuke (edo gogorarazi). Hori beti hala izaten den arren, 
oraingo honetan are nabarmenagoa da. Horretaz ohartzeko, esku 
artean erabili ditugun beste itzulpenei erreparatzea besterik ez 
dago. Ingelesezkoak bertakotu egiten du testua hango irakurleen 
ohitura eta moldeen arabera; frantsesa eta gaztelania, ordea, 
estuago lotzen zaizkio jatorrizkoari, hizkuntzok, jakina denez, 
hurrago baitaude portugesaren tipologiatik.

Irakurleak kontuan izan behar du, esaterako, jatorrizkoak ez 
dituen zenbait errazbide aurkituko dituela euskarazko testuan, 
nagusiki puntuazioan: puntu eta komak eta estilo zuzeneko 
komatxoak gureak dira, testua euskararen postpositibotasunera 
egokitzeko ezinbestekoak izan baitzaizkigu. Horixe izango zaio 
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harrigarriena, segurutik, aurretik Lobo Antunesen libururik 
irakurritakoari: aldaketa grafikoa. 

Argibideok amaiturik, lege onean, zenbait zor kitatu nahi 
nituzke. Batetik, liburuaren beste itzultzaileekin, urratutako 
bidea aiseago ibiltzekoa baita: Richard Zenith (Antunes, 2000), 
Geneviève Leibrich (Antunes, 1994) eta Mario Merlino (An-
tunes, 2009). Eta, bestetik, liburua zuregana iritsi aurretik, 
testua irakurtzeko eta oharrak egiteko lana hartu dutenekin: 
Itziar Bernaola, Jesus Mari Makazaga, Fernando Rey eta Xabier 
Olarra. Mila esker denoi.

Iñigo Roque Eguzkitza
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Sei urte izan arte, Iolanda, ez nuen amaren familia ezagutu, 
ezta gaztaina-saltzaileen urrina ere, iraileko haizeak, ardi eta 
akerrekin batera, Buraca-tik ekartzen zuena; han, animaliok, 
agure txapeldun batek eta hilen ahotsek xaxaturik, jauzika 
ibiltzen ziren galtzadan barrena hilerri zaharraren aldera. Gaur 
egun oraindik, maitea, ohean luze etzanda nagoela valiumak 
bere lana noiz egingo zain, udako arratsalde haiek berritzen 
zaizkit, freskura bila hilobi porrokatuzko auzo batean etzaten 
nintzenekoak: ehorzleku baten apaingarria igartzen dut hankan 
mingarri, lauzetako belarra entzuten dut izaretan, igeltsuzko 
serafin eta kristoak ikusten ditut eskuak urraturik mehatxuka; 
emakume kapeladun batek azak eta arbiak ereiten zituen al-
tzifreen sustraietan; antxumeen zintzarriak txilinka ari ziren 
irudirik gabeko kaperan, zeinetik bakarrik geratzen baitziren 
hiru horma kiskali eta aldare zati oihaldun bat, landareek har-
tua; eta nik ikusten nuen nola aitzinatzen zen gaua harlauzarik 
harlauza, santu-santen bedeinkazioak ilunpezko zirriborrotan 
gatzatu ahala. 

Baina atzo, esaterako, zure gorputzari besarkaturik nen-
goela sendagai errukitsuak oroimenaren izu-laborrietatik libratu 
zain, aspaldiko ilunabar bat etorri zitzaidan oroitera, berrogeita 
hamarrekoa edo berrogeita hamaikakoa: lorategiko parterreak 
freskuraz ureztaturik zeuden, Fernando jauna barruko elas-
tikotan ari zen gimnastika egiten balkoian, katu-nahaspila bat 
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zegoen sukaldeko patioan, eta ni murruaren gainean nengoen 
Monsanto-ko haizeñoei usain egiten eta monarkiko garaituen 
zaldiak entzuten mendian behera zetozela presondegiko zie-
getara bidean (Anita andreak, garai hartan ume izandakoak, 
kontatu zidanez).

Ez dakit zer dela eta, maitea, behin ere ez duzun deus jakin 
nahi izan nire ume-denboraz: neure buruaz hitz egiten dudan 
bakoitzean, besaburuak altxatzen dituzu, ahoa okertzen duzu, 
betazalak destainaz luzatzen zaizkizu, eta isekazko zimurrak 
agertzen ile horiaren marraren atzean, halako moldez non 
azkenean isiltzen bainaiz, lotsaturik, eta edontziak, platerak 
eta tresnak paratzen ditut mahaian bazkaritarako, zure izebak 
janaritegian eztul egin eta zure aitak telebistako botoiak era-
bili bitartean foiletoiaren nabarmenkerien bila. Eta oraindik, 
Iolanda, loak hartutakoan, zure aurpegiak, burkoan sarturik, 
behialako ohatzeko xalotasuna berreskuratzen du, lizeoaren 
kantoiko kafetegian, lehen aldiz, ikusi zintudanean bezalaxe, 
hain zuzen, tintaz zikinduriko zure atzamarrek eta zure ikasle-
koadernoek bozkario zentzugabe batez bete nindutenean, 

zu lokartutakoan eta zumarrena bezalako zuritasun txo-
ridun batek gure gela zeharkatutakoan, kartsu mintzatzen 
naiz zure trufarik jasan gabe; solastatzen naiz, zure gainetik 
hegan, zure esku-ahurrak bizirik gabe eta zure izterrak geldirik 
daudela, eta amaren familiarenera joan aurretik bizitoki izan 
nuen etxea sortzen da gauetik, ispiluaren akatsen batetik edo 
komodako tiraderatik aterata, non sitsen habiekin eta kobrezko 
eskutokiekin nahasirik baitugu bion arropa hilabete batzuetatik 
hona, noiztik eta zuk «Etorri» esan eta ni aterkia eta maleta 
maiztu bat harturik agertu nintzenetik Quinta do Jacinto-ko 
apartamentu txiki batean, Alcântara-n, adierazteko, baietz, zuk 
baino hogeita hamaika urte gehiago nuela baina funtzionario 
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izatea, Oliveira jauna, ez dela hain txarra ere eta, jakina, elek-
trizitatea, errenta eta ura ordainduko nituela.

Ene maitea, entzun. Beharbada ametsetan ulertuko nauzu; 
beharbada zure gorputza askatu egingo da niganako ironiatik 
eta maitatuko nau; beharbada zure betazalak, orain gozoak, ika-
ratuko dira, esaten badut nola irrikatzen dudan zuk ni ukitzea 
eta zuk niri zure gorputza ukitzen uztea; beharbada bermatuko 
da nigan zure sabeleko ile-mataza, eta belaunak zabalduko dira 
apur-apurka leize-biguntasun busti, leun, samur baten gainean, 
zeinak nire irritsa gatibatuko baitu nakarrezko tinkotasun 
batean. Udaz geroztik, ordea, ez ikusiarena egiten didazu, eta 
gustatuta zabiltza akneak jotako ikaskide bizarguri batekin, 
zeinak, gurera datorrenean Geografiako edo Matematikako 
zalantzen estakuruan, falangeak estutzen baitizkit hezurrak 
hausteraino, adeitasun krudelez. Urrutiko ahaide bat baizik ez 
naiz, txalekoa, gorbata eta ile urdina dituena, ezertarako ere 
gai ez dena, gai ez dena betaurrekorik gabe irakurtzeko, gai ez 
dena hogei metro lasterka egiteko takikardiak erasan gabe, gai 
ez dena, azken beltzean, mutiko pikortadun batekin lehiatzeko, 
zeren ni baino altuagoa da, ez dauka zilbotik, ez da burusoila, 
ez dauka hortzorderik; haren hemezortzi urteek garaitzen naute, 
eta gauaren zain geratzen naiz, tarantula bat bezain geldirik, 
zeren eta orduan, zure gorputza, hortzetako pastaz eta lurrin 
merkez gatz-ozpindurik, kuzkurtzen denean lastairan egoki-
tzeko, bularraren kadentzia isilkako bihurtzen denean ontziena 
bezala, zure ezpainek, loaren amorruak hartaraturik, niretzat ez 
den musu bat haizeratzen dute; gauaren zain geratzen naiz, eta 
ilunpeen dentsitatea neurtzen dut hormaren bestaldeko zure 
aitaren loezinarekin eta zure izebaren bronkitisarekin, eta utzi-
tako kapituluan hasten dut nire istorioa: itzultzen naiz, Iolanda, 
nire amaren familia ezagutu aurretik bizitoki izan nuen etxera, 
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hango hamaika korridoreetara, hango hamaika zokondoetara, 
hango hamaika gordelekuetara, etxera, etxera,

etxera, Jainko laztana, itsaslabar gaineko itsas enaraz eta 
ozeanoko lurrunez setiatutako etxera; han dira haizeak zafratu-
tako atetzar eta errezel zirtzilduak, fatxadako Hotel Central-aren 
iragarki erdizirkularra eta polizia sekretuko hirurak, zeinek, beti 
beltzez jantzirik, naziek bezala besoa altxaturik agur egin eta, 
egongelatxoan, goizeko malta edaten baitzuten.

Eta hurrena ekinokzioez oroitzen naiz, nola galarazten zie-
ten bidea buztanikarei, haiek kristaletan, balkoien edergailuetan 
edo sinusitisaren logalean pausaturik zeudela; oroitzen naiz 
pentsioaren aurreko plazatxoak astintzen zituen denboraleaz, 
hango zaharki-denda argi gabeaz, erakusleihoetan haizemaile 
espainiarrak eta buda adabatuak zituen hartaz; eta oroitzen 
naiz mekanikari albinoaren garajeaz, zeinak motorren sabeletan 
narras konpontzen baitzituen autoak udan. Mozoloak pilatzen 
ziren, Iolanda, nire gelatxoko leihoan; gelaxka sukaldariaren lo-
tokiari atxikita zegoen, ohearen oinean pixontzi bat neukan, eta 
ur-jario etengabe bat zegoen isurbidean; eta hoteleko biztanleak 
gu biok, amabitxi eta polizia sekretuko hirurak ginen, beste 
inor ez, nahiz eta, uztaila iristean, hondartzatik hondakinak 
bildu, bero garratz batek lasaitu olatuak, eta sukaldaria eta atsoa 
berehala txandaka aritu atarian, galtzorratzak altzoan, ustez eta 
mirarizko taxilari batek amerikar unatu batzuk lehorreratuko zi-
tuela pinuen larritasunak eta tapizeriako malgukiek leherturik.

Gogoan hartzen baditut, ene maitea, herrixkako txalet 
eroriak, dozena erdi, jaberik gabeak, non armiarmek abando-
nua harilkatzen baitzuten, orekan itsaslabarren eta hegaztien 
karraken gainean, eta alderatzen baditut Alcântarako apar-
tamentu honekin, zeina hurbil baitago trenaren pasagunetik 
eta Tajoko ontzietatik (burkoaren azaletik hurbil igarotzen 
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zaizkigu halakoak izurdez koroaturik), orduan nire hankek, 
oharkabean, zure belaunen konkabotasuna bilatzen dute, eta 
bularra zure saihetsen kontra estutzen dut babesa galdatuz, 
eta galdeak estonatzen nau, barregarria iruditzen zaidalako 
berrogeita bederatzi urteko gizon batek hemezortziko neskatila 
batengan laguntza bilatzea, zeren hura goiaingeru motordun 
eta larruzko jakaz jantziekin dabil ametsetan, eta haiek azelera-
tzen dute agure kaltegabe honi aurrea hartzeko, hura lotsaz eta 
ezustez durduzaturik utzirik. Hala ere, Iolanda, ez ezazu pentsa 
nire bizitza atsegina ez zenik Ericeira aldeko herrixka hartan, 
non itzurbiderik gabeko atsekabezko malkoak baitzerizkien 
eukaliptoei tantaka: atsegina zen bizitza. Sukaldaria, ziatikak 
lastairan sufrimendu erdiragarritan hilduratzen ez zuenean, 
kartatan aritzen zen nirekin galdara hondatuaren gelan, polizia 
sekretukoek zoruko oholak ikararazten zituzten bitartean gure 
buruen gainean, torturak eta kartzelaldiak gordeka bilbatuz. 
Udazkeneko goizalde batzuetan baretu egiten ziren itsasoa eta 
haizea, eta hareazko lerro bat begiztatzen zen, gero olanaz, jaki-
otzaraz, sandalia-piramidez eta familia txabusinadunez beteko 
zena. Mimosak haitzetatik sortzen ziren, eta txaletetan behialako 
biztanleen kandelak dardaraka egoten ziren, harik eta autobus 
txiki batek udatiarrak ttar-ttar Lisboara eramaten zituen arte; 
uhinek hondartza irentsi ahala, ekaitz-hodeiek estaltzen zuten 
zerua, zeinek kaio karrankarizko ertzak baitzituzten haitzetan; 
adaburuek txoka erozko saldoak askatzen zituzten, eta amabi-
txik, ekaitzaren ardurarik gabe puntua egiten, amerikar xele-
breekin egiten zuen amets, zeinek sandaliak eta panama kapelak 
baitzeramatzaten tropikoetara espedizioan balihoaz bezala. 

Tren batek gaua zeharkatu zuen Ceuta etorbideko kale-
argiekiko perpendikularrean eta ibaiarekiko paraleloan; ibaia 
biltegiz, gabarraz, garabiz, txirrikaz, edukiontziz eta zama-
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ibilgailuz inguraturik zegoen, zain noiz agertuko oskorriko 
berbena-belarra eta Tajorantz oinez joaten diren beharginak, 
Eguzkiaren ikaran hautematen zailak diren horiek.

Trena, ene maitea, Estoril edo Cascais aldera abiatu zen 
(bizi garen lekutik urrunean begiztatzen ditut albatrosek atza-
parretan daramatzaten herriak eta itsasontziak), eta Quinta do 
Jacintoko gure lehen solairua dardaratu zen, bat-batean bielazko 
zurrunbilo batek urratuko balu bezala; apalategietan buztinezko 
hartzak eta beirazko elefanteak, oihalezko pailazoak eta Wagner 
kromatua dantzarazi zituen astinaldiak, eta kutxatxo esmalta-
tua erorarazi komodatik lurrera, eta harekin batera eraztunak, 
eskumuturrekoak eta zilar faltsuzko belarritakoak, zeinak Ga-
bonetan, ordainsari bikoitzetik dirurik geratzen bazait, opari 
egiten baitizkizut. Trenak Estoril aldera hartu zuen, kanpaiak 
joka eta bonbillak ñirñirka ari ziren bitartean; Alcântarako 
etxebizitzak nahasi zituen, eta zu ametsetan itzulikatu zinen, 
lo egiteari utzi gabe, nigana biratzeraino ume-intziri batean. 
Zure orkatilak nireen kontra estutu ziren, eta nire ahoa hitz 
egiteari utzi gabe hurbildu zen isilka, ezkutuan, tentuz zurera: 
usain egiten nizun arnasa, usain egiten ilea, usain egiten lepoa, 
usain egiten nizkizun gerriko izurrak, sabeleko izurrak, eta, 
zure pubisa laztantzekotan, zure ekaiaren ukitua igartzekotan 
nintzela, katuak, nire bozkarioaren frenesiak izuturik, burusi-
tik jauzi egin zuen eta lanparatik eseki zen; ondorioz, pantaila 
desegin zen, eta logelako altzariak lipar batez argiztatu ziren. 
Eta bat-batean zure ukalondoak harrotu ziren, gorputza higitu 
zen, aldakak eta sorbaldak, tiranteetatik askaturik, biratuz, 
eta bakarrik geratu nintzen atsekabeak mamurtzen, Linha-ko 
estoldez, hondartzez eta txalupetara lauoinka zihoazen zalgur-
diez beterik, ene maitea, ibaiko uhinez beterik, eskuak otoitz-
jarreran elkartuta, zure ipurmamirik ezean.
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Amaren familia ezagutu aurretik bizileku izan nuen pen-
tsioan, ene maitea, ez zegoen katurik: hezeegia zen, haizetsuegia, 
hitsegia; atzealdeko lursailean lainoak, kanaberazko hesiak eta 
hontza hiratuak zeuden; abiatzen eta iristen ziren uhinek gelak 
inarrosten zituzten aparrezko zirimolatan. Hala, katuak, nahiz 
eta sukaldaria haiek itsas aingiraz beteriko ontziekin limurtzen 
ahalegindu, aienatu egiten ziren eukaliptoen artetik, itsasoko 
nahasmenduaren eta lema zatiei eutsitako marinelen hilotzen 
ikaraz, zeren gorpuek armairuetatik begiratzen baitziguten 
kapela-kaxen artetik. 

Ez zegoen katurik, baina bagenuen bele bat, hego zorro-
tzekoa eta ontziko mutilen kulunkaduna, latitudeen berri ema-
ten ziena polizia sekretukoei, haiek beldur baitziren okerreko 
maniobraren batek hotela haitzen kontra jaurtiko eta balkoien 
azpian zulo bat ezinbestez zabalduko ote zuen. Gero, goizean, 
belea balantzaka ibiltzen zen beheko solairuko aginte-zubian, 
egiaztatu nahirik derrota zehatza zen edo ba ote zebilen etsaien 
gudu-ontzirik, eta hark oihu egin zuen

–Dena ababorrera, askatu txalupak
horretan, atondoa ikuskatzean, amabitxirekin tupust egin 

zuen, lurrean ahuspez zegoela galtzorratza eskuan.
Jakina, Iolanda, entzun egin nuen komodoroaren orroa, 

baina nire ametsaren barruan, istorio baten parte balitz bezala, 
non ninfa aldra batek atzetik segitzen baitzidan alorreko zido-
rretan barrena (jainkosa potoloak, arrosakarak, tunikadunak, ko-
rridoreko oleografia txikietakoak, baso batean eta erreka batean 
korapilatuak), eta, sukaldaria ohera deitzera etorri zitzaidanean 
ere, haren ahotsak lehenengotan zuhaixken krasken antza zuen, 
kosta egin zitzaion egiantza hartzea metamorfosi baten bidez, 
nahiz nire enborrak itxuraz lagun egiten zion antzaldatze horri, 
ornoen murmurio batekin luzatuz eta uzkurtuz. 
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Kontua da, ordea, eskailerak jaistean, leiho irekietan 
berandututako kaioek gogaiturik, beleari entzun niola etsian 
galdetuz:

–Non daude igeri-jakak, mutiko?
eta laster polizia sekretukoekin topo egin nuen, bilera bat 

egiten ari zirela, oharrak jasotzen, haizea fusilatzeko edo hodeiak 
atxilotzeko prest, inoren aginduei jarraitu gabe, zuhaitzen firfi-
rak edo mahaien kraskek emandakoak ez baziren.

Oroitzen naiz, umetako gomutetan bezain argi, plazako 
etxeez haraindiko pinuen adaburuez, bidea ixten ziguten 
atxaparrez eta eukaliptoez, eta pentsioaren sarrerako Guarda-
ren jeepaz, non soldadu fusildun bat egoten baitzen erretzen. 
Atarian, kaporalak, ni jaio aurretik sukaldariari gortea egiten 
ibilia hura, eta beste soldadu ezezagun batek, biak azpantar eta 
kartutxo-zorroak soinean eta txano militarra eskuan, so egiten 
zioten amabitxiri hura mugitzen ausartu gabe, otoizka telefono 
biraderadunak funtziona zezan Mafra-ko medikuari hots egite-
ko, zeinak txitean-pitean kokotsetik heldurik txotx kotoidun 
beldurgarri batekin sendatzen baitzizkidan anginak. Albinoa 
alderrai zebilen euripean, jakin-minez, bere txerrikume-betileak 
zerura altxaturik,

eta medikua, Iolanda, bazkalondoan iritsi zen, zoritxarrak 
usnatuz, gomazko zira bat eta bakailao-arrantzaleen botak 
jantzita, algetan txioka ari ziren itsas papagaien arrasto batek 
apainduta. Belea ordurako baketuago zegoen, olatuen bes-
taldeko pinuak txistuka ari ziren arren, eta atzera egin zuen 
lehen solairuko eskaileretara, noniozko kalkuluak murduskatu 
bitartean. Kaporalak hatz txikiarekin seinalatu zion amabitxi, 
eta sendagile bekain-prestua makurtu zen hura aztertzeko, eta 
agindu zion

–Eztul egin
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eta estetoskopio bat atera zuen, tutu amaigabekoa, bil-bil 
egina zegoena gabardinako sakela azkengabean.

–Ez du eztulik egiten, ea hilik dagoen
erabaki zuen lauso, denboraleak silabak sakabanatu ahala 

lorategiko akaziaren hostoak jotzean (akazia zainezko anatomia 
bat besterik ez zen, urak, haizeak eta adarretan gurutziltza-
turiko usapalek hautsia). Sukaldaria betazala igurzten ari zen 
mantalaren izkinarekin, eta kaporala irmo jarri zen begirunez. 
Soldaduak, horman bermaturik, hortzordeak agerian zituen 
hilari begira: hura eta biok ginen, itxura batean, pentsioan 
artean gorpurik ikusi gabeko bakarrak, eta nik ikusi dudan 
bigarrena, handik urte askora, treneko orratzain bat izan zen, 
Beira Baixa-ko burdinbidean, zeinak trena besarkatu baitzuen 
lankide bat eta biok zerbitzuan geundela. Oroitzen naiz, ene 
maitea, nola zetzan suizida trebesen arteko legarretan eta nola 
txunditu nintzen haren aurpegi hamarrazkarik gabea eta haren 
hazpegien bakea eta patxada ikustean: uste dut orduantxe kendu 
niela beldurra gripeei.

Ohetik jaikita, errezelak altxatzen ditut apur bat, eta Al-
cântarako argiak hedatzen dira kaietaraino eta Tajoraino, zeina 
aparretan arrantzan ari diren potinez beterik baitago. Gaueko 
une honetan, ilunabarra egunsentia bezain urrun eta hurbil da-
goela, ez dabil inor plazatxoan, eta semaforoak gorritik berdera 
pasatzen dira itzalei bide emateko. Martxoko behe-lainoak erai-
kinak itxuraldatzen ditu, egunez ez duten handientzaz blaituz, 
eta, horretaz pentsatzen dudanean, Iolanda, gelako isiltasunak 
izutzen nau kezka ulergaitzekin; antzekoak dira kezka horiek 
eta harako haiek, erasan zidatenak Mafrako medikuari entzun 
nionean nola argitzen zuen, estetoskopio eskerga gorde bitar-
tean, kaporalaren mesfidantza.
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–Erraza da, adiskidea: kasurik egiten ez badu, bereak 
egin du; bala-zulorik ez dagoenez, deitu Ericeirako apaizari, 
eta bakea.

Hala, ene maitea, arratsalde hartan bertan edo hurrengoan 
edo hurrengoan (berrogeiak betez geroztik, arazoak ditut giltzu-
rrunekin eta datekin), herrixkan euria goian behean ari zuela eta 
euriteak hesi zati bat eraitsi bitartean, ileko artesia atera zidaten, 
gorbata beltz bat ipini eta elizara eraman ninduten Guardaren 
jeepean, bidaia beldurgarri batean: tximistek zedroak eta intxau-
rrak argiztatzen zituzten, paseko hegaztiak hasperenka ari ziren 
zumezko matazetan, eta ahotzar iletsuko txakurrak, trumoiek 
ikaraturik, ihesi zihoazen zaunka lokatzezko bidezidor eta po-
txingoetan barrena. Emigranteen etxeak zurrunbilotan agertzen, 
eta lurrean barneratzen ziren. Ez naiz inoiz itzuli Ericeirara 
harrezkero, baina, Portugalen dena katigatzen eta airean esekita 
geratzen denez (ni izan ezik, zahartzen ari bainaiz), seguruena ez 
zen deus aldatuko ordutik hona; Alcântarak, esaterako, mila urte 
iraungo du orain ikusten dudan bezala, goizeko hirurak direla 
nire eskumuturreko erlojuan: lantegiz eta garajez beteriko auzo 
bat, batez ere orubeetan, eta hazkundearen desordena, latza eta 
tunel-durundikoa, asfaltotik atalaseraino.

Eta hemen, Alcântaran, gaueko une honetan, zuk, zure 
aitak eta zure izebak lo egiten duzuen bitartean behartsuen ohe 
kaxkarretan, hemen, gogora datozkit salako gauzakien gustu 
eskasa eta hormako hezetasunezko uhartediak, beste tren bat 
Estorilera edo Cais do Sodré-ra abiatu zain nagoela; oroitzen 
naiz elizako krespoiez, elizaren muinoaz, zeina iparrari buru 
egiten zioten sastraka eta sagarrondoz estalita baitzegoen, 
ehorztetxeko santu-santen panelez eta adreiluetako arrakala 
batez, zeinetik neguko itsasoa sartzen baitzen eta Ericeirako 
tximiniak ikusten baitziren uretara trumilka jausten. Elizan 
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baziren kobrezko kristo bat, gurutzeari josia txorrota-ertzeko 
tanta bat balitz bezala, jantzien hondarrak tailuetako apainga-
rrietan, polizia sekretukoak jarleku luzean, zozo bat, euritik 
gorderik habe batean atseden hartzen ari zena, eta sakristau 
bat, bere tukan-begiak keinatzen zizkiguna. Segurutik, orain 
pentsioan inor bizi ez dela, dozenaka taxi etorriko dira Sintra-
tik, argiak pizturik, pinudien anabasan barrena, eta ehun urteko 
amerikarrez osaturiko taldeak utziko dituzte hotelean, hotzak 
hilik, papar zabalekiko soinekoak eta tenperatura polarra dire-
la eta. Gelak maletaz eta kutxaz beteko dira; lohi kirastu bat 
egongo da bidetetan; makilak estropezuka ibiliko dira, gora eta 
behera, eskaileretan; sarrailak bortxatuko dituzte herdoilezko 
kirrinka batean; sotoko galdara konponduko zuen baten batek, 
eta nagikeria duodenal batean ariko da jardunean; mailukada 
bortitzek txikituko dute goiko solairua, eta beleak, zaratek 
gogaiturik, itsasoko hitzak botako ditu karranka sukaldeko 
baldosetan. Beharbada itsasaldiak mehaka bat agerira ekarriko 
du haitzen artetik; beharbada argi makur batek piztuko ditu 
sahatsak eta loreontzietako magnoliak; beharbada ontziak 
egongo dira hodeiertzean, petrolio-ontziak, korbetak, ontzi 
mastadunak Quinta do Jacinto-ko Zortzigarren Kalearen aldera 
irristatzen. Tronutxo herren batean jesarrita nengoela, inguruan 
zer gertatzen ari zen ulertu gabe, zeren zortzi urte izan arte 
munduak ukatu baitzizkidan bere sekretuak, andre bat agertu 
zen, eta egunaren hondarrean berekin eraman ninduen, nire 
arropa, sukaldariaren laguntzaz, sotoko zakarretatik ostutako 
marinel-zakuto batean sartu ondoren.

Sareta jaisten ari naizelarik, trena hurbildu da, eta ibaiko 
publizitate-panelak, ezpelak, fanalak eta kale-argiak ikaraka 
hasi dira, eta logela mehetu da esperantzarik gabeko ilunpee-
tan; ohera iritsi naiz urrats zuhurrekin, altzariaren kantoiekin 
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minik ez hartzeko, eta, zure ondoan etzan naizenean, oheburua 
lokatu da, lastaira beheratzen, eta zure gorputza hasperenka 
dabil zedrozko urrumatan. Ordu horretan, Iolanda, mentura-
tzen naiz esatera maite zaitudala, ausartzen naiz zure besaburu 
baten arkua laztantzen, ahoa aurreratzen dut mihiaren puntan 
zure biloen luma-gustua dastatzeko. Valiumak keinuak zimeldu 
dizkit, eta ideiak moteldu oroimena geldiarazi gabe; apirila da, 
eta zuregana inguratzekotan naiz, lehen aldiz aurkitu zintudan 
kafetegian; oroitzen naiz lehen aldi hartan bi ikaskiderekin 
erasian eta irriz ari zinela, marrubi-irabiaki batzuen aurrean 
txingoma murtxikatzen, eta galdetu nizula ea eser nintekeen 
zure mahaira hotzerirako limoi-infusioarekin. Eta hala egon 
nintzen ordubetez, nahasirik eta antsiaturik, eta, bitartean, zuek 
aktoreen argazkiak erakusten zenizkioten elkarri, maiteminduez 
eta azazkaletako esmalteaz eztabaidatzen zenuten, bezperako 
Filosofia-azterketaren kontra protesta egiten zenuten, eta ile 
kizkurreko eta bibote eta zapata puntaduneko gizon beltzaran 
batekin guztiz interesaturik zeundeten, zeina kafea hartzen ari 
baitzen kirol-egunkari baten orriak pasatu bitartean. 
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