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HITZAURREA

Mercè rodoreda i GurGuí (Bartzelona, 1908 - Girona, 1983) 
XX. mendeko literatura katalaneko idazlerik ezagunenetako 
bat da bai Katalunian bai Kataluniatik kanpo ere: haren 
obra hogeita hamar hizkuntzatara itzulia izan da. Rodoredak 
Espainiako Bigarren Errepublikaren garaian (1931-1939) 
ezagutarazi zuen bere burua idazle gisa, kultura katalanaren 
normalizazio eta modernizazio prozesuan buru-belarri 
murgilduta zegoela. Espainiako Gerra Zibilaren bukaeran, 
erbestera jo zuen. Genevan bizi zela ondu zuen bere obra 
nagusia, hirurogeiko hamarkadan. Literatur genero guztiak 
landu zituen, baina ipuingintzan eta eleberrigintzan gailendu 
zen batez ere. Harenak dira, besteak beste: Aloma (1938), 
Diamantearen plaza (1962, Maite Gonzalez Esnalek euskaratua), 
El carrer de les Camèlies (1966), Jardí vora el mar (1967), Ispilu 
hautsia (1974), Quanta, quanta guerra… (1980), La mort i la 
primavera (1986) eta Isabel i Maria (1991).

Mercè Rodoreda Bartzelonan jaio zen 1908ko urriaren 
10ean, literatura eta antzerkirako zaletasuna zuen familia 
baten altzoan. Bere bizitzako lehen hogeita hamar urteetan 
Sant Gervasi auzoan bizi izan zen, lorategia zuen etxe batean. 
Hiru urtez baino ez zen joan eskolara, 1915etik 1917era 
bitartean. Aitona gaixoturik, hura zaintzeaz arduratu behar 
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izan zuen. Aitona hark, Pere Gurguík, eragin handia izan zuen 
Rodoreda haurraren bizitzan, loreekiko zaletasuna eta katalan 
hizkuntzarekiko interesa piztu baitzizkion, bai eta sentimendu 
katalanista sakon bat txertatu ere. 

1928an, hogei urte zituela, txikitandik idealizatua izan 
zuen Joan Gurguí osaba indianoarekin ezkondu zen Rodoreda. 
Hurrengo urtean haren seme bakarra jaio zen, Jordi Gurguí i 
Rodoreda. Garaitsu hartan hasi zen idazketan trebatzen, ordu 
arte afizio baino ez zuena ofizio bihurtzeko −eta hartara men-
dekotasun ekonomikotik askatzeko− asmoz. 1931n eskolak 
hartzen hasi zen Delfí Dalmau pedagogo eta hizkuntzalariaren 
Lizeoan, ortografia eta gramatika katalana ikasteko, eta irakasle 
hark bultzaturik egin zuen, handik laster, kultur mundurako 
sarbidea. Hurrengo urteetan (1932-1936) lau eleberri idatzi zi-
tuen erreskadan, gerora lauak arbuiatu bazituen ere, eta hainbat 
idazleren ezagutza egin zuen: Francesc Trabal, Joan Oliver, Joan 
Prat (ezizenez, Armand Obiols). 

1937an, altxamendu faxistaren ondoren, Generalitateko 
Propaganda Komisariotzan aritu zen lanean, testu-zuzentzaile 
gisa. Urte hartan bertan, senarrarengandik banandu zen. 1938. 
urtean bere bosgarren eleberria argitaratu zuen: Aloma, 1937ko 
Crexells saria irabazitakoa. Hura da garai hartatik salbatu 
zuen eleberri bakarra, nahiz eta goitik behera berridatzi zuen 
aurrerago, 1967tik 1968ra bitartean, bere obra osoen argi-
talpen baterako. Liburuak, neska bakarti eta idealista baten 
eta haren ezkon-anaiaren arteko maitasun istorioak, arrakasta 
handia izateaz gain, kritikaren aho bateko onespena jaso zuen. 
1938an, bestalde, PEN klubaren nazioarteko kongresuan hartu 
zuen parte Pragan, Kataluniako ordezkari gisa, Francesc Trabal 
idazlearekin batera.
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1939ko urtarrilaren 29an, erbestera abiatu zen, semea 
amonarekin utzita. Tolosatik eta Parisetik igaro ondoren, 
Roissy-en-Brie herrian jarri zen bizitzen beste zenbait inte-
lektualekin batera. Han Armand Obiolsekin hasi zen harre-
manetan. Bigarren Mundu Gerra hastean, Llemotgesera eta 
Bordelera joan zen ihesi. Bizimodua ateratzeko lana gogor egin 
behar izan zuen urte haietan Rodoredak jostun gisa, baina, 
hala ere, ahal zuenean, idazten jarraitu zuen: ipuinak, poemak, 
antzerki-lanak.

1946an Parisera itzuli, eta “Revista de Catalunya” hi-
labetekarirako hasi zen lanean, Obiolsen zuzendaritzapean. 
Hurrengo urteetan, osasun arazoak tarteko, besteak beste, 
ez zuen hedadura handiko lanetan hasteko modurik izan, eta 
ipuinak eta batez ere poemak idatzi zituen. Hala, Katalan 
Hizkuntzaren Lore Jokoetan sariak irabazi zituen hiru urtean 
segidan, 1947tik 1949ra. Bien bitartean, Pariseko urte ho-
rietan, bere beste zaletasunetako bat, margolaritza, lantzeko 
aukera izan zuen. 

1954an Genevara joan zen bizitzera, Obiolsek lanpostu 
bat lortu zuelako UNESCOn itzultzaile gisa, eta han, idazke-
tarako behar zituen gutxieneko baldintzak eskuraturik (bakar-
dadea, denbora eta egonkortasun ekonomikoa), buru-belarri 
hasi zen lanean: Jardí vora el mar (1959, 1967an argitaratua), 
Diamantearen plaza (1960, 1962an argitaratua), La mort i la 
primavera (1961, hil ondoren argitaratua)… Obra horiek ez 
zuten arrakastarik izan aurkeztu ziren sarietan, baina nolabai-
teko jarraitutasuna eman zioten urte luzetan etenda egona zen 
Rodoredaren eleberrigintzari. Ustez merezi zuen aitorpena jaso 
ez izana kolpe gogorra izan zen Rodoredarentzat, baina ez zuen 
etsi, eta lanean jarraitu zuen etengabe, idaztea betebehartzat 
hartuta. Diamantearen plaza gaur egun ospetsuak berak ere, 
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denborarekin literatura katalaneko eleberririk arrakastatsue-
netako bat bilakatu zenak, huts egin zuen sariketan, baina 
epaimahaiko kide batzuen interesa pizturik, Joan Sales idazle 
eta editorearen eskuetara iritsi zen, eta hark, lanak liluraturik, 
berehala argitaratu zuen urte batzuk lehenago sortua zuen 
Club Editor argitaletxean. Harrezkero Joan Salesek eta Rodo-
redak gutun truke oparoa eduki zuten. Rodoredak argitaratu 
zuen hurrengo eleberriak, berriz, El carrer de les Camèlies (1966) 
izenburukoak, hiru sari irabazi zituen baten ordez: 1966ko 
Sant Jordi saria, 1967ko Kritikaren saria, eta 1969ko Ramon 
Llull saria. 1967an beste narrazio bilduma bat apailatu eta 
argitaratu zuen: La meva Cristina i altres contes.

1971n, Armand Obiolsen heriotzarekin, Rodoreda inoiz 
baino bakarrikago sentitu zen erbestaldian. Kataluniara bizitze-
ra itzulirik, gerra ondorengo Bartzelonak jada ez zuen betetzen 
eta Romanyà de la Selva herrixkan hartu zuen egoitza, Les 
Gavarres mendigunearen erdian. Han, Genevan aspaldi idazten 
hasia zen Ispilu hautsia eleberriaren idazketa burutzeaz gainera 
(1974), ipuin bilduma bat argitaratu zuen, Semblava de seda i 
altres contes (1978), gerra garaitik Obiolsen heriotza arteraino 
idatzitako narrazioekin osatua, eta beste narrazio liburu eta 
eleberri bana idatzi zituen: Viatges i flors eta Quanta, quanta 
guerra… hurrenez hurren, 1980an argitaratuak biak. 1980an 
bertan Kataluniako Generalitatearen aitorpena jaso zuen, Ka-
taluniako Letren Ohorezko Saria eman ziotelarik. Bizitzako 
azken urteak irakurtzen eta etxeko lorategiko loreak zaintzen 
eman zituen: “Diamantearen plaza urrun dago nigandik. Une 
honetan, lorategia da nire kezka” idatzi zuen 1982an, eleberri 
haren edizio berri baterako hitzaurrean. 1983ko apirilaren 13an 
hil zen, Gironan, minbiziak jota.
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Genevan bizi zela, Rodoredak hats luzeko eta hedadura 
handiko lan bati ekiteko gogoa zuen, goi mailako familia baten 
bizipenetan oinarritutako eleberri bat: “Familia bat, etxe abando-
natu bat, hondamenezko lorategi bat… Hori guztia edukiko zuen 
eleberri bat egiteko gogoa nuen”. Asmo hura gorpuztu bitartean, 
ordea, egitura sinpleagoko beste eleberri batzuek hartu zioten 
aurrea ideia hari: Jardí vora el mar, Diamantearen plaza, La mort i 
la primavera, El carrer de les Camèlies… Eta liburu haietan lanean 
ari zela, artean ez izenburu gogobetekorik ez nondik norako ja-
kinik ez zuen proiektu handirako ideiak bururatzen zitzaizkion 
tarteka-marteka: orain pertsonaia bat, orain kapitulu bat. 

Eleberria errealitatearen ispilu baldin bada (liburuari 
hasiera ematen dion XIX. mendeko aiputik ondoriozta daite-
keenez: “Un Roman: c’est un miroir qu’on promène le long du 
chemin”), Rodoredaren bidean zeharreko ispilua ispilu hautsi 
bat zen, errealitatea, Rodoredarentzat, ez baitzen bakarra, uga-
ria baizik, errealitate zati desberdinez osatua. Horregatik ere 
eleberri honetako pertsonaia ugariak haiei buruzko ikuspegi 
desberdinez taxutzen dira, ikuspegiok ispilu hautsi bateko 
zatiak bailiren. Behin izenburua erabakita −eta, izenburua-
rekin batera, eleberriaren funtsa eta nondik norakoa−, Mercè 
Rodoreda buru-belarri murgildu zen eleberriaren idazketan.

Ispilu hautsia, Mercè Rodoredaren eleberri luze eta kon-
plexuena, familia bateko hiru belaunaldiren historia da, Valldau-
ra-Farriols familiaren sorrera, goraldi eta gainbeherarena, hain 
zuzen, eta toki eta denbora jakin batean gertatzen da: Bartze-
lonan, XIX. mendearen bukaeratik Gerra Zibilaren ondorengo 
urteak arte. Toki nabarmena dute bertan Rodoredak bere obran 
zehar hamaika aldiz tratatu dituen gaiak eta kezkak: haurtzaroko 
paradisu galdua, familia barruko giro itogarria, nahi gabeko 
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amatasuna, maitasunaren eta batez ere ezkon bizitzaren ezina, lo-
reen unibertsoa, gerraren hondamena, gizakiaren bakardadea…; 
bai eta, modu lausoagoan bada ere, idazlearen beraren interes 
intelektualak ere: literatura, pintura, musika… Aldi berean, 
Ispilu hautsia, denboraren halabeharrezko joanak, arian-arian, 
pertsonengan eta gauzengan eragiten duen hondamendia du 
gogoetagai: denborak dena suntsitzen du eta oroimena −sobera 
mitifikatua askotan− da haren kontra dugun antidoto bakarra. 

Tradizio literario askotatik edaten duen eleberria da Is-
pilu hautsia eta era askotara sailkatu daiteke, nondik eta nola 
begiratzen zaion, zer nabarmendu edo azpimarratu nahi den. 
Batetik, eleberriak folletoi itxurako kontakizun errealista bat du 
oinarri (isilpeko maitasunak, ezkontzaz kanpoko seme-alabak, 
suizidioa…), ez ordea hartan atsegin hartzeko, baizik eta, har-
tatik abiatuta, pertsonaien barne bizitzan sakontzeko eta haien 
sentimenduak (tristura, beldurra, larridurazkoak gehienetan, 
bozkariozkoak inoiz) agerian jartzeko; eleberri psikologikoa 
da, beraz, alde horretatik. Bestetik, istorioan aurrera egin ahala, 
eleberrian nagusi den errealismoari, literatura fantastikoaren 
ezaugarriak gehitzen zaizkio: mundu onirikoa, naturaz gain-
diko gertaerak… Baina, oroz gain eta batez ere, Ispilu hautsia 
eleberri barrenkoi eta poetikoa da, bere idazkera adierazkor, 
iradokitzaile eta bihotz-hunkigarriagatik, eta musikaltasunez 
betea eta sinbolismoz josia dagoelako.

Hirurogeiko hamarkadako eleberrien aldean (lehen pertso-
nako narrazioak, egitura lineal eta idazkera kolokialekoak), Ispilu 
hautsia-k egitura konplexua du (hiru ataletan banatua dago eta 
kapitulu itxiak ditu, narrazio edo hitz lauzko poema indepen-
denteak balira bezalakoak), oso idazkera landua eta zaindua du, 
hirugarren pertsonan egindako narrazioa da nagusi (zehar estilo 
librea ere maiz erabilia da, obrari oro har darion anbiguotasuna 
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areagotuz), eta pertsonaiak asko dira (bai goi jatorrikoak bai 
neskameak lehen aldiz agertzen dira Rodoredaren lan batean). 
Horien artean, Rodoredaren lan guztietan bezala, nabarmen-
tzekoak dira emakumezkoak (familiako ama-lehen Teresa 
Valldaura, alaba Sofia, biloba Maria, Maria, etxeko neskameen 
buru egiten duena…), indar handikoak denak; gizonezko per-
tsonaiak, berriz, emakumezkoak baino askoz lausoago azaltzen 
zaizkigu, distirarik gabe, grisak. Azkenik, ezin aipatu gabe utzi 
eleberriko gertaleku nagusiak, hau da, familiaren etxea −gaztelu 
itxurako etxe bakartu bat− eta hura inguratzen duen parkea, 
haiek baitira, hezur-haragizko pertsonaiekin batera, eleberriko 
protagonista behinenak, eta horregatik baitute, benetako izaki 
bizidunak bailiran, familiaren bilakaera eta bukaera bera.

 
Bukatzeko, ez ditut aipatu gabe utzi nahi itzulpen lan 

honetan modu batera edo bestera lagundu didaten pertsonak: 
Rosettako lagunak, Arantzazu Royo, Eva Casasús, Valentin 
Olaetxea, Xabier Olarra eta anaia Mikel. Mila esker denei. 

Antton Olano Irurtia
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LEHEN ATALA

I honour you, Eliza, for
keeping secret some things.
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I

(BiTxi BalioTsu BaT)

Vicençek zaldi-koTxera iGoTzen lagundu zion Nicolau jaunari. 
«Bai, jauna, zure esanetara». Gero, Teresa andrea igo zen. Beti 
egiten zuten horrela, lehendabizi Nicolau jauna igotzen zen, 
eta gero Teresa andrea, zaldi-kotxetik jaisteko orduan bien 
artean eutsi behar baitzioten etxeko jaunari. Maniobra zaila zen, 
eta Nicolau jauna begirune eta arreta handiz zaindu beharra 
zegoen. Fontanella kaletik sartu, eta, Aingeruaren Portalearen 
parean, eskuinera jo zuten. Zaldiak trostan zebiltzan, eta 
gurpilak, beltzak eta gorriak, bernizatu berriak, arin-arin 
zihoazen biraka Gracia pasealekuan gora. Nicolau jaunak 
mundu guztiari esaten zion Vicenç oso gizon baliagarria zela, 
hura gabe saldu egingo zuela berlina, ez zelako beste ezein 
kotxezainez fidatuko. Eta Nicolau jauna eskuzabala zenez, 
Vicençek onura handia ateratzen zuen harengandik. Eguna 
goibel eta lainotsu zegoen; noizean behin, bi hodeiren artetik 
eguzki izpi zurbil bat agertu, eta luze gabe desagertzen zen. 
Mundu guztiak zekien, hau da, morroi-neskameek eta lagun 
batzuek bazekiten, Nicolau jaunak esku-erakutsi bat egin nahi 
ziola Teresa andreari, zeren, ezkondu zirela urte erdia bete zela 
ospatzeko, laka beltzezko armairu japoniar bat egin baitzion 
opari, nakarrezko eta urrezko inkrustazioz apaindua, oso-oso 
polita, baina emazteari askorik gustatu ez zitzaiona. Nicolau 
jaunak desilusio handia hartu zuen: «Ikusten dut, ez dut asmatu 
eta dirutza balio du, alajaina; baina, nik gustukoa dudanez, 
niretzat izango da, eta zuri, berriz, ilusio gehiago egingo dizun 
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zerbait erregalatuko dizut». Begú bitxi-dendaren aurrean, 
Vicençek zaldiak geldiarazi, zaldi-kotxetik jaitsi, eta, bere 
kapela luzea eserlekuan uzterakoan, atetila zabaltzen eta orkatza 
bezain arin jauzi egiten ikusi zuen Teresa andrea. Bien artean 
atera zuten Nicolau jauna zaldi-kotxetik −«nire armairutik», 
hark esan ohi zuen bezala. Espaloiaren erdian geldirik zegoela, 
zaldi-kotxetik jaitsitakoan lanak izaten baitzituen berriro zutik 
jartzen, Nicolau jaunak alde batera eta bestera begiratu zuen 
bi edo hiru aldiz, burua mugitu gabe, zer egin behar zuen ez 
baleki bezala. Azkenean, emazteari besotik heldu, eta, poliki-
poliki, elkarrekin sartu ziren biak bitxi-dendan. 

Begú jaunarekin berarekin hitz egin nahi zutenez, dendako 
enplegatuetako batek bulegoraino lagundu zien. Begú jauna 
itxura oneko gizon bat zen: azal arrosa, ilea larru-arras moztua, 
eta bekain iletsuak zituen. «Zerk ekarri zaituzte hona?», galdetu 
zuen ozen, zutiturik, senar-emazteak bulegoan sartu eta batera. 
Aspaldi ikusi gabeak zituen, eta Rovira jauna oso zahartuta 
zegoela iruditu zitzaion: ezin izan zituen ongi jasan, nonbait, 
ezkontzako emozioak. Rovira jaunak harira jo zuen zuzenean: 
«Bitxi bat erakuts diezaguzun nahi dugu, bene-benetako bitxi 
bat». Rovira jauna bizkar luze eta zuzeneko besaulki batean 
eseria zen, zeinak bizkarraldea lasaitzen baitzion, eta hura be-
zalako pare bat eskuratu beharko zituela pentsatu zuen. Teresa 
bitxi-saltzailearen azazkalei begira zegoen: txukun-txukun 
zainduta, ongi moztuta, distiratsu zeuzkan. Begi-bazterraz so 
bat egin zion bitxi-saltzaileari: berrogeita hamar urteak ongi 
beteak behar zituen, baina berrogeiak bete berriak zituela 
ematen zuen, lerdena, dotorea, janzki ilun marradun bat zera-
man soinean, eta perla gris bat gorbataren erdian. Lapitz bat 
mutur banatatik helduta zeukan, eta irribarrez begiratzen zien 
senar-emazteei: «Zer bitxi mota nahi duzue?». Nicolau jaunak 
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Teresari begiratu zion, eta Teresak esan zuen ezen paparreko 
orratz bat akaso. Belarritakoak bazituen, bazuen eraztuna, es-
kumuturrekoak ez zitzaizkion gustatzen… Begú jaunak kordoi 
bati tira egin, eta paparreko orratzen kutxatilak ekar ziezazkio-
tela agindu zuen, guztiak. Teresaren aldera joanak zitzaizkion 
begiak; Nicolau jaunari begiratu zion gero, bikotearengandik 
bereizten zuen begirada batez. Ezaguna zuen istorioa: Rovira 
jauna, bere zaharrean, jatorri apaleko neska batekin ezkondu 
zela, eta auskalo zer ezkutatzen zen hain itxura xaloko begi 
haien atzean, eta hainbesteko edertasunaren atzean. «Ezkontza 
horiek batzuetan ongi ateratzen dira −pentsatu zuen−, baina 
hobe ez probatzea». Ez zekien zer esan. Nicolau jaunak eztul 
egin zuen pare bat aldiz, hiltzera balihoa bezala; bronkitis 
ederra harrapatu zuen, nonbait, gizagaixoak. «Tabako gehiegi 
eta likore gehiegi». Enplegatua sartzen ikusi zuenean, Begú 
jaunari gainetik pisu bat kentzen ziotela iruditu zitzaion. Ireki 
zuen lehenengo kutxatilan paparreko orratz arruntak besterik 
ez zeuden, eta Nicolau jaunak, haiei ia begiratu ere egin gabe, 
nahi bazuen itxi zitzakeela esan zion. Bitxi baliotsu bat nahi 
zuen. Begú jaunak pozezko irribarre batez ireki zituen beste 
kutxatilak, eta tinko-tinko begiratu zien Nicolau jaunari eta 
haren emazteari. Teresa, geldi-geldi egona ordu arte, bat-batean 
aurrerantz makurtu, eta errubizko uztai bat, diamantezko beste 
biren artean txirikordatua, hartu zuen eskuan. Oso paparreko 
orratz polita zen, baina Nicolau jaunak mespretxuzko keinu 
batez emazteari eskuetatik kendu, eta mahai gainean utzi 
zuen. Orduan, Begú jauna kutxa gotorreraino joan, eta belus 
beltzezko kutxatila bat atera zuen handik. «Etxeko bitxirik 
onena duzue», esan zien, hatz batekin brillantezko lore sorta 
bat, esku-ahurra bezain zabala, ferekatzen zuen bitartean. Teresa 
arnasarik gabe geratu zen, eta alde batera eta bestera mugitu 
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zuen burua, ikusten ari zena amets bat balitz bezala, eta bera 
amets hartatik esnatu nahian ari balitz bezala. Nicolau jaunak 
kutxatilatik kanpora aterea zuen paparreko orratza, eta hura 
haztatzen ari zen. «Ez al da gehiegizkoa izango?», hasperen 
egin zuen Teresak, zorionez ito beharrean. Nicolau jaunak ez 
zion erantzun ere egin, eta ahots erlastu samarraz paparreko 
orratza emaztearen soinekoaren papar-hegalean jartzeko eskatu 
zion, mesedez, bitxi-saltzaileari. Gero, Teresak beira-arasa ba-
teko ispiluaren aurrean bere buruari begiratzen zion bitartean, 
Nicolau jauna, patxada handiz, billete sorta bat zenbatzen hasi 
zen, eta, zenbatu ahala, mahai gainean txukun-txukun jartzen. 
Begú jaunak ateraino lagundu zien, «Zenbat diru ez ote du 
egin gizon honek burtsan!», pentsatzen zuen bere artean. Hari 
eskua estutu baino lehen, bizkar zuzeneko besaulkia non erosi 
zuen galdetu zion Nicolau jaunak. «Palla kalean, zaharki-denda 
batean». Nicolau jaunak eskerrak eman zizkion, eta Begú jaunak 
urte askoan esan zien. Zaldi-kotxera igotzerakoan, bitxi hura 
bere salbabidea izango zela pentsatu zuen Teresak. 

Bi edo hiru aste geroago, Teresa goiz samar atera zen etxe-
tik. Egun pare bat bazen senarrak hotzeria handia zuela. Jostuna 
ikustera joan behar zuela esan zion, eta ez zuela zaldi-kotxea 
hartuko; ibiltzeko eta haizea hartzeko gogoa zuen: bi egun 
zeramatzan etxean sartuta, mikrobioz eta eukalipto-usainez 
inguraturik. Jar zezakeen paparreko orratza? Aho zabalik utzi 
nahi zuen jostuna. Begú jaunak esaten zuen bezala, paparreko 
orratz hark toki onean uzten zuen edozein gizon. «Begiratzen 
didan jendeak ez du pentsatuko a zer andrea!, baizik eta a 
zer gizona!». Nicolau jaunak, ohean sartuta, barre egin zuen, 
gogo handirik gabe. Teresa perla bat zen. Lagun baten besotik 
pasatzen ikustean ezagutu zuen lehen aldiz hura, bera Lizeoko 
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terrazan zegoen batean. Teresaren amak arrain-saltoki bat zeu-
kan Boquerian. Teresak berehala azaldu zion arrain-saltokiarena 
Nicolau jaunari, hark −Teresa bakarrik zihoan egun batean, tar-
te batez haren atzetik ibili ondoren− laguntzerik nahi ote zuen 
galdetu ziolarik. Elkar ikusten jarraitu zuten, eta, negu hartan, 
Teresaren ama hil egin zen. Ama lurperatu zutenetik hilabete 
ere igaro ez zela, Nicolau jaunak ea berarekin ezkondu nahi 
ote zuen galdetu zion Teresari: bere aberastasuna zen eskain 
ziezaiokeen guztia, oso ongi zekien zaharra zela eta ez zegoela 
berarekin maitemin zitekeen neskarik. Teresak pentsatuko 
zuela erantzun zion. Arazo handi bat zeukan: hamaika hilabe-
teko seme bat, berebiziko irristada bat. Aitak Miquel Masdéu 
zuen izena, ezkonduta zegoen, eta, besteak beste, farolak pizten 
eta itzaltzen ateratzen zuen bizimodua; baina arnasa kentzeko 
moduko mutila zen. Nicolau jaunak ezkontzeko mandatua egin 
bezain laster, Teresak izeba baten etxean gorde zuen haurra, 
eta egun batzuk geroago baietz esan zion. «Eta arrain-saltokia, 
doala haizea hartzera!». Orduz geroztik denbora asko igaro zela 
ematen zuen, baina izan, ez zen hain aspaldiko kontua… Egun 
ederra egiten zuen, eta eguzki zoragarria zegoen. Teresa oinetan 
hegalak balitu bezala zebilen. Handik tarte batera, atari batean 
sartu zen; paparreko orratza kendu, eta diru-zorroan gorde zuen. 
Urduri zegoen. Katalunia plaza zeharkatu zuen astiro. Nerbioak 
baretzen ez bazitzaizkion, egin behar zituen gauzetatik bat bera 
ere ez zitzaion ongi aterako. Eta egin, derrigorrez egin behar 
zituen. Nicolau jaunak, Teresa jendaurrean ikusgarri egon 
zedin dirutza gastatzeko gauza zenak, pitinka-pitinka ematen 
zion dirua hari: lehenago edo geroago, oso azkar agortzen ari 
zitzaiola ohartuko zen. Baina Teresa gehien kezkatzen zuena 
izeba Adela zahartzen ari zela zen, egun batetik bestera hil 
zitekeela, eta orduan, zer? Gracia pasealekuan oso jende gu-
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txi ikusten zen. Bitxi-dendako erakusleihoetako batean hiru 
ilarako perlazko lepoko bat zegoen, Begú jaunaren gorbatako 
hura bezalako perla grisaxkak zituena. Teresak atea bultzatu, 
eta barrura sartu zen. 

Bitxi-denda erdi ilunpetan zegoen; goizegi zen beharbada. 
Kutxatilez arduratzen zen gazteak, ezaguna baitzuen, irribarre 
egin zion Teresari. «Zorteko zaude, Rovira andrea; Begú jauna 
iritsi berria da». Begú jauna, gortinen artetik ikusi bide baitzuen 
Rovira andrea, berehala atera zen. «Hau ohorea, Rovira andrea; 
sartu, sartu mesedez». Teresak jakin-minaren eta larriduraren 
arteko halako nahasketa batez begiratu zion bitxi-saltzaileari, 
eta bulegoan sartu zen. Mahai gainean pantaila berdeko lanpara 
bat zegoen, zeinak erdi itzalpean uzten baitzuen Teresa. Hobe 
horrela, gerizatua. Hasieratik hasi zen. Diru-zorrotik brillantezko 
lore sorta atera, eta lanpararen ondoan utzi zuen. «Brillante bat 
askatu zaiola eta kexa ematera natorrela pentsatuko du». Tere-
sak ezer esaten ez zuenez, Begú jaunak zerbaiten okerrik ba al 
zen galdetu zion. «Orratzaren itxigailua hondatu zaizu?». «Ez; 
bitxia eros diezadazun etorri naiz». Begú jauna altxatu egin 
zen, beira-arasa batera hurbildu, buelta erdia eman, eta berriro 
eseri zen. Oso kontu delikatua ematen zuen; ez zekien nondik 
hasi. «Galdera bat egin nahi nizuke, baina ez naiz ausartzen… 
Ez zintuzket inola ere mindu nahi». Berriro zutitu, eskua iletik 
pasatu, eta galdera egitera deliberatu zen azkenean: «Zure sena-
rrak badaki?». Teresak segituan erantzun zion: «Ez». Eta begi 
eztitsuz begiratuz, gehitu zuen: «Nire senarrak ez daki, eta ez 
du inoiz jakin behar». Teresak nahi zuen Begú jaunak paparreko 
orratza eros ziezaiola, kostaprezioan baino merkeago, noski. Begú 
jaunak eskuaz masaila igurtzi, eta begira geratu zitzaion tarte 
batez, ongi ulertuko ez balio bezala. Teresak dirua behar zuela 
esan zion. «Tratu bat egingo dugu: hitz eman behar didazu ez 
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duzula bitxia ez erakusgai jarriko ez salduko bi edo hiru hila-
bete barru arte, esate baterako, eta, saldu baino lehen, saltzea 
lortzen baduzu behintzat, bitxiaren marrazki bat egin dezaten 
aginduko duzula». Begú jaunak irribarre egin zuen, begiak 
maleziaz beterik, eta Teresak hau gehitu zuen: «Nire senarrak 
ordaindutakoaren bi heren nahikoa iruditzen zaizu? Ezin dizut 
ezer agindu, baina oso litekeena da bitxia guk geuk erostea be-
rriro». Begú jaunak irribarre egiteari utzi, eta txeke-liburuxka 
bat hartu zuen. Teresak, esku-imintzio batez, geldiarazi egin 
zuen: «Ez, txekerik ez». Begú jaunak konplizitate keinu batekin 
begiratu zion: «Atzo banketxera joateko beranduegi ibili izan 
ez banintz, beste egun batean etortzeko eskatu beharko nizun». 
Kutxa gotorra ireki, eta billete sorta bat atera zuen barrutik. 
«Zenbatu nahi dituzu?». «Ez da behar, zeuk esango duzu». Or-
duan, Begú jaunak, zeinak Teresari billeteak eskuratzean doi-doi 
ukitu baitzizkion hatz puntak, mahaiko tiradera batean gorde 
zuen bitxia. Teresa altxatu egin zen, eta Begú jaunak samur-
tasunez heldu zion besotik. «Ikusiko ote dugu elkar berriz?». 
Bitxi-denda zeharkatzen zuen bitartean, ahots natural-naturalez 
erantzun zion Teresak: «Ia gauza ziurra da». 

Diru-zorroa itxigailutik helduta, zaldi-kotxeen geraleku-
raino joan zen. Izeba Adelaren etxera iritsi zenean, aldamenean 
bizi zen andreak, eskailera-buruan erratza pasatzen ari baitzen, 
etxean ez zegoela inor, baina Adela andrea berehala itzuliko 
zela esan zion. Itxoin nahi bazion… Izeba Adela handik gutxira 
azaldu zen, leher eginda, saski bat eskuan, eta haurra, lotan, 
besoan hartuta. Mutikoa ohetxoan utzi, eta jangelara joan 
ziren. Teresak lau hitzetan azaldu zion zer egin behar zuen: 
Miqueli deitu, eta diru hura eman. Diru-zorrotik billete sorta 
atera, eta erdia hartu zuen. «Miquelek adopzioan hartuko du 
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haurra, hitz egin dugu elkarrekin horretaz; haren emaztea ados 
dago». Ez zekien, noski, Miquelena zenik. Miquelek istorio oso 
triste eta oso korapilatsu bat kontatu zion emazteari, eta, ezin 
zutenez elkarrekin umerik izan, konbentzitu egin zuen. Billete 
sortaren beste erdia haurra bataiatutakoan emango zion. «Ni 
izango nau amabitxi, behin kozkortuta ni ikustera etorri ahal 
izan dadin, eta nik berari lagundu ahal izan diezaiodan: ez dut 
semea munduan galduta ibiltzerik nahi». Izeba Adelak zeharo 
nahastuta zirudien, baina baietz esaten zion guztiari, «Diru 
honekin Miquel eta bere emaztea lasaiago bizi ahalko dira». 
Miquelek ez zuen zuzen jokatu, ez horixe; gortea egiten hasi 
zitzaionean, ez zion esan ezkonduta zegoenik, baina bera ez zen 
gorrotoa gorde zalea, eta Miquelekin maiteminduta egon zen. 
Izeba Adelak esan zion ez kezkatzeko, bere esku zegoen guztia 
egingo zuela. «Ikusi nahi dun nola egiten duen lo?». Haurrak 
aingeru baten moduan egiten zuen lo. Teresak ez zuen oso 
gogoko, sudurra harro samarra zuela iruditzen zitzaion, berak 
bezala, baina bereak grazia egiten zion, eta haurrarenari, berriz, 
itsusi zeritzon. Ongi tapatu zuen. «Banoa, izeba, presa handia 
dut-eta». Atean bertan eman zion dirua: «Hau zuretzako da», 
eta lasai egoteko esan zion, ez zitzaiola inoiz ezer faltako. 

Jostunaren etxetik urrutiegi egongo ez zen botika bat 
behar zuen, aurrena soineko bat saiatzera joango baitzen. Kale-
kantoian bazen bat. Egongela txiki hartan sartu bezain laster, 
azkar bukatzeko eskatu zien neskei, ez zela-eta ongi sentitzen. 
Ordu erdi bat geroago, eskaileretan behera zihoala, eskuak dar-
darka zituela konturatu zen. Espaloian gelditu zen. «Zorte pixka 
batekin dena ongi aterako da», pentsatu zuen, eta bere burua 
lurrera erortzen utzi zuen, hormaren kontra erdi bermaturik. 
Berehala pertsona batzuk ingurura bildu zitzaizkion, eta gizon 
batek altxatzen lagundu zion. Botikan flasko bat eman zioten 
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usaintzeko; Teresak esan zuen zorabiatu egin zela: ezkonberria 
zen. Botikariak irribarre egin zuen, eta erremedio bat prestatu 
zion: «Hartu koilaratxokada mutur bat, urarekin nahasita, bi 
ordutik behin». Altxatzen lagundu zion gizona zaldi-kotxe 
baten bila joan zen. «Eragozpenik ez baduzu, etxeraino lagun-
duko dizut». «Mesede handia egingo zenidake». Atezainak 
iristen ikusi zituen, hori zen Teresak nahi zuena, eta eskailerak 
igotzen lagundu zion. Felíciak ireki zion atea. «Etxeko jaunak 
nitaz galdetzen badu, esaiozue nekatuta iritsi naizela, ondoezik 
nagoela». Eta ohean sartu zen berehala. Iluntzean, Felíciak baso 
bat esne eraman zion, eta azaldu, etxeko jauna zeharo abailduta 
zegoela, baina jakin zuenean emazteak oheratu egin behar izan 
zuela, medikuari deitzeko agindua eman zuela. Teresa ikaratu 
egin zen, baina ez zuen gauza handirik asmatu behar izan: 
aztoratuta zebilkion pultsua, eta sukar pixka bat zuen.

Negar-lantuak ez ziren berehalakoan hasi. Etxekoandrearen 
gelako txilina entzun zuenean, Felícia lokartzeko zorian zegoen. 
Mantala jantzi zuen, eta atea zabaldu bezain laster, etxekoan-
dreak, apain-mahaiaren aurrean zutik, orraztu gabe eta begiak 
gorrituta, galde egin zion ea soinekoa gorde zuenean paparreko 
orratza kendu ote zion papar-hegaletik. Felíciak ez zuen inoiz 
egonarria galtzen: «Zer paparreko?». «Zer paparreko izango da 
ba? Brillantezko paparrekoa». Felíciak ez zuela ikusi esan zion. 
Berekin eramana zuen soinekoa, ongi-ongi eskuilatu zuen, eta 
lokatz arrastoak zituela ikusita, tindategira eraman zuen gero; 
baina etxekoandrea ziur egon zitekeen papar-hegalean ez zegoela 
ezer. Teresa musuzapiarekin begiak estali, eta negarrez hasi zen. 
Hurrengo egunean, goizean goiz, Rovira andrearen soinekoaren 
papar-hegalean paparreko orratz bat aurkitu ote zuten galdetzera 
joan zen Felícia tindategira. Tindategiko neskak ezetz esan zion: 
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soinekoak, garbiarazi baino lehen, goitik behera miatzen zituela 
beti, bezeroek ez zutela ezer ahaztu egiazta tzeko. «Erori nintze-
nean kenduko zidaten −esan zuen Teresak, etsipen handiz−; hil 
izan banintz, hobe». Felíciak Vicençi esan zion, Vicençek atezai-
nari, atezainak dendariari; eta sukaldariak, Nicolau jaunarengana 
asteko lansaria eskatzera joan zenean, hari azaldu zion ezen etxe-
koandreak brillantezko paparrekoa galdu zuela jostunaren etxetik 
irtetean, eta erdi erotuta bukatu zuela nahigabearen nahigabez. 
Nicolau jauna, hotzeria sendatuxea ordurako, Teresa ikustera joan 
zen, eta hantxe aurkitu zuen hura, aurpegia zuri-zuri zuela, zeren 
Teresak ez baitzuen begirik bildu gau osoan, eta, gaixorik zegoela 
esanaren esanaz, benetan gaizki baitzegoen jada, eta paparrekoa 
galdua zuela erabat sinetsita. Nicolau jaunak, ohearen oinetan 
eserita, galdetu zion Teresari ea zergatik ez zuen konfiantzarik 
izan berarengan, eta zergatik ez zion gertatutakoa berehala 
azaldu; eta Teresak, ia ahotsik gabe, esan zion zorabiatu zenean 
kendu izango ziotela paparrekoa, eta ezin zezakeela imajinatu 
nolako nahigabea zeukan, infernuan sartu izan balute bezalako-
xea, ez bitxiaren balioagatik, handia izanagatik ere, baizik eta 
hark egindako opari bat zelako, maitasun-froga bat. Eta aurpe-
gia burkoaren kontra jarrita, negarrez hasi zen. Rovira jaunak 
eskutik heldu, eta esan zion asko sentitzen zuela, noski, baina 
ez zuela triste ikusi nahi, eta berehala konponduko zuela arazoa. 
Eta Teresak onera egin zuenean, eta haren masailek kolore pixka 
bat hartu zutenean, egia baitzen oso gaizki pasatu zuela, zaldi-
kotxea hartu zuten goiz batez. Nicolau jauna sartu zen aurrena, 
Vicençek lagunduta, zeren etxeko jauna zaharra baitzen, eta erdi 
zurrunduta baitzeukan gorputza, eta bereak eta bi kostatzen 
baitzitzaion armairuan sartzea eta armairutik ateratzea. Teresa 
andrea igo zen gero. Begú jaunak, ikusi zituenean, ahaleginak 
egin behar izan zituen barreari eusteko. Teresak paparreko orra-
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tzarekin gertatutakoa azaldu zion, eta Nicolau jaunak, emazteari 
hitz egiten bukatzen utzi gabe, hura bezalako besterik ba ote 
zuten galdetu zion. «Ez; hura bezalakorik ez daukat bat ere, 
berdinik gabeko bitxi bat baitzen, baina bozetoa badaukat eta, 
nahi baduzue, berdin bat egin dezaten aginduko dut. Loreen 
bihotzean zeuden brillante haiek bezalako beste batzuk aurkitzea 
izango da zailena, hain ziren perfektuak, baina ahalegin guztiak 
egingo ditut, lasai egon horregatik». Eta bi hilabeteren buruan, 
bitxi-dendara itzuli ziren. Begú jaunak kutxa gotorretik satin 
zuriz forratutako kutxatila bioleta bat atera, eta mahai gainean 
utzi zuen zabalik. Rovira jaunak billete sorta bat eman zion 
bitxi-saltzaileari, eta bitxi-saltzaileak, pozik, paparreko orratza 
Rovira andrearen soinekoaren papar-hegalean jarri bitartean, 
honela esan zion Rovira jaunari, begietara begiraturik: «Inork 
ere ez luke esango lehengo bera ez denik». 

Udaberri hartan, Teresa Goday de Rovira haur kozkortu 
samar baten amabitxia izan zen; haur gaixoak ez zuen amarik, 
ospitalean hil baitzitzaion, erditzean. Teresak Miquel Masdéu 
neskatotatik ezagutzen zuen langile bat zela azaldu zion senarrari. 
Irristada izandako amaren lehengusu propioa zen Masdéu; haurra 
bakarrik geratu zen, eta Masdéuk, emaztearekin seme-alabarik 
izan ez-eta, etxera eramatea erabaki zuen. Sekulako nahaste-
borrastea. «Zer jende ona!», esan zuen Rovira jaunak, baina ez 
zuen gogorik izan Teresari bataiora laguntzeko. Sakristiako zoko 
batean, Miquel Masdéuk, begiak malkoz beterik, eskua estutu 
zion Teresari: «Eskerrik asko: zoriontsu izan, eta Jainkoak ordain 
diezazula». Eta liluraturik begiratu zion Teresak −zahar aberats 
okitu batekin ezkondutako emakume hark− bularraren ezke-
rraldean atxikita zeraman harribitxizko lore sortari, argi biziko 
distirak ateratzen baitzituen kandelen sugarren argitan. 




