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B i l b ao

Taberna-zuloko narrazioak eta han eta hemen girotutakoak bildu ditu Gotzon Hermosillak
‘Gaur galtzea tokatzen da eta beste istorio batzuk’ liburuan

“Nire pertsonaiei iragana eta etorkizuna
lapurtu diete; galtzaileak dira”
“H

iri
handietako
ifrentzuak erakarri
egiten nau”, dio
Gotzon Hermosilla kazetari eta
idazleak (Barakaldo, 1964). Testuinguru urbanoak, tabernak,
drogak, rock and rolla eta egoera
latzetan noraezean dabiltzan
pertsonaiak bildu ditu Gaur galtzea tokatzen da eta beste istorio batzuk (Elkar) liburuan. Fikziozko
istorioekin bakarka osatu duen
bere lehen argitalpena da, baina aurreko lanetan ere gau giroko istorioak sortzeko joera erkutsi du. “Literatura makarra”
deitzen dio berak. Oraingoan
hamabi ipuin batu ditu, tarte luzean idatzitakoak, eta bilduma
bi ataletan banatu du: batetik,
taberna-zuloko istorioak, liburuari izena ematen dion ipuina
da haietako lehena; eta han eta
hemen gertatutako askotariko
narrazioak, bestetik. Bere azken
lanaren nondik-norakoak azaldu digu Hermosillak, baita liburuaren azalaren inguruko bitxikeria bat ere.
–Hamabi kontakizun bildu dituzu bakarka osatu duzun fikziozko lehen liburu honetan.
Nolakoa izan da sorkuntza prozesua?
–Idazterakoan ez dut ipuin
horiekin bildumarik egiteko asmorik erabili. Arian-arian joan
naiz ipuinak idazten. Beraz, bakoitza bakarra eta bakana da.
Kontakizunik zaharrena Esperantzaren indarra da, Tene Mujika lehiaketa irabazi zuen
2001ean, eta urte hartakoa da.
Berrienak 2016koak dira.
–Istorioak anitzak dira eta garai ezberdinetan idatzitakoak.
Nola antolatu duzu bilduma?
–Narrazio askok ezaugarri komunak dituzte, batez ere giroari
dagokionez: den-denak testuinguru urbanoan girotuta daude,
pertsonaiak ospe txarreko kalexka eta tabernetan mugitzen
dira, gauez normalean, droga

“

“Narrazio
askok ezaugarri
komunak dituzte,
batez ere, giroari
dagokionez”

Gotzon
Hermosilla
idazle eta
kazetaria

eta rock’n’rolla agertzen dira…
Oso aukera naturala zen ezaugarri horiek zituzten narrazioak
multzo batean biltzea, eta gainerako guztiekin aparteko multzoa egitea.
–Liburuaren lehen atalean
pertsonaia galtzaileak edo zerbait galtzear dauden horiek erabili dituzu.
–Ez da nahita egindako zerbait izan, ipuinok idatzi nituenean ez nekielako liburu bakar

batean bilduta amaitu behar zutenik, baina egia da pertsonaietako askori gauzak gaizki ateratzen zaizkiela. Maitasuna galdu
dute, edo lagunak, edo gaztaroa. Edo, ipuin batean esaten
den moduan, iragana eta etorkizuna lapurtu diete. Galtzaileak
dira.
–Gau giroa, tabernak eta egoera zailean dauden protagonistak ote dira zure gai gogokoenak?

–Bai, ez dut ukatuko, hiri handietako ifrentzuak erakarri egiten nau. Ez du zertan gauez
izan, ez da beharrezkoa beti tabernak agertzea, baina istorioak
imajinatzen ditudanean gogoa
horrelako giroetara joaten zait
askotan. Nik “literatura makarra” deitzen diot. Idoloak akatu
genituenekoa liburu kolektibo autogestionatua kaleratu genuenean ere nabaria zen hori.
–Bigarren atalean, aldiz, asko-

Segurtasun gabeziari agur

Hezkuntza digitala

Harri bat poltsikoan. Nerea Loiola
Erein. 56 orrialde

Eskola hodeian. Nerea Arrien
Erein. 64 orrialde

N

erea Loiolak lehen urratsa eman du idazle gisa
Harri bat poltsikoan argitalpenarekin. Xana izeneko haur baten istorioa du ardatz bere lanak. Idazle debatarrak edozein haur identifikatzeko moduko protagonista sortu du, generorik zehaztu gabe, lantzen
duen gaia guztiok bizi izan dugulako noizbait. Xanak
segurtasun gabezia nabarmena du kontakizunaren hasieran. Goibel eta baldar sentitzen da, denek egiten omen dute dena berak baino hobeto. Haatik,
egoera aldatuko da. Goiz batean, harri berezi bat aurkituko du poltsikoan
eta irudimena errealitatearekin uztartuko da, bere bidean aurrera egin dezan. Ingeniaritza Mekanikoan graduatua eta Bigarren Hezkuntzako Matematikako irakaslea da egilea. Bere bi haurretako batek emandako ideia batean oinarriturik sortu du zazpi eta hamar urte bitartekoei zuzendutako istorio magiko eta hunkigarria. Testua Rocío Irigoienek egindako ilustrazio bikainekin osatu da, kontakizunaren muina islatzen dutenak. M.G.

N

tariko gaiak daude, baita kokapenak ere: Ezkerraldea, Galizia,
Txina...
–Gaiak, giroak eta, kasu batzuetan, idazkera eta ipuinen
egitura bera ere askotarikoak dira. Lehenengo ipuina Txina inperialean girotua dago, eta beharbada gainerakoetatik gehien desberdintzen den narrazioa da, gaiagatik, giroagatik,
tarteka agertzen diren ukitu
fantastikoengatik eta, batez ere,
idazkeragatik. Badago beste bat
Galiziaren eta Portugalen arteko mugan kokatzen dena,
1936ko gerraren ostean, eta horrek ere baditu ukitu fantastikoak. Horrez gainera, XIX. mendeko Gallarta inguruko meatzarien bizimodua, eta 1966-67ko
Bandaseko greba landu ditut.
Azkena politikoena da, poliziaren jazarpena hizpide duena.
–Kazetaria eta idazlea izateaz
gain, musikazalea ere bazara,
eta liburuaren azalean agerian
geratu da.
–Azala apur bat kasualitatez
sortu zen, baina azkenean pozik
nago emaitzarekin. La Polla Records-en No somos nada diskoaren azal mitikoari egindako keinu polita dela iruditzen zait.

Marta Goikoetxea

erea Arrien idazleak eta Estibaliz Jalón marrazkilariak elkarrekin
sortutako haur literaturako hirugarren lana da Eskola Hodeian. Aurreko biak Atrapa Eguna eta Pentsatzeko txokoa izan ziren; guztiak Erein
argitaletxearen eskutik. Aterik eta hormarik gabeko eskola da oraingo
honetan idazle lekeitiarraren abiapuntua, hau da, internet bidezko
hezkuntza egungo aro digitalean. Hiru gaztetxo matrikulatu dira, edonondik eta noiznahi sar daitezkeen eskola horretan: Kleo, ospitalean gaixorik dagoen neska
bat; Lur, gurasoekin etengabe bidaiatzen ari dena, eta beti hodeietan dagoena, eta Kevin,
merkatu txikian lanean dabilena, gurasoekin batera. Eskola digitalak ikastetxe arruntera joan ezin direnei erantzuna ematen die, baina bertan ezin dute elkar besarkatu ezta bostekorik
eman ere. Irudizko hizkuntzan idazten dira beren testuliburuak; hierogligiko zaharrez edo
emotikono modernoz. Hizkuntza horiek baliatuz, misterio bat argitu beharko dute maitasunaren gailurrera iristeko. Gurasoak, bitartean, helikopteroan dabiltza; beti gainean, baina aldi berean, urrun. 10 eta 13 urte bitartekoei –eta gorakoei ere– gozaraziko die ilustrazio liluragarriz jositako liburu moderno honek, aro digitalarekin bat dator-eta. M.G.

