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Azpimarratu nahi nuke, lehenik, Ekaitza Urrun deritzon eleberri honekin 
natorrenean hamar bat urte bete direla aurreko liburua argitaratu nuenetik. Tarte 
luzea literaturatik kanpo, beraz, ez ordea idatzi gabe: eleberria biribiltzeko behar izan 
dudan denboraz gainera, urte hauetan gidoi lanetan jardun baitut etengabe, nire 
zorionerako. 
 

Ekaitz Urrunek kontatzen duen istorioa ere urte askotan eduki dut buruan. 
Benetako gertaera bat da, 1936ko gerrako lehen atalean, irailetik azarora bitartean, 
Bilboko erretagoardian gertatu zena. Franco eta Molaren aldeko espioitza sare 
bateko kideak bete-betean harrapatu eta epaituak izan ziren, buruzagiak fusilatu 
zituztelarik. Esan behar dut, bestalde, istorioarekin lotura pertsonalak ditudala: alde 
batetik, familia politikoaren aldetik oso gertutik ezagutu dudalako espioien 
buruzagiaren figura, Guillermo edo Wilhelm Wakonigg; bestetik, eleberriaren 
benetako protagonistak, erabat fikziozkoa izanda ere, nire familiaren historia eta 
ondoriotasuna biltzen dituelako. 
 
 



       

 

 
 

Hortaz, eleberri historikoa da Ekaitza Urrun, eta bi kontzeptuak azpimarratu 
nahi ditut, eleberria dela, fikzioa beraz, eta historikoa ere badela. Iruditzen baitzait 
sarri askotan, batez ere genero historikoan, lehena, eleberria, nahiko ahulduta 
geratzen dela bigarrenaren mesederako, gertaerak dokumentazio lan handiz 
azaltzen dira baina literatura galtzaile geratzen da. Nik, iritzi horretatik, arreta handia 
egin diot kontakizunaren teknikari, alde batetik narrazioaren egiturari eta bestetik, 
aldi berean, pertsonaiaren eboluzio, motibazio, zalantza eta erabakiei. 
 

Zentzu horretan, zalantzarik gabe, gidoigintzaren eragina nabari daiteke nire 
lanean. Egitura lanari dagokionez abantailak ekarri dizkit esperientzia horrek. Baina 
literaturak ere badu abantailarik haren aldean, eta horietako bat da ez dizula aldez 
aurretiko neurri edo luzera baldintzarik jartzen, askatasun handiagoa ematen dizu, 
besteak beste, istorioa ikuspuntu ezberdinetatik kontatzeko.  
 

Euskara batua erabili dut. Arlo honetan, erabaki askori aurre egin nien 
hasieran: batuan oinarrituta, bizkaierari bide egin ala ez, eta zein neurritan, hitanoa 
erabili… Azkenean, editorearen eskua bitarte, bizkaieraren kutsu arin batean geratu 
dela, bai narrazioari eta pertsonaia bizkaitarrei mugatua. 
 

Azkenik, ezin dut aipatu gabe utzi azalaren diseinua, semeak egin didana. 
Lehenengo lan profesionala du diseinuaren eremuan eta asko pozten nau liburu 
honekin estreinatu izanak, zeren, bai berari eta bere anaiari beti transmititzen 
ahalegindu naizenez, nora goazen jakiteko, nondik gatozen jakin beharra daukagu. 
Eta, hain zuzen, hauxe da liburu honen oinarria. 
 
 

Joanes Urkixo 
Aurkezpen ekitaldia 
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erabili… Azkenean, editorearen eskua bitarte, bizkaieraren kutsu arin batean geratu 
dela, bai narrazioari eta pertsonaia bizkaitarrei mugatua. 
 

Azkenik, ezin dut aipatu gabe utzi azalaren diseinua, semeak egin didana. 
Lehenengo lan profesionala du diseinuaren eremuan eta asko pozten nau liburu 
honekin estreinatu izanak, zeren, bai berari eta bere anaiari beti transmititzen 
ahalegindu naizenez, nora goazen jakiteko, nondik gatozen jakin beharra daukagu. 
Eta, hain zuzen, hauxe da liburu honen oinarria. 
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