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Dolores Redondo, berrargitaratu duten liburuarekin.

'Aingeruaren pribilegioak' ez da inondik ere Dolores Redondoren
(Donostia, 1969) eleberririk ezagunena. Onenen artean dagoen edo
gainerakoak baino kaskagarroa den erabakitzea irakurle bakoitzaren esku



dago, baina bada, aurrenekoa izateaz gain, bere lanik
pertsonalena, haurtzaroko bizipenetara begira jarri zuena 40 urte
betetzear zela.

'Los privilegios del ángel', hain zuzen, 2009an argitaratu zuen Eunate
argitaletxeak, eta ez zuen hedapen handirik izan. Oraintsu
berrargitaratu du Planetak, poltsikoko liburuak kaleratzen dituen
Booketen, eta garai batean izan ez zuen bultzada eman dio, sustapenari
dagokionez.

Katalanez eta euskaraz ere badago eskuragarri. Euskarazkoa,
Redondoren lanekin ohikoa den bezala, Ereinek argitaratu du. Danele
Sarriugartek itzuli du 'Baztango trilogia'-ren kontura milaka eta milaka
liburu saldu dituen idazleak helduentzako literaturan egin zuen aurreneko
saioa.

Planetak eleberria ezagutzera emateko atondu duen kanpaina handiaren
euskarrietako batean, Dolores Redondok berak esaten du 'Aingeruaren
pribilegioak' dela «sustraiei, zure etxea direlako barruan daramatzazun
eta ametsetan bueltatzen zaren toki horiei, zuzendutako maitasun
adierazpena». Eta sustrai horiek Pasaian daude. Ez gaurkoan, iragan
mendeko 70eko hamarkadakoan baizik, portuaren inguruan bizi zen
herrian.

Eta sustrai horiek Pasaian daude. Ez gaurkoan, iragan mendeko
70eko hamarkadakoan baizik, portuaren inguruan bizi zen herrian.
Galiziar jatorriko familian jaioa da Dolores Redondo Meira,
langile familian. Amonetako bat oso gaztetan etorri zen Galiziatik, eta
pentsio bat zabaldu zuen Pasaian. Denbora asko pasatzen omen zuen etxe
hartan umetan, anaiarekin batera. Aita, berriz, itsasoan zebilen,
bakailaotan batik bat. Horrenbestez, ia bakarrik hazi zituen seme-
alabak Dolores Redondoren amak. Ama irakurle amorratua zela ere
maiz esan izan du idazleak. Liburuaren bulkada dator, hortaz, «jaio eta
hazi nintzen lekutik, nire inguruan zegoen familia-eredu matriarkaletik,
gogor lan egitearen kulturatik, pobreen ohoretik eta heriotzatik».



Dolores Redondo ez da bere bizitza pribatuaz hitz egin zalea, baina han eta
hemen eskaini dituen elkarrizketatako zatitxoak hartuta osatu daitekeen
soslaiaren arabera, eleberri hartan beretik asko utzi zuela esan
daiteke, nahiz eta ez duen askorik esan liburuaz. Izan ere, deskatalogatuta
zegoen eleberri honen berrargitalpena dela eta, oraingoz, argitaletxeak
zabaldu dituen euskarriez haragoko promoziorik ez du egin.
Euskarazkoaren aurkezpena iragarrita zegoen, baina bertan behera geratu
zen. Edizio berrirako idatzi duen hitzaurrean utzi dituen
pistetara eta sare sozialetan barreiatu dituen, mezuetara mugatu da,
hortaz, Redondok bere aurreneko eleberriaz esan duena.

Galera eta dolua

Donostia eta Pasaiako paisaiak tartekatzen dituen booktrailerrak aire
nostalgiko halako bat du. Ondo hautatutako bazterrak ageri dira, bazter
ederrak. Umetan, baina, Dolores Redondok ez zion edertasun handirik
antzematen inguruari. «Gorroto nuen leku hura, nire arima
osoarekin gorrotatu ere», dio hitzaurrean, ondoko esaldian aitortzeko
liburuetan eta urrutiko irietan gertatzen ziren istorioetan aurkitzen zuela
aterpe.

Irakurketek ikusarazi zioten halaber gorrotoan murgiltzeak ez zuela inora
eramango, eta «gorrotatzen nuenaz idaztea erabaki nuen,
ezagutzatik». Izenburua Henry Miller-en 'Tropic of Capricorn' liburu
batetik hartua duen eleberrian hasi zen gauzatzen askapen-ariketa moduko
hori, memorian iltzatuta zeuzkan pasarte eta bizipenak
berreskuratuz, zeren eta «bizimolde hari eta hiltzeko manera hari
gorroto baldin banion, gorroto izango nion nire azalari berari».

Urte batzuk falta ziren oraindik Baztango hilketa zirraragarrietan murgildu
aurretik, baina 'Aingeruaren pribilegioak' ere, neurri handi batean,
heriotzari buruzko liburua da. Irakurleak ezagutuko duen aurreneko
pertsonaia iragan mendeko azken urteetan bere buruaz beste egiten
saiatzen ari den emakume bat da, Celeste Martos. 1973ko Pasaiara
egingo du segituan jauzi, bost urteko Celeste lehen aldiz eskolara joan zen



egunera, Pakutxa ezagutu zuen momentura. Adiskidetasun hasiberria
laster etengo du heriotzak, eta galera horrek, heriotzarekiko harreman
ebitaezina kudeatzeak dakarren desasoseguarekin batera, blaituko du
eleberria.

Kontatu izan du Redondok, hain zuzen, nola hil zitzaion bost urte
zituela hiruko ahizpa leuzemia baten ondorioz. Nola bere amak, orduan
25 urteko emakume gazteak, besoetan eduki zuen haurtxoa koman 48
orduz, aita itsasoan eta bera eta anaia aitona-amonen etxean
zeuden bitartean. Ez zen izan umetan inguruan izan zuen heriotza
bakarrak.

«'Aingeruaren pribilegioak' doluari buruzko eleberri bat da: galera
konponezin baten ostean bizi izaten den prozesuari buruzkoa» –idatzi du
Redondok–. Bost urte nituela, nik neuk bizi izan nuen prozesu hori, eta,
gainera, besteen doluen lekuko izan nintzen»

«Heriotzarekin baketu behar izan nuen beste ezerekin baino
lehen, eta horixe egin nuen eleberri honetan, idatzi nuen estreinakoan»,
gogoratu du. Aitortu du halaber 'Aingeruaren pribilegioak' ez dela eleberri
erosoa, latza dela, latzak eta mingarriak direlako galerak eta dolua. Baina,
horrez gain, desagertuta edo desagertzear dagoen gizarteeta giro baten
oihartzun zuzena dakarren eleberria ere bada.


