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«Gatazkaren gainean eraikita
dago, baina ez da nobela politiko
bat»
Migel Anjel Mintegi Larrazaren '9 mm Parabellum' eleberria
argitaratu du Ereinek

Miel Anjel Mintegiren hamalaugarren liburua da '9 mm Parabellum'.
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Izenburuak besterik iradokitzen badu ere, '9 mm Parabellum' ez da
eleberri politiko bat, nahiz eta atze-ohial politikoa lagungarria izan
Migel Angel Mintegi Larrazaren (Ataun, 1949) azken nobelako
protagonistaren bizipenei tamaina hartzeko. Idazle goierritarraren
14. liburua da, eta lehena argitaratu eta 30 urtera heldu da. Inazio
Mujika Iraola Ereingo editorearen hitzetan, «gure ditxosozko
gatazkak ekarri duen oroimen mindu eta ozpinduarekin zerikusia
duen nobela bat da. Gatazkaren gainean eraikita dago, baina ez da
nobela politiko bat, alderdi pertsonalak politikoak bezainbeste
garrantzi baitu».
Martin du izena protagonistak. 16 urte kanpoan igaro ondoren
sorterrira itzuliko da, amaren hiletetara. Herrira hurbildu ahala,
«begien bistakoa eta gogoan duzuna ez datoz bat», esaten dio
eleberri osoan bigarren pertsonan zuzentzen zaion hurbileko
lekuko tankerako narratzaileak. Paisaia eraldatu horretan, emazte
ohia, harremana etenda zeukan alaba, arreba, koinatua eta garai
bateko adiskideak aurkitu ditu; alde zituenak, eta baita kontrakoak
ere. «Bai familiako eta bai gatazkako kontuak sortuko zaizkio
oroimenean, eta kontatuko du zergatik joan zen, zergatik itzuli
den... » aurreratu du editoreak.
Egileak nabarmendu du idaztea asko kostatu zaion nobela dela '9
mm Parabellum' -hirugarren bertsioa da argitaratu dena-, eta
«izenburuak gai jakin batera bagaramatza ere» ez dela nobela
politikoa. «Azkenean nobela samurra da, irakurleak ez ditu
topatuko nobela beltz baten osagai guztiak. Badago biolentzia apur
bat, baina gehienetan sentimenduak dira nagusi, sentimendu
ezkorrak».
Martinek jakin badaki herrira itzultzean «topo egin behar duela
atzean utzi zuen guztiarekin«. Ez da esperientzia gozoa izango.
Herrian dagoen bitartean gertatzen dena kontatzen da nobelan,
«atzera eta aurrera dabilen gaia»-ri helduta. Protagonistak
inguruko zenbaitekin izango dituen arazoen arrazoietako bat
izango da «ze estuak garen gure iritziekin bat ez datozenekin«.
Martini ere gertatuko zaio hori, badaudelako barkatzen ez dioten
gauzak. Eta ez bakarrik kontrakoek.
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