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Patrikak diruz beteta baditu ere,
ez dago bakerik Tourerentzat
Orain dela bederatzi urte sortutako pertsonaiaren
bederatzigarren nobela argitaratu du Jon Arretxek,
'Dortokaren begirada'

Toureren bederatzigarrena aurkeztu du Jon Arretxek, eta hamargarrena buruan daukala aurreratu du. /
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Burkina Fasotik irten eta, bidaia irakarri baten buruan, Bilboko
San Frantzisko auzora iritsi zenetik, asko aldatu dira gauzak
Tourerentzat. Asko aldatu da Toure bera, Jon Arretxeren (Basauri,
1963) bederatzi nobelatako protagonista. Azkena, 'Dortokaren
begirada', ostegun honetan aurkeztu du egileak Donostian, Erein
argitaletxeko editore Uxue Razkinekin solasean.
Badira ia hamar urte Arretxek saga abiarazi zuela, 2012an
argitaratu zen '19 kamera' nobelarekin. Toure ez da jada hasiera
bateko gizagaixoa, «diru pixka baten truke agintzen zioten dena
egiteko prest zegoen pelelea». «Fondo-fondo-fondoan» pertsona
ona izaten jarraitzen du, errespetatzen ditu oraindik marra
gorriren batzuk, baina bizitzak eman dizkion kolpeak joan dira
Toureren eskrupuluak indargabetzen, mugak arintzen. «Zeharo
enkabronatuta dago», alegia.
Ikuspegi materialik, baina, gauzak ez doazkio gaizki. Deskubritu
zuen lapur fina zela, eta abilidade horri esker diruz beteta dauzka
patrikak. Esan daiteke, nork esango zuen, Toure aberatsa dela,
gero eta diru gehiago bidaltzen diola Afrikan duen familiari, eta
luxu asko dauzkala eskura. Besteak beste, alokairuko apartamentu
eder bat Madrilgo Lavapiés auzoan.

GEHIAGO LIBURUARI BURUZ

Izenburua: 'Dortokaren begirada'.
Egilea: Jon Arretxe.
Argitaletxea: Erein.
Generoa: Eleberria.
Orri kopurua: 200.
Salneurria: 19 euro.

Hala ere, mugitzen jarraitzen du Tourek, eta ez beti berak nahi
duelako. Arretxe ere mugitu zalea da. «Aspertu egiten naiz beti
gauza bera egiten badut. Saiatzen naiz Toureren buruan sartzen,
eta beharrezkoa dut hura mugitzea. Hori da bere patua, bere bizitza
bilakatzen ari da ihesaldi etengabekoa. Azkenean, beti
konplikatzen zaizkio gauzak, eta ihes egin behar du».
2019an argitaratu zen 'Mesfidatu hitzez'-en pozik ikusi genuen
Toure Parisen, biztanle ia denak afrikarrak ziren auzo batean
eroso; diruz ondo, behingoagatik, sasi detektibetza eta saiatu
dituen beste ofizio guztiak baino errentagarriagoa baita lapurreta.
Baina han ere konplikatu egin zitzaizkion gauzak, eta Madrilera
ihes egin zuen.
'Dortokaren begirada' eleberriak, tramaren aldetik, kontatzen du
nola desagertzen diren Tourek Retiro parkean lurperatu zituen
harribitxi batzuk. Bila doanean, dortoka bat aurkituko du haien
tokian, «eta hortik tiraka saiatuko da altxorra berreskuratzen».

Kritika sozial gordina
Akzioa, umorea eta elkarrizketa bizi-biziak bermatuta daude, Jon
Arretxeren nobela guztietan bezala, baina hau ere, gainerako
denak bezala «modan dauden nobela beltz light» horietako bat
baino gehiago da. Ezohikoa da, batetik, protagonistek beti berean
jarraitzen duten beste saga batzuetan ez bezala Tourek sekulako
bilakaera izan duelako nobelaz nobela.
Horrez gain, Jon Arretxek ez dio beldurrik kritika sozial gordina
egiteari. «Niretzat nobela beltzaren ezinbesteko osagarria da, eta
gaur egun inoiz baino beharrezkoagoa iruditzen zait. Eskuinaren
mezu xenofoboak zabaltzen doazen heinean, asko kezkatzen nau
nobela beltzaren bidez horri kontra egiteak». Egoerak bultzatuta,
bereziki sakondu du alderdi horretan. Horrenbestez, «oraingoan
inoiz baino protagonismo gehiagorekin agertzen dira gizarteko
baztertuak».
Egileak oso gustuko duen hirian gertatzen den nobelan ez da
umorea falta. Ezta bigarren mailako pertsonaia bikainak ere, Toure
kokatzeko oso egokia iruditu zitzaion Lavapiés auzoak berak
oparitu dizkionak; ez oso ugariak, baina interes handikoak eta, ohi
duen moduan, han egindako egonaldietan ezagutu dituen egiazko
biztanleetan oinarrituak.
Estatusa dirutan neurtzekotan, gizarteko baztertuen multzotik at
egongo litzateke Toure, dirua eduki badaukalako. Hala ere, «arraro
sentitzen da. Bizi guztia miserian igaro du, eta bat-batean aberatsa
da, baina beti dago susmo horrekin... Berak ere esaten du ia ez
daukala zerikusirik San Frantziskora iritsi zen girarajoarekin»,
baina «turistaz eta zuriz inguratuta» ere lekuz kanpo sentitzen da.
Ian ere, lasai bizitzeko, beti susmopean egotearen sentsazioa
astintzeko, behin betiko bakea lortzeko, legala izan nahi du Tourek,
paperak nahi ditu, eta hori ez du lortuko, momentuz. Izango du
ordea aukera gehiago, Arretxeren buruan hasia baita forma hartzen
Toureren hamargarrena. San Frantziskora bueltatuko dela iragarri
du, eta Toure protagonista izango duen filma ere aurrera doala
berretsi. «Gauzak ondo badoaz, 2023an iritsiko da», aurreratu du.
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