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Aitor Etxebarria gernikar konpositoreak 
‘Gernika 85.’ obra sinfonikoa, «orain ar-
teko proiekturik pertsonalena, ausarte-
na eta handiena», aurkeztuko du ekai-
naren 30ean, Bilboko Euskalduna jaure-
gian. Gernika jaioterria omenduko du 
horrela Etxebarriak (El Txef-A izenpean 
musika elektronikoan ibilbide oparoa 
egindakoa), ankerkeria haren 85. urteu-
rrena betetzen denean. 

Ondoan, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, 
Mikel Fernandezek zuzendua, Evelyn 
Glennie perkusio-jotzailea eta Gernika-
ko Gaudeamus Korala izango ditu Aitor 
Etxebarriak lan honetan, eta bera pia-
noaz eta instrumentu elektronikoez ar-
duratuko da. 

‘Gernika 85.’ musikariaren lehen konpo-
sizio sinfonikoa da, eta lau mugimenduz 
osatuta dago. Gainera, musikaz gain, bon-

bardaketatik bizirik atera zirenen lekuko-
tasunak proiektatuko dira kontzertuan 
zehar, Gogora institutuak grabatutako bi-
deoetan. Ekainaren 30eko kontzertura-
ko sarrerak salgai daude dagoeneko 
Euskaldunaren webgunean. 
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Mende aldaketarekin amatasunaren gai-
neko berkontzeptualizazioak berebiziko 
interesa agerrarazi du euskal idazle eta 
sortzaileen artean eta askok ikuspegi kri-
tikoa erakutsi dute gai honetaz beren obre-
tan. Feminismoa ardatz hartuta, hausnar-
keta horietan afera asko kabitzen dira; hala, 
emakumearen ahalduntzea, gizarte-ere-
duak, sexualitatea edo hezkidetza bezala-
ko kontzeptuak mahaigaineratu dira lite-
raturan diskurtso normatibo eta hetero-
patriarkala salatzeko asmoz. 

Goiatz Labandibarrek argita-
ra eman dituen kontakizunetan 
amatasunaren irudi zatikatuan 
zentratzen da. Amatasuna erai-
kuntza soziala den aldetik, libu-
ruan aurkeztutako ama-ereduek 
apurtzen dituzte tradizioz trans-
mititu diren amen inguruko topi-
koak. Ama izatearen ajeak adie-
razi eta «ama ona»ren kontra jai-
kitzen dira istorio hauetako ema-
kumeak, egunerokoak zedarri-

tzen dituen argi-ilunak agerian utziz. Go-
goeta bultzatzeaz gain, Labandibarren hel-
burua kontzeptu sozialagoak, baita poli-
tikoagoak ere, jokoan jartzea izan da, frus-
trazioak gainezka egiten dien protagonis-
tak ez baitira konformatzen ama izate 
hutsarekin. 

Estiloari dagokionez, zuzena, arina eta 
zorrotza da, aurreko lau ipuin liburuen 
ezaugarriak mantendu dituelarik idazleak. 
Erritmoa ondo doitzen da eta 21 istorioe-
tan ahotsen eta lekuen aniztasuna aurki-
tu dezakegu, esaterako, antzinako Erro-
man, II. Mundu Gerran edo XX. mende ha-
sieran kokatuak. Kontakizunen tonua kri-
tikoa eta bortitza da maiz, taburik eta idea-
lizaziorik gabe. Nire irudiko, dena den, 

ipuin batzuetan idazlearen te-
siak gailendu egiten dira balio li-
terarioaren gainean eta ondo-
rioz, xaloegiak izateko arriskua 
dago. 

Azkenik, interesgarria suer-
tatzen da liburuaren amaieran 
Labandibarrek egiten duen bes-
te idazleen aitortza –emaku-
mezkoak, denak, AMAndreak 
izenburupean–, haien ekarpe-
nagatik liburu hau idatzi bitar-
teko prozesuan.  Ahizpatasuna.

E L CORREOri 2018ko 
irailaren 25ean eman-
dako elkarrizketa ba-

tean agertu zituen ‘Izurdeen 
aurreko bizitza’ nobelako zen-
bait oinarri Kirmen Uribek. Ar-
tikulua Caroline Conejerok si-
natu eta ‘La novela de Uribe en 
Nueva York’ deituriko artiku-
luan idazlearen asmoen, 
pentsakizunen eta aburuen be-
rri eman zuen kazetariak. 

Kazetariak zioen nobelagilea 
nobela bat idazten ari zela Ro-
sika Schwimmer (Budapest, 
1877-Nueva York, 1948) akti-
bista eta sufragistaren bizitzan 
oinarriturikoa. Gaineratu zuen 
Rosika Schwimmer bakezalea 
zela, feminista. Eta dokumenta-
zio berri-berria zuela idazleak, 
argitaragabea, inork inoiz ikusi 
gabea pertsonaia osatzeko eta 

haren berri emateko: «Lilura-
garria da kutxa bat zabaltzea 
eta gaur eguenean bizi dugun 
garaikoa izan daitekeen, eta be-
rez izan baden, pertsona ba-
tekin topo egitea». Artikuluan 
esaten da bulgariarra dela pro-
tagonista, eta ez, benetan den 
moduan, hungariarra. 

Irakurri nuenean, 2002ko 
urriaren 12an entzundako be-
rri bat etorri zitzaidan burura. 
Gasteizko Letren Fakultatean 
egiten nuen behar eta hara au-
toz nindoan irratia entzunez, 
eta Imre Kerteszi Nobel saria 
eman ziotela hitz egiten ari zi-
ren esatariak. Berria eman on-
doren, esatarietako bat kexu 
agertu zen, «gure Vargas Llosa-
ri, dituen dohain eta merezi-
menduak ahazturik» eman ez 
ziotelako. Bat-batean ulertu 

nuen zergatik eman zioten 
Imre Kerteszi. Nazien aurka-
koa, sozialista, Alemaniako lite-
ratura gunetik irtendako 
idazlea… Nahiko dohain ziren 
hungariarrak erakusten zitue-
nak. 

Eta konturatu nintzen lehen 
mailako pertsonaia zuela esku 
artean Kirmen Uribek bere no-
bela aurrera eramateko: Euro-
pako interes guneetan zegoen 
pertsonaia, erdi-erdian. Femi-
nista. Bakezalea. Bake Nobel 
sarirako aipatua… Historiak 
ahaztua eta idazlearen eskua-
ren bidez berriz gure irudime-
nera eta pentsakizunera eka-
rria. 

Gaur egun, literaturan, gaia 
interesekoa den ala ez hartzen 
da kontutan. Interesa duen, in-
teresgarri egin zaigun. Beste 

Izurdeen bizitza 
Nago nobela honetan orain arteko bere lanen bilketa 
eta bilduma egin duela Uribek

hitzekin esateko, gaurko ideolo-
giaren zertzeladak eta xeheta-
sunak jasotzen dituen ala ez. 
Urregorria zuen esku artean, 
bada, Uribek. Euskalduna bai-
no gehiago nobela europarra 
edo amerikarra egiteko lain 
zuen interesa. 

Kontatzeko modu sotil eta 
gozoan, nago nobela honetan 
orain arteko bere lanen bilketa 
eta bilduma egin duela Kirmen 
Uribek. Hiru adar nagusi daude 
kontakizunean. Oraina: 
Uri(be)ren eta N(ere)oraren 
bizitza, eta idazle batek nola 
jaso duen beka Rosika Schwim-
merren bizitza ikertzeko. Eta 
iragana: Rosika Schwimmerren 
bizitza interesgarria. Eta berriz 
idazlearen iragana Ondarroan. 
Haurtzaroa eta familia, eta urte 
gogorren bidea. Bakoitzak Kir-
men Uriberen lehenagoko la-
nak dakartza gogora. Izurdeak 
metafora gisa, eta buruan ditut 
«Zuhaitzak eta arrainak» ‘Bil-
bao-New York-Bilbao’ nobelan. 
Rosika Schwimmerren bizitza-
ren ikerketa ez al da Muss-
cheen ibilbidearena? Idazlea-
ren familiaren bizibideak ez du 
‘Bar Puerto’ gogora ekartzen? 
Eta teknika, puzzlearen eta 

ehungintzaren arteko artisau 
lan hori, ez ote da Kirmen Uri-
beren bereko eginkizuna? 
Ahots desberdinen kontaketa. 
Oraindik gertatu ez den 
etorkizuna kontatzeko gogoa. 
Dena lehenago ikusia, baina 
guztia berri eta ezezagun. 

Dokumentazio lana ikaraga-
rria da. Baina hemen dira be-
rriro tonu eta teknika desberdi-
nen agerpena. Eta emakume 
munduaren argazki ugaria. 
Zenbat emakume «protagonis-
ta» ote dauden nobela honetan? 
Hangoak eta hemengoak: Rosi-
ka eta Edith, Nora eta Maider, 
ama eta izeko Bego, bakoitza 
bere historiarekin, bakoitza 
bere ahotsarekin. 

Badago kontakizun adar bat 
eztena bezala agerian gertu 
dena. «Izurdeak lehenago 
pertsonak ziren». Migrazioek 
eta gure garaiko joan-etorri 
ugariek nortasunaren aldaketa 
dakarte, eta identitatearen gal-
dera (eta erantzuna) da nobela 
horrek agerian utzi duen arna-
sa. Zer ote garen mundu hone-
tan, zer toki dugun, zer egin du-
gun eta nola jokatu dugun… Ro-
sika Schwimmeren bizitzak 
erantzun dituen galderak.

Amen katalogoa

Aitor Etxebarria.

SALDUENAK

1 Miñan 
Amets Arzallus/Ibrahima Balde. Susa 
2 Azken etxea 
Arantxa Urretabizkaia. Pamiela  

3 Koiteretzia  
Iñaki Segurola. Alberdania 
4 Ez erran inori 
Maddi Ane Txoperena. Elkar

FIKZIOA EZ FIKZIOA
1 31 ipuin 
Anton Txekhov. Elkar 
2 Txori Urdinak 
Zigor Olabarria. Argia 

3 Euskal herriko leiendak 
T. Martinez de Lezea/J. L. Landa. Erein 
4 Ongi etorri euskal mitologiaren… 
Batzuk. Mitologik basoa
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