
Larunbata 22.06.04 
EL CORREO TERRITORIOS 11BEGIAK ZORROZTEN

KARLA FERNÁNDEZ DE GAMBOA 
VÁZQUEZ 

Anjel Lertxundik eta Antton Olariagak tan-
dem paregabea osatzen dute, eta hamai-
ka dira elkarrekin kaleratu dituzten libu-
ruak. Iaz, esate baterako, Lertxundik haur 
eta gazte literaturako Euskadi Saria jaso 
zuen ‘Haltzaren muinoa’ (Elkar, 2020) ipui-
nagatik, Olariagak marraztutako liburua, 
hain justu. Orain, berriz, ‘Botoitxo’ aurkez-
ten digute, Erein argitaletxeko ‘Pi-
kotxean saileko’ zazpigarren ar-
gitalpena.  

Lertxundik berak azaltzen duen 
moduan, kontakizun hau hitz ba-
ten liluratik sortzen da: botoitxo. 
Botoitxo ipuin honen pertsonaie-
tako bat da, botoi baten itxura eta 
izaera duen andrea, baina baita 
emakumeak duen mertzeria txi-
kiaren izena ere. Istorio honen 
beste protagonista narratzailea 
bera dugu, gurasoek zerbait 
behar dutelako edota esku-lanak 
egiteko materialaren bila, den-
dara sarritan doan haurra. Mu-

til koskorra ere liluratuta dirudi mertze-
rian dauden tiradera guztiekin eta bertan 
Botoitxok gordetzen dituen altxorrekin: 
mota, kolore eta material guztietako bo-
toi, oihal eta pitxiak. Andreak dendako 
xehetasun, anekdota eta sekretuak kon-
tatzen dizkio haurrari, eta bion artean sa-
murtasunez beteriko harreman berezia 
sortzen da. Dena den, mutikoak ezin du 
burutik kendu giltza-zuloa duen tiradera, 
zer gordeko ote du Botoitxok giltzapean 
eta zergatik ez dio inoiz horren gainean 
ezer azaltzen? 

Liburu honek pertsonok gure baitan 
gordetzen ditugun sekretuez hitz egiten 

digu, isiltzen edo ezkutatzen di-
tugun atsekabeei buruz, baina 
apur bat arintzen direnak esti-
matzen dugun norbaitekin par-
tekatzen ditugunean. Olariaga-
ren marrazkiek ere emozio-in-
dar handia dute, primeran is-
latzen baitute protagonisten sen-
timenduak. Lertxundik beti de-
fendatu du haur literatura 
Literatura dela, hau da, ez dio-
la artea izateari uzten haurrei 
zuzenduta dagoelako; eta libu-
ru hau, bere haur eta gazteen-
tzako lan guztiak bezala, horren 
adibidea da.

E dward Albee idazle esta-
tubatuarrak 1962an argi-
taratu zuen ‘Who’s Afraid 

of Virginia Woolf?’ antzezlana, 
34 urte zituela. Literaturaren Zu-
bitegian bilatuz gero, ez zaizue 
izen hori azalduko. Duela sei urte 
hil zen, eta ahanzturan erori dela 
dirudi, baina antzerkigile oso 
ezaguna izan zen XX. mendea-
ren bigarren erdian. Absurdoa-
ren antzerkitik edan zuen hasie-
ran, Ionesco, Genet edo Beckett 
bezalako maisuetatik, eta bere 
umore garratzaren bidez, bizitza 
amerikarraren ikuspegi urrat-
zailea erakutsi zuen. Ez zen izar 
bat, baina arestian aipatu lanari 
esker (edo haren erruz), ospe 
handiko Off-Broadway inte-
lektual bihurtu zen goizetik 
gauera. Gainera, antzezlana es-

treinatu eta lau urtera, zinemara 
egokitu zuen Mike Nicholsek, 
Elizabeth Taylor eta Richard 
Burton antzezle nagusi zituela, 
eta pelikulak bost Oscar sari ira-
bazi zituen, tartean Taylorrek ja-
sotakoa, emakumezko antzezle 
onenari zegokiona. Antzezlanak 
harreman toxikoak zergatik jasa-
ten ditugun islatzen du neurri 
handi batean, eta bikote baten 
barruko gorroto eta miseriak 
jartzen ditu agerian: autosuntsi-
keta, umiliazioak, alkohola, 
mendekotasun ekaiztsua… Se-
nar-emazte protagonistek bizi 
dituzten nahasmen eta hutsu-
neei aurre egiteko antolatzen di-
tuzten ikuskizun makurrak 
eskaintzen ditu. Amaiera irekia 
da, eta ikusleari dagokio ondo-
rioak ateratzea. 

Liburu hori izan zen, hain zu-
zen ere, hortik aurrerako bere la-
nak neurtzeko erabili zen neur-
gailua edo langa, baina Albeek, 
arrakasta hori lan mota jakin ba-
tean sailkatzeko erabili beha-
rrean, bere bidea hartu zuen, he-
terodoxoagoa. Kritikak ez zuen 
sarritan hori ulertu, eta zalan-
tzan jarri zituen hortik aurrerako 
ia lan gehienak, edo ez ikusiare-
na egin zien. Bestela esanda, 
‘Nor da Virginia Woolfen bel-
dur?’ idatzi zuen idazlea bihurtu 
zen ezinbestean. Hala ere, esan 
behar da Albeek hiru aldiz jaso 
zuela Pulitzer saria, eta ‘Zooaren 
historia’ edo ‘Hiru emakume ga-
rai’ bezalako maisulanak idatzi 
zituela. 

Baina non sartzen da Woolf 
antzezlan horretan? Zergatik 

Nor da Virginia Woolfen beldur? 
‘Gela bat norberarena’ idazteagatik ezagutzen dugu Woolf, borroka  
eta aldarrikapen feministen bultzadapean

izenburu hori? Kritikari batzuen 
ustez, Albeek ‘Who’s Afraid of the 
Big Bad Wolf?’ kantaren parodia 
bat zuen buruan testuari izenbu-
rua bilatu zionean. Virginia 
Woolf eta «Big bad wolf» foneti-
koki antzekoak zirelako ingele-
sez. Izena behin eta berriz har-
tzen dute antzezlanean kanta-
rekin batera, eta, beraz, hitz-joko 
moduko hori berretsi egiten da. 
Nolanahi ere, Virginia Woolfen 
eta «otso basatiaren» arteko ha-
rremana ere ezin daiteke kasua-
litate inozente bat izan, idazlea-
ren bizitza pertsonal konplexua 
kontuan hartuta. Halaber, Albeek 
antzezlana New Yorkeko bere 
etxean idatzi zuela aipatu izan 
da, eta handik gertu, egun ba-
tean, izenburu hori bera idatzita 
ikusi zuela. 

Bat-batean Edward Albeereki-
ko ahanztura eta Woolfen izena 
gurutzatu egin zaizkit pentsa-
mendu bitxi batean. Azken al-
dian, batez ere ‘Gela bat norbera-
rena’ (2012an Maria Colerak 
itzulia) idazteagatik ezagutzen 
dugu Woolf, borroka eta aldarri-
kapen feministen bultzadapean. 
Are gehiago, jendeari Woolfi bu-
ruz galdetuz gero, ‘Gela bat nor-

berarena’ lanaren egiletzat joko 
dute ziur asko. Aldi berean, lite-
raturaz gozatzeko eta kontzien-
tziak pizteko balio duen liburua 
da, argigarria oso. Baina Woolf ez 
da liburu bakarreko egilea. Orain 
gutxi arte, idatzi zituen eleberri 
esperimental eta berritzaileen-
gatik izan da batez ere ezaguna 
literaturzaleen artean: ‘Dalloway 
andrea’ (1925), ‘Farorantz’ 
(1927), ‘Orlando’ (1928) edota 
‘Olatuak’ (1931). Zorionez, 
euskaraz badugu lan horietako 
biren itzulpena: ‘Dalloway an-
drea’ (2014, Itziar Diez de Ultzu-
rrun) eta ‘Farorantz’ (1993, An-
ton Garikano). Literaturaren Zu-
bitegian begiratuz gero, ohar-
tuko gara ‘Gela bat…’ek sei kriti-
ka jaso dituela, eta, beste biek, 
aldiz, bi ‘Dalloway andrea’k eta 
bakarra ‘Farorantz’ek. Irakurle 
taldeetan edo hitzaldietan ere, 
nabaria da lehenaren presentzia. 

Ondo legoke liburu horrek 
beste guztiak ez eklipsatzea eta 
Woolfen neurgailu edo ‘langa’ ez 
bihurtzea. Izan dadila, aitzitik, 
haren beste lanekiko ate edo 
leiho, ahanzturan eror ez dai-
tezen. Nor da Virginia Woolfen 
beldur?
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I ruditzen zaigu gauza jakina dela, 
ezinbestekoa, bizitzaren derrigo-
rrezko norabidea, gazte errebeldeak, 

adinean aurrera egin ahala, eskuine-
rantz jotzea, gero eta kontserbatzaileago 
bilakatzen dela bat. Madrilgo politiko 
ezagun batek izenburu hori jarri dio ar-
gitaratu berri duen liburuari. Gaztetan 
ezkertiarra nintzen eta gero ondu egin 
nintzen. Ugariak dira antzeko esapi-
deak, gaztetan errebelde izatea arrunta 
dela, ia berezkoa eta hori bezain berezko 
dela zahar kontserbatzaile bilakatzea. 

Eta estatistikoki horrela izan daiteke, 
hori izan daiteke joera nagusia. Ez, ordea, 
ezinbestekoa. Aski litzateke hori gezur-
tatzeko Stéphane Hessel aipatzea. Hain-
besteko oihartzuna izan zuen ‘Indignez-
vous’ liburua argitaratu zuenean lauro-
geita hamar urte baino gehiago zituen. 

Zaharra zen, baina baita errebeldea ere. 
Agian errazago da gaztetan zenuen 

errebeldia hori zahartzaroan ere pizturik 
mantentzea, iragan kontserbatzaile bate-
tik ezkerrera salto egitea baino. Baina 
gauza da, bilatzen badituzu, aurkitzen di-
tuzula, historian zehar eta gaur bertan, 
zahar errebeldeak, tradizioak eta idatzi 
gabeko legeek agintzen duten bideari uko 
egiten diotenak. Amore emateko prest ez 
daudenak. 

Seguru aski gehiago dira pauso hori 
ematera ausartzen ez diren zaharrak, are 
gehiago, horrelako zerbait pentsatu ere 
egiten ez dutenak, nortasun agiriaren 
agindutara jartzen direnak. Adin honetan 
hau, adin horretan beste hau. Bizitza ho-
rrelakoa delako, gizarteak horretara 
bultzatzen zaituelako. Nahikoa egin 
duzulako edo behar adina egin ez baduzu 
ere, zahartzaroan berandu delako. 

Ausardia aipatu dut. Izan ere, gaur egi-
ten ez dugun gauza asko ez daude de-
bekatuak, baina ez gara artaldetik atera-
tzera ausartzen, ezta milimetro bakarra 
ere, edo beldurra ematen digu nabar-
mentzeak. 

Zer gertatuko litzateke ausartuko bagi-
na?
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Zahartzaroan, 
amore


