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KATIXA AGIRRE 
Katixa Agirre Miguélez Gasteizen 
jaio zen 1981ean. Ikus-entzunezko 
komunikabideen iker lar ia eta 
idazlea da. Gidoilaria izan da eta 
Lolitaren mitoaren inguruko tesi bat 
egin zuen. Horrez gain, zenbait lan 
argitaratu ditu zineari, telebistari eta 
feminismoari buruz.  

2004an bere bloga idazten hasi 
zen. 2007an, alde batetik, bere 
lehenengo obra Sua falta zaigu 
arg i taratu zuen eta bestet ik 
Paularen seigarren atzamarra. 
Zenbait sari jaso ditu: 2003an 
Ernestina de Champourcín poesia 
saria, 2005an Emakumeak Kontari 
ipuin-lehiaketa eta Igartza beka 
2007an. Beka honi esker Habitat 
izeneko ipuin liburua idazteko aukera lortu zuen.  Katixaren liburuetatik 
famatuenak Amaia Lapitz, Narrazioak, Patzikuren problemak… dira.  

Gaur egun Deia, Berria, Argia, Aizu… komunikabideekin kolaboratzen du. 
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzarako ikertzailea da University of East Anglian 
(Erresuma Batua) eta Mad Men izeneko programari buruzko ikerketa egiten 
dago. 
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AMAIA LAPITZ 

 ETA ERREGINA GORRIAREN HILOBIA 

SARRERA 

Obra honek Amaia izeneko neska bati uda batean Mexikora amarekin batera 
egiten duen bidaian gertatutako abentura kontatzen du. Hizkera mordernoz, 
duela 20 urte inguruko garaian giroturik dago. Amaiaren abentura hirugarren 
pertsonan kontaturik dago bidaian bizi izandako gertaerak deskribapenen, 
pentsamenduen, elkarrizketen eta anekdoten bidez. Lehenengo pertsonan 
narraturik dagoen beste abentura motza, bi bidaiarien ikerkuntza kontatzen du. 

Orri gutxitan narratzen da egun pare horietan dauden zoriontasun eta zoritxar 
guztiak beldurra, trebezia, haserreak, amodioa eta barreak nahasturik. 
Pertsonaia askok hartzen dute parte burunahaste deszifragaitz honetan. 

Amaia Mexikoko lehen gauan paseo bat egitera ateratzen denean eremu 
arkeologiko horretan, zerbaitekin edo norbaitekin aurkitzen da eta honek 
larritzen dio. Horren ondorioz, kasu baten testigo bakarra bihurtzen da. 
Apurka-apurka, hasieran Amaiak nahi ez zuen arren, Mario izeneko lagun 
berriarekin batera kasua beren kabuz jarraitzea saiatzen dira. Baina, gai 
izango dira kasua behar bezala eramateko? Ez da batere erraza izango eta 
traba askorekin egingo dute tupust. Gai izango al dira oztopo horiek 
gainditzeko? Ala pentsatzen zituztenak baino gehiago izango dituzte? Asko 
dute deskubritzeko bien artean baina agian dena ez da imajinatzen zuten 
moduan ateratzen... 
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KOKAPENA 
Obra honek Amaiak Palenquera ailegatzen denean eta Carlos Agirreren 
gorpua aurkitu ondoren nork hil duen aztertzeko hasten duen ikerketa 
kontatzen du. Horretarako, Marioren laguntza dauka, eta bion artean misterio 
hau ebaztea lortzen dute. 

Ez dago zehaztuta noiz gertatzen den istorioa, baina liburuan agertzen diren 
hainbat xehetasunetan oinarriturik (telefonoen, ordenagailuen, ziber kafeen 
eta halakoen deskribapenak), esan liteke azken hogei urteetan oinarrituta 
dagoela istorioa.                                                                             

Pertsonaia nagusia Amaia da eta bere amarekin Palenquera bidaiatzen du. 
Mario ere oso pertsonaia garrantzitsua da istorioan. Mario, Carlos Agirreren 
hiltzailea bilatzen hasten da, bere aitona Agapito Carlos hil izanaz akusatzen 
dutelako. Hori dela eta, Amaiaren laguntza bilatzen du.  

Beste pertsonaia nagusi batzuk ere badaude istorioan, baina Amaia eta Mario 
ikertzen joan ahala agertzen joaten dira (McKenzie, National Geographic-eko 
ikertzaileak, polizia, etab).  

GAIA 
Mexikoko hondakin maien eremuko abentura arkeologikoa. Istorio osoan, 
maien tradizioak azaltzen dituzte baita haiek eginiko hainbat kultura 
monumentu ere. Horiek, arkeologiarekin erlazionaturik daude, baina istorioan 
gertatzen diren hainbat delituengatik, abentura interesgarria bihurtzen da. 

ARGUMENTUA 
Amaia Lapitz bere amarekin udan, Mexikora joaten da ama ikerketa 
arkeologikoetan laguntzera. Lehenengo gauan zerbait harrigarria deskubritzen 
du Amaiak eta horren ondorioz deskubritu duenaren arrazoia eta garapena 
argitu egiten du bertan ezagututako lagunarekin, Mario izenekoa, biek batera 
oztopoak gaindituz. 
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GERTAERA NAGUSIAK 

● Amaia bere amarekin batera uda Palenquen igarotzera joan da.  
● Haien egonaldia igaroko duten hotelera ailegatzean, Carlos Agirre 

ezagutzen dute, arazoren bat edo laguntza behar izanez gero 
lagunduko dien pertsona.  

● Baina gauean, Amaia esnatzen da eta buelta bat ematera joaten da. 
Tupustean zerbaiten gainean erortzen da eta Carlos Agirreren gorpua 
dela konturatzen da. Poliziarekin galdeketa bat izan eta gero, Agapito 
izeneko gizona hiltzailea izan den galdetzen diote, baina berak ez daki 
gizon hori izan den edo ez. 

● Ziber kafe batera joaten dira eta bat-batean chat batetik Mario izeneko 
mutil batekin hitz egiten hasten da. Honek, Agapitoren biloba dela eta 
bere laguntza behar duela esten dio, baina Amaiak ez dio jaramonik 
egiten. 

● Azkenean, mutilarekin geratzen du eta biok batera Carlos Agirreren 
hiltzailea bilatzen hasten dira. 

● Carlos Agirreren etxera joaten dira eta bere posta elektronikoa aztertzen 
dute. Posta elektroniko batean amerikar batzuk amenazoa botatzen 
diote eta horrez gain Erregina Gorriaren marrazki bat aurkitzen dute. 
Erregina Gorria urte batzuk lehenago aurkitu zuten momia izan zen, 
baina norbaitek haren maskara lapurtu zuen eta geroztik haren atzetik 
zebiltzan arkeologo guztiak. 

● Poliziak Mario eta Amaia aurkitzen dituzte ustekabean eta atxilotu egiten 
dituzte. 

● Ordu batzuk geroago, National Geographic-eko kazetariek Mario 
askatzen dute. Ondoren, amari esker libre geratzen da Amaia eta amak 
kontatzen dio McKenzie izeneko ikertzailea (urte bat lehenago ia-ia 
Erregina Gorriaren maskara aurkitu zuen pertsona) bueltan zegoela 
maskara behingoz aurkitzeko. 

● Kazetariek Mario bahituta daukate eta Amaiak mutila  liberatzea lortzen 
du. Mario, ikertzaileen apartamentutik joan baino lehen telefonoa 
lapurtzen die. Segurua den leku baten bila joaten dira, hain zuzen ere 
Agapito bizi den lekura. 

● Ikertzaileen telefonoarekin emakume batekin elkarrizketa bat dute eta 
emakumeak McKenzie maskara non dagoen badakiela eta bera baino 
lehenago eskuratu behar dutela esaten die kazetariekin hitz egiten 
dagoela pentsatuz. 
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● Mariok eta Amaiak dena ulertzen dute: McKenzie putzuan zegoen 

maskara eskuratzera zihoazenean, istripu bat izan zuen eta ezin izan 
zuen hartu. Orduan Carlos Agirreri esan zion maskara putzutik hartzea 
eta ezkutatzea beste batzuk hala ez egiteko. Hori zela eta, egun batzuk 
geroago, nahiz eta esploratzaile batzuk ibaian sartu ez zuten maskararik 
aurkitu. Hilabete batzuk pasata, mundu guztiak zekienez maskara ez 
zegoela putzuan, berriro sartu zuten, bertan berriz ez zutelako 
begiratuko. National Geographic-eko ikertzaileak Carlos Agirre hil zuten, 
maskara non zegoen esanarazteko torturagatik. 

● Mario eta Amaia McKenzie jarraitzen dute. McKenzie National 
Geographic-eko ikertzaileekin geratzen da elkarrizketa bat egiteko 
putzuan. Ikertzaileak maskara nola lortzen duen grabatu nahi dute baina 
urpekaria (McKenziren laguntzailea dena) maskara atera ondoren, 
lapurtzen diote. Baina McKenzie ikertzaileei bi tiro eman eta maskara 
berriz eskuratzen du. Alde batetik, dena grabatu zuen kamararen zinta 
lortzen ahalegintzen da Mario. Bestetik, Amaia maskara hartzen du eta 
biak tiro bat jasotzeko arriskuan daude. Bat-batean urpekariak zuhaitz 
baten adarrarekin kolpe bat ematen dio McKenzieri. Momentu horretan, 
Amaiaren ama agertzen da beste ikertzaile batzuekin. 

● Azkenean, Mario eta Amaiak kasua argitzen dute eta McKenzie 
kartzelan sartzen dute. 

● Azkenik, Mario eta Amaiaren arteko amodiozko agurraren ostean, 
Amaia bere etxera bueltatzen da eta Mario bertan geratzen da gauzak 
guztiz konponduta ez egon arren. 
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PERTSONAIAK 

• Amaia. Istorioko protagonista da. Gaztetxo bat, Mexikon gauza asko 
gainditu behar izan dituena. 

• Mario. Palanqueko gaztea. Amaiaren laguna egiten da, biek batera 
benetazko hiltzailea nor den argitzeko. Bere aitona akusaturik baitago. 

• Susana Lapitz: Amaiaren ama. Amaia Mexikora berarekin joateko 
bultzatzen duena lan arkeologikoetan laguntzeko. 

• National Geographic-eko kazetari faltsuak. Carlos Agirre hil egiten dute 
sakrifikatuz maskararen kokapena lortzeko. Amaia eta Marioriekin arazo 
handiak dituzte. 

• McKenzie. Desagerturiko maskararen jabea. Amaiaren eta Marioren 
ikerkuntzan oztopo handia. 

• Carlos Agirre. McKenzieren morroi eta Palanqueko eremu arkeologikoaren 
jabea. Carlos hiltzen denean, Amaiak ikusi egiten du bere gorpua eta, 
horregatik, asuntuan barneratu egiten da.   

EGITURAKETA  

Istorioa, bi zatitan banaturik dago. Alde batetik, liburuaren zatirik handiena, 
Amaiaren abentura kontatzen du. Zati hau lehenaldian kontatuta dago eta 
hirugarren pertsonan, hau da, narratzaileak istorioa kontatzen du eta hori dela 
eta, ez dira Amaiaren sentimendu pertsonalak kontatzen. Hala ere, 
xehetasunez idatzita dago istorioko gertakizunak. 

Bestetik, Erregina Gorria aurkitu zuten bi ikertzaileen egunerokoa kontatzen 
da da. Bakarrik daude haren egunerokoaren hiru kapitulu liburu osoan, baina 
nahikoak dira Erregina Gorria nola aurkitu zuen eta maskara nola desagertu 
zen kontatzeko. Orainaldiko lehenengo pertsonan kontatuta dago. 
Hamairu kapituluetan banatuta dago gutxi gorabehera hamabost orrialdekoak. 
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BALIABIDEAK 

Obran, bi narratzaile daude: alde batetik, istorio bat azaltzen da lehenengo 
pertsonan. Bestetik, narratzaile batek, Amaiaren istorioa kontatzen du 
hirugarren pertsonan eta hori dela eta ez dira Amaiaren sentimenduak 
kontatzen. Ez du hiztegi konplikatua erabiltzen eta hori dela eta nahiko erraza 
da istorioa jarraitzea. 

● Deskribapenak: pertsonaien izaera, lekuak... azaltzeko deskripzioaz 
baliatzen da idazlea zenbaitetan, baina hala ere, ez ditu etengabe 
erabiltzen istorioan zehar. Adibidez: 

...lodia baino gehiago, gizon hura laukiduna zen: zabalera zein 
garaiera berekoa. Batere leporik gabekoa ia… (17) 

...zabal-zabalik zeuden begiak, eta, bidezidorreko argiei esker, 
dir-dir egiten zuten. Eta begien gainean kopeta bat ikusi zuen, 
lokatzez eta odolez beterik… (24) 

● Elkarrizketak: pertsonaien arteko hizketa azaltzeko etengabe erabiltzen 
ditu idazleak. 

Idazleak, ez du figura askorik erabiltzen: 

● Konparazioak:  

Susana Lapitz elurra bezain zuri jarri zen.  (178) 

● Pertsonifikazioak:  

...ozeano bortitzak hamaika abentura kilikagarri iragartzen 
zituen, geure bihotzak hanpatuz. (7) 

● Onomatopeyak:  

“Bip-bip-bip-biiiiiiip…” mugikorraren soinua. (136) 
…ale-hop-eta salto gero Mariok… (144) 
“Pum!” pistola baten balaren soinua. (163) 
“klik” pistolaren gatiluaren soinua. (163)                                        
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IRITZIA  

Hasteko, liburuaren itxura nahiko erakargarria da. Izenburua argia eta 
gaiarekin ondo lotuta dago. Hasieratik jakin daiteke aurrealdea bakarrik 
begiratuta abenturazko liburua dela. Portadan, liburuko protagonistak agertzen 
dira, Amaia eta Mario, piramide baten aurrean. Maskara baten marrazkia 
agertzen da ere, liburuko ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa dena. Beraz, 
liburuaren izenburua nahiz itxura oso ondo aukeratuta daudela esan daiteke. 

 Liburua, nahiko motza da, ehun eta hirurogeita hamazortzi orrialde baino ez 
ditu eta letra nahiko handia du. Liburua hamairu kapituluetan banaturik dago 
eta kapituluen kopurua oso egokia da kapituluak ez direlako ez luzeegiak, ez 
laburregiak. Zenbaitetan, marrazkitxoren bat agertzen da eta istorioan hobeto 
sartzeko eta hobeto ulertzeko laguntzen dutenak. Katixa Agirrek duen idazteko 
modua eta erabiltzen duen hiztegia ulergarria eta jarraitzeko erraza da gure 
adinekoentzat. Ez du askotan deskripzio sakonik egiten eta hori dela-eta 
liburua ez da irakurtzeko astuna egiten. 

 Aukeratutako pertsonaiak oso egokiak dira liburua kontatzeko, ez dira gehiegi 
eta horregatik erreza da liburua jarraitzea. Liburua adin txikiagoko 
irakurleentzat izan arren, istorioa nahiko interesgarria da. Baina aldi berean 
zer gertatuko den irakurri aurretik jakin daiteke. Istorioaren idea nahiko sinplea 
da, hau da, misteriozko eta abenturazko beste liburu bat da, ez du ezer 
berezirik edo hoberik beste misteriozko liburuekin konparatuta. 
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