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Jordi Sierra i Fabra 

Bartzelonan jaio  zen, 
1947an.  Idazlea  izateaz 
gain, musika arloa landu 
zuen  70eko  hamarka-
datik  aurrera,  rock 
musikaren  mundua, 
zehazki.  Zortzi  urte 
zituela  idazteari  ekin 
zion,  eta  hamabi 
urterekin, 500 orrialde zituen lehenengo eleberria idatzi zuen. Hortik 
aurrera eginiko lan gehienak haur eta gazte literaturan oinarritu dira, 
Espainian  eta  Hego  Amerikan  argitaratuz.  2012.  urterako,  10  milioi 
liburu baino gehiago salduta zituen, eta horren omenez, Mis primeros 
400  libros  liburua  argitaratu  zuen,  bere  oroitzapen  literarioak 
deskribatuz.

Autoreak  duen  idazteko  era  oso  berezkoa  da,  estilo  zuzena 
erabiltzen baitu,  elkarrizketa  sakon eta  deskribatzaileez  josia.  Esaldi 
laburrez eta intentsitate handikoez baliatzen da, sentimenduz beteta. 
Genero  askotako  eleberriak  idatzi  ditu,  hala  nola,  polizia-nobela, 
poesia, fikzio-nobela, amodiozkoa, etab. Jordi Sierra i Fabrak gizartean 
indarra duten gai askori buruz idazten du, gehienetan gutxi tratatuak 
edota  askotan gaitzetsiak.  Anaren  Bakardadea  liburuan,  abortuaz  hitz 
egiten du, hori baita gaur egungo gairik nabarmenetarikoa. 

 Jordi Sierra i Fabraren lanen artetik, batzuk moldatuak izan dira 
antzeztuak izateko edota telebista programetan agertzeko, eta honek 
idatzitako  azkenengo  bi  eleberriak  zineman  argitaratzeko  lanketak 
antolatzen ari dira.

2004an, idazleak Fundació Jordi Sierra i Fabra sortu zuen, idazteari 
ekiten  dioten  gazteei  literatura  munduan  sartzen  laguntzeko,  eta 
horrez gain, gehiago irakurtzera bultzatzeko. Horretarako, hemezortzi 
urte baino gutxiago duten idazle gazteen artean sari bat aurkezten du 
urtero. 

Gainera,  aldizkari  anitzen  zuzendari  izan  da,  esaterako,  El  Gran 
Musical, Disco Exprés, Popular 1 eta Top Magazine.
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   Argitaratu dituen lanen artean, arrakasta handia lortu zutenek sari 
ugari lortu dituzte, gazteleraz nahiz katalanez.

Sarrera
     Anaren  Bakardadea  2006.  urtean  idatzitako  gazte  literaturazko 
eleberria  da.  Gaur  eguneko  zenbait  neska  gazte  baten  errealitatea 
islatzen du idazleak, esaterako, maitasun egoera eta horrek dakarren 
sexu harremanak,  adiskidetasuna,  familia  arteko  liskarrak,  nerabeen 
hezkuntza morala, etab. Horretarako, neska baten haurdunaldiaz eta 
horrek dakarren abortuaren ondoriozko heriotzaz baliatzen da idazlea, 
ondorioz, ingurunean dituen arazo guztiak aurkeztuz.

    Eleberri honen bitartez, Jordi Sierra i Fabrak gizarte modernoaren 
hipokresia ere salatu nahi du, hau da, gizarte intolerante eta zapaltzaile 
baten atzaparretan,  urtero haurdun gelditzen diren milaka nerabeen 
egoera. 

                                                 

ANAREN BAKARDADEA

KOKAPENA

      Aurretik aipatu bezala, gaur egun kokatzen da istorioa. Bertan, 
Iniesta  familiaren  etxean  gertaturiko  liskarrak  edota  gertaerak 
kontatzen  ditu,  Anak  abortatzearen  ondorioz  gertaturikoak.  Horren 
aurrean, Victoriak, bere ahizpak, Anaren egoerari buruzko egia jakin 
nahi du, eta galderei erantzunak aurkitzean, espero ez dituen gauza 
asko topatzen ditu. 

     Istorioak denbora linealki jarraitzen du, aste bateko iraupena izanik. 
Eleberria asteko zazpi egunetan banaturik dago, bakoitzean Victoriak 
ikertutakoa kontatuz.

GAIA

Ana  Iniesta:  gaur  egungo  gizartearen  jarreragatik  aborto  baten 
ondoriozko heriotza sufritzen duen neska gaztea.
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ARGUMENTUA

Victoria  izeneko  gaztea,  Londresen  ikasten  ari  da  urte  baterako 
baina, zoritxarrez, hiru hilabeteren buruan bueltatu egin behar da, Ana, 
bere ahizpa, abortu batengatik hil delako. 

Hamabost urteko neska zoriontsua zen Ana,  baina maitasunaren 
besoetan inolako babesik gabe jartzeak ondorio larriak ekarri zizkion. 
Beraz, Victoriak, abortatzearen zergatia eta zeinekin oheratu zen jakin 
nahi  du,  hots,  gertatutakoari  buruzko  egia  ezagutu  nahi  du. 
Horregatik, Anak zituen lagunekin kontaktuan jartzea erabakitzen du. 

Baina, zoritxarrez espero ez dituen ezuste asko topatzen ditu, bere 
ahizpari  eginiko  guztia  jakitean.  Gizarteak  gai  honen  kontra  duen 
jarreraz  gain,  ustekabe handiena,  amak arazoaren aurrean harturiko 
jarrera  izan  da,  hori  baita  Ana  haurdun  geratzearen  arrazoirik 
handiena.  Victoriak,  gertaturikoaren aurrean zituen zalantza guztiak 
ikertu  ondoren,  Londresera  itzultzea  erabakitzen  du.  Gainera,  Jairo, 
joan aurretik bertan utzitako mutil laguna, berarekin joatea erabakitzen 
du Ingalaterrara.

GERTAKIZUN NAGUSIAK

     Victoria, hemeretzi urteko neska gaztea Londresen ikasten zebilela, 
hiru  hilabeteren  buruan  etxera  itzultzeko  beharra  ailegatu  zitzaion, 
bere  ahizpa,  abortu  baten  ondorioz  hil  egin  zelako.  Edinburgon 
zebilen,  zehazki,  hiru  eguneko txangoan,  Erresuma Batuan jai   zela 
aprobetxatuz.  Baina,  zoritxarrez,  albistea  jakin  bezain  laster, 
aireporturantz  abiatu  zen.  Bere  hiriko  aireportura  ailegatutakoan, 
hantxe zegoen Osaba Joaquin. Denek gaitzesten zuten Joaquin, baina 
berak,  berriz,  asko  maite  zuen.  Autora  igo  orduko,  Anaz  zituen 
oroitzapen  guztiak  zetorkion  burura,  eta  horrek  osabarekin  barrena 
lasaitzea ekarri zion, suntsituta baitzegoen gertatutako guztiaz.

Negar eta negar egin zuen, samin ezezagun batek hartuta, erabat 
suntsituta uzteraino eraso zion samin batek hartuta.
—Alde... egin... nuenean.. –esan.. zidan...!
—Hitzik  ez;  negarra  besterik  –esan  zion  Joaquinek  belarrira.  
(11)
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Hiletatik  bueltatzean,  egoera  latza  aurkitu  zuen  etxean.  Ama 
ohean, lur jota, aurrera egiteko indar eskasekin. Berarekin hitz egitea 
erabaki  zuen,  Victoria  baitzen  gelditzen  zitzaion  alaba  bakarra. 
Elkarrizketa  deserosoa  izan  zen,  amak  suntsituta  baitzegoen.  Aitak, 
etxeko egoeraz jabeturik, Victoriari Londresera ez itzultzea eskatu zion 
hurrengo goizean,  baina neskak ez zuen amore eman nahi izan,  eta 
Ingalaterran  geratzen  zitzaizkion  azterketak  egitea  erabakita  zuen. 
Gurasoek  kontrako  iritzia  izan  arren,  Victoriak  hartutako  erabakiak 
zituen helburu. 

—Aita, zer nahi duzu egitea?

—Zure betebeharra betetzea.

—Nire betebeharra? –ezin zuen sinetsi entzuten ari zena–. Nire 
betebeharra haztea, ikastea, aurrera jotzea da, orain inoiz baino 
gehiago, niregatik, Anarengatik, guztiarengatik.

—Eta zure ama, zer? Zure beharra du.

—Amak beti izan du gure beharra. Beragatik balitz, etxe honetan 
jarraituko genuke behin betiko.  (50)

   Beste  aldetik,  Victoriak  Jairo  izeneko  mutil  gazte  batekin 
maiteminduta zegoen.  Londreserantz abiatu aurretik,  mutil  horrekin 
zuen harremana apurtzea erabaki zuen, baina etxera bueltatzeak bere 
sentimenduak berpiztea ekarri zion. Victoriak sentimendu horiei aurre 
egitea zuen helburu, Gabonak arte, behintzat, baina ustekabeko bisita 
honetan,  bere  asmoari  ukatu  egin  behar  izan  zion.  Hasieran,  Jairok 
adierazten zion maitasunari uko egiten zion.

Ez zuen halakorik espero. Ez une hartan. Eta kosta egin zitzaion 
erreakzionatzea.

—Jairo,  ez  –haren  ezpainek  ukitu  aurretik  aurpegia  aldentzea 
lortu zuen–. Mesedez...

—Zer?

—Garbi  utzi  genuen  orain  dela  hiru  hilabete,  gogoratzen? 
Baldin eta hemendik urtebetera… (45)
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Korapiloaren  egia  bilatu  nahian,  Anaren  lagunekin  hitz  egitea 
erabaki  zuen  Victoriak,  haiek  baitziren  gehien  ezagutzen  zutenek. 
Horretarako, eskolarantz abiatu eta Daniel izeneko gazte batekin egin 
zuen topo. Mutikoak haurdun utzi zuenaren izena eta helbidea esan 
eta  gertatutako  zenbait  egoera  azaldu  zion.  Horretarako,  Lidiaren 
helbidea  ematea  erabaki  zuen,  berarekin  hitz  zezan.  Neska  honekin 
hitz egin orduko, Ramiro Galvezengana hurbiltzea erabaki zuen, hori 
baitzen biderik laburrena. 

Uda honetan esan nion, beti aldean eramateko preserbatibo bat, 
inork ez baitaki noiz..
—Ez zeraman, eta kito. Esan nion ez zela ezer gertatuko, garaiz 
atzeratuko  nintzela,  eta  ez  zuen  nahi  izan.  Botikara  bidali 
ninduen.
[…]
—Hor jarraitu zuen gure zoritxarra. Lehenengo nirea hautsi, eta 
gero botikako kabroi horiek kondoi kaxa saldu nahi ez!
....
—Igande  arratsaldean,  elkartu  ginenean,  esan  zidan 
astelehenean  erietxera  joateko  asmoa  zuela,  biharamuneko 
pilularen bila. ... Ez zizkioten eman nahi izan… (103)

   Gazteak  kontatutakoarekin  txundituta  geratu  eta  ikertzen  hastea 
erabaki  zuen.  Alde  batetik,  goizeko ordu bietan esnatu eta  botikara 
joan  zen,  preserbatiboen  salmenta  frogatzera.  Zoritxarrez,  gizarte 
intolerantearen  jarreraz  ohartu  behar  izan  zen,  ez  baitzioten 
babesgarririk  saldu.  Beraz,  Ramirok  esandakoa  egiatzat  hartu  zuen. 
Horretaz  aparte,  erietxera  joan zen biharamuneko pilula  eskatzera  , 
baina antzeko egoera jasan behar izan zuen. Harriturik, Lidiari deitu 
eta  ikertutako guztia  egiaztatzea  erabaki  zuen.  Victoria  espero zuen 
zerbait  entzun  behar  izan  zuen:  amak  Anarengan  zuen  gehiegizko 
babesa.

—Zer gertatu zen?
—Anak  preserbatiboa  eramaten  zuen  poltsan,  beti.  ...  Eta 
badakizu gaur hartan, eta aurreko egunetan, zergatik ez zeraman 
aldean?
—Ez.
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—Amak  kendu  ziolako.  Poltsa  miatu  eta  aurkitu  egin  zion. 
Imajinatzen? 
[…]
—Ulertzen orain? –Lidia saminduta zegoen–. Anak preserbatibo 
hura aldean izan balu,  gaur ez ginateke hemen egongo,  haren 
heriotza deitoratzen. (191)

Victoriak,  gertaturikoaren aurrean zituen zalantza  guztiak  ikertu 
ondoren, Londresera itzultzea erabaki zuen. Aitak kontrako iritzia izan 
arren, bere asmoak argi utzi eta aireporturantz abiatu zen. Ustekabean, 
Jairoren  presentzia  harriturik  utzi  zuen,  berarekin  zihoalako 
Ingalaterrara.

EGITURAKETA

   Istorioa modu linealean osatua dago, hau da, denbora kronologikoa 
da,  hasieratik  bukaerara  arte  mugitzen  delako  kontakizuna.  Zazpi 
ataletan  banatzen  da,  ikerketaren  ikuspuntu  desberdinak  aurkeztuz, 
esaterako, familia, lagunen edota gizartearen ikuspegiak.

  Narratzailea  orojakilea  da,  hots,  pertsonaiek  egiten  dutenaz  gain, 
pentsatzen eta sentitzen dutena ere kontatzen du, hirugarren pertsonan 
idatzia.

PERTSONAIAK

   Argi dago, istorio honen pertsonaia nagusiena kontalaria izango dela, 
hots, Victoria. Hala ere, Ana pertsonaia nagusitzat aurkeztu dezakegu, 
istorioan  agertzen  ez  bada  ere,  bere  inguruan  biratzen  baitu 
kontakizuna.

   Victoria Iniesta, hemeretzi urteko neska gaztea, Londresen ikasten 
dabil,  unibertsitate ospetsu batean.  Bere familia Euskal  Herrian izan 
arren,  atzerrian  ikastea  erabakitzen  du,  esperientzia  berriak 
ezagutzearren. Bertan Carol izeneko neska ezagutzen du. Bere ahizpari 
gertatutakoaren  albistea  entzun  bezain  laster,  hegazkina  hartu  eta 
bueltatu egin behar izan da. Osaba Joaquin da aireportuan itxaroten 
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dagoena.  Denek  gaitzesten  dute  Joaquin,  baina  berak,  berriz,  asko 
maite du. Etxera ailegatzerakoan, ez da erraza sorturiko egoera horri 
aurre egitea, baina Victoriak ez du amore emango eta zorigaitz horren 
zergatia bilatzeari ekingo dio.

   Jairo  da  Victoriarekin  maiteminduta  dagoen  gaztea,  heldua  eta 
altua. Ile luzea darama, berak ezagutu zuen baino luzeagoa, larruzko 
jaka beltz batekin jantzia. Victoria ezagutu zuenetik berarekin egotea 
du helburu,  baina neska gazteak,  hasiera,  haien harremana ezeztatu 
egiten du. 

   Ana  Iniesta,  hamabost  urteko  neska,  mutil  gazte  lirain  batekin 
maitemintzen da, Ramiro deiturikoa. Hamazazpi urte baino gehiago 
dituela dirudi,  altua,  ilea koroa moduan moztua daramala.  Denbora 
gutxitan gertatutako zoritxar askoren ondorioz, Ana haurdun geratzen 
da.  Oso  gaztea  denez  gero,  abortatzea  erabakitzen  du,  baina 
hemorragia  handi  batek  heriotzara  eramaten  du.  Lidia  du  lagunik 
onena.  Istorioan,  Victoriari  lagundu  egiten  dio  Anari  gertatutakoa 
jakiten;  beraz,  pertsonai  garrantzitsua  da.  Anaren  heriotzaren 
ondorioz,  goibel  eta samindurik igarotzen ditu egunak,  etxetik irten 
gabe. 

   Anaren heriotzaren arrazoietariko bat  ama  da.  Etxeko andrea oso 
babesgarria  izan  da  beti  bere  alabekin.  Victoria  Londresera  joatea 
eragotzi nahi izan zuen, beldurragatik, baina ez zuen lortu. Orain, Ana 
babestea du helburu, baina lagundu ordez, oztopoak jarri besterik ez 
du  egiten.  Bere  hilketaren  eraginez,  ohean  pasatzen  ditu  egunak, 
betilun.  Aitak,  ama  laguntzen  du  egunero.  Gizon  serioa  eta 
burugogorra da, eta Victoriari behin eta berriro gera dadila eskatzen 
dio.

BALIABIDEAK

     Eleberri honek dituen atalik aberasgarrienak deskribapenak dira. 
Idazleak  deskribapen  mamitsuak  aurkezten  ditu,  sentimenduen 
adierazpenetan,  zehazki.  Istorioa,  hasieran  batez  ere,  sentimenduez 
jositako  deskripzioak  aurki  ditzakegu.  Jarritako  adibide  honetan, 
Victoriak  hilerrian  sufritutako  egoera  deskribatzen  du,  tentsioa 
adieraziz.
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Kamera geldiko irudia izan zen, nahitakoa, larria, tentsio bizikoa. 
Victoriak  ez  zituen  begiak  gurutzetik  aldendu;  hantxe  azpian 
egongo  zen  Anaren  aurpegia.  Kisketak  kendu  eta  gizonetako 
batek  estalkia  kendu zion kutxari.  Gurutzea  Ana bihurtu zen 
bat- batean.

Askotan,  zentzu  bera  hartzen  duten  esanahi  desberdinak 
errepikatzen ditu, duen zentzu horri garrantzia emanez.

Saminaren azpian amorrua ere  ageri  zen,  eta nortasun sendo. 
Ana  eta  neska  hura  sekulakoak  ziren,  indartsuak  eta  eroak, 
atseginak eta askeak. Haien adinean, bizitza ez zen eskubide bat, 
lorpena baizik. Baina zerbait gehiago ere izan zitezkeen. Bi lagun 
minetako bat mutil lagunarekin hasten zelarik, bestea larri ibiltze 
zen abandonatuta eta galduta ikusten zuen bere burua. Oro har, 
bestearen mutil lagunari gorrotoa hartzen zitzaion…  (91)

IRITZIA

   Nobela  irakurri  eta  ikertu  ondoren,  esan  daiteke,  istorio  honen 
autorea  izanik,  Anaren  ikuspuntutik  kontatuko  nukeela, 
interesgarriagoa  baita  ikuspegi  horretatik  gertatutako  egoera 
deskribatzea.  Hala  ere,  egia  da,  idazleak  gordetako  misterio  hori 
arinago estalgabetuko litzatekeela, eta horren ondorioz, ez litzatekeela 
istorio misteriotsua izango.

   Horretaz  aparte,  zenbait  pasarte  errepikatzen  direla  dirudi 
batzuetan, idazleak deskribapen luzeak azaltzen dituelako, eta horrek 
erritmoa  geldotzea  eragiten  du.  Hala  ere,  nahiko  erraza  da  obra 
irakurtzea, eta horrek aurrera jarraitzea errazten du. 

  Bestalde,  egileak  gaur  egungo  egoera  islatzen  du  istorioan. 
Zoritxarrez, gizarteak ez die gaur egungo gazteen ezustekoei soluzioa 
eman nahi, dakartzan ondorio suntsitzaileak kontuan izan gabe. Hala 
ere,  kasu  horiek  gutxiago  izaten  dira  urtero,  eta  horren  ondorioz, 
gizarte modernoaren eraginak hobetzen doaz apurka-apurka.  

   Hala  ere,  liburua  nahiko  aberasgarria  dela  esan  daiteke.  Alde 
batetik, erabiltzen duen hiztegia barneratu egin daitekeelako, hau da, 
hitz berriak ikasi daitezkeelako. Bestetik, berriz, idazleak istorioa zati 
desberdinetan antolatzeko duen gaitasuna nabarmentzen delako.

�10



Bibliografia - Webgrafia

• Anaren bakardadea. Jordi Serra i Fabra. Erein.
• http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/hizt_el/

index.asp
• http://www.azkuefundazioa.org/5000-hiztegia
• http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra
• http://www.galtzagorri.org/euskara/argitalpenak/anaren-

bakardadea?p=16&a=0&g=0&i=Egilea&t=Izenburua

�11


