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Alberto	Ladron	Arana	

	 Alberto	Ladrón	Arana	Iruñean	jaio	
zen,	 1967an	 eta	 euskal	 idazlea	 da.	
Maisutza	 eta	 Psikologia	 ikasi	 zituen	
eta	 fantasiaren	 eremukoa	 izan	 zuen	
bere	 lehenengo	 eleberria	 Itzalaren	
baitan,	 “Irun	 Hiria”	 saria	 irabazi	
zuena.	 GerozYk,	 misterioaren	 alorra	
landu	 du	 gehienbat,	 eta	 hurrengo	
liburuak	 idatzi	 ditu,	 besteak	 beste:	
Xake	 Mate,	 “AgusYn	 Zubikarai”	 saria	
irabazi	 zuena;	 Eguzki	 beltzaren	
sekretua	eta	Arotzaren	eskuak.	

Sarrera	
	 	
	 Gaur	 egun	 kokaturiko	 misteriozko	 istorio	 bat	 kontatzen	 digun	 eleberri	
honek,	Nafarroan	girotutako	zenbait	hilketa	eta	bahiketa	bat	aztertzen	dituen	
kasua	aurkezten	digu.	Kontaketan	trikimailuak,	krimen	erritualak,	prosYtuzio	
sareak	eta	ETAren	aurkako	gerra	zikina	lantzen	dira,	baYk	bat.	
	 	
	 Denetariko	 pertsonaiek	 hartzen	 dute	 parte;	 batzuek	 gainerakoen	 bizitza	
zapuztu	 nahi	 izango	 dute,	 beste	 batzuek	 ihes	 egiteko	 eta	 zoriontsu	 izateko	
asmoa	 besterik	 ez	 dute	 izango,	 eta	 beste	 batzuk	 gainerakoak	 babesteko	
helburua	betetzen	arituko	dira.	

	 Esan	bezala,	istorioa	Nafarroa	aldean	gertatzen	da,	leku	bat	baino	gehiago	
aipatzen	diren	arren	(Frantzia,	Madril,	Amerika…);	izan	ere,	Nafarroan	bertan	
dute	etxebizitza	protagonistek.	Hala	ere,	leku	aldaketak	ere	badaude.	
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Kokapena	

	 H a r r i a n	 M e z u a	 e l e b e r r i a	
Nafarroako	mendietan	 kokatutako	 gaur	
eguneko	 narrazioa	 dugu.	 Hiru	 gorpu	
agertzen	 dira.	 Egunak	 pasatzen	 diren	
heinean,	 hasieran	motelki	 eta	 ondoren	
azkarrago,	 frogak	 ateratzen	 doaz	 eta	
ikerketa	 aurrera	 joan	 ahala,	 pertsonaia	
desberdinak	 (Leire	 eta	 Alberro,	 kasu)	
eta	 euren	 iraganari	 buruzko	 egia	 anitz	
aurkitzen	 dira,	 hiru	 hilketaren	 eta	
protagonistetako	 beste	 baten	 alabaren	
bahiketaren	artean	erlazioa	dagoelarik.	

	 Pertsonaiak	 irakurketan	 zehar	 ondo	 ezagutzeko	 aukera	 dagoela	
azpimarratu	beharra	dago,	nahiz	eta	askok	parte	handirik	hartzen	ez	duten.	
Hala	ere,	denetarik	dago,	besteak	beste:	Ander	Irujo,	Ainhoa	(Anderren	alaba	
bahitua),	Rifa	doktorea,	Begoña	MonYlla	eta	Txueka.	

Gaia	

	 ETAren	 inguruko	 kontuek	 arrastatutako	 etsaitasunek	 ekarritako	 bahiketa	
eta	hilketen	azterketa;	hori	da	 istorioan	 lantzen	den	gai	nagusia;	 izan	ere,	bi	
anaiak,	 ETAn	 izandako	 arazoak	 zirela	 eta,	 haietako	 batek	 bere	 heriotza	
antzezten	 du,	 ondoren	 ihes	 egin	 eta	 bere	 amorantea	 zenaren	 heriotza	
mendekatzeko	plana	burutzen	du.	

Argumentua	

	 Egun	 batean,	 Aisiain	 inspektoreak	 gorpu	 batzuk	 aurkitu	 ditu	 zutarri	
batzuei	lotuta.	Kasua	aztertzen	hasi	eta	erantzunik	ez	duela	aurkitzen	ikusita,	
presioa	handitu	egin	da.	Aisiainek	baja	hartzen	du,	baina	bahiketa	bat	dagoela	
esan	 diotenean	 bere	 kabuz	 jarraitzeko	 erabakia	 hartu	 du,	 bahitutako	
neskatxoaren	aitaren	laguntzaz.	Azkenean,	gizon	horren	anaiak	ETAn	izandako	
arazo	 ugariren	 ondorioz	 gertatutako	 guzYaz	 konturatu	 dira,	 eta	 neskatxoa	
berreskuratzea	 lortuko	 dute,	 bere	 aitak	 kartzelan	 eta	 osabak	 hilik	 bukatzen	
duelarik.	

�4



Istorioa	

	 Leire	 Asiain	 inspektorea	 Nafarroako	 mendietan	 aurkitutako	 gorpu	 baY	
buruzko	ikerketa	egitera	abiatzen	da.	Han	beste	bi	topatzen	ditu	eta	hiltzaile	
bera	 izan	dela	 susmatzen	hasten	da;	 izan	ere,	 gasolinazko	 xiringa	banarekin	
agertu	 dira,	 hirurak	 biluzik.	 Egunak	 igarotzen	 dira	 eta	 hainbat	 teoria	
planteatzen	dituzte,	baina	denbora	luzean	ez	da	froga	erabatekorik	agertzen.	
Egun	 batean,	 Ander	 Irujok,	 ETAko	 kide	 ohi	 batek,	 bere	 alaba	Ainhoa	 bahitu	
egin	 dutela	 ohartzen	 da,	 eskolan	 ez	 dagoela	 konturatzean.	 Horrek	 Leire	
Asiaini	 Ainhoaren	 desagertzeak	 hiru	 gizonezkoen	 hilketekin	 nolabaiteko	
erlazioa	duela	ikustarazten	dio.	

	 Arazo	 pertsonalak	 direla	 kausa,	 Asiain	 inspektorea	 kasuYk	 aldenduta	
geratzen	 da,	 baina	 bere	 kabuz	 ikertzen	 jarraitzen	 du.	 Anderrek	 berari	
laguntzea	 erabakitzen	 du	 eta	 kasuarekin	 zerikusia	 dutela	 aurkitzen	 duten	
putetxe	batean	bilatu	ondoren,	Patxi	aurkitzen	dute;	Anderren	anaia.	Berak,	
egia	 osoa	 aitortzen	dio	 Leireri,	 eta	Ainhoa,	 benetan	bere	 semea	dena,	 nola	
eta	zergaYk	bahitu	zuen	azaltzen	du.	Azkenean,	Patxirekin	zebilen	beste	batek	
Leire	 birrindu	 eta	 bien	 artean	 Leirek	 espetxean	 amaitzea	 lortzen	 dute.	
Anderrek,	 ordea,	 gertatutakoa	 kontatzen	 die	 poliziei	 eta	 bera	 sartzen	 dute	
espetxean.	 Ainhoa	 bere	 ahizparekin	 geratzen	 da	 eta	 Leirek	 bere	 lanarekin	
jarraitzen	du.	

Pertsonaiak	

	 Bi	 protagonista	 argi	 egon	 arren,	 beren	 lagunak	 eta	 lankideak	 ere	
garrantzitsuak	 dira	 istorioan.	 Hala	 ere,	 lan	 handia	 egiten	 ez	 dutenak	 ere	
badaude,	eta	besteengandik	ondo	bereizten	dira.	

	 Garrantzitsuenak,	Leire	eta	Ander	dira.	

	 Leire	Asiain	

	 Nafarroako	 Foruzaingoako	 inspektorea	 da,	 eta	 pertsonaia	 nagusia.	
Bizitzak	egindako	orbainez	betetako	emakume	indartsua	da,	Ander	Irujorekin	
harreman	 berezia	 du,	 eta	 berarekin	 ikertzea	 erabakitzen	 du	 hainbat	
arrazoirengaYk.	Burugogorra	ere	bada.	

	 Ander	Irujo	

	 ETAko	kide	ohia.	Espetxe	zigorra	bete	ondoren,	bere	bizitza	berreskuratu	
nahi	du	baina,	horren	ordez,	amesgaizto	bat	bizitzea	tokatzen	zaio	bere	alaba	
galtzen	duenean,	hilabete	batzuk	pasa	eta	gero	berreskuratzen	duen	arren.	
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	 Alberro	

	 	Inspektore-ordea	da,	Leireren	lankidea.	Haren	ikuspegi	bera	du	ikertzeko	
ordua	heltzen	denean,	eta	ez	da	fidatzen	ezagutzen	duen	jende	gehienarekin;	
gutxiago,	beraz,	ezagutzen	ez	dituenekin.	

	 Rifa	doktorea	

	 Auzitegiko	 medikua	 da.	 Gizon	 txikia	 eta	 ahapeka	 hitz	 egiten	 duena.	
Gorpuak	ikertzen	ditu,	hilketen	ezaugarriak	zehazteko	eta	informazio	gehiago	
lortu	ahal	izateko.	

	 Txueka	

	 Beste	 inspektore-orde	 bat	 da.	 Betaurrekoak	 eta	 hanka	 potoloak	 ditu.	
Lehenengo	gorpua	aurkitzen	duena	da.		

Egituraketa	

	 Obra	 era	 linealean	 kontatuta	 dago;	 hau	 da,	 gertaerak	 kronologikoki	
ordenaturik	 daude.	 Hala	 ere,	 pertsonaien	 egoera	 aurkezten	 du	 momentu	
bakoitzean,	perspekYba	aldatzen	duelarik,	istorioa	ikuspuntu	desberdinetaYk	
aurkeztuz.		

	 Eleberriak	 hiru	 zaY	 ditu:	 lehenengo	 eta	 bigarren	 atalak,	 eta	 epilogoa.	
Lehenengoan,	otsailaren	2Yk	7ra	gertatzen	dena	kontatzen	du;	bigarrenean,	
ekainean	eta	uztailean	gertaturikoa;	eta,	epilogoan,	 irailekoa.	320	orrialdeko	
eleberria	da.	

Baliabideak	

	 Eleberria	 hiru	 ataletan	 banatuta	 dago:	 lehen	 atala,	 bigarrena	 era	
epilogoa.	 Lehenengoan,	 otsailaren	 2Yk	 7ra	 arte	 gertatutakoa	 kontatzen	 du,	
egun	 bakoitzerako	 kapitulu	 bat	 erabiltzen	 duelarik;	 bigarrenean,	 ekaina	 eta	
uztaila	 sartzen	 ditu	 eta	 kapitulu	 bana	 ematen	 die;	 eta,	 epilogoan,	 irailean	
azaldutako	gertaerak	aurkezten	ditu.	Horiek,	istorio	osoan	zehar,	era	linealean	
kontatuta	 daude;	 hau	 da,	 kronologikoki	 ordenaturik,	 feed	 back	 (atzerako	
eragina	 adierazten	 duena,	 Anderrek	 espetxean	 zegoeneko	 kontuak	 azaltzen	
dituenean,	esaterako)	baliabidea	nabari	daitekeen	arren.	
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—Atxilotu	 gintuztenean,	 lau	 egun	 eman	 genituen	
inkomunikaturik.	 Taldeko	 beste	 hirurek	 tortura	 latzak	 jaso	
zituzten.	Haietako	bat	ospitalera	eraman	zuten,	hil-hurren.	Ni,	
ordea,	 ia	 ez	 ninduten	 ukitu.	 Zaplazteko	 pare	 bat	 emanda,	
ziegara	bidali	ninduten.	(205)	

	 Narratzailea	 orojakilea	 da;	 pertsonaiek	 pentsatzen	 eta	 senYtzen	 duten	
dena	 daki,	 baina	 nabaria	 da	 noiz	 hitz	 egiten	 duen	 bakoitzak;	 pertsonaien	
hitzak	 gidoien	 bidez	 aurkezten	 ditu,	 indartu	 nahi	 dituen	 eta	 letra	 etzanean	
dauden	hitzekin	batera,	eta	narratzaileak	berak	esaten	duena	letra	arruntean	
ageri	da	(eta	tamaina	estandarrekoa),	hirugarren	pertsonan	idatzia;	hau	da,	ez	
da	pertsonaia	narratzaileetako	bat,	baizik	eta	kanpoYk	begira	dagoen	norbait	
balitz	bezala	hitz	egiten	diguna,	barrukoa	ere	ezagutzen	badu	ere.	

	 Elkarrizketa	 biziak	 ikusten	 dira,	 erritmo	 arineko	 gertakizunak,	 suspentse	
etengabea	 eta	 egoera	 hankaz	 gora	 jartzen	 duten	 berriak.	 Hasiera	 indartsua	
du,	 ustekabez	 beteta	 dago	 eta	 deskribapenak	 ageri	 dira	 istorioan	 zehar.	
Horiekin	 betera,	 asko	 landutako	 pertsonaiak,	 iraganeko	 kontuak	 azaltzen	
dituzten	pasarteak,	beY	pertsonaiek	kontatzen	dutenagaYk	irakurleari	heltzen	
zaizkionak.	 Narrazioa	 pertsonaien	 araberakoa	 dela	 esan	 daiteke;	 izan	 ere,	
aldatu	 egiten	 du	 kontaketaren	 ikuspuntua	 pertsonaia	 desberdinei	 buruz	 ari	
denean.	

	 Zenbait	figura	ere	ikus	daitezke,	metaforak	kasu:		

Erizain	muturbeltz	baten	agerpenak	eten	zien	festa.		(122)	

Ederki	 bereizten	 ziren	 hilketen	 tokietan	 izandakoen	 aurpegi	
zimelduak.	(40)	

Bestela,	urakan	baY	aurre	egin	beharko	diogu.	Eta	ez	da	euria	
gainera	etorriko	zaiguna.		(24)	

Iritzia	

	 Alde	 bateYk,	 Harrian	 mezua	 eleberriaren	 argitalpenari	 begira,	
irakurritakoa	 hirugarrena	 dela	 ikus	 daiteke.	 Honek	 arrakastatsua	 dela	
adierazten	digu.		

	 Horrez	 gain,	 nabaria	 da	 trebetasun	 handiz	 idatzita	 dagoela;	 izan	 ere,	
gertaeren	 ordena	 eta	 antolaketa	 ez	 da	 batere	 erraza	 polizia	 eleberrietan;	
gertatutako	ordenan	kontatu	ordez,	irakurleak	jakin	beharreko	ordenan	idatzi	
behar	 baiYra,	 eta	 horretarako,	 istorioa	 osoa	 ondo	 pentsatu	 eta	 behin	 eta	
berriz	 berrantolatu.	 Horretan	 datza,	 batez	 ere,	 honelako	 obrak	 idaztearen	
meritua.	 Gainera,	 Ladron	 Aranak	 bereziki	 ondo	 egitea	 lortu	 du,	 intriga	
mantenduz	eta	irakurlea	behin	eta	berriro	harrituz.		
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	 Egia	da,	 liburua	bera	pisutsua	 izanik,	 zaila	dela	edozein	 lekutara	motxila	
edo	poltsa	batean	eramatea	eta,	beraz,	deserosoa	 izan	daitekeela	bidaiaren	
batean	aldean	eramatea.	Portadari	 so,	erakargarria	dela	esan	beharra	dago,	
bertan	 ageri	 den	 argazkiak	 eszena	 misteriotsu	 bat	 erakusten	 baiYgu,	 non	
gorpu	 bat	 zutarri	 baY	 lotuta	 dagoela	 dirudien.	 Horrek,	 Ytuluarekin	 batera,	
nolabaiteko	sarrera	egiten	digu,	istorioa	nolakoa	eta	zeri	buruzkoa	izango	den	
aurreratuz.	

	 Beste	 alde	 bateYk,	 pertsonaiak	 ditugu,	 bakoitzak	 bere	 berezitasunak	
dituelarik.	Arrunta	den	edozein	gauzataYk	aldentzen	dituen	gakoa	hurrengoa	
da:	 bakoitzak	 bere	 bizitzan	 zehar	 bizi	 izandako	 gorabeherek	 orbain	 utzi	
dizkiete	 eta	 beraien	 izaera	 determinatu	 dute.	 Horren	 arabera,	 gehien	
nabarmentzen	 den	 pertsonaia	 Patxi	 da,	 bahitutako	 neskatxoaren	 aitaren	
anaia.	 Izan	 ere,	 protagonista	 ez	 den	 arren,	 guzYz	 zoratuta	 dagoela	 oso	 argi	
geratzea	lortzen	du,	eta	haren	erokeriarekin	batera,	oso	azkarra	dela	ere	ikus	
daiteke,	beraren	hitz	egiteko	eran	eta,	batez	ere,	narrazioan	zehar	burutzen	
dituen	planetan.	

	 Azkenik,	 egitura	 ere	 lagun	 izan	 du	 kontaketak;	 istorioa	 ikuspuntu	
desberdinetaYk	kontatzeak	erakargarriagoa	egiten	du	eleberria,	hura	zaYtzen	
baitoa,	 eta	 ez	 pertsonaia	 baten	 inguruko	 gertaera	 guzYak	 jarraian	 kontatuz	
eta	 gero	 beste	 batera	 pasatuz.	 Era	 horretara	 idatzia	 balego,	 ezin	 izango	
litzateke	ezer	ulertu.	Autoreak	hautatutako	moduan,	ordea,	 irakurterrazagoa	
agertzen	da.	

	 Gomendagarria	da	hamabost	urte	 inguruYk	gorako	edozeinentzat,	 tanta	
bat	latza	izan	daiteke	eta,	hurrengo	pasartean	nabari	daitekeenez:		

—Ez	 dizut	 kontatu	 putakume	 haiek	 neurriak	 hartu	 zituztela	
nik	alde	egin	ez	nezan.	
—Neurriak?	
—Miriam	hil	zuten.	(292)												
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