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Alberto Ladron Arana 
 

Alberto Ladrón Arana, 1967. urtean 
Iruñean jaiotako euskal idazlea da. Bere 
aitona izan zen euskaraz egiten zekien 
ahaide bakarra eta, hala, Ladronek 20 
urte zituela ekin zion euskara ikasteari. 
Filologian ere lizentziatu zen. Ladronen 
genero gogokoenak nobela beltza eta 
fantastikoa dira eta idazlea, aldiz, Tolkien. 
Horregatik Tolkienen estiloa imitatzen 
saiatzen da gogoko dituen bi generoak 
uztartuz. 

2001. urtean, Irunen ospatutako nobela lehiaketa batean, lehen saria 
lortu zuen Itzalaren baitan obraren bitartez. Horren aurretik 1999 eta 
2000. urteetan Alberto Ladronek beste zenbait sari eskuratu zituen  
Iruñeko udalak antolatutako idazle berrien txapelketan. Bi obra saritu izan 
zituen idazleak: Zurrumurruaren estrategia eta Traidorea. 2002. urtean 
bigarren postua lortu zuen ipuinen Tene Mujika Sarietan. Narrazio saritu 
hark Betiereko itzulera zuen izena. Azkenik, Xake Mate narrazioaren 
bidez, Agustin Zubikarai Saria ere irabazi zuen. 

Horiez gain, Ladronek beste zenbait obra ere idatzi ditu: 

• Eguzki beltzaren sekretua (Elkar, 2004) 
• Arotzaren eskuak (Elkar, 2006) 
• Ahaztuen mendekua (Elkar, 2009) 
• Zer barkaturik ez (Elkar, 2011) 
• Piztiaren begiak (Elkar, 2012) 
• Harrian mezua (Elkar, 2014) 

  
Arotzaren eskuak eleberria bereziki arrakastatsua izan da, 15 argitalpen 
izan ditu. Horrek animatuta, 2013. urtean idazleak erdarara itzuli zuen.  
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Sarrera 

Harrian mezua eleberria 2014. urtean argitaratu zuen Elkar argitaletxeak. 
Alberto Ladronek idatzitako thriller honek Leire Asiain, (Foruzaingoko 
inspektorea) eta Ander (Ainhoa izeneko neska txiki baten aita eta ETAko 
kide ohia) ditu protagonista.  

Nobelaren mamia Nafarroan kokatzen da. Asiain inspektoreari mendian, 
zutarri batzuei lotuta, hilda agertutako hiru gizonezkoen kasua ikertzea 
egokitzen zaio. Baina bat-batean kasuak ezusteko bira bat ematen du 
Ainhoa izeneko neskatxa bat desagertzean. Asiainek umearen bilaketari 
ekingo dio baina horretarako ezinbestekoa izango da Anderren, alegia, 
Ainhoaren aitaren, bai eta haren familiaren iragana ezagutzea. Zer nolako 
harremana izan dezakete zutarrietako biktimek eta Ainhoaren 
desagerpenak? Galdera hori izango da inspektorearen buruhauste 
handiena kasua ikertzerakoan. 

Ladronek irakurlearen egonezina sustatzen du uneoro eleberri honen 
bidez. Irakurlea arnasa gabe uzteko moduko nobela da Harrian mezua. 

Kokapena 

Esan bezala obraren mamia Nafarroan kokatzen da, Iruñean. Baina, hala 
ere, beste espazio batzuk ere ageri dira, hala nola, Zaragoza eta 
Frantzia. Kronologikoki, urte zehatz bat aipatzen ez den arren, agerikoa 
da garaikidea dela.   

Pertsonaia nagusiak Leire Asiain, Foruzaingoko inspektorea, eta Ander 
dira. Hauen bizitzak Anderren alaba, Ainhoa, desagertzean gurutzatzen 
dira Asiaini hori ikertzea eskatzen diotelako berak zuzendutako beste 
ikerketa batekin harremana izan dezakeelakoan. Ikerketari ekitean, Asiain 
ohartzen da Anderren eta bere familiaren iraganak uste baino zerikusi 
handiagoa duela desagerpenarekin. Horrela, inspektoreak jakiten du 
Ander ETAn nahastua ibili zela eta horregatik espetxeratuta egon zela.  
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      Mendaur mendia                               Iruñarri (Elazmuño) zutarria 

Gaia 

ETA talde armatuaren inguruko zenbait areriotasunek ekartzen dituzten 
ondorioak, hau da, hilketak eta bahiketak. Nobelaren pertsonaiak diren bi 
anaiak ETAn izandakoak dira eta batek bere heriotza antzeztu eta 
mendekatu nahi du. 

Argumentua 

Leire Asiain Foruzaingoko inspektoreari, mendian zutarri batzuei lotuta 
agertutako hiru gizonezkoen hilketak ikertzea egokitzen zaio. Hirurak 
modu berean hil dituzte, alegia, gasolina injektatuta.  

Ikerketak, ordea, ezusteko bira bat izaten du Ainhoa, lau urte inguruko 
neska txiki bat, eskolako jolastokian dabilela desagertzen denean. 
Ikerlariek segituan lotzen dute neskatilaren desagerpena zutarrietako 
hilketekin, izan ere, desagerpenaren tokian gasolina eduki zezakeen 
xiringa bat topatzen dute. Horrek guztiak erabat aldrebesten ditu 
Anderren, hau da, Ainhoaren aitaren, eta Leireren bizitzak. Leireri 
iraganeko mamuak ere itzultzen zaizkio. 
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Istorioa 

Leire Asiain izeneko Foruruzaingoko inspektoreari, mendian hilda 
agertutako hiru gizonen kasua ikertzea egokitu zaio. Hirurak biluzik eta 
zutarriei lotuta utzi dituzte eta forentseen arabera gasolina injekzio bat 
erabiliz hilt dituzte.  

Ikerketari ekitean biktimen identifikazioa da lehen urratsa. Horrela, 
azkenean jakiten dute biktimak Antonio Morales (Potolo), Javier Cobreros 
(Tatuaje) eta Miguel Sadaba direla eta, gainera, hirurak putetxe 
negozioetan nahastuta daudela.  

Bestalde, Ander dago, Ainhoa izeneko neskatilaren aita eta ETA kide 
ohia. Bere aita hil berriaren hiletan talde armatuko kideak berriz ikusten 
ditu, batzuk bere hildako Patxi anaiaren lagunak. Hura ere talde armatuan 
nahastuta ibilia, atentatu batean hil zen. Hiletatik ateratzen ari direla gizon 
bat topatzen dute Anderri eta Ainhoari argazkiak ateratzen. Egoerak 
beldurtuta, Anderren lagunek eskarmentua ematen diote zelatan zebilen 
gizonari eta bolada batean ez dute haren berri gehiago izaten.  

Asiainen ikerketa, ordea, korapilatu egiten da Ainhoa desagertzean, izan 
ere, neskatila desagertutako tokian xiringa bat topatzen dute eta 
gasolinaz betea egon zitekeen susmoak pizten dira. Une horretan Leire 
Asiain inspektorearen eta Anderren bizitzak gurutzatzen dira. Asiainek 
ahalegin guztiak egiten ditu Ainhoa topatu eta kasua argitzeko, baina 
ikerketan ez dute aztarna berririk aurkitzen. 

Ainhoaren desagerpenak oso modu berezian eragiten dio Leireri. 
Neskatxoa pederasta batzuen esku egon daitekeela pentsatzeak 
sekulako ezinegona sortzen dio eta iraganeko mamuak itzultzen zaizkio, 
izan ere, Leirek berak txikitan apaiz baten gehiegikeriak jasan zituen. 
Horregatik, modu pertsonalean inplikatzen da ikerketan eta horren 
eraginez, kasutik baztertu eta Guardia Zibilaren eskuetan uzten dute 
ikerketa osoa. Horrela, Alvira izeneko agentea hasten da kasua 
zuzentzen. 

Ainhoaren desagerpenak eragindako saminak Ander eta Ainhoa elkartu 
egiten ditu eta, modu horretan, elkarrekin hasten dira. 
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Hilabeteak igarotzen dira Ainhoaren berririk gabe. Hala baina, itxaropena 
galtzear dauden unean, kasua berpiztuko duen aztarna topatzen dute 
Leirek eta Anderrek: Patxi, Anderren anaia, bizirik dago. Inteligentzia 
agentzia batek espioi lanetarako erreklutatu zuen. Bere misioa ETA talde 
armatuan infiltratzea eta informazioa eskuratzea zen. Misio horretatik 
atera nahi izan zuenean bere heriotza antzeztea besterik ez zuten izan 
eta horretarako baliabide guztiak zituen inteligentzia agentziak. Gainera, 
Asiainek jasotako dei anonimo baten arabera, Patxik berak zuen bahituta 
Ainhoa txikia eta Alviraren babesa jasotzen zebilen. Horregatik ez zegoen 
aurrerapenik ikerketan ordura arte, Alvira bahiketan nahastua zegoelako. 
Dei anonimoan, gainera, Patxik Ainhoa Frantzian gordeta duela esaten 
diote eta gordelekura iristeko koordenatuak ere ematen dizkiote.  

Hala, Leire eta Ander Frantziara joaten dira Ainhoa berreskuratzeko 
asmoz. Patxiri aurre egin eta azalpenak eskatzen dizkiote. Orduan, Patxik 
honako guzti hau aitortzen die: Ander ETA kide izateaz akusatuta 
kartzelan egon zen garaian, Miriamekin (Anderren emaztea) afera bat 
izan zuela eta, nahiz Anderrek pentsatu Ainhoa Miriamek kartzelara 
egindako bisita batean sortua zela, benetan bere alaba zela kontatu zien. 
Gainera, esan zien inteligentzia agentzian nahastuta ibili zen garain, ETA 
kideen inguruko informazioa eskuratzeko Putetxe Proiektua jarri zutela 
martxan. Proiektuaren helburua, putetxeetako nesken bidez, ETA kideak 
ziren bezeroekin izandako elkarrizketetatik informazioa lortzea omen zen. 
Horregatik, Patxik berak esan zien, putetxeetako proxenetekin, alegia, 
Antonio Morales, Javier Cobreros eta Miguel Sadaba (zutarrietan 
agertutako hildakoak) bezalakoekin aritu zela lanean, horiek neskak 
kontrolatzen baitzituzten. Patxik kontatu zien giro hartan eta etekin 
handiagoak ateratzeko asmoz bururatu zitzaiela Patxi, inteligentzia 
agentea izanda, haren babesa edukiz gero droga trafikatzen ere hasi ahal 
izango zutela. Patxik, bolada batez lagundu egin ziela onartzen du 
Asiainen aurrean. Baina Miriamekin izandako afera hasi zenean negozioa 
utzi eta Caribera alde egiteko asmoa zuela esan zienean trafikatzaileei, 
hauek Miriam erail zutela aitortu zion Leireri droga gain dosi baten itxura 
emanez. Horregatik, amorruz beteta esan zion hori jakitean bere alaba, 
Ainhoa, leku seguru batera eramatea erabaki eta ondoren Morales, 
Cobreros eta Sadaba hil zituela. 

Patxik egia osoa aitortu eta gero, ordea, Asiain indarrez kolpatzen du 
atzetik gainera etortzen zaion norbaitek. Leire ospitalean esnatzen da eta 
Frantziako poliziak Alvira, Guardia Zibila eta Patxiren konplizea 
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izandakoa, hiltzea egozten diote. Hala, espetxeratu egiten dute. Baina 
egun batean, Ander bisitan joaten zaio kartzelara. Honek aitortzen dio 
berak kolpatu zuela eta berak lagundu ziola bere anaiari Alvira hiltzen. 
Anderrek esaten dio Patxik esan ziola ez laguntzekotan ez zuela Ainhoa 
inoiz berreskuratuko. Horregatik, Patxiri lagundu ondoren Ainhoa 
erreskatatu zuen.  

Azkenean, Anderrek gertatutakoaren frogak ematen dizkie polizia 
frantsesei eta Asiain askatu egiten dute. 

Pertsonaiak 

Harrian mezua nobelako protagonista nagusiak Ander Irujo eta Leire 
Asiain dira, horiek baitira kontakizunaren ildoa eramaten dutenak. 
Bigarren mailako pertsonaien artean, Patxi Irujo, Alberro inspektore-
ordea, Alvira jenerala, Rifa eta Txueka ditugu. Esan beharra dago, 
narrazioaren pasarte edo ekitaldi batean soilik agertzen diren pertsonaiak 
ere badaudela, Ganuza jauna eta Alliet tenientea kasurako. 

- Leire Asiain 
Kontakizunaren pertsonaia nagusietako bat da, Nafarroako Foruzaingoan 
inspektore gisa lan egiten duena. Honek, Ainhoaren desagerpenaren eta 
zutarrietako hilketen kasuak eramaten ditu. Emakumeari, batez ere, 
neskatilaren kasua oso latza gertatzen zaio, hasiera batean pederasta 
batek eraman ote zuen ideia airean zegoelako. Horrek, iraganeko 
mamuak gogora ekartzen dizkio, berak gaztaroan apaiz baten sexu 
abusuak jasan zituelako.  

Leire izaera aldetik, oso pertsona burugogorra da ideiak argi dituena. 
Hala ere, emozionalki oreka gabea dela nabaritzen da eleberriko zenbait 
pasartetan; horren froga dira jasaten dituen elikadura arazoak. 

- Ander Irujo 
Ander Ainhoaren aita eta ETA kide ohia da. Hau, zenbait urte 
espetxeratuta eman eta gero, bere bizitza berregiten saiatzen da, lau urte 
inguruko alabarekin. Hala ere, protagonistaren bizitza ez da erreza izan, 
maite izan dituen pertsona ugari goiz galdu dituelako, aita, Patxi anaia eta 
Miriam emaztea zehazki. Eleberrian zehar bere bizitza hankaz gora 
jarriko da, Patxi bizirik dagoela jakitean eta Ainhoa bere alaba ez dela 
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jakitean. Ainhoaren desagerpenaren berririk bat ere ez jakiteak erotu 
egiten du eta bere laguntza bakarra, familiaz gain, Leire da. Azkenean 
bere euskarria izan den pertsona bakarra traizionatzen du, alegia, Leire. 

- Patxi Irujo 
Patxi, Anderren anaia da, ETA talde armatuko kide bihurtzen da 
inteligentzia agentzia batentzat espioi lanetan dabilela. Hau, atentatu 
batean hil zela pentsatzen zuten guztiek, baina benetan, bere heriotza 
antzeztu baino ez dute egiten. Ander espetxean dagoela, harreman bat 
izaten du Miriamekin, Anderren emaztearekin, eta Ainhoa izaten dute. 
Beraz, Ainhoaren benetako aita da. Gainera, zutarrien hilketen 
arduraduna da. Hilketa horiek Miriamen hilketa mendekatzeko egiten ditu. 
Kontaketan duen jarrera dela eta psikopata baten antzera jokatzen duela 
esan genezake. 

- Alberro inspektore-ordea 
Leire Asiainen lankidea da. Honen izaerak ez du Leirerenaren antzik, 
beraz, ez dira elkarrekin oso ondo konpontzen. Alberro oso pertsona 
mesfidatia da eta gauzak bere erara egitea gustatzen zaio. Hori dela eta, 
ez zaio gustatzen Leireren aginduetara egotea. Gainera nahiz eta 
lankideak izan Asiainen eta Alberroren arteko harremanak ez dira batere 
estuak. Azken horren adibide esanguratsua da Alberrok bere 
emaztearekin dituen arazoen berri eman nahi ez izatea Asiaini. 

- Alvira jenerala 
Hau ere inteligentzia agentziako kidea da, baina Guardia Zibilarentzat 
egiten du lan estalki gisa. Honek Patxi entrenatu zuen gaztea inteligentzia 
agentzian sartu berria zenean eta, hori dela eta, nahiko harreman estua 
dute. Horregatik, Alvirak, Irujoren zutarrietako hilketak babesten ditu.  

Egituraketa 

Idazleak, hiru ataletan banatzen du nobela: lehenengoan otsailaren 2tik 
7ra arte gertatutakoa kontatzen da. Gainera, atalaren barruan sei kapitulu 
daude, egun bakoitzean gertatutakoaren berri ematen dutenak. Bigarren 
atalean ekainean eta uztailean gertatzen dena kontatzen da. Epilogoa, 
azkenik, iraileko egun bakar batean kokatzen da eta Leirerekin, alegia, 
protagonistarekin bukaera ematen dio kontakizunari. 
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Arestian aipatutako ataletan aurkezten den bezala, narrazioa lineala da, 
kronologia zehatz batean gertatzen denaren kontaketa ordenatua baita. 
Hala ere, nahiz eta kontakizuna kronologikoki ordenatuta egon, denboran 
zenbait salto egiten ditu, izan ere, ez du inolako zehaztasunik ematen 
Otsaileko lehenengo egunetatik Uztailera arte gertatutakoaren inguruan, 
hutsune bat dago. 

Narrazioa denez, idazleak jarraitzen duen eskema; sarrera, korapiloa eta 
amaiera da. Gainera, flashback-aren erabilera egiten du Ladronek, batez 
ere Anderrek espetxeko oroitzapenak izatean eta Patxik amaieran 
gertaera guztien berri ematen duenean. 

Baliabideak 

Harrian mezua obraren narratzailea orojakilea da, gertatzen denaren berri 
du; pertsonaiek egingo dituzten ekintzak, pentsamenduak eta iritziak; 
beraz, hirugarren pertsonan idatzita dago.  

Aurretik esan bezala, hiru zatitan banaturik dago narrazioa, era guztiz 
kronologiko batean kontatuta. Hala ere, lehen esan bezala, zenbait jauzi 
egiten ditu denboran. Jauzi horiek ataletik atalera ikus daitezke 
lehenengo atalean Otsaileko lehen egunetako gertakariak, bigarren 
atalean Ekainekoak eta Uztailekoak eta epilogoan Irailekoak kontatzen 
dira eta. Gainera, kontakizunean zenbait eszenatoki ageri diren arren, 
Nafarroan kokatzen da istorioaren mamia.  

Estiloaren aldetik, Ladronek, ez du hizkuntzaren erabilera teknikoa edo 
kultua egiten, estandarra baizik. Hau da, idazleak lexiko arrunta 
erabiltzen du, bai gertakizunak kontatzeko bai pertsonaien deskribapenak 
egiteko ere: 

Ez etorri! Maniki bat da. Entzun didazu? Maniki alu bat jarri dute 
trikuharrian! … Putakume talde handi bat ibili da hemen. Toki hau 
botilaz eta zigarrokinez josita dago. Eta gehienak ez dira 
tabakozkoak… 

Urdanga batekin txortan … Neskarekin hitz egiten ari nintzen 
ohean, larrua jo osteko giro horretan, badakizu…  
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Horrela, irakurlearentzat ulerterraza den istorioa idatziz, harengana  
hurbiltzen da. Gainera, idazterakoan, ahozko ezaugarriak ere sartzen 
ditu: errepikapenak, elkarrizketak, menderakuntza gutxiko esaldiak, 
irainak… Horiek guztiak erabiliz, idazleak irakurlea txunditzea bilatzen du. 

Narrazioan elkarrizketa ugari daude, estilo zuzenaren arrastoa uzten 
dutenak.  

—Txakurra zuan? –Jonanek.  
—Txakurra edo katua, laster izanen diagu putakume gehiago 
bazterretan. Aire!  

Elkarrizketa horiek nahiko biziak eta azkarrak dira eta zenbaitetan 
pertsonaien errealitatearen ikuspuntu desberdinak uzten ditu agerian. 
Hau da, nork hitz egiten duen arabera, kontakizunaren pertzepzio 
desberdinak daude, bakoitzak kasua nola ikusten duen berri ematen 
dute.  

Baliabide literarioei dagokienez, zenbait metafora daude:  

Bestela, urakan bati aurre egin beharko diogu. Eta ez da euria 
gainera etorriko zaiguna. 

Iritzia 

Harrian mezua, suspense etengabea duen eleberria da. Nobelaren 
edukiaren aldetik, ematen diren datuak eta informazio berriak ez dira 
batere espero, ezta geroago gertatuko diren ekintzak ere. Gainera, ez da 
gauza arraroa ematen den istorioa, izan ere, gaur egun zoro asko daude 
munduan horrelako hilketak egiten dituztenak. Baina, egia da, Euskal 
Herrian ez dira horrelako kasu asko entzuten. 

Alberto Ladronek erabiltzen duen hizkuntza ulergarria, adierazkorra eta 
garbia da. Hau da, euskaraz irakurtzeko erreparoa duten askok lexiko 
arazorik ez izateko modukoa da darabilen hizkuntza. Hori irakurlearen-
gana hurbiltzeko eta irakurketa astuna ez gertatzeko egiten du.  

Obra oso egokia da 15 urtetik gorako pertsonentzat esan bezala, erraza 
delako irakurtzeko. Hala ere, ez da egun batean irakurtzeko modukoa 
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informazio asko ematen delako eta ideiak edo hipotesiak argitzeko 
beharrezkoa da irakurketari denbora ematea, askoz ere ulergarriagoa 
izan dadin. 

Irakurketa erakargarriagoa egiteko, idazleak pertsonaien errealitatearen 
eta bizitzaren ikuspuntu desberdinak ematen ditu. Horrela pertsonaia 
bakoitzaren izaera determinatuta geratzen da guztiz. Leire Asiainek, 
adibidez, apaiz baten sexu abusuak pairatu zituen eta horrek indartsua 
eta aldi berean ahuldadez betetako emakumea bihurtzen du. Anderrek 
bestalde, pertsona garrantzitsu ugari galdu ditu bere bizitzan eta horrek 
pertsona hotza izatea eragin dio. Gainera, badirudi autoestima falta 
duela; izan ere, uste du ez dela bere alabaren ondoan egoteko 
pertsonarik egokiena. Horrek, nahiko argi uzten du istorioaren amaiera. 
Bertan Anderrek zera dio:  

—Ni gabe bizi izan zen jaio zenean. Ni gabe biziko da denbora 
batez. 

Hala ere, alaba izugarri maite du eta bera da duen guztia.  

Obrako pasarte erakargarri bat aipatzekotan, bigarren atalaren amaiera 
izango litzateke. Horretan, Patxik egia guztia aitortzen du eta irakurleak 
aurretik izandako zalantza guztiak argitzen dira. Gainera, pasarte 
horretan bertan beste ekintza bat gertatzen da, irakurlea egonezinez 
uzten duena. Hori da idazleak erabiltzen duen baliabide nagusia, 
suspentsea. Horrela, irakurleak irakurtzen jarraituko du, istorioa nola 
bukatuko den jakiteko gogo biziz. 

—Miriamek eta biok, planak genituen -–erran zuen Patxik. Zabor 
hura guztia ahaztu eta bizitza berri bat hasi genuen. Diru nahikoa 
neukan kolpe zorririk eman gabe bizitzeko… Kariben edo beste 
edozein tokitan. Hura ametsa zen ordea. Errealitatea bestelakoa 
zen. Miriamek eta biok ia ez genuen elkar ikusten. Alde batetik 
ezin nintzen gehiegi azaldu Nafarroan. 

—Norbaitek ezagutu zintzakeen. 

Beraz, esan daiteke, obra guztiz gomendagarria dela eta benetan merezi 
duela irakurtzea. 
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