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MAITE	CARRANZA	

Maite	 Carranza	 Bartzelonan	
jaio	 zen	 eta	 idazle	 frantses	
errusiar	 eta	 ingelesei	 esker	
p i z t u	 z i t z a i o n	 i r a k u r	
zaletasuna.	 	 Joanot	 Martorell	
institutu	 esperimentalean	 ikasi	
z u e n	 b a t x i l e r r a	 e t a	
unibertsitatean	 Antropologia	
ikasi	 zuen.	 Geroago	 Lenguako	
irakaslea	 izan	 zen	 institutu	
batean.	Garai	hartan	idatzi	zuen	

lehenengo	 gazteentzako	 eleberria	 eta	 Critica	 Serra	 d’Or	 saria	 irabazi	 zuen.	
Hainbat	obela	 idatzi	 eta	 zenbait	 sari	 irabazi	 zituen	baina	 irakaskuntza	utzi	
eta	gidoigile	izatera	pasatu	zen	hogei	urteren	buruan.	Telesail	askotan	parte	
hartu	zuen	eta	 literatura	aldi	baterako	alde	batera	utzi	bazuen	ere,	1999an	
helduentzako	nobela	bat	idatzi	zuen.	Beranduago,	haur-literaturan	murgildu	
zen	berriro	ere,	eta	¿Quieres	ser	el	novio	de	mi	hermana?	izeneko	obra	eta	La	
Guerra	 de	 las	 brujas	 izeneko	 triologia	 idatzi	 zituen.	Gaur	 egun	Llobregaten	
bizi	da,	hiru	seme	alaba	ditu	eta	liburuak	eta	gidoiak	idazten	ditu.	

	SARRERA	
Hitz	 pozoituak	 eleberria	 intrigazkoa	 da,	 erretiroa	 hartzeko	 zorian	

dagoen	inspektore	baten	kasu	ustez	galdurikoari	buruzkoa,	Barbara	Molina	
izeneko	 nerabe	 baten	 desagerpena	 hain	 zuzen	 ere.	 Dei	 bati	 esker	 bizirik	
dagoela	jakiten	da	eta	azkenean	inspektoreak	kasua	argitzea	lortzen	du.		

Pertsonaia	 nagusiak	 Barbararen	 lagunik	 onena	 (Eva),	 Barbararen	
familia,	 inspektorea,	 susmagarriak	 eta,	 nola	 ez,	 Barbara	 bera	 dira.	 Obra	
pertsonaia	 hauetako	 batzuen	 ikuspuntutik	 dago	 idatzita,	 atalka.	 Umeei	
egindako	 sexu	 gehiegikeriak,	 bestelako	 tratu	 txarrak	 eta	 gizartearen	
hipokresia	bezalako	gaiak	jorratzen	ditu	besteak	beste.		

Eleberria	 katalanez	 idatzita	 dago	 baina	 euskarara,	 galizierara,	
gaztelaniara	eta	braile	hizkuntzara	ere	itzulia	izan	da.	2010	ean	Edebe	Gazte	
Literaturako	saria	jaso	zuen	eleberri	honek.	
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HITZ	POZOITUAK	

KOKAPENA	

Eleberri	hau	gaur	egungo	gizarte	batean	dago	kokatuta,	Bartzelona	
inguruan.	Sexu	erasoak	eta	emakumeen	aurkako	indarkeria	salatzen	ditu	
besteak	 beste,	 hau	 da,	 gaur	 egungo	 gizartean	 egunerokotasuna	 diren	
arazoak.	 Erdi	 mailako	 familia	 bat	 da	 eleberriaren	 ardatza.	 Idazleak	
familia	arrunt	batean	kokatu	du	istorioa,	edonori	gerta	dakiokeen	arazo	
bat	dela	eta	askotan	zoritxarrik	okerrenak	gutxien	espero	dugun	lekuan	
gertatzen	direla	adierazteko.	

Gaia	

Barbara	 Molina:	 Kataluniako	 nerabe	 baten	 bahiketaren	 kasuaren	
ebazpena.	

Argumentua	

Barbara	 Molina	 nerabea	 zela	 izan	 zen	 bahitua.	 Urte	 askoan	 ikertu	
eta	 ezer	 argitu	 ez	 zenez	 jende	 gehienak	 hiltzat	 jo	 zuen.	 Kasua	 zeraman	
inspektorea	jubilatzekotan	zela,	Barbararen	lagunik	onenak,	Evak,	neska	
desagertuaren	 dei	 bat	 jasotzen	 du.	 Eva	 harriturik	 geratzen	 da	 eta	
Barbararen	 aitari	 kontatzen	 dio.	 Honek	 ez	 kezkatzeko	 eta	 bera	
arduratuko	 dela	 esaten	 dio,	 baina	 Evak	 Barbararen	 amari	 bere	
senarraren	mugikorra	eskatu	eta	Barbarak	deitu	dion	zenbaki	bera	dela	
ikusten	duenean	inspektoreari	kontatzen	dio.		

Inspektoreak,	 azkenik	 lortzen	 du	 Barbararen	 aitak	 familiako	
etxaldeko	sotoan	bahituta	zeukala	egiaztatzea	eta	neska	salbatzea.	

Istorioa	

Salvador	 Lozano	 inspektorea	 jubilatzekotan	 da	 eta	 ez	 du	 bere	
bizitza	 lanetik	 kanpo	 imajinatzen,	 bere	 azkeneko	 egunean	 kasu	 guztiak	
birpasatzen	 hasi	 eta	 ebatzi	 gabe	 utzitako	 kasu	 batekin	 topo	 egiten	 du,	
Barbara	 Molinaren	 kasua,	 nerabea	 zela	 desagertutako	 neska.	 	 Barbara	
neska	 ederra	 zen	 eta	 bere	 bahiketaren	 susmagarri	 nagusiak	 bere	mutil	
lagun	 ohia,	 bere	 lagunik	 onenari	 gustatzen	 zitzaiona,	 eta	 bere	 irakasle	
bat,	 ikasle	 gazteekin	 ligatzea	 gustatzen	 zitzaiona	 ziren.	 Lozano	
inspektoreak	 bere	 ordezkoa	 izango	 den	 inspektore	 gazteari	 kontatzen	
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dio	 Barbararen	 kasua	 eta	 honek	 ikuspegi	 berri	 bat	 ematen	 dio,	
susmagarri	 horiez	 gain	 neskaren	 osaba	 izebak	 (Barbarak	 udak	 euren	
etxean	 pasatzen	 zituen)	 ere	 susmagarriak	 izan	 daitezkeela	 pentsatzen	
du.	 Egun	 horretan,	 Barbararen	 bahitzaileak	 mugikorra	 ahazten	 du	 eta	
Evak	bere	desagertutako	lagun	onenaren	dei	bat	jasotzen	du.	Asaldaturik	
Pepe	 Molinari	 (Barbararen	 aitari)	 kontatzen	 dio	 eta	 honek	 ez	
arduratzeko	eta	inori	ez	esateko	esaten	dio.	Geroago,	Evak	inspektoreari	
kontatzen	 dio	 eta	 harrituta	 geratzen	 da	 Pepek	 ez	 diolako	 ezer	 kontatu.	
Evak	Barbararen	amari	Peperen	 telefono	zenbakia	eskatzen	dio	berekin	
hitzegiteko	 baina	 berehala	 ezagutzen	 du	 Barbarak	 dei	 egin	 dion	
zenbakia.	 Urduri,	 inspektoreari	 eta	 Barbararen	 amari	 kontatu	 eta	 bai	
ama	 eta	 bai	 inspektorea	 konturatzen	 dira	 non	 eduki	 dezakeen	 bahituta	
aitak	 alaba,	 familiaren	 etxaldean.	 Bakoitza	 bere	 aldetik	 joaten	 dira	
etxaldera	 eta	 Barbara	 eta	 Pepe	 aurkitzen	 dituzte	 sotoan.	 Pepek	 tiro	
egiten	 dio	 Barbararen	 amari	 eta	 inspektoreak	 orduan	 tiro	 egiten	 dio	
Peperi	baina	honek	zerraldo	erori	baino	lehenago	inspektorea	zauritzen	
du	errebolberrarekin.	 Inspektorea	hil	egiten	da	baina	Barbara	salbatzea	
lortzen	du	bere	azkeneko	lan-egunean.	

Egituraketa		

Eleberria	 hiru	 ataletan	 dago	 banatuta	 eta	 atal	 bakoitza	 zenbait	
kapitulutan.	 Kapitulu	 bakoitza	 istorioko	 pertsonaia	 batek	 kontatzen	 du	
bere	 ikuspuntutik,	 beraz	 istorioa	 ez	 da	 guztiz	 lineala,	 narratzaile	
bakoitzak	irakurleari	pistak	ematen	dizkio	bahitzailea	nor	izan	daitekeen	
asmatzeko,	 baina	 liburuaren	 amaiera	 arte	 ez	 du	 esaten,	 irakurlea	
harrapatzeko.		

Egun	 batean	 gertatzen	 den	 istorioa	 da,	 Barbararen	 kasua	 ebaztea	
lortzen	 duten	 egunarena	 alegia,	 hala	 ere,	 pertsonaien	 oroitzapen	 edo	
gogoetei	esker	istorioan	oso	ondo	kokatzen	da	irakurlea.	

Pertsonaiak	

•Barbara	 Molina.	 Barbara	 Molina	 nerabea	 zela	 bere	 aitak	
bahitutako	 neska	 bat	 da.	 Oso	 ederra	 da	 eta	 guztiz	 txoratzen	 ditu	
mutilak.	Aitak	sexualki	abusatzen	zuen	eta	Barbarak	bere	osaba-izeben	
etxera	 alde	 egitea	 erabakitzen	 duenean,	 bere	 aitak	 bahitu	 eta	 etxalde	
zahar	batera	eramaten	du	eta	bertan	umillatu,	bortxatu	eta	giltzapetzen	
du,	baina	bere	onerako	egiten	duela	konbentzitzen	du.	
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•Eva	 Carrasco.	 Eva	 Carrasco	 Barbararen	 lagun	 onena	 zen	 hau	
desagertu	 aurretik.	 Neska	 lotsatia	 eta	 langilea	 zen	 eta	 Barbarak	 ez	
bezala	ez	zuen	atentzio	gehiegi	erakartzen.		

Barbara	 eta	 Eva	 haserretu	 egiten	 dira	 Barbara	 Evari	 gustatzen	
zitzaion	 mutilarekin	 dabilenean.	 Evak	 pentsatzen	 du	 Barbarak	 konfi-
antza	gehiago	duela	ezagutu	berri	duen	irakaslearekin	berarekin	baino.	

•Pepe	Molina.	Barbararen	aitak,	 itxura	ona	eman	nahi	duen	arren,	
Barbara	 bahituta	 dauka	 etxaldean.	 Barbara	 desagertu	 zenetik	 hainbat	
hitzaldi	 eman	 zituen	 ikerketa	 egiten	 jarraitzeko,	 familia	 aurrera	 atera	
zuen	eta	Barbararen	irakaslea	zen	susmagarriari	jipoia	eman	zion.	

•	 Nuria	 Solís.	 Barbararen	 amak	 bere	 gain	 hartzen	 du	 alaba	
desagertu	 izanaren	 errua.	 Betidanik	 lagun	 bat	 izango	 balitz	 bezala	
tratatu	zuen	eta	bere	sekretu	asko	gordetzen	zituen.	Peperi	ezkutatzen	
zizkion	 alabak	 egindako	 gauza	 asko	 eta	 hainbesteko	 askatasunen	
ondorioa	 zela	eta	etortzen	 ikusi	behar	 zuela	pentsatzen	zuen.	Gainera,	
Nuria	 gertakari	 horren	 ondoren	 behea	 jota	 zegoen	 eta	 Pepek	 hala	
zegoela	esaten	zion	gehiago	sinestaraziz,	traba	izan	ez	zedin	eta	etxetik	
irten	eta	asko	pentsatu	ez	zezan.	

•Salvador	Lozano:	Barbararen	kasua	ikertzen	duen	inspektorea	da,	
erretiroa	hartzekotan	dago	eta	ezin	du	onartu	Barbararen	kasua	ebatzi	
gabe	 egotea.	 Bere	 laneko	 azkeneko	 egunean	 kasu	 horri	 buruzko	
hausnarketa	 egiten	 hasten	 da	 eta	 Barbararen	 deiaren	 laguntzaz	 beste	
interpretazio	 bat	 eman	 eta	 azkenik	 dena	 argitzea	 eta	 neska	 salbatzea	
lortzen	du,	bizia	galtzen	badu	ere.	

•Martín	Borrás.	 	 Barbararen	 bahiketaren	 susmagarri	 nagusietako	
bat,	 neskaren	 mutil	 lagun	 ohia	 zen	 eta	 drogarekin	 trafikatzen	 du.	
Barbararekin	 haserrealdi	 bat	 izan	 zuen	 desagertu	 baino	 egun	 gutxi	
lehenago.	

•Jesús	 López.	 Barbararen	 irakaslea.	 Barbararen	 adineko	 neska	
gaz teak	 k i t z i ka t zen	 e t a	 s eduz i t zen	 z i t uen	 be re	 u s tezko	
inteligentziarekin	eta	ateraldi	kulturalekin.	Bereziak	eta	azkarrak	zirela	
sinestarazten	 zieten.	 Barbararekin	 aurkitua	 izan	 zen	 gau	 batean	
institutuan	bakarka.	

•Elisabeth	 eta	 Iñaki.	 Barbararen	 osaba-izebak	 ziren,	 gazteak	 eta	
alaiak.	Nuria	 beldur	 zen	Barbarak	 haiek	 nahiago	 zituen	 bere	 gurasoak	
baino	 eta	 Pepe	 jeloskor	 jartzen	 zen	 udaro	 euren	 etxera	 joaten	 zelako.	
Horregatik,	debekatu	egin	zioten	berriro	 joatea.	Barbara	desagertu	zen	
egunean	 Bilbon	 ikusi	 zuten	 bere	 osaba-izeben	 atarian	 haiengana	
laguntza	eske	 joan	zela,	baina	hauek	ez	zeuden,	 itsasontzian	bidaia	bat	
egiten	ari	zirelako.	
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7. Baliabideak	

Lehen	 esan	 bezala,	 obra	 narratzaile	 ezberdinen	 ikuspuntutik	
kontatuta	 dago.	 Barbara	Molinak	 bere	 ikuspuntutik	 kontatzen	 duenean	
bere	 gogoetak	 idazten	 ditu	 lehenengo	 pertsonan	 eta	 irakurleari	 bere	
bahitzaileari	buruzko	pistak	ematen	dizkio.		

Salvador	 Lozanok	 kontatzen	 duenean,	 inspektoreorde	 berriari	
kontatzen	 dio	 Barbararen	 kasua	 beraz	 irakurleari	 kokatzen	 laguntzen	
dio,	 susmagarri	 eta	 gertaera	 guztiak	 argituz.	 Beste	 narratzaileek,	 Eva	
Carrascok	 eta	 Nuria	 Solísek,	 egun	 horretan	 gertatutako	 gertaerak,	
Barbara	nolakoa	zen	eta	familia	eta	lagunen	egoera	kontatzen	dute.	

Estiloa	 landua	 da	 eta	 hizkuntzaren	 aldetik	 ulerterraza	 da.	 Tonu	
misteriotsuan	 kontatzen	 du	 istorioa	 eta	 hasieratik	 harrapatzen	 du	
irakurlea.	Pertsonaien	arabera	 idazteko	modua	eta	dakitena	desberdina	
izateak	berezia	egiten	du	eleberri	hau.	

Iritzia	

Eleberri	honek	gizartean	egunerokotasun	den	emakumeen	kontrako	
indarkeria	eta,	batez	ere,	umeei	egindako	sexu	abusuak	salatzen	ditu.	Gai	
hauek	 albisteetan	 entzutea	 ohikoa	 zaigunez,	 interes	 berezia	 pizten	 da	
misterioaren	 atzean	 dagoena	 ikusteko.	 Gainera,	 nobelak	 astiro	 baina	
etengabe	 pista	 berriak	 ematen	 dizkio	 irakurleari	 eta	 horrek	 harrapatu	
egiten	 du	 bat,	 liburua	 amaitu	 arte	 utzi	 ezin	 izateraino.	 Horrez	 gain,	
protagonista	 irakurleen	 adin	 bertsuko	 neska	 da,	 izan	 ere,	 eleberria	
nerabeei	zuzenduta	dago,	horrek	berekin	identifikatzea	ahalbidetzen	du.	

Hizkuntza	sinple	baina	jatorrak	irakurgaia	arina	eta	entretenigarria	
izatea	 lortzen	 du.	 Irakurleak	 ez	 du	 haria	 galtzen	 termino	 berezi	 bat	
aurkitzen	 duelako	 edota	 esaldi	 korapilatsu	 bat	 behin	 baino	 gehiagotan	
irakurri	beharragatik.	

Istorioa	 narratzaile	 desberdinek	 kontatua	 denez,	 irakurlea	 batetik	
eta	 bestetik	 hariak	 lotzen	 hasten	 da	 pertsonaia	 batzuek	 besteek	 ez	
dakitena	 dakitelako,	 eta	 eleberriko	 pertsonaiekin	 batera	 iristen	 da	
bukaerako	ondoriora.	

Arrazoi	 horiengatik	 guztiengatik	 eleberri	 guztiz	 gomendagarria	 da	
aisian	 irakurtzeko,	 gustura	 irakurtzen	 delako	 eta	 benetan	 harrapatzen	
duelako.	 Nerabezaroan	 dagoen	 eta	 misteriozko	 liburuak	 gustatzen	
zaizkion	pertsona	orori	gomendatzeko	moduko	obra	da.		

!6



Bibliografia	/	Webgrafia	

Hitz pozoituak, Maite Carranza. Giltza-Edebé. 

• http://atalak.eus/ikasgela-materialak/il-hiztegitxoak/eleberriak-
bilduma/hitz-pozoituak-2/hitz-pozoituak.pdf 

• http://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/
index.html 

• http://atalak.eus/ikasgela-materialak/il-hiztegitxoak/eleberriak-
bilduma/hitz-pozoituak-2/hitz-pozoituak.jpg

!7

http://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/index.html

