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TOTI M. DE LEZEA 

Toti Martinez de 
Lezea Gasteizen jaio zen, 
1949. urtean. Gaztelaniaz 
zein euskaraz idazten 
duen arabar idazle eta 
itzultzailea da. Ingeles, 
f ran tses e ta a leman 
itzulpengitzako ikasketak 
egin zituen. Horretatik 
a p a r t e , t e l e b i s t a k o 
gidoilaria eta aktorea da 
eta Kukubiltxu antzerki 
taldearen sortzaileetako bat. Gaur egun Larrabetzun bizi da. 

Eleberri historikoa landu du bereziki, arrakasta handia lortuz 
Euskal Herrian, eta haur literatura ere egin izan du. ETBrentzat haur eta 
gazteentzako saioetarako gidoiak idatzi ditu, euskaraz, bai eta saioak 
zuzendu ere. 

SARRERA 

Nobela honen bitartez, Toti Martinez de Lezeak belaunaldi oso 
baten beldurrari eman nahi izan dio ahotsa. Horretarako ikertzailea 
pribatu baten testamendu ikerketa batean oinarrituz, 36ko Gerra 
ondorengo eta aurreko Gasteiz inguruko pasadizo guztiak ezagutuko 
ditugu, hori bai, izenak aldatuta. Halaber,  Toti Martínez de Lezeak bere 
hiriaren barrenak arakatzen ditu, ezagunak zaizkion pertsonaiak sortu 
eta isiltasun deseroso baten mende bizi zen gizarte bat irudikatzeko. 
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ISILPEAN GORDEA 

KOKAPENA 

Obraren hasieran azaltzen den moduan, istorioa 2008ko 
otsailean hasten da eta bizpahiru hilabete pasatu ondoren bukatzen da. 

Hala ere, istorio osoa ez da gaur egun gertatzen, baizik eta, 36ko 
Gerraren ondoren. 36ko Gerra 1936 eta 1939 urteen artean Espainian, 
Hego Euskal Herria barne, jazotako gerra izan zen. Espainiako 
armadako militar batzuek (mugimendu nazionala deiturikoa) Bigarren 
Errepublikako gobernu demokratikoaren aurka eginiko estatu kolpe 
batez hasi zen. Baina porrot egin zuenez, herrialdea bitan zatitu zen. 
Gerraren ondoren, Franco jeneralak bereganatu zituen estatuko 
aginpide guztiak, Caudillo titulua hartuta. 

Gerraren ondorioak eta nobela honen zenbait ataletan irakurri 
ditzakegunak nahiko larriak izan ziren: erbestea, ideologia berri 
(frankismoa) baten inposizioa, errepresioa, Espainiako bankuaren 
urrearen desagerpena, gerra hondamendiak (dena hondatuta geratu 
zen, etxeak, zubiak,...), elikagaien urritasuna, ondorio demografikoak 
(1.000.000 pertsona inguru hil ziren. Gerra bukatu zenean, 270.000 
preso zeuden kartzeletan, kontzentrazio esparruetan gatibu zeudenak 
kontatu gabe. Horrez gainera, 300.000 pertsona erbesteratu ziren 
zapalkuntzari iheska. Gerra irabazi zuen erregimen frankistak 30.000 
pertsona inguru hil zituen 1939. eta 1950. urteen artean, eta 
zapalkuntza politiko arrunt gogorra ezarri zuen), etab. 

Aipatu beharra dago, emakume espainiarren eguneroko bizitza 
Francoren diktaduraren urteetan ez zela erraza izan. Asko izan ziren, 
esate baterako, lan egiteko aukerarik izan ez zuten alargunak, miserian 
bizitzera kondenatuak gorri baten senideak izateagatik. Beste askok 
familia ibiltariak osatu zituzten, Espainiako geografian zehar mugituz 
senarra, semea edo aitaren atzetik hauen ibilbide penitentziarioaren 
segizioa egiten. Kasu hauetan, maiz duintasunik gabeko lanpostuak 
(prostituzioa barne) bete behar izan zituzten senideei espetxe barruan 
behar zutena eman ahal izateko. 
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—Zu, zera,… ez al zinen ezkondu? 

—Ez, ezingo nukeen… Hogei urte nituela konturatu 
nintzen ez nintzela emakumeetarako jaioa, badakizu, 
nahiz eta disimuluan ibili behar nuen, Ley de Vagos y 
Maleantes zeritzon hartan sartu gintuztelako, gaiztaginekin 
eta proxenetekin. Harrapatuz gero, espetxera, edo 
eroetxera, sendatzera; eta, jakina, halako arriskurik 
hartzea komeni ez. (95) 

  Espetxea emakumeentzat zigorrik ohikoena zen. Espainia Berria 
edozein eraikin egokitzen hasi zen kartzela funtzioa bete zezan. 
Biltegiak, zezen plazak, komentuak, zine-aretoak... Edozein tokik balio 
zuen. Espetxe hauen ezaugarri nagusienetakoa mojen presentzia izan 
zen. Errepublika garaian debekatuta egon ondoren, zaintza lanak 
egitera itzuli ziren, baina ez horrenbeste aurretik egondako kartzeletara 
baizik eta komentuetan edo seminarioetan sortutako berrietara, 
Saturraranera edo Zornotzara adibidez. Horrek, kontrol politikoaz gain, 
kontrol ideologikoa eta morala bermatzen zuen, emakume “galdu” 
horiek gertutik jarraitu ahal izateko.  

Kartzelan zeuden bitartean, hainbat zigor jaso zituzten. Emakume 
gehienek ez zituzten ezkutuan pairatzen zigorrak. Duintasunaren 
ukapenean kokatu ahal ditugu desfile publikoak, ile mozketa (batzuetan, 
adar moduko bi xerlo uzten zitzaizkien demonio itxura har zezaten, 
gorri-infernua lotura eginez) edo errizino olioa edan eta geroko 
erakustaldi publikoak herriko plazetan. Hauek helburu bikoitza zuten. 
Alde batetik emakumeak eta beraien senideak umiliatzea eta bestetik 
herritar neutralak edo zehaztugabeak izutzea, balizko etsaiei 
ikusaraztea zer gerta zekiekeen erregimenaren alde ez zeudenei. 

Espetxeratuak izan ziren emakume gehienen senarrak edo 
bikotekideak, kartzelan, ihes eginda edo hilda zeuden. Gainerako 
senideen egoera ere ez zen erraza izaten eta batzuetan ez zuten inoren 
laguntza. Gauzak horrela, emakume presoek ikaragarrizko zailtasunak 
zituzten beraien seme-alabak konfiantzazko pertsona baten ardurapean 
uzteko. Ama askorentzat, aukera bakarra beraiekin batera kartzelan 
edukitzea zen. Umeek amek baino gehiago jasaten zuten baldintza 
gogorretako itxialdiaren bizimodua. Gosea, hotza, zigorrak edo 
gaixotasunak ziren eguneroko ogia. Heriotza ere bai. Egoera hori da 
Amelia Zabaletak jasan behar izan zuena. 
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GAIA 

Istorioa honen gai nagusiena da, 36ko Gerraren ondoren 
emakume askok bizi behar izan zituzten injustiziak: adulterioagatik edo 
ideologia desberdinekoa izateagatik, kartzelatuak izatea eta han jasan 
behar izan zituzten tratu txarrak. Halaber, familia arteko arazoak 
garrantzitsuak dira, Ameliaren seme zaharraren bilaketan sortutakoak, 
adibidez. Horrez gain, nahiz eta momentu puntual batzuetan ageri, 
maitasuna eta engainua ere aipa daitezke gai moduan.  

ARGUMENTUA 

Amelia Zabaleta hil bezain pronto, haren alaba Elvira eta bilobak 
notarioarenera joan ziren testamentuaren irakurketara, haren herentzia 
jasotzeko asmoz. Haiekin batera Felisa eta Salvador joan ziren, garai 
batean gurasoen zerbitzariak izan zirenak.  

Testamentuaren arabera, herentzia beraientzat bideratuta 
zegoen, baina oso zaharrak zirenez, Elvira eta bere lehengusuak oso 
pozik zeuden herentzia berehala beraien eskuetara helduko zelako. 
Baina amaierara heltzen zeudela, notarioak argitu egin zien 
herentziaren parte bat Elvirarentzat  bideratuta zegoela, baina beste 
zatia, Ameliak Elvira baino lehen izan zuen semeari, Migueli, bideratuta 
zegoela. Mutil hori ez zuen inork ezagutzen eta, hori dela eta, Jon 
Martinez de Albeniz izeneko ikertzailea bati hura aurkitzeko enkargua 
eman zioten. Ondorioz Jon, bere neskalaguna bihurtu zen neskarekin, 
Edurnerekin, Euskal Herria oso bisitatu zuen hura aurkitu nahian. 
Bitartean hainbat gauza harrigarri ezagutu zituen, istorioa ondo 
ulertzeko ezinbestekoak zirenak. Azkenean, Miguel Aurra eta Pepe 
Aurra nortzuk ziren aurkitu zuen. 

ISTORIOA 

Jon Martinez de Albeniz ikertzaileari, Amelia Zabaletak eta Pepe 
Aurrak garai batean izan zuten seme ezezaguna bilatzeko eskatu 
zioten, Elvira, Ameliaren alaba, herentziaren zain baitzegoen. Jon 
hasieran ez zekien nondik hasi, horregatik Genaro Ziprianorekin 
elkartzea erabaki zuen, azken hirurogeita hamar urteetako 
txutxumutxuen oroimen handiko kronikagile zena. Elkarrizketa hartatik 
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Ameliak ahizpa bat zuela jakin zuen, Fernanda izenekoa eta harengana 
joatea erabaki zuen.  

Amelia atxilotuta egon zen denbora luzez, alde batetik Pepe 
Aurrarekin zibilez ezkondu zelako eta bestetik, seme bat izan zutelako. 
Beraz, Fernandak esan zuenez, atxilotuta egon zenetik, behin baino ez 
zuen ikusi. Ondorioz, Jon Elvirarengana joatea erabaki zuen, baina 
berak ez zion ezer argitu, beraz Felisarengana eta Salvadorrengana 
joan zen, Ameliaren haurtzain eta txofer izan zirenak. Felisak 
alzheimerra zuen eta Salvador ez zen oso hiztuna; beraz, Felisaren 
laguntza guztia, album bat uztea izan zen, Ameliaren familiako albuma. 

Felisa bisitatutako egunean, Jonek Edurne ezagutu zuen, 
Felisaren iloba zena, eta Edurnek Joni bilaketarekin laguntzen ari zion 
bitartean, maitemindu egin  ziren. Egun batean Edurneren etxean 
zeudela, Felisaren etxean lapurtzera sartu zirela deitu egin zieten eta 
berehala joan ziren hara.  

Txaletera heltzean, Felisa eta haren zaintzailea oso urduri 
zeuden; Elvira eta Salvador zer lapurtu zuten behatzen ari ziren 
bitartean, Jon ganbarara igotzea erabaki zuen. Han Amelia izena 
jartzen zuen koaderno bat aurkitu zuen. Inori ezer esan gabe hartu eta 
Edurnerekin batera etxea utzi zuen.  

  Jonek koadernoarena Edurneri kontatzean, txaletera bueltatzea 
erabaki zuten, informazioa gehiago aurkitzeko asmoz, baina bidean 
herriko gizon batekin, Joserra Uriarterekin aurkitu ziren, eta hark esan 
zien Pepe Aurra bere aitaren lehengusua zela, biak Ozaetakoak, beraz, 
hara joatea erabaki zuten. Han, emakume batekin hitz egin zuten, eta 
honek Telesforo Uriarte aipatu egin zien, Pepe Aurraren anaia zena. 
Telesforok Pepe Aurraren koaderno bat, poemaz beteta eman zien.  

Buruari buelta asko eman ondoren, Fernandarenera bueltatu 
ziren. Hamaika galdera egin eta gero, duela zenbait urte 
Ameliarengandik Burgosetik gutun bat jaso zuela esan zion Joni. Beraz, 
birritan pentsatu gabe, Aste Santua izateko hiru egun geratzen zirenez, 
oporretan bertara joatea erabaki zuten. Baina han ere ez zuten ezer 
argi atera. 
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Egun batzuk pasatu eta gero, Felisa bihotzekoa bat izan eta gero, 
hil egin zen. Handik aurrera, Jon bere kabuz ikertzen hasi zen, hainbat 
herri bisitatzen eta pertsona desberdinekin hitz egiten. Hala Ameliaren 
istorio ia osoa deskubritu zuen: Amelia zibiletik ezkondu zenez 
espetxeratu zuten, espetxean zegoela, errizino olioa ematen zioten. 
Kartzelatik atera eta gero, neskame moduan Burgoseko etxe batera lan 
egitera bidali zuten. Han Evaristo Rojas ezagutu zuen eta berarekin 
ezkontzera behartu zuen. Ezkonduta zeuden bitartean, Ameliak tratu 
txarrak jasan izan behar zituen, baina bere senarrak, bere enpresako 
kidea hil egin zuela jakitean, bere senarrarekin tratu bat egin zuen 
berriro ez ikutzeko.  

Halako egun batean, etxean zegoela, bere izena zeraman gutun 
bat ikusi zuen mahai gainean; Amelia eta bere ingurukoen argazkiak 
ziren. Ez zekien nork bidali egin zizkion argazki horiek, baina 
Edurnerekin batera Salvadorrek bidali zizkiela ondorioztatu zuten eta 
ondorioz, beste hainbat ikerketa egin ondoren, Salvador Pepe Aurra 
zela aurkitu zuten, beraz haren bila joatea erabaki zuten, baina ez zuten 
aurkitu. 

Zenbait hilabete geroago, Edurne eta Jon Guardiara joan ziren 
eta han kasualitatez, Pepe ikusi zuten, berarengana hurbildu eta honek 
istorio osoa kontatu zien: kartzelatik atera eta gero Ameliaren bila joan 
zen eta aurkitzen ez zuenez, lan bat bilatzea erabaki zuen eta 
kasualitatez, Ameliaren senarrak bere emakumearen txoferra izateko 
kontratu zion. Handik aurrera ez ziren banandu eta Miguel aurkitu 
zuten. 

EGITURAKETA 

259 orrialde dauzka eleberriak. Istorioa linealki kontatuta dago, 
gertaerak bata bestearen ondoren gertatzen direlako. Hala ere, 
momentu puntual batzuetan saltoak ematen ditu iraganera 
esperientziaren bat edo gertakizunen bat kontatzeko, ezinbestekoa 
dena argumentua ondo ulertzeko, Amelia Zabaletak bere egunerokoan 
idatzi zuena alegia. 
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PERTSONAIAK 

Protagonista edo pertsonaia garrantzitsuenak Jon, Amelia 
Zabaleta, Edurne eta Pepe dira: 

• Jon Martinez Albeniz. Ameliak izan zuen seme gaztearen misterioa 
argitzen saiatuko den ikertzailea da, istorioaren protagonista dena. 
Ikerketari buruz gehiago aurkitzen doan heinean, dirua ez dio axola 
izango eta bakarrik Ameliaren istorioa ezagutu nahi izango du. Hala 
ere, aipatu beharra dago pertsonaia nahiko sinplea dela, dibortziatua 
eta dirurik ia ez duen gizona dela, halako batean, bera baino hamar 
urte gazteagoa den neska batez maitemintzen dena. Hala eta guztiz 
ere, protagonista sinplea sortzea izan da Totiren helburua, irakurleak 
pertsonaiaren paperean sartzeko. 

• Amelia Zabaleta. bizitza nahiko korapilatsua izan zuen emakumea 
da. Pepe Aurrarekin zibiletik ezkondu egin zen eta seme bat izan 
zuten, Miguel Aurra Zabaleta. Baina garai hartan debekatuta 
zegoenez, atxilotu egin zuten. Kartzelan pasatu zituen bi urte eta bi 
urte oso gogorrak izan ziren bere egunerokoan kontatzen duen 
moduan, hain zuzen ere errizino olioa edaten ematen ziotelako eta 
beste hainbat gauzarengatik. Urte batzuk geroago, Burgosen 
neskame moduan etxe batean lan egin ondoren, Evaristo Rojasekin 
ezkondu eta Elvira izan zuten, haien alaba bakarra.  

Amelia pertsona beldurtia izan zen, istorioan ikus daitekeenez, oso 
bizitza latza igaro zuelako. Istorioak aurrera egin ahala, Ameliak bere 
burua gutxi baloratzen duela ikusten da; bazekien bere senarrak beste 
emakume batzuekin harremanak izaten zituela, baina hain zen handia 
bere beldurra, nahi zuena egiten uzten zion. Gainera, bere atxiloketan 
ezagututako hainbat lagun galtzeak ere kalte egin zion.  

• Pepe Aurra. Amelia Zabaletaren senarra. Gizon nahiko kementsua 
eta burugogorra da, kartzelatik atera bezain pronto bere maitalearen 
bila joango delako eta ez delako geldituko bera aurkitu arte. Hala 
ere, kasualitatez Ameliaren senarrak kontratatuko du eta hortik 
aurrera ez da Ameliarengandik bananduko. Halaber, aipatu beharra 
dago, txofer lanpostua hartzeko izena aldatu behar izan zuela eta, 
horregatik, jende guztiak Salvador deitzen zion. 
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• Edurne Oleta. Jonen neskalaguna eta Felisaren iloba. Joni 
alokairua amaitu zitzaionean, inolako arazorik gabe bere etxean 
geratzen uzten diona eta ikerketarekin ere lagunduko diona. Bere 
izaerari dagokionez, nahiko alaia, arduratsua eta eskuzabala da. 
Horrez gain, bere lanean sortutako arazoei berehala irtenbideak 
aurkitzen dizkio eta ez du uzten bere eguneroko bizitzan arazo 
horietako batek eraginik izaten.  

Aipatu beharra dago, pertsonaia sekundarioen papera oso 
garrantzitsua dela istorioa aurrera ateratzeko: Elvira (Evaristo eta 
Ameliaren alaba), Miguel (Ameliaren eta Pepe edo Jose Aurraren 
semea), Fernanda (Ameliren ahizpa), Genaro Zipriano (Jonen 
laguna), Felisa (haurtzaina)... 

BALIABIDEAK 

Askotarikoak dira idazleak erabilitako baliabideak. Alde batetik, ia 
istorioa osoan narratzaile orojakilea dugu, hirugarren pertsonan 
kontatzen baitu istorioa eta pertsonaien sentimenduak, pentsamenduak, 
desioak...dakizki: 

Jon harrituta zegoen. Ez zuen inolako aurreiritzirik. Baina 
bitxia iruditzen zitzaion adin horretako gizon bat homose-
xuala izatea. (95) 

Hala ere, Ameliaren egunerokoa lehenengo pertsonan kontatuta dago, 
hain zuzen ere, Ameliaren eskutik:  

Baina Gazteizera iritsi eta atzilotzen banaute? Nonahi ere ari 
dira jendea atxilotzen.  (174) 

Bestetik, erabilitako hizkuntza euskara batua da, irakurle orok 
erraz ulertzeko modukoa. Gainera, zenbait baliabide estilistiko ere 
erabili ditu, esanguratsuenetarikoak konparazioak dira: 

Arbiturri zuri-zuri zegoen, eta otsoaren hilabeteko eguzki 
argiak dizdiz zegion zeru gorenean, antzinako garaietan 
mendi eta basoetan bizi izan ziren erraldoiek ezkutatuko 
altxorrak azaleratu balira bezala. (110) 
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Atzera begiratu, eta agurea ikusi zuen hilobiaren artean 
geldik, biziei nolabait zer etorkizun zuten gogoratzen 
zieten hileta eskultura  bat balitz bezala bere ere. (189) 

Halaber, narrazio eran kontaturik dago, deskribapenak 
(«Senarrarena baino erretratu dezente txikiagoa zen, eta markoa bera 
ere, xumea eta laua…» (67) eta ekintzak («Bostak jota, txaletan sartzen 
ari ziren biak. Tabernatik irtendakoan…» (66) tartekatuz, eta baita 
pertsonaien arteko elkarrizketak ere: «—Pepek eman zidan. 
Gordetzeko esan zidan, etorriko zela noizbait bila, baina...» (126) 

Aipamenak ere egiten ditu; adibidez, Plautok Aisinaria liburuan utzitako 
hitzak:  

Lupus  est homo homini, non homo, quom qualis sit non 
novit. (203)   

Esan nahi duena otsoa da gizakia gizakiarentzat, bestea nor den ez 
dakienean.  

Ez hori bakarrik, Poemak tartekatzen ditu. Hauetan erraza da baliabide 
estilistikoak aurkitzea; adibidez, metaforak:  

Ibai emaritsua izan nintzena, ibilgu lehorra naiz zu gabe. 

hemen ez zaudela ere, 
nirekin zaitut beti. 
Ibai emaritsua izan nintzena,  
ibilgu lehorra naiz zu gabe. 
Agur, maitea, agur, 
eta aurki arte. (226) 
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IRITZIA 

Landu dugun obraren izenburua Isilpean Gordea da, argitalpen 
txukuna eta landua duena. 

Izenburuari dagokionez, esan beharra dago irakurtzen hasi baino 
lehen suposatzen dela sekretu bati buruz arituko digula eta horrela da: 
gaur eguneko emakume batek herentzia jasotzera joatean aurkitzen du 
neba bat duela eta hor abiatzen da galdera nagusia: nor da?  Galderatik 
abiatuz Toti M. de Lezeak istorio hunkigarri bat kontatu digu. 

Istorioaren mamiari dagokionez, nahiko entretenigarria eta 
interesgarria da eta ondo landuta dago. Halaber, frankismo garaian 
kartzelatu ez zituzten emakumeen bizitza ezagutzeko aukera ematen 
digu, baita herriko pertsonen eguneroko bizitza ezagutzeko aukera ere.  

Aipatu beharra dago gure protagonistaren jarduera ikerketa 
aurrera ateratzeko. Izan ere, hasiera batean dirua irabazteko baino ez 
zen lana, geroago benetako istorioa ezagutzeko ikerketa bilakatu zen. 
Horrek erakusten digu, dirua ez dela dena. 

Beste pertsonaiei dagokienez, askotarikoak daude, konplexuak 
edo sinpleak, baina guztiek ikertzaileari Ameliari buruzko istorioa 
osatzen eta Miguel eta Pepe Aurra non dauden jakiten laguntzen 
diotenak. 

Atalik hunkigarrienak Amelia Zabaletaren egunerokoko pasarteak 
dira. Izan ere, berak bizi izan behar zituen injustiziak (espetxeratu 
zutenean, umea beste familia bati zaintzeko eman zuenean, Burgoseko 
etxean neskame moduan lan egin zuenean…) eta haiekin batera 
datozen milaka sentimenduak, irrikak… ezagutzeko aukera ematen 
digu. 

Hala ere, badira zenbait atal aspergarriak eta luzeegiak egiten 
direnak; adibidez, ikertzen ari ez diren momentuak. 

Hiztegiari dagokionez, ulertzeko erraza da eta euskara batuan 
idatzita dagoenez, ulertzeko errazagoa egiten da. 
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Horrez gain, amaierak ustekabean harrapatzen du irakurlea, 
Jonek jakiten duenean Pepe eta Miguel Aurra nortzuk diren.         
                

Laburbilduz, Isilpean gordea eleberria istorio landua eta nahiko 
interesgarria da, hainbat pasarte interesgarri eta ez beste batzuk ez 
horren entretenituak dituena eta amaierak irakurlea ustekabean 
harrapatzen duena. Beraz, beste behin ere, Toti M. de Lezeak nobela 
txukuna idatzi du. 
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