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Iñaki Petxarroman 
 Lasarte-Orian jaio zen 1973an eta hamabost urterekin ikasi zuen euskara, 
euskaltegian. Kazetaritza ikasi eta horretan jardun du beti, eta orain Berria 
egunkariko zuzendariordea da. Horrez gain, hainbat liburu argitaratu ditu eta 
egunkarietan kolaboratzaile aritu da. 26 urterekin hasi zen bertsotan, Andoni 
Otamendirekin lehenik, eta Lasarte-Oriako bertso eskolako kideekin geroago. 
Hainbat saiakera eta kazetaritza-lan argitaratu ditu: Nafarroa, iragana eta geroa 
(Txalaparta, 2000); Katearen begiak (Txalaparta, 2003); Begirada bat Kubari 
(Elkar, 2007); Lurra, zorua bailitzan (Txalaparta, 2011) eta Su haietatik ke 
hauek (Txalaparta, 2013). 

 Kearen fiordoa da bere lehen eleberria, Islandian euskal baleazaleek 
utzitako lekukotzak bultzatuta idatzia. 

Sarrera 
 2015ean argitaratua, eleberri historikoa da esku artean dugun hau, 
historiaren eta fikzioaren arteko nahasketa, alegia. Bide horretatik, Iñaki 
Petxarromanek orain dela lau mende dozenaka euskal baleazalek Islandian 
izandako gatazka eta triskantzaren berri eman nahi izan du. Halaber, xede hori 
lortzeko, ez du historia liburu arruntaren formatua hautatu, fikzioa baizik; egin 
ere, irakurketa «errazago eta gozagarriagoa» egiten baitu literaturak haren 
esanetan. 

 Aipatu berri dugun kontakizunaren oinarri historikoan kontuan hartu 
beharrekoa da Islandia Danimarkaren menpe zegoela garai hartan eta, 
erregeak atzerritarrei baleak harrapatzeko jarritako debekua arbuiatuz, irlako 
agintari batek tratua egin zuela euskal baleazaleekin. Bada, magistratu hark 
bere azpilana agerian gera zitekeela ikustean, Islandian zeuden euskaldunak 
akabatzen saiatu zen. 

 Gertakari horiek guztiak istorioko pertsonaietako bat den Jon Gudmundsson 
delako artzain protestanteak bildu zituen estreinakoz. Hala ere, arlo 
akademikoan ez dira lantzen pasarte historiko horiek, beraz, oso ezezagunak 
eta arrotzak egiten zaizkigu. Literaturan ere, gaur arte apenas izan du 
presentziarik kontu honek eta, horren inguruan, hala dio Petxarromanek: «Nik 
dakidala, bi nobela daude gaiaren inguruan: bata finlandieraz idatzia dago, eta 
bestea, gazteleraz. Baina orduko protagonistak ez ziren ez finlandieraz ez 
gazteleraz mintzo eta, beraz, uste dut justiziazkoa ere badela istorio hau 
beraien hizkuntzan ere gorde ahal izatea». 
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Kearen fiordoa 

Kokapena 
 1615eko udaberria hastearekin batera abiatzen da Kearen fiordoa. Urtero 
bezala, Euskal Herritik hiru itsasontzi Islandiara joanen dira, Pedro Agirre, 
Esteban Telleria eta, estreinakoz, Martin Villafranca –protagonista– kapitain 
dituztelarik. Islandiako mendebaldeko fiordoen lurraldea baliatuko dute uda 
amaitu bitartean ahalik eta probetxu handiena ateratzeko bale denboraldiari. 

 Hori bai, irailean ekaitz batek Reykjarfjordurren (“Kearen fiordoa” euskaraz) 
galeoiak txikitu ondoren, negua uhartean pasatzea beste erremediorik ez zaie 
geratuko euskaldunei, arazo politiko-diplomatikoak direla eta lurraldeotako 
magistratu Ari Magnusson oldartuko zaielarik. Hortaz, bizirauteko ahaleginetan, 
mendebaldeko fiordoetako zenbait tokitatik ibiliko dira euskaldunak. 

 Dena den, istorioa ez da euskaldunen ikuspegitik bakarrik kontatzen; 
magistratuarengan sarri zentratzen da kontaketa, eta baita Christian IV.a 
Danimarkako erregearengan ere. Ondorioz, Reykjavik eta Kopenhage ere 
agertuko dira eleberrian. 

 Istorioa hurrengo urteko udaberrira arte luzatuko da, bizirautea lortu duten 
arrantzaleek Islandiatik alde egitea lortu arte, hain zuzen. 

 Kokapen geografikoarekin ez nahasteko, obraren azken orrialdeetan 
Islandiako mendebaldeko fiordoetako mapa bat dago, horretan kontakizunean 
aipatzen diren lekuak azaltzen direlarik. 

Gaia 
 1615ean baleazale euskaldunek Islandian jasandako tragedia. 

Argumentua 
 Aurreko urteetan legez, 1615eko udaberrian hiru galeoi abiatu dira 
Donostiatik Islandiara baleak ehizatzera, Esteban Telleria, Pedro Agirre eta 
Martin Villafranca gaztea kapitain dituztelarik. Hala ere, gauzak aldatu egin dira 
aurreko urteekin alderatuz. Izan ere, Danimarkako erregeak debekatu egin berri 
die atzerritarrei euren lurrak erabiltzea edozein jarduera komertzial burutzeko. 

 Euskaldunek helburu duten mendebaldeko fiordoetako Ari Magnusson 
magistratuak ituna sinatuta zuen baleazaleekin, baldintza batzuekin baleak 
ehizatzeko baimena emanez. Beraz, ituna errespetatzea beste erremediorik ez 
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du izan magistratuak, baina uda amaierako ekaitz batek euskal itsasontziak 
txikitzean egoera aldrebestu egin da erabat: baleazaleek irlan igaro beharko 
dute negua, eta Magnussonek, bere kargua eta prestigioa kolokan ikusita, 
haien aurka oldartzea erabaki du, baleazale euskaldunak irlan ibili izanaren 
arrastoak ezabatzeko asmoz. 

 Magistratuaren alaba Huraren eta Jon Gudmundsson “Jakituna” artzain 
protestantearen laguntza izan duten arren, udaberrian irlatik alde egitea lortu 
aurretik tripulazioaren herena baino gehiago, Martin kapitaina tartean, akabatu 
dituzte. 

Istorioa 
 1615eko apirila prestaketa garaia izan da euskal baleazaleentzat. Miguel 
Etxezarretaren enpresako hiru galeoiak (Esperantza, Trinitatea eta Gaueko 
Argia) eta laurogei lagun pasatxoz osatutako eskifaia hilaren bukaeran abiatu 
dira Islandiara, mendebaldeko fiordoen lurraldea baliatzeko asmoarekin uda 
amaiera bitartean. Trinitatea ontziko kapitaina hil berri da, eta ordura arte Pedro 
Agirreren aginduetara Esperantza-n aritu izan den Martin Villafranca gazteak 
gidatuko du estreinakoz Trinitatea. 

 Dena den, egoera zeharo desberdina topatu dute Islandiara iristean, egoera 
aldatu egin baita azken neguan. Alde batetik, Olafur Halldorson, baleazaleekin 
harreman ona izan zuen artzain protestantea, zendu egin da eta Jon 
Grimssonek hartu du haren kargua. Bada, Grimsson askoz ere hotzagoa eta 
mesfidatiagoa da kanpotarren aurrean. Bestetik, Danimarkako errege Christian 
IV.ak, protestantismoa erabat finkatu nahian, beraren erresuman merkataritza 
monopolioa eratzea erabaki du. Hortaz, atzerritarrek eta, bereziki, herrialde 
katolikoetakoek, debekatuta izango dute aurrerantzean haren agindupeko lurrak 
baliatzea jarduera ekonomikoetarako. 

 Ari Magnossonek, mendebaldeko fiordoetako magistratuak, agiri bat zuen 
sinatuta euskaldunekin, 1615 arte hango uretan baleak ehizatzea ahalbidetzen 
ziena, urtero balea bat eta 1.000 dukat ordaintzearen truk. Magistratuak ezin 
du, beraz, tratua hautsi eta, kanpotarrak uxatzeko asmoz, eraso bat antolatu du 
euren aurka. Izan ere, ez du haren magistratu kargua galdu nahi. 

 Sustoak ez ditu, ordea, euskaldunak kikildu eta irlan geratu dira. Hori bai, 
Jon Gudmundsson Jakituna-rengana –hau ere artzain protestantea, aurreko 
urteetan Pedro Agirreren lagun handia egindakoa– jo dute hark zuzentzen duen 
umezurztegira, baina Jakituna-k ez du magistratuaren egoeraren berri. Gainera, 
umezurztegian, Martinek joan den udan ezagutu eta maitatu zuen emakumea 
ikusi du: Hura, magistratuaren alaba! 

 Denboraldia amaitu arte beste arazorik ez dute izan euskaldunek. Ordea, 
irail amaieran, itsasontziak kargamentuz beteta itzultzeko zorian direlarik, ekaitz 
batek suntsitu egin ditu galeoiak, marinelak behartuz negua Islandiako lur hotz 
eta gogorretan pasatzera. 
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 Gainera, Magnussonek ezustekoaren berri izan duenean euskaldunen 
aurka egingo du, kolokan ikusi baitu bere kargua. Kanpotarren arrastoak 
ezabatzea du xede eta herritarrak konbentzituko ditu euskaldunak akabatzeko 
espedizioak antolatzeko. 

 Kontuan hartu behar da Hura eta bere aitaren harremana gero eta 
gatazkatsuagoa dela, euskaldunen aurka ekiteaz gain, maite ez duen gizon 
batekin ezkondu nahi baitu magistratuak alaba, Jon Gissurarsonekin. 
Horregatik, euskaldunei laguntzen hasi da Hura, heriotzatik ihesi dabiltzan 
bitartean jakiak eta bizirauteko beharrezko materialak hornituz. Ariren ama eta 
Huraren amona denak ematen dizkie hornidurak baleazaleei. Magistratuarekin 
ez du inoiz harreman onik eduki eta, Islandian azken aldian elikagai eskasia 
izan bada ere, ahal beste jaki bidaltzen dizkie bertako arrantzaleen eraikin 
hutsetan babesten diren euskaldunei. Jon Jakituna ere baleazaleen alde azaldu 
da eta ahaleginak eta bi egin ditu Magnusson geldiarazteko, baina arrakastarik 
gabe. 

 Bestalde, Danimarkako erregeak Ari Magnussonen desobedientziaren berri 
izan du, Svalbard irlan atxilotutako beste arrantzale euskaldun batzuek 
erakutsitako magistratuak sinatu zuen baimen-agiria ikustean. Horrek are 
gehiago zaildu du mendebaldeko fiordoetako agintariaren egoera. 

 Kontuak kontu, neguan zehar hogeita hamar bat marinel erail dituzte 
magistratuak eta haren espedizio kideek, Martin Villafranca barne. Udaberrian 
pirata marokoarren ontzi bat (Aljerko kaia) iritsi da Islandiara, hango herriak 
arpilatzeko asmotan. Baina ez dute euren itsasontzia ondo babestu lurrean 
zeuden bitartean, eta bizirautea lortu duten euskaldunek egoera hori baliatu 
dute ontzia ostu eta Islandiatik alde egiteko. 

Pertsonaiak 
Martin Villafranca. Familia donostiar dirudun bateko semea. Aita Villafranca 
familiakoa zen, marinela; eta ama etxeko neskamea. Ama haurdun zegoenean 
hil zen aita, eta Martin jaiotzean etxetik bota zuten ama. Hartara, bere izeba 
Maria Juanak hezi zuen. Kapitain aritu da lehenbizikoz, eta heroi gisa ageri 
zaigu sarri. Hala ere, neguan hil egiten dute. 

Ari Magnusson. Isafjoudur eta Strandirreko magistratua zen. Islandiako gizonik 
aberatsenetakoa eta Salvard familia boteretsuaren leinukoa. Haren karguaren 
eta ohorearen aldeko hautua egin du, euskaldunentzat bidegabea dela 
badakien arren. 

Hura. Aurreko urtean Martinekin maitemindu zen neskatxa islandiarra eta Ariren 
alaba. Euskaldunarekin izandako abenturak haurdunaldia ekarri dio. Aitarekin 
etsaitzen da azkenean eta baleazaleen alde egiten du. 
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Jon Grimsson. Steingrimsfjordurreko artzain protestantea, euskaldunekiko 
hotza. 

Jon Gudmundsson Jakituna. Umezurztegiko abade protestantea. 
euskaldunekin oso harreman ona du, Pedro Agirre kapitainarekin bereziki. 

Olafur Halldorson. Euskaldunak heldu baino lehen hil zen apaiz protestantea, 
arrantzale atzerritarren laguna. Grimssonek ordezkatu zuen. 

Peter. Itsas-pilotu bretoia, baleazaleekin espedizioetan aditua. 

Ragnheidur. Huraren amona, euskaldunei bizirik irauten lagundu ziena, horrela 
ikusten da bere izaera ireki eta eskuzabala. Gainera, Danimarkako Koroaren 
aurkakoa da, eta ez dio Ariri inoiz barkatu bere ezkontza eta koroarekiko 
harremana. 

Jon Fergusson. Euskaldunen aurkako lehen erasoko buruzagia; ordaindu ez 
ziotenez, euskaldunak iratzarri ondoren Ari Magnusson tiroz hiltzen saiatu dena. 

Gisli Pordason. Snaefellsnes lurmuturreko magistratua, ingeles batekin tratuak 
egiteagatik zigortua izan zena. 

Jon Gissurarson. Ariren lehengusua, alargun geratu ondoren Hurarekin 
ezkontzeko proposamena egin zuena. Geroago euskaldunen aurkako eraso bat 
zuzendu du. 

Magnus. Huraren neba, aitarekiko otzana. 

Kristin. Hura eta Magnusen ama, Ariren emaztea. Ez du senarra maite, eta 
alabaren alde azalduko da. 

Joana Aranaz. Martinen ama, haurra jaio zenean Villafranca familiaren etxetik 
kanporatu zutena. 

Pedro Agirre. Martinek aitatzat duen kapitain donostiarra. Esperientzia handiko 
beteranoa da eta une zailetan espedizioaren lidergoa hartu zuen. 

Miguel Etxezarreta. Martinen osaba, Islandiara nabigatu duten hiru galeoien 
jabea eta, beraz, negozio-gizona. 

Juan Altzate. Hildako kapitaina, Martinek ordezkatu zuena. 
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Egituraketa 
 Kearen fiordoa-ren ezaugarri behinenetakoa da ikuspuntu desberdinetatik 
narratuta dagoela, istorioa euskaldunengan eta Ari Magnussonengan 
zentratuta. Horrek erabat baldintzatzen du kontaketaren egituraketa, ez bakarrik 
kapituluen barnean atalak bereiztera derrigortzen duelako, jauzi kronologiko 
batzuk ere eragiten dituelako. Izan ere, narrazioa lineala da, gertaerek ordena 
kronologikoa jarraitzen baitute, hasi eta buka. Hala ere, obraren hasieran argi 
eta garbi ikus dezakegu itzulinguru bat denbora lerroan: Islandiako 
magistratuaren ikuspuntutik hasten da nobela, euskaldunak irlara iritsi direla 
jakinarazi diotenean. Gero, euskaldunen kontaketari ekiten zaio baina, oraindik 
ere, bidaia martxan jarri baino lehenago. Gainerakoan, azalpen historikoak 
emateko baino ez du istorioak iraganera jotzen, ezin baitugu ahaztu historia 
dagoela obra honen oinarrian. 

 Aipatu bezala, kapituluka dago antolatuta narrazioa, bost kapitulutan, hain 
zuzen. Horietatik, ordea, lehen bien eta azken hiruren artean bereizita dago 
kontakizuna: aurrenekoetan nolabaiteko normaltasuna ageri da, urte hartan 
jazotako aldaketak iragarri bai, baina gehienbat euskaldunen bidaiaren 
prestaketa eta balea denboraldia ageri zaizkigu. Azken kapituluetan, aitzitik, 
galeoien naufragioak istorioari buelta ematen dio, euskaldunen aurkako 
jazarpena eta euren biziraute abenturak nagusituz. 

Baliabideak 
 Argi dago obra honen baliabide nagusia dela historia testu bat izateko patua 
zuenari kutsu literarioa eman eta eleberri historikoa bilakatzea. Egia esan, 
abentura generotik oso urrun ere ez dago, istorioaren funts historikoa sekulako 
abentura baita. 

 Kontuak kontu, eta adierazmoldeetan zentratuz, aipatu behar da ohiko 
nobela biziaren elkarrizketa anitzik ez duela, narrazioaren, deskribapenen eta, 
horiei biei lotuta, azalpenen mesedetan. Izan ere, eleberri historikoa izanik, 
historia- eta geografia-azalpenak funtsezkoak dira irakurleak testuingurua ondo 
uler dezan: 

Christian IV.aren aitak, Christian III.ak ezarri zuen sinesmen 
protestantea Islandian. Ez zen erraza izan, ordea. Hasieratik 
oztopo handiak aurkitu zituzten islandiar askoren aldetik erreforma 
onartzeko… (11) 

Erlijio berria ezartzen ari zen gari hartan agindu zuen Danimarkako 
erregeak merkataritza-monopolioa ere, eta horrek hainbat gatazka 
sortu zituen islandiarrekin… (12) 
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Elkarren ondoan daude, orain, balea ama eta kumea, ur azalean 
hilda. Horixe bihurtu da euskal balearen zorigaitzeko patu beltza: 
hots, hil ondoren ere ur gainean irautea, beste espezie batzuk ez 
bezala. (65-66) 

Flatey uharteko sakonera gutxiko itsas hondoan ainguratu dute 
ontzi pirata. 200 tonako galeoia da, hogeita hamarren bat 
marinelez hornitua, haietako batzuk esklabo kristauak. [...] 
Europako beste edozein portutan ez bezala, babes gutxirekin utzi 
dute barkua, ez dute aparteko arazorik espero. [...] Ekialdea bilatu 
dute Alik eta gainerako marinelek eta oinetakoak erantzi dituzte    
–otoitz egiteko–. (221) 

 Narratzaileari dagokionez, erraz ikus daiteke narratzaile orojakilea baliatu 
duela Iñaki Petxarromanek, 3. pertsonan narratzeaz gain, pertsonaien gogoeta 
eta sentipenak ezagutzen dituelako: 

”Ekaitzaren ostean, barea. Egun ona izango duk gaur” pentsatu du 
Martinek bere baitan, Steingrimsfjordurrera iritsi direnetik lehen 
balea ikusita. (45) 

 Halare, aipagarria da bertso zahar batzuk ageri zaizkigula egoera bitan, 
lehen balea ehizatu ondoren eta Martin hilzorian dagoela, ur izoztuan igerian. 
Gainera, Petxarromanek dioenez, dokumentu historikoek baieztatzen dute 
Martin Villafrancak zeozer kantatu zuela hil aurretik igerian zebilela. 66 eta 176. 
orrialdeetan ageri dira bertsoak. 

 Bukatzeko, figura estilistikoak ditugu aipagai. Horien artean, genero 
narratiboan ohikoa den legez, konparazioak dira ugarienak: 

...itsasoak barrura arrastaka daraman txalupa baten antzera, 
korronteak berriro ere ekarriko duela portu horretara. (77) 

Kantauriko burdin sendoenak eta mendeetako haritzen enbor 
gogorrak puskatu ditu izotzaren bortxak eskuak adar lehorra legez. 
(120) 

 Azkeneko hori balio handikoa da, nolabait erakusten baitu zein boteretsua 
den natura eta zein erraz alda dezakeen marinelen patua. Bestalde, badago 
zenbait esamolde edo espresio interesgarri: 

Gorputz erraldoi zuria, gantzaren bezero gizen lodia (160) 

Ilargi baten buruan (31) 
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Iritzia 
 Iñaki Petxarromanen obra hau oso interesgarria da, gure Herriaren 
iraganeko istorio oso kuriosoa kontatzen baitu, benetako gertakarietan 
oinarritua. Errealitatean gertatutako ekintzak fikzioarekin nahasten ditu, horrela 
irakurketa atseginagoa eginez. 

 Alde batetik, deskripzioak eta azalpenak ñabardura handiz egiten ditu, 
xehetasun guztiak perfekzio handiz adierazita. Gainera, horrek ez du 
narrazioaren abiadura gutxitzen; beraz, irakurgaia ez da geldoa suertatzen. 

Beldurgarria da irudia. Hegazti beltz saldoa, giza gorpuen gainean 
bueltaka. Airetik behera doaz abiadan, eta behin lerrokatuta, bele 
lehiakideen arteko liskar gupidagabe batean gorpuetara 
hurbiltzeko zirrikitu bat bilatzen dute, tokia egin, usaindu, ziztatu, 
mokoa bete eta alde egiten dute, beste dozenaka, ehunka txoriri 
tokia egiteko. Infernuaren atariko tankera hartu diote baleazaleek 
begi aurrean duten ikuskizunari. (159-160) 

 Hona hemen animalia sarraskijaleen bankete sadikoaren deskripzioa. 
Horrez gain, kontuan hartzekoak dira baliabideen atalean aipatutako orotariko 
azalpenak. 

 Bestalde, idazleak hainbat pertsonaiaren barne gogoetak sartzen ditu 
narrazioan zehar eta, horrek, eleberriarekiko eta pertsonaiekiko hurbiltasuna 
eskaintzen du, irakurleak horien sentimenduak dakizkielako etengabe. 

Azkar dabilkie pentsamendua, arrastaka eta bultzaka bezala; 
nondik, nola, alde egin heriotzari? (161) 

Mirari batek besterik ezin ditzake salba. Edo Huraren babesak. 
Non ote da? Ondo ote da? Bere maitea, bere haurraren ama. 
Atera ahal izango ditu triskantza honetatik? (162) 

 Etengabe agertzen dira pertsonaiek euren buruei egindako galderak 
narratzailearen hitzetan. 

 Beste aspektu positibo bat da, marko historiko-soziala azaltzen duten 
pasarteetara bueltatuz, pidgin-en aipamena, kasu honetan islandiarrek eta 
euskaldunek euren artean komunikatzeko erabili zuten hizkuntza, alegia. 

—Presenta for mi ollarra, for mi, presenta for ju dirua. 

Islandiarrekin arrantzale euskaldunak mintzo diren era berezian ari 
bada ere, agureak ez dio tutik ulertu… (43) 

Olafur artzain protestantearen adiskide handia zen Jon Jakituna 
[...] Pedrorekin adiskidetu zen. Gogoko zituen hizkuntzak, eta 
horrela hasi zen euskara ezagutzen eta maitatzen. Islandiarrek eta 
euskaldunek elkar hobeto ulertu eta harremana sakontzeko gogoz, 
hitzak euskaratik islandierara itzultzen hasi zen… (46) 

 Laburbilduz, nobela historiko batek eskatzen duen errealismoa du, zenbait 
fikziozko ekintza maisutasunez nahastuta. 
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• http://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/index.html 

• http://atalak.eus/ikasgela-materialak/il-hiztegitxoak/eleberriak-bilduma/kearen-
fiordoa/kearen-fiordoa.jpg
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http://bdb.bertsozale.eus/web/autoritatea/view_fitxa/petxarroman-iaki/pertsona/leihoa
http://www.berria.eus/albisteak/117663/kearen_fiordoa_bere_lehen_eleberria_aurkeztu_du_iaaki_petxarromanek.htm
http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/arratsean/audioak/osoa/3738968/kearen-fiordoa-inaki-petxarromanen-nobelaz-egilearekin-arratsean/
http://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/index.html

