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Jon Arretxe 
 
Jon Arretxe 1963an Basaurin 

jaiotako euskal idazlea da. Euskal 

eta ingeles filologia ikasketak egin 

zituen eta doktore gradua lortu 

zuen. Gorputz hezkuntzako 

ikasketak egin zituen baita, eta 

unibertsitateko irakasle izan zen.  

Gainera, musika ikasketak egin 

zituen pianoan eta abeslaritzan. 

1991n bere lehen liburua argitaratu zuen: Hakuna Matata. Kontakizun honetan 

bere bidai ugarien exotismoa narrazio fantastikoekin nahasten du idazleak. 

1998tik aurrera bere ogibidea idaztea eta bere bidaiei eta liburuei buruzko 

konferentziak ematea izan da. Halaber, Bilboko Operako Koruan abesten du. 

Ospea bereganatu zuen gazteiztar talde parrandazaleei buruz idatzitako 

trilogiarengatik: Ostegunak, Ostiralak eta Larunbatak. Hala ere, literatura sari 

batzuk irabazi ditu: Idatz eta Mintz  saria Harpa liluragarria  liburuagatik,  Igartza  

saria Tubabu bidai kronikagatik eta 7 kale saria birritan, Zazpi kolore eta Fatum 

liburuengatik.  Ia urtero argitaratzen du liburu berri bat, eta hainbat genero 

jorratu ditu: nobela beltza, umorea, bidai nobelak, fantasia, umeentzako 

kontakizunak…  

 
 

Sarrera 
 
Larunbatak Jon Arretxeren trilogia ospetsuaren azken liburua da. Ostegunak 

eta Ostiralak bezala, parrandazale talde baten bizipenak kontatzen ditu, baina 

aldaketa batzuekin: liburu honetako protagonistak ez dira hain gazteak, nahiz 

eta haiek ikasleak balira bezala jokatu, eta dena txakur baten begiradaren 

bitartez kontatzen da. Jon Arretxeren hitzetan “Liburu honetan (eta aurreko 

bietan) denari egiten zaio barre konplexu barik, eta ia bizitzaren parodia dela 

esan liteke”. 
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Larunbatak 
 
Larunbatak gaur egun gertatzen da, Gasteizen. Liburuak ez du gai zehatzik 

tratatazen; batez ere, agertzen diren hainbat bizimodu eta pertsonari buruzko 

satira egiten du, haien patetikotasuna eta zentzugabekeria agerian utziz. 

Horretarako txakur batek bere etxetik alde egin ondoren Gasteizko kaleetan 

zehar ezagutzen dituen pertsonen bizitzak kontatzen dira liburuan. Liburua lau 

partetan egituratuta dago, eta bakoitza Txok (txakurra) ezagutzen dituen 

pertsona talde batekin dator bat: lehena, Txoren jabea eta bere pisukidearen 

etxean dagoenekoa; bigarrena, Mister Martin izeneko arlote batekin 

dagoenekoa eta geroago neska talde batekin bizitzen denekoa; hirugarrena, 

taberna batean ezagututako mutil baten etxean bizitzen denekoa, eta 

laugarrena, azkena, bere jabea aurkitzen duenekoa.  

 
Argumentua 

Txo txakurrak bere jabearen eta bere pisukidearen etxetik alde egiten duenean 

abenturak bizi ditu, dituen jabe berriekin gertatzen zaizkionak. Nahiz eta bere 

hasierako etxean pozik bizi, etxea garbitzeko neska brasildar bat kontratatzen 

dutenean Txoren jabea berataz ahazten da. Txok  alde egitea erabakitzen du, 

eta pertsona ezberdinen artean bizitzen egoten da bere jabea berriro aurkitu 

arte: kalean bizi den tronpetista ohi bat, neska talde bat eta mutil talde bat.  
 
Istorioa  

Txo Santirekin (bere jabea) eta Florenekin (pisukidea, pisuaren jabea) bizi da. 

Santi hogeita hamar urteak luze pasata dauzka, dibortziatu berri da eta ez lanik 

ez dirurik ez duenez Florenen etxean bizi da. Gauetan ateratzen da ligatzeko, 

baina gutxitan izaten du arrakasta. Txo ere txakur eme baten bat lortzen 

saiatzen da, baina askotan ezinezkoa da.  

Floren irakaslea da, Txo gorroto du eta nartzisista inozo bat da. Bere gaztaroan 

Kuban izandako bidaiko arrakasta sexuala gogoratuz, etxea garbitzeko neska 

kubatar bat kontratatzea erabakitzen du. Aurkitzea lortzen ez duenez, azkenean 
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brasildar bat kontratatzen du. Denbora pasa ahala, Florenek ez du lortzen 

berak pentsatutakoa, baina Santik, ordea, bai. Santiren harreman 

berriarengatik, Txok gero eta arreta gutxiago jasotzen ditu. Santi eta neska 

separatzen saiatzen den arren, ez du lortzen, eta etxetik alde egitea 

erabakitzen du.  

Kaletik bueltaka ibili ondoren, arlote bat ikusten du beste txakur batekin. Gizon 

zaharrak lekua eskaintzen dio bere kartoien artean, eta Txo han geratzen da. 

Gizonak Mister Martin du izena, eta aspaldi tronpetista arrakastatsua izan zen. 

Gizonak Txori kontatzen dio Irlandan izandako arrakasta hona bueltatzean 

galdu egin zuela, eta azkenean dirurik gabe geratu zela etxea erosi eta dirua 

bankuan sartu egin zuelako. Txo gizonarekin eta bere txakurrarekin geratzen da 

egun batzuetan, baina azkenean gosea dela eta alde egiten du.  

Orduan, bar batera sartu eta neska talde baten ondoan geratzen da. Neskak 

tabernatik ateratzean Txo etxera eramatea erabakitzen dute. Txo etxean 

dagoen bitartean nesketako bat, Vanessa, berarekin harreman sexualak izaten 

hasten da. Gero eta urrunago doa Vanessaren grina, eta azkenean baineran 

larrutan egiten ari diren bitartean pisuko beste neska batek harrapatzen ditu. 

Orduan, Vanessak txakurrak bortxatu duela esaten du, eta gainetik kentzen 

saiatzean lotuta geratzen dira. Ospitalean konpontzea lortzen dute, baina Txo 

nesken etxetik alde egitea erabakitzen du. 

Txok kalean neska berritsu bat ezagutzen du, janaria ematen diona. Neska 

horrek mutil batekin maiteminduta dagoela kontatzen dio, Julen izenekoa. 

Gauean, Julen ikustera doaz taberna batera. Neskak ez egiteko asko insistitzen 

badu ere, azken batean Julen etxera doa, eta Txok jarraitzen dio. Julenekin 

batera beste bi gazte bizi dira: Josetxu eta Gari. Etxean bakarrik geratzen diren 

heinean, Txori haien bizitzari buruzko aitorpenak egiten dizkiote. Julen mutil 

zikina eta nazkagarria da, ezer ez egiteko edo ordaintzeko “bere printzipioen 

kontra doala” aitzakitzat ipintzen duena. Bere pisukideen ohiturak finegiak dira 

beraren ustez, eta bizitza kaka dela eta geratzen diren erromantiko 

bakarrenetarikoa dela esaten du. Josetxuk eta Garik ere euren bizitza 

kontatzen diote Txori, eta honek biak leloak direla ondorioztatzen du. 

Azkenean, Josetxuk etxetik alde egiten du eta hiru pisukideak separatu egiten 

dira. Txok alde egiten du. 
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Kalean hilabete bat baino gehiago pasatu ondoren, Txok Santi aurkitzen du 

plaza batean. Santik esaten dio Florenek etxetik bota ziola neska 

brasildarrarekin zuen erlazioaz konturatu zenean, eta horregatik gurasoen 

etxera joan behar dela eta ezin dela berataz arduratu. Txok alde egiten du eta 

geroxeago Floren aurkitzen du. Floren ez dago bakarrik, Vanessa da orain bere 

neskalaguna. Vanessak Txo etxera eraman nahi du, baina Florenek ez. Ez da 

esaten azkenean haiekin bizitzera joaten den edo ez.  

 
Pertsonaiak 

• Txo. Txakurra den arren, pertsona bat bezala entzuteko eta ulertzeko 

kapaza da, baina txakur arrunt bat bezala komunikatzen da. Txikitan 

pertsona bat ez zela ulertzeko zailtasunak igaro zituen, baina heldua denean 

eta gizakiak ezagutzen dituenean ez da damutzen txakur bat izateaz. Txo 

batez ere bere senarengatik gidatzen da, gehien inporta zaiona jatea eta lo 

egitea da.  

• Santi. Txoren jabea da. Nahiz eta hogeita hamar urte baino gehiago izan, 

oraindik unibertsitateko ikasle bat balitz bezala jokatzen du, ahal duen 

guztietan ateratzen da parrandan ligatzeko asmoz. Dibortziatu berri da, eta 

horregatik Florenen pisuan bizi da.  Oro har ez du arrakasta izaten bere 

ligatzeko teknikarekin: kopla moduko esaldi bat botatzea. Gainera, neska 

gazteetan baino ez dago interesaturik, eta horrek areagotzen du bere 

porrota. Txo asko maite du,  erlazio oso hurbila du berarekin. 

• Floren. Santirekin eta Txorekin bizi da, eta pisuaren jabea da. Bere itxura 

asko zaintzen du eta oso nartzisista da. Oso erakargarria dela uste duen 

arren, ez du inoiz ligatzen. Txo gorrotatzen du, “aborto” deitzeko mania du.  

• Mister Martin. Txok kalean ezagutzen duen arlotea da. Gizon zaharra da, 

edatea oso gustoko duena. Tronpetalari arrakastatsua izan zen Irlandan, 

baina bere jaioterrira bueltatzean arruinatu zen eta aurrerantzean bankuak 

margozten eta hauen kristalak apurtzen aritu da protesta moduan.  

• Vanessa. Txoren jabeetako bat da nesken pisuan dagoen bitartean. 

Vanessak gizonak gorroto ditu eta horregatik Txo erabiltzen du bere behar 

sexualak asetzeko. Bere desio zoofilikoak erotzen doaz eta azkenean beste 
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pisukideek harrapatzen dute. Azkenean Vanessak Floren ezagutzen du eta 

nobio egiten dira, baina Vanessak Txo etxera eraman nahi du. 
• Itziar. Txok nesken etxetik joatean parke batean aurkitzen duen neska da. 

Hainbat aldiz maitemindu da, baina bere amodio harremanak beti amaitzen 

dira txarto. Julen maite du, berak uste du ezagutu zuenean egun magikoa 

izan zela eta Julenek ere maite duela, baina ez da egia. 
• Julen. Itziarrek Txo taberna batera eramaten duenean ezagutzen du Julen. 

Julenek etxera eramatea erabakitzen du, eta Txo berarekin doa.  Oso mutil 

berezia da, bizitzak ez duela ezertarako balio eta bera bezalako 

erromantikorik ez dela geratzen esaten du askotan. Ohitura bereziak ditu, 

bere printzipioengatik askotan ez du bere pisukideen jokabidea onartzen: 

bere ustez, erosten dituzten gauzak finegiak eta garestiak dira, eta 

kontsumismoaren tranpan jauzi direla uste du, nahiz eta berak produktu 

horiek erabili. Hinduismoan sinesten du eta euskal poteoa defendatzen du, 

baina bere lagunek ez dira jada berarekin atera nahi.  
 
Egituraketa 

Liburua lau ataletan banatuta dago. Denbora lineala jarraitzen du, baina Mister 

Martinek eta Itziarrek Txori euren bizitza kontatzen diotenean flashback eran 

egiten da narrazioa. 

Lehen atala Txo Santi eta Florenen etxean dagoenean gertatzen da. Lehen 

atalean hiru azpiatal daude. Lehenengoan pertsonaien aurkezpena egiten da: 

haien bizitzak, ohiturak, izaera… Bigarrenean bi pisukideen arteko elkarrizketa 

batzuk agertzen dira; eta hirugarrenean neskamea kontratatzeko erabakia 

hartzen dutenekoa da.  

Bigarren atala, Txo kalean noraezean dagoen zatiarekin dator bat. Hiru 

azpiataletan dago banatuta: lehena, Mister Martin ezagutzen duenekoa; 

bigarrena, norbaitek etxera eraman dezan taberna batean sartzen denekoa; 

eta hirugarrena, nesken eta Vanessaren etxean dagoenekoa.  

Hirugarren atalean Txok nesken etxetik alde egiten du. Lehen azpiatalean 

Itziar ezagutzen du eta gaua amaitzean mutilen pisura doa; bigarrenean 
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pisuko hiru mutilek kontatzen dizkioten gauzak kontatzen dira; eta 

hirugarrenean Txoren hausnarketa pertsona izateari buruz. 

Azken atalean Txo berriro aurkitzen du bere Jabea, Santi. Beranduago Santi 

aurkitzen du baita ere, baina liburuaren amaieran ez da zehazten haiekin 

geratu edo alde egiten duen.  

 
Baliabideak 

Liburu hau oso idazkera sinplean idatzita dago. Askotan erabiltzen ditu esaera 

informalak liburuko pertsonaiak sinesgarriagoak izan daitezen. Narrazioa oso 

arina da, baina ez oso landua. Oro har ez du figura literariorik erabiltzen. 

 

 
Iritzia 
  
Larunbatak oso liburu txarra da. Nahiz eta parodia moduan aurkezten dituen 

pertsonaien bizitza karikaturizatzea eta barregarri uztea den bere helburua, 

askotan ez da barregarria izaten, eta amaierako ataletan aspergarria izatera 

ailega daiteke.  

Erabiltzen duen umore gordina eta desatsegina barregarria izan daiteke 

hasieran, baina liburua aurrera doan neurrian nekagarria eta aspergarria 

bilakatzen da. Gainera, askotan agertzen den sexismoa, homofobia eta 

arrazismoa oso laidogarria izan daiteke ikuspuntu umoretsu batekin ulertzen ez 

bada. 

Alde batetik, liburuaren aldeko puntu bat txakurra narratzailea izatea da. Alde 

original honek askotan salbatu egiten du liburua guztiz irakurtezina izatetik. 

Baina beste aldetik, pertsonaia guztiak txakurrarekin duten erlazioa guztiz 

sinestezina da. Baliteke pertsona konkretu batek txakur bati hitz egiteko ohitura 

izatea, baina liburu honetan sistematikoki pertsona guztiek txakurrek gizakion 

ulermena dutela suposatzen dute, eta horregatik askotan oso leloak suerta 

daitezke izaten dituzten elkarrizketak.  
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Laburbilduz, liburua txarra izan arren, zerbait esfortzu gabe irakurtzea eta 

narrazio arina eta barregarria (nahiz eta umore mota oso berezia izan eta jende 

askori ez gustatu) irakurri nahian, liburu aproposa da. Baina liburu ona eta 

landua bilatuz gero, hobe da hau hasieratik baztertzea. 
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