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Unai Elorriaga 

Unai Elorriaga Lopèz de Letona, Bilbon jai 
ozen 1973an.  

Txikitatik bizi da Algortan, eta baita Aixerrota 
BH I i ns t i t u t uan i kas i e re . Deus tuko 
unibertsitatean Euskal Filologia ikasi zuen, eta 
gaur gun, itzultzailea da Labayru institututan. 
Hala ere, eszedentzia eskatua, buru-belarri 
emana dago literaturari. Aurretik, literatur eta 
itzulpengile irakasle moduan aritu da.  

2001. urtean idatzitako, eta hemen landutako, SPrako tranbia 
obrarekin Espainiako Narratiba Sari Nazionala irabazi zuen. Sari hau 
lortzen duen bigarren idazlea izan da, Bernardo Atxagak 1989. urtean 
lortu eta gero. Sari honek Euskal Herritik kanpora ezagutzera ematea 
lortu du, eta hainbat mintzaldi eman ditu (Madrilen, Segovian, 
Oxforden...).  

Unai Elorriagak gustukoen dituen egileen artean, XX. Mende 
hasierakoak daude. Idazle haien ideiak eta eraginak ditu gustuko.  

Gaur arte, arrakasta handiko hiru nobela idatzi ditu. SPrako tranbia 
(2001), Van’t Hoffen ilea (2003) eta Vredaman (2005). Elkar argitaletxean 
argitaratuak izan dira hirurak, eta Unaik berak egindako gaztelaniazko 
itzulpenak Alfaguararekin argitaratu ditu.  

Bestelako argitalpenak (Hitzak batzen gaitu (2006) eta Matxinsaltoen 
Belarriak (2006)), itzulpen lanak eta saioak ere idatzi ditu.  

Sarrera 
SPrako tranbia idazle gazte honen lehen nobela izan zen, 2001. 

urtean argitaratu zuena Elkar argitaletxearekin. 

Arrakasta handia lortu zuen nobelarekin. Espainiako Narratiba Sari 
Nazionala irabaztea lortu zuen 2002. urtean. Sari hau lortzen bigarren 
euskalduna izan da, Bernardo Atxaga lehena izan ondoren.  

Liburuaren egitura, nahiz eta erraza den jarraitzeko, oso konplexua 
da. Idazteko era diferentea dauka Unaik, beste batzuetan irakurri ditugun 
liburuekin konparatuta. Beti ez dago argi pertsonaiek hitz egin edo 
pentsatzen duten. Gainera, kasu batzuetan, pertsonai bakoitzaren 
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pentsamenduak aparte azaltzen ditu, liburutik kanpo baleude bezala. 
Kasu horietan argi ikusten da nork pentsatzen duen, baina ez beti noiz.  

Pertsonaien deskribapen fisikoak oso urriak dira. Psikikoak ere bai, 
baina azkenengo hauek bakoitzaren akzioen bitartez asma ditzakegu. 
Liburua irakurri ahala, pertsonaiak ulertzen ditugu. Amaiera ailegatzen 
den arte, ezin dira pertsonaiak guztiz ezagutu, nahiz eta ideia orokorra 
eduki. Horrek intriga ere sorrarazten du. 

SPrako tranbia 

Kokapena 
 Obrako narrazioa duela gutxi igarotzen da. Esan daiteke 1992. urte 
inguruan gertatzen dela. Izan ere, askotan aipatzen ditu olinpiadak.  

 Geografikoki, ez da argi usten zein tokitan gertatzen den. Hala ere, 
Euskal Herriko herri txiki bat dela esatera ausartuko nintzateke. Tokiak, 
hala ere, ez du garrantzi handirik.  

 Istorioak ez du akzio askorik. Garrantzi handiena, pertsonaia 
bakoitzaren izaerari ematen zaio. Pixkanaka aurkezten dizkigu egileak, 
eta astiro-astiro nolakoak diren ulertzen dugu. Gainera, nola kapituluen 
amaieretan pertsonaia batzuen idazki pertsonalak agertzen diren, hobeto 
ulertu dezakegu bakoitzak egiten duenaren arrazoia.  

Gaia 
 Lukas, gaixotasun bat duen agure baten bizitza. 

Argumentua 
 Lukasen bizitza, bere inguruan bizi diren pertsonenekin batera: 
Maria (agurearen arreba), Markos (hauen etxean bizi den gaztea) eta 
Roma (Markosen neskalaguna). Belaunaldi desberdinetako pertsonen 
sentimenduak eta pentsaerak batez ere, eta euren arteko 
desberdintasunak argi uzten dira.  
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Istorioa 
 Lukasek, ospitaletik etxera bueltatzean, Markos gaztea aurkitu du 
bere etxean. Lukas eta bere arreba, Maria, etxean geratu dadila erabaki 
dute, kalterik ez diela egingo. Lukasek endekapenezko gaixotasuna du, 
eta Maria eta Markosen laguntzaz saiatuko da bizitza normala egiten.  

Lukasi asko gustatzen zitzaizkion zortzi milako mendiak, eta 
haiekin ametsetan egoten zen askotan. Hala ere, eta bere gaixotasuna 
dela eta, askotan iraganeko gauzak orainaldian kokatzen ditu, eta beste 
gauza asko ez ditu gogoratzen. Beste batzuetan gauza inportanteak ez 
ditu kontuan hartzen eta garrantzi gutxiko gauzez arduratzen da.  

 Bitartean Markos, diru apur bat lortzeko, geltokira joan ohi zen 
gitarra jotzera. Bertan jende asko egoten zen, baina gazteak nahiago 
zuen kale lasai batean jo. Kale horretan, egunero aurkitzen zuen Roma 
izenarekin sinatutako irudi bat, aurreko egunean jo zuen toki berean 
ezkutaturik. Denbora asko pasatu zen Roma aurrez aurre ikusi zuen arte. 
Elkarrekin irteten hasi ziren.  

 Romak ere lagunduko dio Lukasi bere eguneroko bizitzan. Hala 
ere, Lukas gero eta gaixoago zegoen, eta ezer gutxi egin zitekeen 
laguntzeko. Amaieran Lukas bera konturatzen da hiltzeko zorian dagoela. 
Hala ere, Maria, Markos eta Romaren laguntzaz, egunak arinagoak egin 
zitzaizkion.  

Egituraketa 
 Obra honen narratzailea hirugarren pertsonakoa da, istorioarekin 
zerikusirik ez duena. Ordena lineala dela esan dezakegu, gertaerak 
gertatutako ordenan azaltzen baitira. Hala ere, kapituluen amaieretan 
pertsonaia desberdinen idazki batzuk agertzen dira, eta desberdinak dira 
pertsonaiaren arabera.  

 Lukasen kasuan, “Lukasen ariketa” izenburuarekin agertzen da. 
Gehienetan garrantzi handiko gaiak ez dira agertzen. Lukasi gertatu 
zaizkion anekdota batzuk agertzen dira, edo honen pentsamenduak. 
Askotan zortzi milako mendiekin zerikusia dute, Shisha Pangma-rekin 
batez ere.  

 Mariaren kasuan “Mariaren ipuina” izenburua du. Maria idazten ari 
den ipuina agertzen da. Istorioaren amaierarako bukatzen du. Ipuinean 
tren bidaia asko agertzen dira, eta era autobiografiakoan agertzen da, 
baina ez da. Ez gutxienez guztiz.  
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 Markosen idazkian gaztearen barneko pentsamenduak adierazten 
dira batez ere, eta pasarte hauen izenburua protagonistaren izen bera 
dauka: “Markos”. 

 Romak ere pasarte batzuk ditu bere izen berarekin, “Roma”. 
Hauetan neskaren pentsamendu batzuk agertzen dira. Hala ere ez 
dituzte sentimenduak adierazten gehienetan, Makosen kasuan ez bezala. 

 Beste pertsonaia batzuen pasarteak ere badaude, baina oso urriak 
dira. 

 Liburuaren erdialdera, egunak “Egun Argia” eta “Iluntzea” ataletan 
ere banatzen ditu, istorioa gertatzen ari den unearen arabera.  

Pertsonaiak 
· Lukas. 74 urte baino gehiago dituen agurea da. Endekatze 
gaixotasun bat du, eta liburua aurrera joan ahala, gaixotasuna ere 
nabariagoa bilakatzen da. Bere denbora-pasa gustukoena zortzi 
milako mendiei buruz hitz egin, irakurri eta pentsatzea da. Bere arreba 
Mariarekin jolasean aritzen da batzuetan, espedizio batean egongo 
balitz bezala. Rosa, bere emazte ohia, beti du buruan. Bere 
oroitzapenetako ederrenetako bat, Rosa tranbiara edo trenera igotzen 
ikustea da.  

· Angel. Lukasen hildako anaia da. Biek egiten zuten lan aroztegi 
berdinean. Angelek, hil baino pixka bat lehenago, zurezko makil bat 
oparitu zion, zeini Lukasek estima handia dion. Oso langilea izan zen.  

· Maria. Lukas eta Angelen arreba da. Lukasekin bizi da, eta asko 
laguntzen dio. Elkarrekin egoten dira beti, eta errealitatea eta ametsak 
banatzen laguntzen dio askotan Lukasi.  

· Rosa. Lukasen emazte ohia da. Duela 17 urte baino gehiago hil zen. 
Asko gustatzen zitzaion trenez eta tranbiaz bidaiatzea, eta Lukas 
izugarri maite zuen bere igotzeko era. Askotan pentsatzen du Lukasek  
bere emazte ohia eta oraindik bizi dela ere iruditzen zaio askotan. 
Ikusi ere egiten du batzuetan, faltan botatzen baitu.  

· Markos. Amets bat izan eta ametsetako herria aurkitu behar zuela 
pentsatu zuen. Horrela Lukas eta Maiaren herrira ailegatu zen, eta 
bizitzeko momentu hartan hutsik zegoen etxe bat aukeratu zuen: 
Lukas eta Mariarena. Gitarra bakarrik hartuta abiatu zen, eta hura 
jotzen zegoen egun batean ailegatu ziren bi agureak. Hauek euren 
etxean onartu zuten. Bertan bizi zen bitartean, dirua lortzeko gitarra 
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jotzen zuen kaleetan. Horrela Roma ezagutu zuen, bere neskalaguna 
bihurtuko dena.  

· Roma: Margotzea oso gustuko duen neska da Roma. Markos 
kaleetan jotzen ikusi zuen, eta egunero margolan txiki bat usten zion 
ezkutaturik aurreko egunean jotzen egon zen tokian. Azkenean 
Markosen aurrean geratu zen eta elkarrekin irteteari ekingo zioten.  

· Matias. Maria eta Lukasen, batez ere azken honen laguna izandako 
tranbia gidaria izan zen Matias. Angel eta Rosa bezala hil egin zen.  

Baliabideak 
 Obra honetan metafora ugari aurki ditzakegu, batez ere Lukasen 
pentsamenduak adierazten direnean. Liburu osoa metafora handi bat 
dela esan liteke. Lukasen pentsamendu ziztrinenak ere, beste gauza 
garrantzitsuago batzuk adierazten ditu. Batzuetan berak esaten du, beste 
batzuetan Elorriagak irakurlearen esku uzten du interpretazioa, 
interpretazio askea. Adibidez, hurrengo testu atala nire ustez oso 
metafora interesgarria da:  

Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea. Irentsi egiten nau 
sofak, zaharra delako eta bigunegia, eta gero asko kostatzen 
zait handik irtetea. 

 Sofa, ez da sofa, baizik eta bizitza bera. Bizitza zaharra eta biguna 
aipatzen du beraz, bizitza luzea eta erabilia. Bizitza xahutua. Bere 
amaieran aurkitzen dena, bere adin nagusiaz bigunduta, erabilera ugaria 
dela eta, eta Lukas harrapatzen duena. Gero eta gehiago kostatzen 
zaiola bertatik irtetea esaten du. Bizitza eta heriotzaren menpe dago 
Lukas. 

 Horrelako metafora asko daude liburu osoan zehar, eta arreta 
handia jarri behar da guztiak aurkitzeko. Ziurrenik, nik ere asko ulertu 
gabe pasatu ditu, ekintza arruntak balira bezala. 

 Esaldi laburrak erabiltzen ditu idazleak nobela honetan, baina ez 
ditu normalean erabiltzen bezala erabiltzen. Normalean ekintza azkarrak 
adierazteko erabiltzen dira, nobelari bizitasun handia emateko. Baina 
kasu honetan, esaldi laburrak eta askotan errepikatuak erabiltzen ditu, 
oso antzekoak. Horrek nobelan gehiago barneratzera eramaten du 
irakurlea. Gainera, Lukasen kasuan, bere gaixotasuna gehiago ulertzea 
errazten digu.  
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Iritzia 
 Nobela hau nahiko gustatu zait. Ez dut esango izugarri gustatu 
zaidala, ezta ez zaidala gustatu ere. Izan ere nobelaren atal batzuk 
besterik ez zaizkit gustatu.  

 Idazteko era interesgarria iruditu zait. Ez da askotan ikusten 
horrelako idazketa. Esaldi laburrak eta gauzak behin baino gehiagotan 
errepikatzen. Nobelan barneratzen laguntzen gaitu horrek, eta idazle 
gutxik lortzen dute hori. Obra honetan ez da ekintzak kontatzearekin 
konformatzen. Are gehiago, ia ez dago ekintzarik istorioan. 
Garrantzitsuena pertsonaia bakoitzaren izaera deskribatzea da, eta 
horretarako, guztiak elkarrekin aurkeztu ondoren, bakoitzaren 
pentsamenduak aparte azaltzen ditu.  

 Pertsonaia gehienak gustatu zaizkit. Lukas benetako agurea dela 
ematen du, pertsona erreal bat ikertu duela idazleak hari buruz idazteko. 
Bere “ero” pentsamenduak, bere alaitasun eta tristezia nola tartekatzen 
dituen... Bere errealitatea ikusteko modua ez da gazte batek edo heldu 
batek ikusiko lukeen moduko. Umeen ikuspuntura gehiago hurbiltzen da, 
baina urteekin lortu duen esperientzia gehituta. Ez da erraza agure baten 
begiradaz gauzak ikustea eta, nire ustez, Elorriagak oso ondo lortu du 
nobela honetan. Gainera, gaixotasun bat duen agurea da Lukas. Gauzak 
ahaztu egiten ditu, errealitatea fantasiarekin nahastu, eta baita bizi 
izandako denborak ere. Oso argi erakusten digu idazleak nolako 
gaixotasuna duen aipatu ere egin gabe. Nik esango nuke, gaixotasun hori 
izan duen pertsonaren bat izan duela. Izan ere, askotan pentsatzen da 
gaixotasuna momentu oro dagoela agerian, eta beti haiek eratutako 
fantasia munduan bizi direla, baina ez da horrela. Eta nahiz eta Lukasek 
askotan uste duen Rosa oraindik bizirik dagoela, edo Shisha Pangma 
mendia igoko duela, beste une batzuetan bere gaixotasunaz ohartzen da, 
eta penaturik ikusten du nola bizitza amatatuz doan. 

 Markos ere asko gustatu zaidan pertsonaia izan da. Etxetik alde 
egin duen gaztea, gitarra hartuta bizitza berri baten bila, amets bat izan 
duelako. Asko zaintzen du bere etxean hartu duen Lukas, eta 
denborarekin agurea maitatuko du. Lukasekin hitz egitean ondo sentitzen 
den gaztea dela esango nuke. Lukas eta bere gitarra alboan izanda, poz-
pozik biziko litzatekeen gaztea. Hala ere, beste gauza batzuk izateko 
oportunitatea du, Roma. Romaren irudiak aurkitzen dituenean irrika 
berezia sentitzen du, benetako pertsona batek sentituko lukeen bezala. 
Ez dut uste Markos bezalako gazte asko egongo direnik, baina badirela 
badakit. Ez da pertsona arrunta, edonork ohean utziko lukeelako gaixorik 
dagoen agurea, berak zaintzen duen artean.  
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 Maria ordea, ez zait gehiegi gustatu. Nobelan ez du paper zehatzik 
betetzen. Bertan da, Lukas zaintzen du, baina berak protagonista 
moduan ez du gehiegirik egiten. Nobela idatzi bai ordea, baina besterik 
ez. Lukas oso ondo zaintzen du, anaia duelako, eta oso kezkatuta dago 
anaiaren osasuna dela eta. Mariaren agerpena oso laua dela esango 
nuke, eta horregatik ez zait gehiegi gustatu. 

 Romaren kasuan berdin gertatzen zait. Hasieran, Markosi irudiak 
jartzen dizkionean, pertsonaia misteriotsua da, eta nolakoa izango den 
pentsatzen hasten zara. Baina behin agertuta, arte zale amorratua dela 
konturatzen zara, besterik ez.  

 Belaunaldi desberdinen artean sortzen diren harremanak ere oso 
ondo adierazten dira obran. Ohiko harremanak eta ezohiko harremanak 
(Markos eta Lukasen arteko harremana bezala). Belaunaldi berekoen 
artean sorturikoak agertzen dira (Markos eta Romaren areko amodio 
erlazioa, Lukas eta Mariaren arteko anai-arreba erlazioa...). Hauek 
guztiak oso ondo azalduta daude.  

 Gustatu ez zaidan gauzetariko bat, liburuaren haria izan da, hau 
da, nobelan gertatzen dena. Badakit ez dela urrunetik ere atalik 
garrantzitsuena baina, nire ustez, edozein nobelak, bai garrantzitsuena 
edo ez duenak, argumentu interesgarria izan behar du. Bestela, nahiz eta 
oso ondo idatzita dagoen, irakurlea distraitu daiteke, edo liburua bertan 
behera utzi. Irakurle on batek ikus dezake nobelaren azpian dagoen lana, 
baina gure adineko gazteok askotan zail ikus dezakegu, batez ere 
irakurtzera ohituta ez gaudelako. Gainera, obra honen lanik gehiena, 
metaforetan ikusi daiteke, eta niri gutxienez, asko kostatu zitzaidan 
horietako batzuk ulertzea. Izan ere, nahiz eta asko oso argi ikusten diren, 
beste asko erdi ezkutaturik aurkitzen dira, eta horiek identifikatzea eta 
interpretatzea oso zaila da.  

 Niri gehien gustatu zaidan pasartea honako hau izan da: 

Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea. Irentsi egiten nau 
sofak, zaharra delako eta bigunegia, eta gero asko kostatzen 
zait handik irtetea. Baina Markos egoten da normalean ni 
ondoan eta lehenengo ba altxatzen da eta gero niri laguntzen 
dit. Eta gero esaten du goseak hilik egon behar duela sofak, 
ni bezalako gauza mingots bat irensteko.  

Hasieran ez nintzen ohartu metafora bat zela. Baina bigarrenez 
irakurtzean ikusi nuen, sofa ez zela sofa besterik, baizik eta bizitza bera 
zela. Lukas agure zaharra da, gaizorik dagoena, eta bizitzan gero eta 
sakonago murgiltzen hasia da. Bere bizitza zaharrean, erabilera dela eta 
bigundutakoa, gauza asko ikusi dituen bizitza. Barnean eroso sentitzen 
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da Lukas, baina heriotza gero eta hurbilago ere badauka, bizitzaren 
amaierara ailegatzen hasia da. Jadanik ezin da gazteak bezala bizitza 
kontrolatu, baizik eta bizitzak kontrolatzen du bera. Hala ere, kanpoko 
laguntzez baliatuta oraindik indar apur bat ere badu, eta bizitzari aurre 
egin ahal dio. Beste egun batez heriotza itxaroten utziko du Lukasek 
Markosi esker, edo Mariari esker. Zahartzaroan gauza asko ikusi dira, eta 
bizitza amaitzen doa, bere bizitasuna galtzen du, goxotasuna galtzen 
du... mingots bihurtzen da. Hori gertatu zaio Lukasi. Denetarik ikusi du 
eta bere bizitza mingots bihurtzen hasia da, bere gorputza gero eta 
mingotsagoa da. Sofak, bere bizitzak, betiko harrapatu nahi du, baina 
oraindik ere goxotasuna ageria da Lukasen bizitzan, lagunak ere 
badituelako une txarrak pasatzeko. Beraz, sofak ezin du berarekin 
eraman.  

Orokorrean, nobela oso ona dela esango nuke, oso ondo idatzita 
baitago, eta nabaria da idazleak nahi izan duena azaltzen jakin izan 
duela, baina hala ere ez da nire gustukoenetarikoa izan.  
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