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Unai	Elorriaga	

Unai	Elorriaga	López	de	Letona	Bilbon	 jaio	zen	1973an.	Algortan	bizi	 izan	
da	beti	eta	Deustuko	Unibertsitatean	egin	zituen	Filologia	ikasketak.	Hainbat	urte	
eman	zituen	Labayru	 Ikastegian	mota	guztietako	 lanetan:	 irakaste	(Hizkuntza	eta	
Literatura),	 zuzentzaile,	 ikertzaile,	 itzultzaile...	 Horretaz	 gainera,	 urtebete	 eman	
zuen	 Giltza-Edebé	 argitaletxean	 testu-liburuak	 sortzen	
eta	itzultzen.		

Besteak	 beste,	 hitzaldiak	 eman	 ditu	 Oxford,	
Georgetown,	 Dublin,	 Aberdeen	 eta	 Euskal	 Herriko	
Unibertsitateetan.	 Gainera,	 hainbat	 egunkaritan	 kolabo-
razioak	egin	ditu:	Deia,	Berria	eta	El	Paísen,	alegia.		

2002an	 Espainiako	 Narratibako	 Sari	 Nazionala	
irabazi	 zuen,	 2001ean	 idatzitako	 eta	 hemen	 landutako	
SPrako	 Tranbia	 obrarekin	 eta	 2003.	 urtetik	 hona	 idazle	
lanetan	dihardu.	Gaur	arte,	garrantzi	handiko	hiru	elebrri	
idatzi	ditu:	SPrako	Tranbia	(2001),	Van´t	Hofen	ilea	(2003)	
eta	Vredaman	(2005).		

Sarrera		

	 SPrako	 tranbia	 Unai	 Elorriagaren	 lehenengo	 eleberria	 izan	 zen,	 2001ean	
argitaratua.	2002ko	Espainiako	Narratiba	Saria	irabazi	zuen,	Atxagaren	Obabakoak	
bildumaz	geroztik,	Narratiba	 Saria	 eskuratu	duen	 lehen	euskarazko	 lana	 izan	da.	
Saria	 jaso	 baino	 lehen	 eleberri	 hau	 arrakastatsua	 izateko	 bidean	 bazegoen,	 saria	
irabazi	izanak	bultzada	handia	eman	zion.	Horri	esker,	hainbat	hizkuntzetara	itzuli	
ahal	izan	da.	Gaztelaniazko	itzulpena	Unai	Elorriagarena	berarena	da	Un	tranvía	en	
SP	 2003an.	 SPrako	 tranbia	 obrarekin	 euskal	 literaturak	 ahots	 berezi	 bat	 irabazi	
zuen,	Unai	Elorriagaren	ahotsa	hain	zuzen	ere.	
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SPrako	tranbia	

Kokapena	

Istorioa	ezin	dezakegu	denbora	edo	espazio	zehatz	batean	kokatu,	ez	baitu	
ez	urterik	 ezta	 lekurik	 aipatzen.	Dena	den,	narrazioa	nola	 eginda	dagoen	 ikusita,	
liburua	 argitaratutako	 urtean	 koka	 dezakegu.	 Horrez	 gain,	 aipatutako	 lekuei	
erreferentzia	 eginez	 gero,	 (itsas	 ondoan,	 leku	 aldapatsuan)	 Algortan	 koka	
dezakegu,	Portu	Zaharrean,	beharbada.	

Gaia	

Lucas	 agurea,	 beraren	 gaixotasunaren	 eboluzioa	 eta	 bizi	 izandako	
abenturen	eta	sentimenduen	bilakaera.		
	 	

Argumentua	
	 	

Lucas	gaixorik	dagoen	agurea	da.	Ospitalean	egon	eta	gero	etxera	bidaltzen	
dute,	nahiz	 eta	buruko	arazoak	edukitzen	 jarraitzen	duen.	Bere	 arreba	Maria	 eta	
Marcos	lagunaren	laguntzaz	aurrera	jarraitu	ahal	izango	du	eta	azken	honekin	oso	
harreman	 ona	 duenez,	 gauza	 asko	 egiten	 dituzte	 elkarrekin.	 Lucas	 gaixo	 dagoen	
arren,	 istorio	 osoan	 zehar	 gogoan	 izaten	 ditu	 bere	 hildako	 emazte	 Rosa,	 herriko	
tranbia	eta	hain	gustuko	dituen	mendiak.		

Istorioa	

SPrako	 tranbia	 Lucas	 agure	 gaixoa	 protagonistatzat	 hartzen	 duen	 istorioa	
da.	 Esan	 bezala,	 Lucasek	 buruko	 arazoak	 dauzka	 eta	 ospitaletik	 irtetean	 bere	
arrebaren	 (Maria)	 etxera	 joaten	da	bizitzera,	 oso	harreman	ona	baitute	 eta	 elkar	
asko	maite	dutelako.		

Etxera	heldu	bezain	laster,	Marcos	aurkitzen	dute	etxean.	Marcos	musikaria	
da.	 Etxean	 gitarra	 jotzen	 aurkitzen	 dute	 baina	 neba-arrebek	 beraiekin	 bizitzen	
geratzeko	 proposatzen	 diote.	 Denbora	 igaro	 ahala,	 	 Lucasekin	 kon^iantza	 handia	
hartzen	du	eta	istorioak	kontatzen	dizkiote	elkarri.	

Hasieran	Marcos	kalean	ibiltzen	zen	musika	jotzen	baina	gero	lan	hobe	bat	
topatu	 zuen	 eta	bertan	hasi	 zen	 lanean.	Kaleko	musikaria	 zenean,	Roma	ezagutu	
zuen.	Roma	artea	oso	gustuko	duen	neska	gaztea	da	eta	elkarrekin	maiteminduko	
dira	azkenean.		
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Lucas	hasieran,	nahiz	eta	burua	ez	zeukan	oso	ondo,	gai	zen	kalera	irteteko,	
eta	han	pasarte	entretenigarriak	gertatzen	zaizkio;	hainbat	gauzaz	gogoratzen	da:	
Shisha	Pangmari	buruz	hitz	egiten	du,	tranbiari	buruz,	hildako	emazte	eta	lagunei	
buruz,	 etab.	 Dena	 den,	 gero	 eta	 denbora	 gehiago	 pasatzen	 du	 etxean	 sartuta,	
telebista	ikusten	eta	kalera	irten	ezinik.	

Momentu	 txarrak	 dituen	 arren,	 badauzka	 Maria	 eta	 Marcos,	 haiekin	
denbora	pasatzeko	eta	gauzak	kontatu	ahal	izateko.	

Amaieran,	 Lucasen	 buruko	 arazoak	 gero	 eta	 gogorragoak	 direla	 jakin	
badakigu,	 baina	 nahiz	 eta	 hilzorian	 egon,	 Lucasek	 askotan	 aipatzen	 du	 heriotza,	
baina	beldurrik	gabe.		

Pertsonaiak	

Lucas	
Istorioko	 protagonista	 eta	 burutik	 sano	 ez	 dagoen	 agurea	 da.	 Bi	 hilabete	 luze	
ospitalean	 pasatu	 eta	 gero	 etxera	 bueltatu	 da.	 Nahiz	 eta	 buruko	 arazoak	 dituen,	
gauzak	egoera	txarrago	batera	pasa	ez	daitezen,	gauero,	bizi	izandako	momentuak	
idatzi	 egiten	 ditu.	 Gainera,	 zortzimilako	mendiak	 oso	 gustuko	 ditu,	 baita	 tranbia	
ere,	bere	emaztearekin	identi^ikatzen	baititu.	Horregatik,	istorio	osoan	islatuta	ikus	
ditzakegu.	Azkenik,	bere	hildako	 lagunei	eta	emazteari	buruz	ere	hainbat	pasarte	
kontatzen	dizkigu,	gaztetan	gertatutako	pasadizoen	oroitzapenak.		

Maria	
Lucasen	arreba	da.	Lucas	ospitaletik	irtetean	berera	joaten	da	bizitzera,	laguntzeko	
prest	 dagoelako	 beti.	 Gainera,	 haien	 aitari	 bezala,	 idaztea	 ere	 gustatzen	 zaio	 eta	
gauero	 ipuin	 baten	 pasarteak	 idazte	 ditu,	 bere	 nahia	 idazten	 du.	 Marcosekin	
konplizitate	harremana	du,	kon^iantzazkoa.		

Rosa	
Lucasen	emaztea	zen.	Istorioan	askotan	agertzen	da	Lucasen	pentsamenduetan	eta	
bereiziki	 tranbian.	 Lucasek	 Rosa	 imajinatzen	 du	 beti	 tranbian	 igotzen,	 gaztetako	
momenturik	hoberenak	dira.		

Marcos	
Musikari	gazte	bat	da.	Lucas	eta	Maria	etxean	ez	daudela	aprobetxatuz,	sartu	egiten	
da	eta	heltzean	haiekin	bizitzera	gelditzeko	esaten	diote.	Romarekin	maitemintzen	
da	eta	bulego	batean	lanean	hasten	da,	nahiz	eta	gustuko	ez	duen.	Egunero	herriko	
leku	desberdin	batean	gitarra	jotzen	du	eta	horrela	ezagutzen	du	Roma.		

Roma	
Marcorekin	 maitemintzen	 den	 eta	 artea	 gustuko	 duen	 neska.	 Sekretuki	
maiteminduta	 zegoen	 eta,	 egunero,	 leku	 desberdinetan	 koadroak	 margotu	 eta	
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estolda	 batean	 jartzen	 zituen	 bere	 sinaduraz,	 Marcosen	 atentzioa	 harrapatzeko.	
Ginekologoa	da.		

Angel	

Hilda	 dagoen	 Lucasen	 eta	 Mariaren	 anaia	 da.	 Marinela	 zen,	 nahiz	 eta	 batzuetan	
aroztegian	lan	egiten	zuen	bere	anaiarekin.	

Matias	

	Tranbiako	gidaria	izan	zen	eta	hilda	dagoen	Lucasen	laguna	da.	Pasarte	batzuetan	
agertzen	da,	Lucasek	oroimenean	duenean	berari	buruz	hitz	egiten	digulako.	

Don	Rodrigo	

Lucasek	horrela	deitzen	zien	etxean-eta	bizi	ziren	sitsei.		

Egituraketa		

Istorioa	 lineala	 da	 eta	 atal	 bakoitzaren	 barruan	 hainbat	 azpiatal	 daude.	
Kapituluetan	 gertatzen	 direnak	 desberdindu	 ahal	 izateko	 3.	 kapitulutik	 aurrera	
bitan	banatzen	du:	“egun	argia”	eta	“iluntzea”,	horrela,	egunez	gertatzen	dena	eta	
gauekoa	 desberdintzen	 laguntzen	 digu	 idazleak.	 Normalean,	 gaueko	 zatian	
Mariarekin	 eta	 Marcosekin	 dituen	 elkarrizketak	 kontatzen	 dira,	 baita	 Lucasen	
gogoetak	ere.	

	 Aipatu	bezala,	kapitulu	desberdinetan	dago	banatuta,	zehatz	mehatz	zortzi	
kapitulutan.	 Lehenengoetan	 narrazioak	 eta	 elkarrizketak	 agertzen	 dira.	 Eta	
bigarren	zatian,	 aldiz,	pertsonaiei	buruzko	deskribapenak	ematen	amaitzen	dute,	
irakurleak	haiek	hobeto	ezagutzeko.	

Baliabideak		

Narrazioan	 oso	 nabaria	 den	 baliabidea	 koloreen	 aipamena	 da.	 Autoreak	
garrantzi	handia	ematen	die	objektuen	koloreei,	sentimenduak	adierazteko.		

Lucasek	kloro=ilako	txiklearen	kolorea	ikusten	zuen	hormetan.	(11)	

Erizainak	barre	egin	zuen.	erizainak	zuriz	joan	ohi	dira	ospitaleetan.	(11)	

...bi	begi	pare	diferente	zituen	paisaje	haiek	guztiak	ikusteko:	garai	bateko	
begiak	(urdinak);	eta	oraingoak	(grisak).	(26)	

Ohartzekoa	da	 obraren	umorea,	 ez	 du	 txisterik	 sartzen	 baina	 ironia	mehe	
bat	 suma	 daiteke	 batzuetan.	 Lucas	 gaixoari	 koloretako	 pastillak	 eskaintzen	
dizkiotenean	 berak	 “Berdeak,	 ehun	 gramo;	 hezurrik	 gabekoak”	 (11)	 aukeratzen	
ditu.	Azpimarratu	beharrekoa	da,	halaber,	sentipenak	transmititzeko	idazleak	duen	
modu	partikularra.		
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Orduan	sentitzen	duzu	zure	gorputzak	daukan	koadro	betekada	neurrigabea	
dela	eta	oka	egin	behar	duzula.	(150)	

	 Narratzailea	 orojakilea	 denez	 gero,	 pertsonaiez	 dena	 daki:	 sentipenak,	
gogoetak…	

Garrantzizko	zerbait	esan	behar	ziola	barruntatu	zuen	Mariak…	(15)	

	 Amaitzeko,	elkarrizketek	arintasuna	ematen	diote	narrazioari:	

	 —Eta	non	egiten	du	lan	Romak?	–galdetu	zion	Mariak	Marcosi.		

	 —Hiriko	ospitalean.	

	 —Pozik?	

	 —Ginekologoa	da.	(92)	

Iritzia		

Lehenik	eta	behin	aipatu	behar	dugu	liburua	irakurtzera	ikasgelako	kideek	
animatu	 gaituztela.	 Gainera,	 Lenguarako	 egin	 behar	 dugun	 proiektuan	 obra	 bera	
irakurtzen	gabiltza.		

	 Horrez	gain,	hiztegia	ikasi	eta	gero,	errazagoa	egin	zaigu	lexikoa	ulertzea	eta	
hitz	 “arraroak”	 edo	 entzutera	 ohituta	 ez	 gauden	hitzen	 esanahia	ulertu	 ahal	 izan	
dugu.	 Nahiz	 eta	 pasadizoak	 azaltzeko	 erabiltzen	 dituen	 baliabideak	 oso	 errazak	
izan	 ulertzeko,	 Lucasi	 iragana	 gogora	 etortzen	 zaionean	 irakurketa	 apur	 bat	
zailagoa	bihurtzen	da.	

	 Pertsonaiei	 dagokienez,	 oso	 ondo	 deskribatzen	 ditu	 istorio	 osoan	 haien	
sentimenduak,	pertsonalitatea,	ekintzak…;	hain	zuzen	hori	da	irakurketa	errazten	
duen	 faktoreetako	 bat.	 Gainera,	 pertsonaien	 artean	 sentimenduak	 egotea,	
irakurleak	 gogo	 gehiagorekin	 irakurtzea	 eragiten	 du.	 Amodiozko	 bi	 abentura	
bereizi	 ahal	 dira	 istorioan:	 Lucasek	 eta	 Rosak	 izan	 zuten	 erromantze	 xumea	 eta	
	 Marcosek	 eta	 Romak	 daramaten	 erromantze	 “zoroagoa”.	 Horrek,	 belaunaldiz	
belaunaldi	eta	pertsonatik	pertsonara	amodioak	dituen	desberdintasunak	agerian	
jartzen	ditu,	nobela	bitxiagoa	eginez.		

	 Egiturari	 buruz,	 ez	 dago	 gauza	 handirik	 komentatzeko.	 Kapituluen	
sailkapena	 eta	 eguna	 eta	 gaua	 desberdintzeko	 atal	 desberdinak	 izendatzea	 ideia	
ona	da,	irakurketa	ondo	jarraitu	ahal	izateko	eta	pertsonaiak	gehiago	ezagutu	ahal	
izateko.		

	 Azkenik,	nobelaren	punturik	ahulena	 intriga	 falta	 izan	dela	esan	genezake.	
Hau	da,	istorioak	ez	du	pisuzko	argumenturik	jarraitzen,	narrazioa	 	monotonoegia	
da.	 Irakurtzen	 den	 heinean	 ez	 dagoenez	 benetako	 argumenturik,	 intriga	 falta	
nabaria	egiten	da	eta	batzuetan	luze	egiten	da	irakurketa.		
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	 Dena	 den,	 obra	 desberdinak	 gustuko	 dituen	 pertsona	 bati	 gomendatuko	
geniokeela	 ere	 aipatu	 nahi	 dugu.	 Nahiz	 eta	 ez	 den	 oso-oso	 entretenigarria,	
desberdina	den	zerbait	bilatzen	ari	denak	gustuko	izan	dezakeela	uste	dugu.	
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