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IÑIGO	IBARGUREN	

	 Iñigo	 Ibarguren	 (AzpeiXa,	1979).	Triangelu	 irristakorra	bere	 laugarren	obra	da.	
AurreXk	Malanjeko	taupaden	atze4k	eta	Iraganaren	pisua	nobelak	idatzi	ditu,	eta	baita	
Beethoven	 izeneko	 biografia	 ere.	 Tarteka,	 Uztarriako	 webgunean	 iritzi	 arXkuluak	 ere	
idatzitakoa	da.		

� 	

SARRERA	

	 Liburu	 hau	 2013an	 argitaratu	 zen	 AzpeiXan,	 bera	 jaiotako	 lekuan.	 Bakarrik	 egon	 da	
argitalpen	bat,	hau	da,	gure	eskuetan	duguna	lehenengoa	eta	bakarra	izan	da	oraingoz.	Eleberri	
honen	argitaletxea	Gaumin	da.	NarraXbako	kontakizuna	da.		

	 Kontakizuna	 gaur	 eguneko	 istorio	 bat	 da.	 Istorioko	 protagonistek	 Kepa,	 Alazne	 eta	
Beñat	 dute	 izena,	 baina	 beraiekin	 batera	 beste	 hainbat	 protagonista	 agertzen	 dira.	 Hori	 bai,	
guzXak	desberdinak	edo	ia	guzXak.		

	 Istorioa	lehenengo	pertsonan	kontatuta	dago,	horrela	haien	pentsamenduak	eta	haiek	
senXtzen	duten	guzXa	badakigu.	Baina	hiru	protagonista	daudenez,	 istorioa	kontatzen	duena	
aldatzen	 joaten	 da.	 Hori	 horrela,	 protagonistak	 hobeto	 ezagutzen	 ditugu	 eta	 bakoitza	 zerk	
kezkatzen	duen	ezagutzen	dugu.	 Ez	hori	 bakarrik,	 gaurko	gaiak	erabiltzen	ditu	nobelan	 zehar	
(adibidez,	 infidelitateak)	 eta,	 horregaXk,	 gero	 eta	 interesgarriagoa	 izatea	 lortzen	 du	
Ibargurenek.		
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TRIANGELU	IRRISTAKORRA	

KOKAPENA	

	 Gaurko	 eleberria	 da,	 Euskal	 Herrian	 gertatzen	 dena.	 Nahiz	 eta	 kokapen	 zehatzik	 ez	
eman,	 pertsonaiak	 BilboXk	 gertu	 bizi	 dira,	 eta	 zenbaitetan	 Gipuzkoa	 ere	 aipatzen	 dute.	
Denborazko	kokapenari	dagokionez,	gure	garaian	gertatzen	dela	esan	daiteke,	 langabezia	eta	
krisi	ekonomikoa	gaurko	arazoak	baiXra.	Kepa,	Alazne	eta	Beñat	adin	bertsuko	ezezagunak	dira.	
Hasieran,	 beraien	 bizitza	 norabide	 bakar	 bat	 dauka,	 baina	 geroago,	 hiru	 pertsonaien	 bizitzak	
nahasten	 joango	 dira.	 Hiruren	 beldurrak,	 ilusioak	 eta	 esperantzak	 korapilatzen	 doaz	 elkar	
ezagutzen	 duten	 heinean.	 Gauzak	 aldatzen	 joango	 dira	 eta	 borroka	 egin	 beharko	 dute	 bere	
bizitzen	norabidea	aurkitzeko.	

GAIA	

	 Narrazio	honek	gaurko	gaiak	 lantzen	ditu.	Gizartean	ditugun	harremanak	eta	Xrabirak	
dira	 gai	 nagusiak,	 baina	 beste	 batzuk	 ere	 badaude:	 bikote	 harremanak,	 tratu	 txarrak,	
infidelitateak,	heldu-haur	harremanak,	maitasuna…	

ARGUMENTUA	

	 Kepa,	Alazne	eta	Beñat.	Adin	bertsuko	hiru	ezezagunen	bizitzak	nahasten	joango	dira.	
Hiruren	beldurrak,	 ilusioak	eta	esperantzak	korapilatzen	doaz	elkar	ezagutzen	duten	heinean.	
Kepak	nahiko	lan	du	bikotekidearekin	eta	alabekin	duen	harremana	zaintzen.	Alaznek	galduta	
ikusten	du	bere	burua,	ilusioa	berpiztuko	dion	zerbaiten	zain.	Beñatek	bizitza	bakarX	eta	lasaia	
hautsiko	dion	ezustekoa	jasoko	du.	Hirurek	borroka	egin	beharko	dute	bere	bizitzen	norabidea	
aurkitzeko.	 Azkenean,	 bakoitzak	 bere	 bidea	 aurkituko	 du:	 Kepa	 eta	 bere	 emaztea	 banandu	
egingo	dira,	ez	baitute	elkar	maite;	Alazne	konturatzen	da	ez	dagoela	prest	Keparekin	harreman	
serio	 bat	 aurrera	 eramateko	 eta	 Beñat,	 aldiz,	 Sandrarekin	 maitemindu	 eta,	 gainera,	 bere	
arrebak	senarrarekin	izandako	arazoak	aurrera	eramaten	lagunduko	dio.	

ISTORIOA	

	 Kepa	40	urte	inguruko	familia	gizona	da,	emaztearekin,	Maite,	eta	bi	alabekin	bizi	dena,	
Eider	 eta	 Libe.	 Alaznek,	 aldiz,	 ile-apaindegian	 egiten	 du	 lan	 eta	 duela	 zenbait	 urteXk	 ez	 du	
bikoterik;	dirudienez,	 zorte	 txarra	 izan	du	beX	gizonekin.	Eta	Beñat,	gizon	 independentea	da,	
telefonia	 enpresa	 batean	 lan	 egiten	 duena.	 Arreba	 bat	 du,	 istorioan	 zehar	 garrantzi	 handia	
izango	duena:	Aitziber.	Aitziberrek,	Beñat	ez	bezala,	familia	bat	du	eta	oso	lanpetuta	ibiltzen	da	
normalean,	lau	seme-alabak	heztea	zaila	baita.	
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	 Kepa	 deseroso	 senXtzen	 hasiko	 da	 emaztearekin,	 azken	 boladan,	 haien	 harremana	
hoztuta	 dagoelako.	 Alazne	 aspertuta	 dago	 eta	 nahiko	 bakarX	 senXtzen	 da,	 gizon	 bat	 aurkitu	
nahian	dabil	harreman	serio	bat	hasteko.	Beñatek,	aldiz,	gauza	bera	egiten	jarraitzen	du:	lanera	
joan,	bere	arreba	bisitatu,	etab.	Gainera,	umeak	ez	ditu	gustuko	eta	 familia	bisitatzera	ez	da	
joaten	Aitziberrek	nahi	duen	beste.	

	 Hala	 eta	 guzXz	 ere,	 egoera	 pixkanaka	 aldatzen	 doa.	 Alde	 bateXk,	Maitek	 istripu	 bat	
izango	 du,	 eta	 horrek,	 Kepa	 eta	 Alazne	 ospitalean	 ezagutzea	 eragingo	 du.	 Alazne	 erakarrita	
senXtuko	da	Keparekin,	eta	Kepa,	berriz,	emaztea	ez	duela	maite	ohartuko	da.	Beste	aldeXk,	
Beñaten	aitak	esango	dio	Aitziberren	senarrak	(Jon)	bere	arreba	jipoitu	egin	duela,	eta	Beñatek	
laguntza	 eskainiko	 dio	 arrebari.	 Gehiagotan	 ere	 jo	 duela	 jakitean,	 salaketa	 bat	 jartzea	
erabakitzen	 dute	 eta	 umeekin	 batera,	 harrera-etxe	 batera	 joango	 da	 bizitzera	 denboraldi	
batean.	

	 Kepa	eta	Alazne	berrikusiko	dira,	Alaznek	 lan	egiten	duen	 ile-apaindegian	hain	 zuzen	
ere.	Egun	hartan,	emakumeak	aitortuko	dio	Keparekin	oheratu	nahi	duela.	Nahiz	eta	hasieran	
Kepa	pentsakor	 egon,	 aste	 bat	 pasatu	ondoren	berriz	 geratuko	dira	 eta	 oheratu	 egingo	dira.	
Orduan,	 Kepak	 Maiteri	 kontatuko	 dio	 gertatutakoa,	 eta	 berak	 bi	 urte	 beste	 gizon	 batekin	
daramatzala	 konfesatuko	 dio.	 Beraz,	 biek	 banatzea	 erabakiko	 dute,	 hoberena	 delako	 bai	
beraientzat	eta	bai	alabentzat.	

	 Alaznek	 eta	 Beñatek	 diskoteka	 batean	 ezagutuko	 dute	 elkar.	 Ondo	moldatzen	 direla	
ikusita,	Beñatek	etxera	gonbidatzen	du	zerbait	edatera.	Bertan,	Beñatek	arrebarekin	gertatzen	
dena	kontatuko	dio,	guzXz	etsita.		

	 Aitziber	eta	umeak	harrera-etxean	jarraitzen	dute.	Nahiz	eta	egoera	nahiko	latza	izan,	
ezin	 hobeto	 zaintzen	 dituzte	 etxean	 bizi	 diren	 beste	 emakumeak,	 hala	 nola,	Mariela,	 Ingrid,	
Sandra…	 baita	 Antonio	 ere,	 etxearen	 arduraduna,	 Aitziber	 eta	 umeez	 okupatuko	 da.	 Poliki-
poliki	gustura	senXtuko	dira	bertan,	senarreXk	urrun	baitaude.	Zoritxarrez,	poliziak	oraindik	ez	
du	harrapatu	eta	gau	batean,	Beñat	etxean	sartzen	ari	zela,	Jonek	asXndu	egingo	du	konortea	
galdu	arte.		

	 Alaznek	eta	Kepak	izandako	abentura	amaitzear	dago,	Alazne	ez	baitago	ziur	berarekin	
harreman	serio	bat	izan	nahi	duen,	ez	baitu	ia	ezagutzen.	HorregaXk,	geratzen	diren	hurrengo	
egunean,	euren	erlazioa	bukatu	egingo	da.	Hala	ere,	nahiz	eta	harremana	hantxe	bukatu,	beste	
leku	batean	beste	bi	ezagutuko	dira:	Beñat	eta	Sandra.	Bi	pertsona	hauek	erakarrita	senXtuko	
dira,	eta	azkenean	maitemindu	egingo	dira.	

	 Azkenean,	Jon	harrapatu	eta	atxilotu	egingo	dute,	eta	Aitziber	eta	umeak	haren	etxera	
bueltatzeko	baimena	izango	dute,	arrisku	gehiagorik	ez	dago-eta.		
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PERTSONAIAK	

	 Liburuan	 zehar	 hainbat	 pertsonaia	 agertuko	 dira,	 baina	 Xtuluak	 esaten	 duenez,	 hiru	
protagonisten	gorabeherak	aipatuko	dira:	maitasuna,	zeloak,	sekretuak…	

	 Dena	 den,	 hiru	 pertsonaia	 hauen	 inguruan	 beste	 batzuk	 egongo	 dira	 egoera	
korapilatzen.	Beraz,	protagonistak	eta	sekundarioak	bereiziko	ditugu:	

Protagonistak	

➢ Kepa	 pertsonaia	 nagusietariko	 bat	 da	 eta	 kapitulu	 batzuetan	 narratzailea	 ere	 bai.	
Maiterekin	 ezkonduta	dago	eta	 bi	 alaba	ditu,	 Eider	 (7)	 eta	 Libe	 (3).	 Ile	 beltza	 du	 eta	
gehienetan	pare	bat	eguneko	bizarra	eramaten	du.	Altzari	fabrika	batean	egiten	du	lan	
eta	enpresa	ez	doa	oso	ondo,	 laneXk	botako	duten	beldur	da.	 Samurra	eta	entzuten	
badaki.	 Itxuraz	 bere	 familia	 harremana	 ona	 da:	 bere	 alabak	 maite	 ditu,	 baina	 bere	
emaztea	urrun	senXtzen	du	eta	jadanik	ez	du	maite.			

➢ Beñat,	Kepa	bezala,	protagonista	eta	narratzailea	da	une	batzuetan.	Telefonia	enpresa	
batean	lan	egiten	du.	Maila	ekonomiko	altua	duen	ezkongabea	da	eta	bakarrik	bizi	da	
bere	lanean	pentsatzen	bakarrik.	Metro	eta	laurogei	inguru,	planta	onekoa	eta	ilehori	
ederra	du,	ondo	moztua.	Bizarra	ondo	moztuta	ere	bai.	Aitziberrek,	 bere	 ahizpa,	 eta	
Beñatek	 egoera	 latz	 bat	 igaroko	 dute	 eta	 hori	 izango	 da	 liburu	 honen	 gertakari	
nagusietako	bat.			

➢ Alazne	 hirugarren	 protagonista	 eta	 narratzailea	 da.	 Berrogei	 urte	 beteko	 dituen	 eta	
bikotekiderik	 ez	 duen	 emakume	 bat	 da.	 Ile	 apaindegi	 batean	 egiten	 du	 lan.	 Ilearen	
kolorea	begien	ia	berdina	du,	lehen	ilea	luzea	eramatea	gustatzen	zitzaion,	baina	orain	
ez	 du	 moztu	 du	 leporaino.	 Bakardadea	 da	 gehien	 beldurtzen	 duena;	 horregaXk,	
bikotekide	bat	aurkitu	nahi	du.	Urte	asko	pasatu	dira	gizon	batekin	zerbait	edukitzen	ez	
duela	eta	bat-batean	bi	gizon	ezagutzen	ditu.	Erabaki	garrantzitsu	bat	hartu	beharko	du	
azkenean.		

Sekundarioak	

➢ Maite	Keparen	emaztea	da	eta	hamaika	urte	daramatzate	ezkonduta.	Bi	alaba	dituzte:	
Eider	eta	Libe.	Haien	harremana	gero	eta	hotzago	dago.		

➢ Aitziber	 eta	 Jon,	 hauek	 biak	 ezkonduta	 daude	 eta	 lau	 seme-alaba	 dituzte.	 Jonek	
eraikuntzan	 egiten	 du	 lan	 eta	 Aitziber	 etxeko	 andrea	 da.	 	 Jonek	 onegia	 dirudi.	
Aitziberrek	BeñaX	abandonatuta	utzi	duela	 leporatzen	dio,	baina	 istorioan	hori	guzXa	
aldatu	egingo	da.	

Hauetaz	aparte	beste	hainbat	pertsonai	sekundario	daude	eta	bakoitzak	bere	garrantzi	izango	
du	nobelan	zehar,	batzuk	besteak	baino	gehiago.	

�6



EGITURAKETA	

	 Autoreak	erabiltzen	duen	egitura	lineala	da,	hau	da,	kontakizunak	eta	gertaerak	ordena	
kronologiko	 bat	 jarraitzen	 dute.	 Kontaketa	 hiru	 zaXtan	 banatzen	 da:	 Triangeluaren	 ertzak,	
Bidegurutzea	 eta	 Nork	 bere	 bidea.	 ZaX	 bakoitza	 kapituluka	 banatuta	 dago;	 pertsonaien	
narrazioak	tartekatuz	joaten	dira	orden	linealean	egoteko.	

BALIABIDEAK	

	 Idazleak	 hainbat	 baliabide	 erabilitzen	 ditu.	 Lehenik	 eta	 behin,	 pertsonaien	
deskribapenak	 eta	 lekuetako	 deskribapenak	 erabili	 ditu.	 Deskribapen	 horiek	 fisikoki	 nolakoa	
den		eta	bere	izaera	deskribatzen	dute:	

“Hanka	 bat	 bestearen	 gainean	 jarri	 du	 berehala,	 eta	 izter	 sendoak	
dituela	ohartu	naiz.	Luzeak	eta	forma	ederrekoak,	finegiak	izan	gabe.	”	

Gainera,	modu	subjekXbo	batean	dago	eginda,	hau	da,	lehenengo	pertsona	erabiltzen	duenez,	
protagonisten	ahoXk	edo	pentsamenduetaXk	irakur	dezakegu:		

“Ez	dut	joateko	gogorik	baina	berak	bakarrik	egon	behar	du	orain.”	

Baita	ere,	elkarrizketak	erabili	ditu,	HorregaXk,	antzematen	dugu	nolako	harremanak	dituzten	
beste	pertsonaiekin:	

“—Zer	egiten	du	hik	hemen?	–Ezin	diet	gurasoei	bisita	bat	egin	ala?”		

Azkenik,	 lexiko	 sinplea	 erabiltzen	 du,	 hau	 da,	 edonork	 irakurrita	 ulertuko	 lukeen	 hiztegia	
erabiltzen	du:	amatxo,	aitaxo…	

IRITZIA	

	 Triangelu	 irristakorra	argitalpen	txukuna	da,	 irudi	gutxirekin	hornitua,	 	 irudiak	nahiko	
antzekoak	 dira.	 Portadakoa	 koloreztatuta	 dago,	 baina	 beste	 hirurak	 zuri-beltzean	 daude.	
Lehenengo	argitalpena	da,	baina	horrek	ez	du	esan	nahi	arrakasta	handia	ez	duela	izan,	baizik	
eta,	orain	dela	gutxi	atera	dela.	Baina	ospetsu	bihurtuko	da	seguruenik.	Gaurko	gaiak	jorratzen	
dituelako	(inmigrazioa,	tratu	txarrak…)	eta	entretenigarria	delako.		

	 Hiru	 protagonisten	 bizitzak	 nahastu	 egingo	 dira,	 ez	 dira	 guzXak	 modu	 berean	
nahastuko,	 eta	haien	 arazoak	 irakurriko	ditugu.	 Idazleak	 amaiera	 irekia	utziko	du,	 hau	da,	 ez	
dakigu	nola	jarraituko	duten	bizitzen	edo	batzuen	bizitza	nola	bukatzen	diren	ez	dakigu.	Beraz,	
amaiera	honekin	Ibargurenek	nahi	duena	da	guk	horretaz	pentsatzea.	
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	 Eleberria	 ulerterraza	 da,	 hau	 da,	 erabiltzen	 duen	 hizkuntza	 erraza	 da	 ulertzeko.	
Erabiltzen	dituen	hitz	gehienak	egunerokoak	dira,	bestela,	testuinguruagaXk	uler	ditzakegu.	Era	
berean,	oso	erakargarria	da,	hau	da,	portadagaXk	eta	 liburuaren	argumentuagaXk	Hiru	parte	
nagusi	 ditu:	 lehenengoa	 Triangeluaren	 ertzak,	 bigarrena	 Bidegurutzea	 eta	 hirugarrena	Nork	
bere	bidea.	ZaX	horiek	kapituluka	daude	idatzia.		

	 Pertsonaiekin	 idenXfikatuta	 senXtu	 daiteke	 irakurlea,	 gaur	 egun	 horrelako	 arazoak	
daudelako.	Protagonista	guzXak	bidegurutze	batera	heltzen	dira	eta	bakoitzak	bere	erabakiak	
hartu	 behar	 ditu	 arazoetaXk	 irteteko.	 Beraz,	 horretan	 ere	 idenXfikatuta	 senXtu	 ahal	 da	
irakurlea.	

	 Liburuan	zehar	eszena	asko	daude,	baina	gogorrena,	agian,	Aitziberrek	nola	joan	behar	
duen	harrera-etxe	batera	bere	 lau	 seme-alabarekin.	Gogorra	da	norbaitek	 zu	 jipoitzea,	baina	
are	gehiago	umeak	bitarte	daudela.	Nagusienek	ulertu	zuten,	baina	txikiei	ez	zieten	egia	guzXa	
kontatu.	Azkenean,	guzXa	konpontzen	da	eta	hori	da	gehien	inporta	duena.	

	 Laburbilduz,	 nobela	 hau	 oso	 interesgarria	 da,	 gomendagarria	 dela	 esan	 daiteke	 eta	
gainera,	 gaurko	 arazoak	 jorratzen	 ditu.	 HorregaXk,	 irakurtzeko	 erakargarria	 da.	 Honekin	
konturatzen	gara,	bizitza	perfektua	inork	ez	duela,	baina	konponbideak	bilatuz	gero	hobeto	bizi	
gaitezkeela.		
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