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XABIER ETXEBERRIA 
 

Xabier Etxeberria, euskal idazlea, Zarautzen, Gipuzkoan, jaio zen 1974ko urriaren 
7an. Enpresa Zientziak ikasitakoa da.  Egun denak ez dira berdin  helduentzako lehen 
eleberriarekin Igartza saria irabazi zuen 2001ean. Hortik aurrera helduentzat nahiz haur eta 
gazteentzat hainbat liburu idatzi ditu, gehienak bere anaia den Martin Etxeberriarekin batera. 
Udazkeneko lorea du bakarka idatzitako bigarren eleberria. 
 
 
 
UDAZKENEKO LOREA 

 
SARRERA 

 
 Xabier Etxeberriaren 2012ko eleberri honetan, amodioa eta intriga dira nagusi, 
edozein pertsonari gerta lekioken maitasun istorio batean murgildurik. Euskal Herriko hiriak 
kokaleku geografikotzat dituen kontakizun honek hiru gazteren bizitzak azaltzen ditu Mikel, 
Naroa eta Luciarenak. Idazleak hiru pertsonaia nagusi horien bizitzak tartekatuko ditu 
liburuan, horietako bakoitzarena bere aldetik kontatuz, eta horrela hirurak amaierara arte 
banandurik emango dizkigu idazleak, nahiz eta guztiek beraien artean erlazioa edukiko 
duten. Mikel, Naroa eta Lucia adin bertsuko gazteak dira, maitasun triangelu batean sarturik 
daudenak, zeinetan Mikel eta Naroa bikote diren, eta Lucia Mikelen maitale izango den. 
 

Nobela honetan, hainbat gai aurkezten dira, pertsonaia nagusi bakoitzak bere aldetik 
bizi izandakoak, eta gaur egun hainbat pertsonari gertatzen zaizkionak, hala nola laneko 
zailtasunak, gorrotoa, ezinegona, damutasuna, etab. Eta ez hori bakarrik, edonori gertatu 
ahal zaizkion arazoak aditzera ematen ditu, eta horren eraginez errealismoa nagusi da 
istorio osoan. 
 

 
 
KOKAPENA 

 
Gaur egun bizi garen garaian girotuta dago. Euskal Herriko hiri desberdinak agertzen 

dira, Donosti gehienbat Carlosen ezkontza bertan kokatzen baita, baina Nafarroa ere 
aipatzen da Luciaren istorioan bainuetxea han baitago. Kokaleku horietatik aparte Maastrichi 
ere erreferentzia egiten dio testuak Naroak bertara joan behar baitu hitzaldi batera. 
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Kontakizunaren egiturari dagokionez, orokorrean hiru istorioak aparte irakurri 
daitezkeen arren, atal batean pertsonaia nagusia dena, beste atalean bigarren mailako 
bezala ere agertzen da. Horrek pertsonaia bakoitzaren jokaera eta gertakizun batzuk 
azaltzeko  aukera ematen dio idazleari, eta baita istorioan kokaleku desberdinak sartzeko 
aurkera ere. 
 
 
GAIA 

 
Istorioa hiru pertsonaia nagusien arteko maitasun triangeluan oinarrituta dago, gaur 

eguneko gizartean ohikoa den egoeran; baina horrez gain, hainbat arazo desberdin ere 
ageri dira: harreman arazoak, horiekin bizitzea, damutzea, elkarri barkatzea... 
 
 
ARGUMENTUA 

 
Mikel, Naroa eta Lucia pertsonaiak triangelu batean harrapatuta geratzen dira, eta 

hiru istorio paralelo gertatzen dira. Pertsonaiak bakoitza bere aldetik joango dira, baina 
bukaera aldera hiru istoriek bat egiten dute.  

Aipatutako istorio guztiak harremanen inguruan arituko dira, hala nola, bikoteko 
harremanak, ahizpen arteko harremanak eta ama-alaben arteko harremanak. Hala ere, 
hiruretan gauza bera gertatuko da, guztietan gezur bat edo sekretu bat gordeta egongo 
baita. Liburua amaitzear dagoela, ustekabean, hiru pertsonaien istorioak elkartu egiten dira 
eta sekretuak argitzen dira, nahiz eta sekretu horiek ez diren azalera aterako. 
 
 
ISTORIOA 

 
Egun batean Mikelek Carlosen, bere lagun baten, ezkontzara joateko gonbidapena 

jasotzen du, baina bere neskalagun Naroa ezin daiteke joan bidaia duelako eta bakarrik 
joatea erabakitzen du. Ezkontzan Lucia ezagutzen du eta berarekin gau osoa dantzan eta 
hizketan pasa ondoren neskaren etxean larrua jotzen bukatzen dute. Baina hurrengo goiza 
ailegatzean Mikel berehala damutu egiten da, ezin du sinetsi Naroari egindakoa eta 
neskalagunari ezer ez kontatzea erabakitzen du, baina dena aldatu egiten da Lucia haurdun 
dagoela jakitean.  

 
Naroak bere aldetik, beste arazo batzuk ditu. Neska Osakidetzako Etxeko 

Ospitalizazio zerbitzuan lan egiten du, nahiz eta berari bat ere ez gustatu, baina horretan 
jarraitzen du erietxeren batean interno postua lortzen saiatzen den bitartean. Halako batean, 
Milagros izeneko adineko andra bati bisita egitea suertatu zaio eta beraren etxera heltzean 
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hura kaosa zela ikusten du. Lourdesek, Milagrosen alabak, ez daki bere amarekin zer egin, 
egunak joan ahala txarrago tratatzen baitu eta etsipenera heltzen da. Azkenean Loudesek 
bere amaren bizitzarekin akabatzea erabakitzen du bi emakumeen sufrimenduarekin 
bukatzeko asmoz, eta Naroak guztiaz konturatzean Lourdes ulertu eta ezer ez esatea 
erabakitzen du.  

 
Azkenik, Lucia dago, bere arazoekin. Naroak eta Luciak, Lucia bainuetxera zihoan 

bitartean elkar ezagutzen dute, eta bainuetxe horretan bertan Luciak bere ahizpa Martari 
eskutitz bat idazten dio bere barruko gorroto guztia botaz eta bere damua erakutsiz. Bere 
familian Lucia Martaren atzetik zihoan beti, Marta zen beti onena, politena, lagun gehien 
zituena eta Luciari ezer edukitzen uzten ez ziona. Horregatik, Luciak gutunean aitortzen du 
Martari bere bizitza okertzen hasi zitzaionean poztu egin zela eta bere damua erakusten dio 
bere erruz Martak ezin izan zuen bere senarra hil aurretik agurtu. 
 

Amaieran Mikelek eta Naroak beraien arteko arazoak konpontzea lortzen dute, eta 
Luciak lagunduta alaba bat hartzea lortzen dute, hortik aurrera beraien bizitzako gauzarik 
garrantzitsuena bihurtuko dena. 
 
 
PERTSONAIAK 

 
● Mikel 
Lehenengo pertsonaia da. Lehen protagonista Mikel da, eta Carlos lagunaren 
ezkontzaren kronikarekin hasten istorioa. bertan Lucía ezagutzen du, eta ohean 
amaitzen dute eguna. Pertsonaia honek aipatzen duena lehenengo pertsonan eta 
lehenaldian idatzita egongo da. 

 
● Lucia 
Luciaren kontakizunaren abiapuntua Elgorriagako bainuetxea da. Bainuetxeko 
gorabeherak azaltzen ditu, eta tarteka-marteka Marta ahizpari idazten ari zaion 
gutunaren zatiak ageri dira, bien iragana ulertzeko oso aproposak. Luciaren pasarteak 
ordea, bigarren pertsonan eta orainaldian daude idatzita. 

 
● Naroa 
Hirugarren pertsonaia da, Mikelen andregaia Osakidetzako langilea da, eta, ospitalean 
barik, gaixoen etxeetan lan egiten du. Haren gaixo bati zer gertatzen zaion  kontatzen 
du. Azkeneko pertsonaia hau, hirugarren pertsonan eta orainaldian idatzita egongo da. 
Naroa Osakidetzako langilea da, eta zenbaitetan Lourdesen ama zaintzeko etxera 
bisitak egingo dizkio. 
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EGITURAKETA 

 
Lehenago aipatu bezala, Xabier Etxeberriak nobela honetan pertsonaiak oso modu 

argitsuan tartekatzen ditu, eleberria pasarteka egituratuz, zeinetan pasarte bakoitzak 
pertsonaia desberdin baten istorioa kontatzen duen. Idazleak pasarte horien arteko 
bereizketa egiteko pertsonaia bakoitzaren izena erdian letra larriz eta handi jartzen du, 
irakurleak argi jakin dezan, baina horrez gain pertsonaia bakoitzaren kontakizuna pertsona 
ezberdinean idatzita dago, pasarteen arteko bereizketa askoz argiago eginez; hau da, 
Mikelen atalean Mikelek lehen pertsonan narratzen du istorioa, baina aldiz Luciaren 
pasartea bigarren pertsonan azaltzen da, eta Nagorerena hirugarren pertsonan. 
 

Denbora hariari dagokionez, pertsonaia bakoitzak bere denbora hari propioa 
jarraitzen du, baina eleberria irakurtzerakoan pertsonaiaz aldatzean denbora ere aldatzen 
da; horren adibide Mikelek hitz egiten duenean da, Naroa Maastricheko kongresuan baitago 
momentu horretan, baina jarraian Naroak hitz egitean Maastrichera joan baino lehenagoko 
istorioa kontatzen du. Beraz, autoreak pertsonaia bakoitzaren istorioan egitura lineala erabili 
du, non azkenean guztien bideak elkartzen diren. 
 
 
 
BALIABIDEAK 

 
Udazkeneko lorea eleberrian hiru pertsonaren bizitzen bideak gurutzatzen dira. 

Triangelu baten istorioa da, gizon bat eta bi emakumeren arteko triangelua. Nobela atal 
txikietan zatituta dago, eta bakoitzean pertsonaien gertaerak kontatzen dira. 

 
         Hiru pertsonaien istorioak  tartekatzen ditu, hiruren bizitzen bidea gurutzatu arte. 
Hasieran amodiozko nobela ematen du, baina pertsonen arteko erlazioa da nobelaren gaia. 
Harreman guztietan sekreturen bat dago, edo gezurren bat,  eta  isilpean gordetzen da; 
batzuetan hobe da egia ez ezagutzea. Liburu honetako amaiera nahiko arrigarria da, hau 
da,  ezustekoa da horrela amaitzea. 
 
         Gainera liburu honen atzean ondorengo hau ikusi daiteke; bakoitzak udazkeneko 
lorea dauka, baina lore guztiak ez dira erakusten edo ez dira ikusten. 
 
 Ezin dugu ahaztu Xabier Etxeberriak oso modu argian tartekatzen dituela hiru 
pertsonaiak, eta egoera bereziak sorrarazten dituela. Bakoitzak, formaren aldetik ikusita, 
aurrekoarekin zerikusirik ez duela dirudi, esate baterako, Mikelek esaten duena lehenengo 
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pertsonan eta lehenaldian idatzita dago ( “Benetan handiak diren hondamendi guztiek itxura 
batean ezdeusa dirudien abiapuntu bat izaten dute. Nire kasuan, Carlosen ezkontzan hasi 
zen dena.” ); eta Luciarena, ordea, bigarren pertsonan eta orainaldian. 
 
 
 
IRITZIA 

 
Aztertu berri dugun testua Xabier Etxeberriak idatzitako Udazkeneko Lorea izeneko 

eleberria da. Bertan amodioaz eta barkatzeko eta damutzeko ahalmenaz hitz egiten da, gaur 
eguneko bizitzako arazo desberdinak direla medio, baina betiere maitasuna oinarri harturik. 
Bizi garen garaian kokatua, gaur eguneko edozein pertsonari gerta lekioken hainbat arazo 
aurkezten ditu idazleak, bai Euskal Herrian liburu honetan gertatzen den bezala, edo 
edozein lekutan gerta daitezkeenak. 
 

Egituraren aldetik begiratuz gero, Xabier Etxeberriak modu paregabean tartekatzen 
ditu hiru pertsonaien istorioak, irakurleari nekatzeko denborarik eman gabe, hirurak 
etengabe saltoka baitoaz, arazo batetik guztiz desberdina den beste arazo batera salto 
eginez. Gainera, oso ulerterraza da, hizkuntza argian idatzia eta etengabeko ekintzak 
kontatuz, irakurlea lehenengo momentutik harrapatzen duena. Hizkuntza biziak eta 
etengabeko ekintzek hartzaileari kontakizuna oso arina gertatzea eragiten diote, eta horrekin 
batera irakurtzen jarraitzeko nahia piztea. 
 

Ildo beretik jarraituz, idazleak ez du denbora askorik erabiltzen eszenatokiak eta 
pertsonaiak deskribatzeko eta horrek ere kontakizunari arintasuna ematen dio. Gauzak 
horrela, argi dago idazleak garrantzi handiagoa ematen diela istorioko ekintza guztiei 
deskribapenei baino eta horrek liburua laburragoa izatea eragiten duela. Horrela informazioa 
konprimituagoa dago eta horrek ere irakurlea momentu batean ere ez aspertzea eragiten du, 
etengabe zerbait gertatzen ari delako. 
 

Horretaz aparte, Xabier Etxeberriaren bigarren eleberri honetan deskribatzen diren 
arazoak, gaur egungo edozein pertsonari gertatu ahal zaizkion arazoak dira, eta horrek 
irakurlea kontatzen ari den istoriora gehiago hurbiltzen du pertsonaiei gertatzen zaizkien 
arazoak gertuagotik bizi dituelako. Ez da gauza bera XX. mende hasierako kontakizun bat 
irakurtzea garai hartan bizi ziren arazoekin, edo azken urteetako bat, gaur egun edonork bizi 
ahal dituen arazoekin. 
 

Hori guztia dela eta, Xabier Etxeberriaren Udazkeneko Lorea nobela orain arte 
irakurri ditugun liburuetatik gehien harrapatu gaituena izan da, eta horregatik jende gazteari 
gomendatzen diogu, adinez nagusiak diren pertsonei hori bai. Narrazioan maitasuna eta 
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intriga dira nagusi, hizkuntza ulerterrazean idatzia eta irakurlea aho zabalik uzten duen 
amaiera batekin. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Udazkeneko Lorea, Xabier Etxeberria, Elkar. 
 
WEBGRAFIA 

 
● http://hirinet.net/kultura/proposamenak/literatura/udazkeneko-lorea-xabier-etxeberria 

● http://www.irale.hezkuntza.net/web/artatzugoiko-irale/udazkeneko_lorea 

● http://www.atalak.eus/ikasgela/nola-egin/il-gida/index.html 

● http://xuxen.eus/ 

 
 


