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Xabier Etxeberria 

 

Xabier Etxeberria Garro, 1974an, Zarautzen (Gipuzkoa) 

jaiotako idazle euskalduna da. Enpresa Zientziak ikasia, 

metal sektoreko enpresa baten marketin sailean egiten du 

lan. 

1997an, “Imajina ezazu Euskadi” saria jaso zuen, eta 

geroago, Basauriko kontakizun laburreko saria eta 

Beasaineko Igartza beka. 2000.urtean, Airean ere negu 

usaina nabari da narrazioarekin Zarautzeko haur-literaturako 

Lizardi saria jaso zuen. Kontakizuna bere anaia bikiarekin, 

Martinekin, batera idatzi zuen eta geroztik, idatziak ditu haur 

eta gazteentzako hainbat liburu eta hiru eleberri anaiarekin 

batera: Itxoidazu Café de Passy-n (2004), Ez dadila eguzkia 

sartu (2006) eta Arrain abisalak (2009), besteak beste. 

2001. urtean argitaratu zuen bere lehenengo eleberria: Egun denak ez dira berdin. Urte 

berean, Basarriko idatzizko bertsoen saria jaso zuen, Zarautzeko udalaren eskutik. Urte 

batzuetara, 2012an, bakarkako bere bigarren eleberria argitaratu zuen: Udazkeneko lorea. 

 

Sarrera 

Udazkeneko lorea 2012. urtean argitaratutako eleberria da. Hasieran, Carlos eta Evaren 

ezkontza aurkezten zaigu; hor, Mikel eta Lucia ezagutzen dira eta euren artean gertatzen dena 

isilpean gorde behar izango dute, Naroak ezer jakin ez dezan. 

 Esan ezin direnei edota esatea komeni ez direnei buruzko eleberri honetako hiru 

istorioak nahigabean elkargurutzatuko dira. Eta nahitaez pertsonaiak biziko dituzten sekretuak 

eta amodiozko istorio ezberdinak, haien baitan geratuko dira,  argiratu gabe. Izan ere, idazleak 

berak esaten du: guztia ezagutzea ez da beti ona; gehienetan, ez jakiteak babestu egiten gaitu. 

Egiak aurpegi asko baititu eta gezurrak ere bai. Eta batzuetan, gezurra da egiaren aurpegietako 

bat. 
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Udazkeneko lorea 

 

● Kokapena 
Udazkeneko lorea Euskal Herrian gertatzen diren hiru istorioei buruzko eleberri bat da. 

Hiru pertsonaien bizipenak denbora ezberdinetan gertatzen diren arren, hirurak Donostian 

bertan, edo inguruan gertatzen dira.  

Denborari dagokionez, istorioak gaur egun gertatzen badira ere, hirurak ez dira aldi 

berean gertatzen. Adibidez, Mikelen istorioan, gizonak antzua dela pentsatzen du hasiera-

hasieratik; baina Naroak, bere istorioaren erdialdean erabakitzen du Mikeli antzua dela esatea. 

Beraz, istorio ezberdinetan gertatzen diren ekintzak ez dute kronologikoki bat egiten. 

 
 

● Gaia 
Esan ezin diren kontuak edota esatea komeni ez direnak, ezkutuko bizipenak eta 

harremanak. 
 

● Argumentua 
 
Mikelek Lucia ezagutu zuen Carlosen ezkontzan, baina, euren artean gertatutakoa 

isilpean mantendu beharko du Mikelek, Naroa, bere neskalaguna, horretaz konturatu ez dadin. 

Bikotea, ume bat edukitzearen desadostasunak direla eta, azken bolada txar bat igarotzen ari 

da, eta horrek buruhauste handiak ekarriko dizkie biei.  

Luciak, berriz, bere sekreturik mingarri eta ilunenak kontatuko dizkio bere ahizpa Martari 

gutun batean.  
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● Istorioa 
 
Mikel 
 

Mikel eta Naroa, Carlosen ezkontzara gonbidatuta zeuden; baina, Naroa mediku 

konferentzia batera joan behar zuenez, ezin izan zen joan eta  Mikel bakarrik joan zen. 

Ezkontzan, Lucia eta berak elkar ezagutzen dute, eta lehenengo momentutik zerbait berezia 

sentitzen dute bata bestearekiko. Gau osoa pasatzen dute batera. Alkoholak bere zeregina 

betetzen du, eta lotsak alde batera utzita, bien beharrak zeintzuk diren jakin bezain laster, 

Mikelek eta Luciak gaua pasatzen dute elkarrekin Luciaren etxean. 

Goizean, Mikel bere onera etorri, eta egindakoaz jabetu ondoren, Luciaren etxetik ihes 

egiten du berehala. Baina joan baino lehen, Luciak eskatuta, bere sakelako telefonoaren 

zenbakia ematen dio emakumeari.  

Naroa konferentziatik bueltatzean, Mikelek sekulako harrera egiten dio. Gertatutakoa 

gertatu izan ez balitz bezala jokatzen du, eta hilabete bat edo bi igarotzen dute normal-normal, 

Mikelek Luciaren dei bat jasotzen duen arte.  

Luciak Mikelekin hitz egin nahi du, baina aurrez aurre. Mikelek baietza ematen dio, eta 

hurrengo egunerako geratzen dira Luciaren etxean. Luciak berri garrantzitsu bat eman behar 

dio: haurdun dago. Mikel harrituta geratzen da, bere antzutasun probak baiezkoa eman 

baitzuen, Naroaren arabera. Akatsen bat egon behar zuen. Mikelen zorionerako, Luciak ez 

kezkatzeko eta bere eskuetan uzteko esaten dio, eta gizona etxera bueltatzen da. 

Hilabete batzuk igaro ondoren, lanetik bueltan, Mikelek Naroa aurkitzen du sofan 

eserita, negarrez. Naroak eskutitz bat dauka eskuen artean. Mikelek eskutitz hori Luciarena 

dela pentsatzen du segituan; baina eskutitza irakurtzen hasten denean, aldundikoa dela ikusten 

du: ume bat adoptatzeko baietza eman diete. Esleitzen dieten umea jaioberria da, eta bere 

amak jartzen duen baldintza bakarra da Marta izena mantentzea. Azkenean, bikotea poz-pozik 

geratzen da, euren bizimodu berriari aurre egiteko prest. 
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Lucia 
 

Duela zenbait hilabete, gurasoek asteburu bat spa batean igarotzeko gonbidapen bat 

oparitu zioten Luciari, eta opari hori erabiltzeko ordua heldu dela pentsatzen du. Beraz, Lucia 

spa batera joango da, eta han mota askotako tratamenduak jasoko ditu: masajeak, bainuak ur 

termaletan, etab. Baina, han dagoen bitartean bere ahizpa Martarekin duen arazoa konpontzen 

saiatzeko asmoz, eskutitz bat idazten hasten da.  

Gaztetatik ez zuten harreman onik izan: Martak betidanik utzi nahi izan zuen bien arteko 

hutsune bat, ahizpa nagusia zela argi uzteko. Baina bien arteko erlazioa Jokin izeneko mutil 

batengatik okertu egin zen.  Jokinek Marta zuen gustuko; baina ahizpa nagusiak ez zuen 

gogoko, eta ezekoak ematen zizkion beti. Luciaren ustez, Martak ez zuen batere ondo tratatzen 

Jokin, eta horrek ahizpa gazteena mintzen zuen. Egun batean, Martak bere asmoak argi utzi 

zizkion mutilari: berak ez zuen ezer nahi berarekin.  

Denbora bat pasa ondoren, Lucia Jokinekin hasi zen ateratzen baina, antza, Martari ez 

zitzaion axola biak batera egotea. Egun batean, hirurak ezkontza batera joan ziren. Baina Lucia 

gaixotu egin zen, eta ezkontzaren amaieran, diskotekara joan ordez, etxera joan zen. Etxean, 

aspirina bat hartu eta askoz hobeto sentitu zenez, diskotekara bueltatu zen. Zoritxarrez, Marta 

eta Jokin ikusi zituen bertan, musukatzen.  

Une horretatik aurrera, Jokin eta Marta ateratzen hasi ziren. Urteak igaro ziren, eta biak 

batera oso zoriontsu jarraitzen zuten; baina behin, Jokin gaixotu egin zen. Oso gaixotasun 

arraro bat zen: azala erortzen zitzaion. Horretarako sendakuntza bakarra  Ameriketako 

tratamendu esperimental bat zen; hortaz, horra joan ziren Marta eta Jokin. Tratamendua oso 

garestia bazen ere, ondo zetorkion gizonari; eta bat-batean, sendatu egin zen.  

Donostira bueltatu ziren, baina berriz ere, gaixotu zen. Erietxera eraman zuten, eta oso 

diagnostiko txarra eman zioten. Gau eta egunak ematen zituen bertan Martak. Baina behin, 

Luciak bueltatxo bat eman eta kafe bat hartzeko esan zion ahizpari, Jokin, bitartean, 

izekoarekin geratuko baitzen. Tamalez, Marta komunean zegoela, izekoak deitzu zuen 

ospitaletik eta Luciak hartu zuen mugikorra. Jokin txarto dagoela esan zion, eta erietxera 

bueltatzeko. Baina Luciak, ez zion ezertxo ere esan Martari. Gau hartan Jokin hil egin zen, eta 

Marta egia jakin gabe geratu zen.  
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Naroa 
 

Naroa, Osakidetzako ospitalizazio zerbitzua dela eta, Milagros eta Lourdesen etxera 

joaten da egunero, Milagrosen osasunaren berri izateko. Hasiera batean, Milagros nahiko 

osasuntsu aurkitzen du, belauna ez ezik, beste guztia nahiko ondo dauka eta.  

Baina egunak aurrera joan ahala, Milagros eta Lourdesen arteko harremana gero eta 

korapilatsuagoa da. Amak, Lourdesen arreta aldarrikatzen du: bere ustez, alabak ez dio eman 

beharreko maitasun guztia eskaintzen. Naroa bien arteko harremana hobetzen saiatzen da, 

baina egoera gero eta txarragoa da, eta jasanezina egiten zaie bai amari eta bai alabari. Egun 

batean, Lourdesek pilula batzuk eskatzen dizkio Naroari, ama lasaitzeko; eta Naroak errezeta 

egiten dio. 

Hurrengo goizean, Naroak kotxea hartu eta Milagrosen etxerako bidean jartzean, 

tupustean, gurpil bat hondatzen zaio. Orduan, autobidean gelditzen da gurpila aldatzeko asmoz 

eta, zorionez, beste kotxe bat pausatu egiten da. Kotxe horretatik emakume beltzaran bat 

ateratzen da: Lucia. Luciak gurpila azkar-azkar aldatzen laguntzen dio, eta Naroak, ordainetan, 

kafe bat hartzera gonbidatzen du.  

Naroak gero eta arazo gehiago izaten ditu Mikelekin. Arazo guztien iturria seme bat 

edukitzearen kontua da: Naroak ez du ama izan nahi, eta Mikelek aita izan nahi du. Hori dela 

eta, Naroak Mikeli antzua dela esatea erabakitzen du, eta aldi berean, berak haurdun ez 

geratzeko pilula hartzen jarraitzea.  

Egun batzuk geroago, Naroa Milagrosen etxera bueltatzen da, betiko bisita egitera. 

Baina izugarrizko sorpresa hartzen du Milagros bere ohean hilda aurkitzen duenean. Orduan, 

pentsatzen hasten da, eta errezetatutako pilulen botea begiratzen du. Botea ia amaituta dago, 

eta ezinezkoa da: duela pare bat egun erosi zuten. Lourdesengana joaten da eta berarekin hitz 

egiten du. Lourdesek aitzakitzat jartzen du egoera jasangaitza zela, eta zerbait egin behar 

zuela. Amaieran, Naroak ez du dakienaren parte ematen.   
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● Pertsonaiak 
 

Eleberriak hiru protagonista nagusi ditu: Lucia, Naroa, eta garrantzitsuena, Mikel. Hala 

ere, beste hainbat pertsonaiak hartzen dute parte eta haien presentzia nabaria da istorioan.  

Mikel. 40 urteko gizon donostiarra da. Naroa da bere neskalaguna eta asko maite du, azken 

bolada txar bat igarotzen ari diren arren. Naroaren ustez, Mikel mutil alferra da eta, ondorioz, 

hainbat eztabaida izaten dituzte. Mikelek urte eta erdi darama langabezian. Altzari denda 

batean egiten zuen lan, baina kaleratu egin zuten, krisiagatik. Musika oso gustuko du eta, 

horrela, musika denda batean lan egiten hasten da. Berak uste du antzua dela, eta horrek 

buruhauste asko ekartzen dizkio; baina antzutasunaren kontua Naroak esandako gezur bat da.  

Lucia. Begi berdeak eta gorputz eskandalosoa dituen emakume beltzarana da. 40 urte baino 

gutxiago ditu, eta euskaldunberria da. Nahiko emakume lehorra da, eta noizean behin bakarrik 

sentitzen da. Ahizpa bat du, Marta izenekoa. Baina bien arteko harremana ez da inoiz oso ona 

izan. Bere istorioa kontatzen duen heinean, zenbait pasarte txertatzen ditu, zeinetan Martari 

barkamena eskatzen dion antzina egindako zerbaitengatik.  

Naroa. Mikelen neskalaguna da duela hainbat urte. 40 urte inguruko emakumea da, medikuntza 

ikasi zuen, eta etxeko ospitalizazio zerbitzura apuntatu zen. Bere lana oso modu profesionalean 

betetzen duen arren, askotan oso gogorra egiten zaio, eta horregatik kontsulta-mediku bat 

eduki nahi du. Beti garaiz ibiltzeko ohitura zorrotza du, eta horregatik, bere burua 

atzerapenarekin eta korrika ikusteak haserretzen du.   

Carlos. Mikelen unibertsitateko kidea izandakoa eta Evaren ezkongaia. Nobelaren hasieran 

argitzen den moduan, Carlos benetako lagun bat da, “bene-benetan nolakoa zaren jakin arren, 

estimatzen zaituzten gutxi horietakoa”. Ikasketak amaitu eta gero, ez zuten elkar asko ikusten, 

baina euren harremanaren soka ez etetea lortu dute. Oso gizon perfekzionista da, obsesiora 

heldu barik. 

Lourdes eta Milagros. Milagros Lourdesen ama da, eta belaunean arazo bat izan eta erietxetik 

irten zenetik, Naroa joaten zaio azterketa medikuak egitera. Oso emakume gogorra da, baina 

adina dela eta, jada ezin da bere kabuz bizi. Beraz, Lourdes berarekin bizitzera joan da. 

Lourdes Suitzan bizi zen, baina hiru urte lehenago itzuli zen, bere aitaren heriotza zela eta; 

harrez geroztik, amarekin bizi da. Baina bien arteko harremana urratuz doa eta elkarbizitza 

jasanezina egiten zaie biei. Azkenean, Lourdesek bientzat hoberena iruditzen zaion erabakia 

hartzen du, gogorra egiten bazaio ere.  
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● Egituraketa 
  

Udazkeneko lorea oso liburu berezia da, batez ere idatzita dagoen moduagatik. Eleberria 

hiru pertsonaren bizitzari buruzkoa da. Pertsona bakoitzak bere istorioa kontatzen du, 

independenteki; beraz, pertsona bakoitzak atal bat betetzen du. Liburua Mikelen istorioarekin 

hasten da; ondoren, Luciarena dator; eta Naroarena, azkenik. Baina eleberri osoan ez da 

ordena hori mantentzen.  

Pertsonaia bakoitzak denbora eta pertsona desberdinetan kontatzen du bere istorioa: 

Mikelek, lehen protagonistak, bere kronika lehen pertsonan kontatzen du, lehenaldian; Luciak, 

berriz, bigarren pertsonan eta orainaldian; eta Naroak, berriz,  hirugarren pertsonan eta 

orainaldian kontatzen du bere istorioa. 

  
 

● Baliabideak 
 

Liburu hau narrazio bat da, prosazko lan bat. Pertsonaiei dagokienez, idazleak ez du 

deskribapen xeherik egiten; baina nobelan aurrera egin ahala, hiru protagonistak ezagutzeko 

aukera ematen du haien portaera, sentimenduak eta beldurrak aurkeztuz.  

Istorioa kontatzeko modua bitxia dela esan daiteke, hiru istorio desberdin bereizten 

direlako: Mikel, Lucia eta Naroarena. Hiru istorioek narratzaile ezberdin bat dute: Mikelen 

istorioa lehen pertsonan eta lehenaldian kontatzen da. Luciarena, aldiz, bigarren pertsonan eta 

orainaldian idatzita dago. Naroaren istorioa, aldiz, narratzaile orojakile batek kontatzen du, 

hirugarren pertsonan eta orainaldian. 

“Ez zen samurra izan ezkontzaren osteko aste hura. Gripeak jota bezala pasa nituen 

lehen egunak: hitz egiteko ere kemenik gabe, zurbil, orain burua sukarrak berotuta, orain 

bizkarrezur guztia bat-bateko hotzikara batek astintzen zidala”. (0) 

“Berandu eta haserre doa Naroa. Haserretu delako berandutu da eta, beti orduan ibiltzeko 

ohitura zorrotza duenez, bere burua atzerapenarekin eta korrika ikusteak are gehiago 

haserretzen du”. (0) 

Erabilitako hizkuntza euskara modernoa da eta hiztegia arrunta denez, irakurtzea erraza 

egiten dela esan daiteke. Zenbaitetan, gaztelania ere tartekatzen da pertsonai euskaldun 
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berriak edo erdaldunak direla medio. Etxeberriak txertatutako pertsonaien arteko elkarrizketak 

ere aipagarriak dira, ugari baitira nobelan. 

—Ya vamos, Rober –erantzun zion Luciak. Eta vamos horren zergatia argitzeko edo, 

nigana besoa luzatu zuen–. Este es Mikel”. (0) 

Estiloaren aldetik,  ez da figura literariorik agertzen, baina pertsonaien hausnarketa asko 

aurkitzen dira nobelan zehar. Horien bitartez, pertsonaien sentimenduak eta beldurrak 

erakusten dira. 

“Badakit orain kontatzera noana ez didazula sekula barkatuko, Marta. Are gehiago, nire 

hitzok irakurri ostean bihotzez gorrotatuko nauzula konturatzen naiz baina, modu berean, 

orain dela urtebete gertatutako guztia, nire ekintzak eta sentipenak, zuri aitortu ezean ez 

dudala bakerik izango ere ondotxo dakit”. (0) 

 
 

Iritzia 

Xabier Etxeberriak idatzitako nobela errealista hau oso berezia da. Idazleak liburu bakar 

batean, Mikel, Lucia eta Naroaren istorioak islatu eta haietaz baliatu da mezu bakar bat 

transmititzeko: guztia jakitea ez da beti ona; gehienetan, ez jakiteak babestu egiten gaitu, egiak 

aurpegi asko baititu eta gezurrak ere bai. Eta batzuetan, gezurra da egiaren aurpegietako bat. 

Esan ezin direnei edota esatea komeni ez direnei buruzko eleberri honek, elkarren artean 

ezagutzera zuzenduko dituzten hiru protagonisten ekintzak kontatzen ditu, eta bitartean, hainbat 

gai interesgarri jorratzen ditu: maitasuna, iruzurrak, fideltasuna, langabezia, etab. Istorio 

ezberdinak badira ere, behar-beharrezkoa da hiruretan arreta berdina mantentzea; ezinezkoa 

baita amaieraz gozatzea, xehetasun garrantzitsuak galdu ezkero. 

Luzeegia ez den arren, oso entretenigarria da Xabier Etxeberriak idatzitako liburua. Izan 

ere, altxor-kutxa baten modukoa da; denetik ageri da nobelaren orrietan zehar. Gainera, 

idazleak, amaierara arte intriga mantentzea lortzen du eta horren froga garbia da hurrengo 

pasartea: 

—Galtzerdi solte bat naiz ni ere. 

Zutitu egin ginen. Dantza egiteko hurreratu zitzaidan. Titiak nire bularraren aurka estu-estu 

eginez. Gaua nola bukatuko zen susmatzen hasi nintzen. (0) 
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Eleberriaren izenburua bitxikeria moduan daukagu. Idazleak irrati saio batean entzun 

omen zuen pentsamendua udazkeneko lore bat zela eta oso esaldi poetikoa iruditu zitzaion. 

Bakoitzak bere udazkeneko lorea dauka, baina lore guztiak ez dira erakusten edo ez dira 

ikusten. 

Nobela berean, hiru pertsona desberdinen bizitzak tartekatzen badira ere, erraz jarraitzen 

da istorioa. Alde batetik, gaien erakargarritasunaren eta gaurkotasunaren ondorioz, nobelak 

azkar harrapatzen duelako irakurlea. Bestetik, hiztegia nahiko arrunta delako eta horrenbestez, 

ez duelako irakurtzerako orduan ulertzeko arazorik suposatzen. Gehienetan, euskara batuan 

aritzen dira pertsonaiak baina tarteka, gaztelania ere erabiltzen dute, pertsonai euskaldun 

berriak edo erdaldunak direla medio. Etxeberriak txertatutako pertsonaien arteko elkarrizketa 

biziak ere, aipagarriak dira, oso ugariak baitira nobelan eta horren adibide da hurrengo zatia: 

—Zuk niri eta nik zuri? –galdetu zidan Luciak, ordura arte ikusi ez nion irribarre jolasti 

batez. 

—Gustu handiz. Ez dut aspaldi hain proposamen lizunik jaso. 

Egitura txukun eta zehatza du liburuak. Kapitulutan zatituta dago eta bakoitzaren lehen 

orrialdearen goialdean, kapituluaren protagonistaren izena agertzen da. Horrek nobela hobeto 

antolatzeko eta ulertzeko aukera ematen du, eta irakurleari haria jarraitzen laguntzen dio. 

Idazleak gaur eguneko Euskal Herrian kokatzen ditu hiru istorioak. Tokiarekiko 

hurbiltasunak erraz barneratzen dute irakurlea nobelan, hainbat leku edo egoerarekin identifika 

daitekeelako. Esate baterako, Donostia, Bilbo eta Nafarroa bezalako tokiak aipatzen dira 

hainbat aldiz. 

Egia esan, nobelaren bukaera hurbildu ahala, istorioak sinesgarritasuna eta 

egunerokotasuna galtzen ditu, gertakari arraro eta bitxiak direla medio. Hala ere, amaierak 

irakurleak ustekabean harrapatu eta aho zabalik utziko ditu. 

 Eleberri honen atal guztiak aztertu ondoren, liburu bikaina eta gomendagarria dela 

ondoriozta daiteke, irakurtzea merezi duen horietakoa. Xabier Etxeberriak bete-betean asmatu 

du bere bakarkako bigarren obrarekin eta horrela jarrai dezala opa diogu. 
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