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IÑAKI FRIERA 

 Iñaki Friera Urbistondo Barakaldo jaio zen 1962ko 
irailaren 16ean. Euskal idazlea da, Euskal Filologia ikasi 
zuena Gasteizen. Bere lehenbiziko idazkiak hizkuntzari eta 
hizkuntza gatazkari buruzkoak izan ziren. Orain, itzultzaile 
moduan ari da.  

 Euskal filologian lizentziatu ondoren itzultzailea lanak 
egiten hasi zen eta 1996an bere lehen liburua argitaratu zuen: 
Izaroko Altxorra.  

 Haur eta helduentzako liburuak idatzi eta itzulpen 
lanak egiten ditu: Non bizi da Bildur?, Aska itzazue pottokak, Ahots isilduaren bahiketa 
eta Trianoko gau gorriak. Baita ere bi eleberri argitaratu ditu: Lehorreko paterak eta 
Zureak egin du. 

2004ean, Antton Irusta eta Yolanda Arrietarekin batera, Ipuinak lantzeko gida argitaratu 
du. 

SARRERA 

 Zureak egin du, Iñaki Frieraren 2009ko nobelak, emakumeen aurkako 
indarkeria, gaur egun premiazkoa den gaia gogoan du, kazetari baten ikerketa sakonaren 
emaitzak izanik, irten ezingo zaren armiarma sarea idazteko. Istorioari buruz zenbat eta 
gehiago jakin nahi, orduan eta korapilatsuagoa bihurtuko da liburua, azkeneko atalean 
arnasarik gabe uzteko.  
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ZUREAK EGIN DU 

KOKAPENA 

 Denbora aldetik, gaur egunean dago kokatuta. Istorioa Euskal Herriko hiri 
batean gertatzen da. Hala ere, ezin dezakegu jakin zehatz-mehatz non gertatzen den, 
lekuari buruzko informaziorik ez duelako ematen, nahiz eta pasarte batzuetan aipatu 
kostaldeko herri txiki bat. 

GAIA 

 Eleberri honen gai nagusia emakumearen aurkako indarkeria da. Hala ere, beste 
gai batzuekin ere aurki gaitezke: amodioa, adiskidetasuna, gurasoen jokaerek zer nolako 
eragina izan ahal dute umeengan, etab. 

ARGUMENTUA  

 Aldizkari batean lan egiten duen kazetari bati, emakumeen aurkako tratu txarrei 
buruzko ikerketa bat egiteko agindu diote. Ikerketa behin hasita, bulegora CD bat 
helduko zaio word dokumentu batekin. CDan ikusiko dena oso gogorra da; argi eta 
garbi ikusiko da gizon batek emakume bat jipoitzen duela kale baten erdian. Beraz, 
kazetariak, irudi horietatik abiatuz, em! akume horren bizitza osoa ezagutuko du, 4
Soafiarena zehatz esanda. Baita ere senarraren jarrera emaztearekiko eta Sofiaren 
familiak igarotako momentu latzak. Behin informazio guztia bilduta, ikaragarrizko 
albiste bat argitaratuko du, erasotzailea auzitara eramanez. Baina ez da lan erraza 
izango, senarrak ikerketaz ohartzean, kazetaria akabatzen saiatuko delako. 
 

ISTORIOA  

 Aldizkarietan albiste bat argitaratzeko, ezinbestekoa izaten da ikerketa sakonak 
egitea. Beraz, aldizkari batean lan egiten zuen kazetari bati, emakumeen aurkako tratu 
txarrei buruzko ikerketa egitea eskatu zioten. Ikerketarekin bi aste zeramatzala, CD eta 
word dokumentu bat heldu zitzaizkion haren bulegora. Word dokumentuan bi lerro 
zeuden idatzita, harrigarriak zirenak, beraz CDan erantzunak aurkituko zituela espero 
zuen. Bideoan, gizon batek emakume bat kotxetik atera eta jipoitzen zuela ikusten zen. 
Ikusitako oso gogorra iruditu zitzaionez, bideoa ikertzeari ekin zion, erasotzailea eta 
emakumea nor ziren miatuz.  
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 Hasteko, kotxe mota ikertzen hasi zen. Horretarako, urte horietan kotxe hori 
erosi zuten pertsonen historiala eskatu zuen, eta dentista eta notario baten datuak lortu 
zituen. Hurbilen zegoenarekin hastea erabaki zuen. Nahiz eta notarioarekin ezin hitz 
egin, haren idazkariak Sofiari buruz hitz egin zion. Hark ez zuen neska hori ezagutzen, 
baina esan bezala, Plaza Berrian geratu ziren. Hara heldu zenean, gizon ezezagun 
batekin topatu zen. Berriz Sofiari buruz galdetu eta handik urrundu zen.  

 Handik egun batzuetara, idazkariarekin aurkitu eta kazetariak interes handi 
zuenez bideoko emakumea ezagutzeko, Picasso kalera joatea adierazi zion. Bertan, 
gizon batekin topo egin zuen. Hark, bideoan agertzen den emakumearengana eraman 
zuen, Sofiaren ahizparengana alegia. Harekin geratu eta bideoan gertatutakoa ulertu 
zuen behingoz; ahizpa kaletik zihoala, koinatuak harrapatu eta jipoitzen hasi zitzaion, 
inolako arrazoirik gabe.  

 Hain zen txarra Sofiaren egoera, psikologoarenera joatea erabaki zuen. Beraz 
kazetariak horretaz konturatzean, hitzordu eskatu eta harekin elkartu zen, Sofiari 
buruzko informazio lortu nahian. 

 Kazetaria ikerketan murgildurik zegoen. Ondorioz, egun batean bere etxean 
sartu eta jipoia bat eman zioten. Berak eta bere neska lagunak istilua Sofiaren 
senarrarekin lotu zuten eta beldur handia zutenez, kazetariaren neskalagunak kasua 
uzteko eskatu zion. Kazetariak, berriz, ez zion kasurik egin. 

 Ikerketa horretatik deskonektatzeko, neskalaguna gurasoen etxerantz abiatu zen, 
kazetaria etxean ikertzen utzita. Bakarrik zegoela, gauza asko aurkitu zituen. Baina 
ikertutakoa ez zitzaion batere gustatu; bere neska lagunak gezurra esan ziola jabetu zen. 
Ondorioz, deitzea erabaki zuen. Telefonoa hartzen ez zuenez, taxi bat hartu eta bidean 
zegoela, istripu batekin topatu zen. Dirudienez, gizon bat bere atzetik joan eta kotxeaz 
bultzatu egin zuen, neska lagunaren kotxea bortizki astinduz.  

 Neskalaguna hobeto zegoela konturatzean, kazetariak albistea behingoz amaitu 
eta erredakziora bidali zuen. Ikaragarrizko lana izan zen eta Emakumeen Defentsarako 
Plataformako presidenteak irakurri eta epaiketa bat egitea pentsatu zuen. Epaiketa 
amaitu ondoren dena bukatu egin zen. Sofiaren kasua argi geratu eta bere bizitza berriz 
hastea erabaki zuen. Kazetariaren kasuan, behin dena amaituta, bere lana utzi zuen, 
ikerketa egiterakoan asko jasan baitzuen.  
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PERTSONAIAK 

 Protagonisten artean kazetariarekin, honen neska lagunarekin eta Sofiarekin 
aurki gaitezke. 

 Nahiz eta haren izena ez jakin, istorioaren pertsonaia nagusi kazetari bat da, bera 
baita albistea egiteaz arduratzen dena. Liburuan zehar ikusten denez, nahiko 
burugogorra da; behin gauza bat hasita, amaitu egin behar duelako. Hainbat kasutan, 
oso ausarta da. Nahiz eta jipoitua izan eta hainbat mehatxu jaso, ikerketarekin jarraitzen 
du. Haren neskalaguna asko babesten du, azken finean bera ere kasuan inplikatuta 
geratzen delako.  

 Kazetariaren neska lagunari dagokionez, erizaina da, beraz haren laguntza oso 
baliagarria da. Sofiaren historiala haren mutil lagunari ematea lortzen du, eta hori 
beharrezkoa da hainbat gauza argitzeko. Ikerketan ere parte hartzen duenez, gizonak 
batzuk istripu bat izatera bultzatu zuten. Nahiz eta istorioan zehar kazetariari ikerketa 
bertan behera ustea esan, behin istriputik bizirik aterata, albistea inoiz baino gehiago 
argitaratzea eskatzen dio, gizon horiek harrapatzeko.  

 Erasotua izan den emakumeak Sofia du izena. Hasieran itsu dagoela dirudi; 
nahiz eta bere senarrak jipoitu eta oso txarto tratatu, beti barkatzen du, asko maite 
duelako. Amaieran, bere inguruan gertatzen dena onartu eta bere bizitza berriro hastea 
erabakitzen du. 

Pertsonaia sekundarioak, batik bat, hauek dira: 

 Sofiaren ahizpa da bere ahizparen eta haren senarraren arteko harremanean esku 
hartu eta haren koinatuak kalean zehar jarraitu eta jipoitu egiten duena. Kazetariarekin 
ezkutuan lotzen da, erasotzailearengandik beldur handia sentitzen duelako. 

 Istorioan zehar, Sofiaren aita nahiko garrantzitsua da,  haren adierazpenei esker 
kazetariak hainbat gauza jakiten dituelako Sofiari buruz eta senarrarekin duen 
harremanari buruz. Ahal duen guztia egiten saiatzen da, Sofia bere senarraren albotik 
aldentzeko. Honek ere beldurra sentitzen du eta bere alabarekin batera, ezkutuan 
geratzen dira kazetariarekin.  

 Idazkariari Sofiaren lankidea da eta lagun onak dira. Bera da Sofiari buruz 
kazetariari lehenengo aldiz hitz egiten diona. Familiarekin harremanetan jartzen du. 

 Erasotzailea notarioaren semea da eta Sofiaren senarra. Emakumea oso gaizki 
tratatzen du etxean, baina norbaitekin egotean, haren jarrera asko aldatzen da. Adibidez, 
egun batean Sofia logela batean uzten du atxilotuta, baina familia haren bila joatean, 
ezer pasatuko ez balitz bezala portatzen da. Beraz, esan dezakegu aurpegi bikoitza 
duela.  
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 Amaitzeko, psikologoa da Sofia eta senarraren harremana hobetzen saiatzen 
dena. Ahal duen guztia egiten du, baina Sofiari eskatzen zizkion gauzak, emakumeak 
betetzen ez dituenez, ezin izaten du aurrera jarraitu, ezta ezer konpondu.  

EGITURAKETA 

 Kapituluka dago egituratuta istorioa hau, linealki kontatuta, gertaerak bata 
bestearen ondoren gertatzen direlako. Hala ere,  zenbait atalei amaiera emateko, 
Sofiaren ezagunen eta familiaren adierazpenak agertzen dira, hauek istorioaren 
linealtasuna hausten dute( iraganean kontatuta), baina trama nagusia osatzeko balio dute 
eta argumentuaren garapena amaierara gidatzen lagunduko dute, horietan haien 
ikuspuntutik Sofiari benetan gertatutakoa azaltzen baita.  

BALIABIDEAK 

 Askotarikoak dira idazleak erabilitako baliabideak. Alde batetik, lehenengo 
pertsonan kontaturiko narratzailea dugu, hain zuzen ere, gure protagonista:  

Ez zen salaketarik izan; ez nuen artikulua baztertu; baina goiz 
hartan nork eraso ninduten jakite aldera…  

 Hala ere, adierazpeneetan narratzaileak lehenengo pertsonakoa izaten jarraitzen 
du, baina adierazpenaren arabera pertsonaia bat edo beste bat izango da.  

 Bestetik, erabilitako euskara arrunta da, irakurle orok erraz ulertzeko modukoa. 
Hala ere, pasarte batzuetan ingelesez idatzitako hitzak aurkitu ditzakegu, hizkuntza 
horretan idatzitzako kantuen tituluak alegia.  

    Gainera, zenbait baliabide estilistiko ere erabili ditu: metaforak adibidez, 
erasotzaileari erreferentzia egiteko 

Une hartan piztia sartu zen medikuarekin (...) Gura genuen 
tokian daukagu atuna, kosk egin dio amuari eta buztanka dabil.  

  
 Halaber, narrazio eran kontaturik dago, non deskribapenak eta ekintzak 
tartekatzen diren; baina pertsonaien arteko elkarrizketak eta barne-elkarrizketak ere 
aurkitu ditzakegu:       
   

— Zergatik pentsatzen duzu zeure buruaz bakarrik? Zergatik 
hartu behar dituzu arrisku hauek? 

Gabonak dira, urtarrila. Errege egunaren ostean elkar ezagutu 
dute notariotzan. Nobio egin dira. 
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IRITZIA 

 Aurrean dugun obraren titulua Zureak egin du da, argitalpen nahiko txukuna  eta 
landua duena. 

 Erritmoari dagokionez, nahiko geldoa da eta hasiera batean zeri buruz 
mintzatzen ari diren pertsonaiak zaila da jakitea. Horren ondorioz, hasiera batean 
istorioan sartzea nahiko konplikatua da. Aitzitik, liburua irakurtzen jarraituz gero, lehen 
izandako galderen erantzunak aurkituko ditugu eta eleberriak itxura nahiko dezentea eta 
ona hartuko du. 
  
 Jorraturiko gaia, emakumearen aurkako indarkeria, nahiko gai sakona da eta 
nobela honen gaiari buruzko beste pentsamolde hitz tekniko eta definizio ugari agertzen 
dira, indarkeria honi buruz zertxobait gehiago ulertzeko gaitasuna ematen dizkigunak. 
Horrela biktimaren eta erasotzailearen pentsamenduak ikasteko aukera ematen digu:  

Zeri buruz ari naizen uler dezazuen, tratu txar psikologikoak 
nahita egindako jokabide bat da, botere jarrera batetik. 
Helburua bestea gutxiestea da, kalte psikikoa eragitea, haren 
autoestimua eta konfiantza suntsitzea.  

 Pertsonaiak istorioa aurrera ateratzeko lagungarriak dira eta horietako batzuei 
esker Sofiaren istorioa misterio bat izatetik ezaguna izatera pasatuko da. Adibidez: 
neskaren familiaren, psikologoaren, abokatuaren eta erizainaren adierazpenei esker. 
Bestetik, ahaztu ezin daitekeen pertsonaia, eta istorioa aurrera ateratzen duen 
garrantzitsuena, gure protagonista da. Honek bideoa ikusiko ez balu, beste mota bateko 
eleberria irakurriko genuen. Hala ere, esan beharra dago, pertsonaiak nahiko sinpleak, 
ez landuak direla eta gehienetan zer motatako ekintzak egingo dituzten aurretik jakin 
dezakezu. 

 Hizkuntzari dagokionez, irakurtzeko erraza den arren, batzuetan zaila egiten da 
haria jarraitzea, pasarte batzuetan milaka gauza gertatzen direlako. Adibidez: nobelaren 
hasieran, bideoa bidali eta gero eta kotxearen gidaria gure protagonista bilatzen ari 
denean, hainbat izen agertzen dira. 

 Esan beharra dago, istorio honen atal hoberena azkena dela. Hor Sofiaren 
adierazpena irakurtzeko aukera dugu eta horrekin batera, biktimaren sentimenduak 
ezagutzeko bidea:  

Ezin entzun ditzakezue, baina ozenak dira oso. Minez betetako 
oihuak dira, oihu itoak. Malkoek, mukiek, odolek itotako oihuak 
nire gogoan. Ezin duzue nire negarra eraman, ezin duzue 
entzun. Burkoa aurpegiaren gainean ezartzen zidanean nola, 
horrela sentitzen naiz zuen aurrean, zertan berba egiten nabilen 
ulertuko ez duzuen beldur. 
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Dena den, badaude hainbeste pasarte nahiko txukunak direnak:  

Amak esaten zigun hodeiak, norakorik gabe hara eta hona 
ibiltzeaz nekatzen direnean, basoetara jaisten direla lasaitzera, 
eta orduan lainoa sortzen dela. Esaten zuen hodeiak pertsonak 
bezalakoak direla, eta batzuek lastaira gogorragoa edo 
bigunagoa nahiago dugun bezala, hodeiek ere halako edo 
holako arbolak aukeratzen dituztela. 

 Laburbilduz, eleberri honetan jorraturiko gaia interes handikoa da eta biktima 
eta erasotzaileren ikuspuntuak ezagutzeko aukera ematen digu, baita zer nolako faktore 
akdauden erasotzaile bilakatzeko. 
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