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Fernando Morillo
Fernando Morillo Azpeitian jaio
zen 1974an. Idazle euskalduna da, eta
orain arte pila bat liburu kaleratu ditu.
Abenturazko eta amodiozko istorioak
maite ditu gehienbat. Leku
ezezagunetan eta mendian idaztea
gustatzen zaio bereziki, isiltasuna eta
hainbat oihartzunak entzuten.
Fisika eta Filosofia ikasi zituen,
baina berak benetan egin nahi zuena idaztea zen. 1999. urtean, Donostia Hiria saria
irabazi zuen Gudaoste ametsak ipuinarekin. Handik aurrera, liburu eta sari aipagarri
irabazi zituen, besteak beste:
● Izar-malkoak (2002, Aizkorri). 2003an, Haur eta Gazte Literaturako
Euskadi Sariaren irabazle.
● Leonardoren hegoak (2008, Ibaizabal). 2009an, Haur eta Gazte
Literaturako Euskadi Sariko finalista.
● Bilbo samurai (2010, Txalaparta)
● Abbadiaren sekretua (2012, Gaumin)
● Hiru istripu eta bi amodio (2013, Gaumin). 2014an, Juul Sarietako bat
irabazi zuen.
● Pasio krimena (2013, Gaumin)
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Sarrera
Abbadiaren sekretua Fernando Morillo idazle euskaldunaren nobela bat da.
2012an kaleratu zen eta hiru edizio daude jadanik, beraz, gaur eguneko obra bat
dela esan dezakegu, orain dela hiru urteko baita. Nobela honek ehun eta hamalau
orrialde ditu berrogei eta hamabi kapitulutan banatuta, baina bost atal nagusi dituela
esan daiteke.
Abbadia inguruan gertatzen den abentura beterizko istorio bat da. Alar eta
Kaiet anaiak, beraien aitona-amonak eta Nikole beraien laguna dira pertsonaia
nagusiak eta Abbadiako gaztelua zaindu behar dute, baina hainbat gertaeraren
ondorioz ez zaie lan erraza egiten eta abentura mordoa izango dituzte zaindu
nahian.

Abbadiaren sekretua
● Kokapena
Abbadiaren sekretua Abbadia inguruan kokatzen dela esan dezakegu,
Hendaian, baina, beste hainbat herri ere aipatu behar dira, besteak beste, Donibane
Lohizune, Biarritz, Hondarribia… Gertaera edo abentura guztiak Abbadia inguruan
gertatzen dira; beraz, esan daiteke bertan bakarrik gertatzen dela.
Denborari dagokionez, istorioa gaur egun gertatzen dela hautematen da
hainbat gertaera edo aparaturen bidez, tranpa oso sofistikatuak erabiltzen direlako
eta baita suzko arma ere.
Pertsonaia aipagarrienak Alar eta Kaiet anaiak, beraien aitona-amonak eta
Nikole dira beraiek gauzatzen dituztelako ia gertaera guztiak.
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● Gaia
Misterioei buruzko obra da. Nobela honetakoak Antton Abbadia, Abbadiaren
Eremua eta horren inguruan garatzen dira. Abentura asko gertatzen dira oztopoak
gainditzen saiatzen direnak, eta abentura horietan adiskidetasuna eta euskara asko
sustatzen dira.

● Argumentua
Hendaiako abbadia batean gertatzen den istorioa kontatzen digu. Kaiet eta
Alar, beraien aitona-amonekin eta Nikole izeneko lagun batekin, Antton Abbadia bizi
izan zen gaztelura joaten dira zenbait gertakizun arraro gauzatu ondoren misterioa
argitzeko. Han, bosteko taldea bitan banatu eta sekulako desafioei eta misterioei
aurre egin behar dute handik sano irteteko.
Zenbait desafio eta misterio argitu ostean, joko horren guztiaren atzean
zeuden buruak harrapatu eta poliziaren bidez atxilotu zituzten.

● Istorioa
Kaiet eta Alar, Hendaian bizi zirenak, asteburu normal bat euren aitonaamonekin pasatzen ari ziren. Haien gurasoak bidaia bat egiten zeuden, eta bi anaiak
euren aitona gaixoaren kargu zeuden. Ostiral horretan, Abbadiaren eremuan oso
gauza arraroak gertatzen hasi ziren, eta amona Rebeka misterioa argitzera abiatu
zen. Amona Rebeka eta aitona Daniel, bilobei beti Anton Abbadiaren eta bere
bizitzaren inguruan istorio mordoa kontatzen zieten. Asko miresten zuten Antton
Abbadia eta berak egindako lorpenak.
Rebeka, momenturako apropos jantzita, Abbadiaren eremuarekin eta hango
gaztelu sekretuarekin zuen loturengatik, arduratsu sentitzen zen eta Alarri kontatu
ostean, misterioa argitzera abiatu zen. Hurrengo goizean, amona ez zela bueltatu
ikusita, Kaiet, aitona eta Alar, Abbadiara abiatu ziren amonaren bila.
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Hara heltzean, sekulako iskanbila ikusi zuten, anbulantziak eta jendarmeak
leku guztietatik zeuden. Asko urduritu ziren, baina pasatzea debekatuta zegoenez
beste sarrera bat bilatzeari ekin zioten. Urduritasuna zela eta, Kaiet, Alar eta
aitonarengandik banatu zen. Alar eta aitona, tranpa zulo sakon batera erori ziren,
karraju txiki bat zuena irtenbide moduan. Zorionez, Kaiet Nikolerekin topo egin zuen
eta biok batera familiako beste kide guztiak bilatzera ekin zioten. Amildegi batean,
itsasoan... Amona ikusi zuten txalupa bat gidatzen, bera bakarrik. Amonak beraiek
txalupan sartu eta lehorreraino eraman zituen.
Pixkanaka-pixkanaka, Abbadian norbaitek liberatutako lehoi gosetia
despistatzen, gordeleku batetik bestera igarotzen, gaztelura heldu ziren. Amona
Rebekak, duela urte asko aitona eta beste bi kideekin, Fatima, bere arreba eta
Publio, Fatimaz maiteminduta zegoena, Abbadiaren eremua eta gaztelua
defendatzeko hitza eman zuten. Gauza asko zaildu zen eta lan hori egiteari utzi
zioten baina, zoritxarrez, Fatima ez zegoen batere ados. Asko haserretu zen Daniel
eta Rebekarekin eta ihes egin zuen arrastorik utzi gabe Publiorekin. Gainera, Fatima
aitona Danielekin maiteminduta zegoen eta horrek Fatimak Rebekaren kontra
sentitzen zuen gorrotoa areagotzen zuen. Horren ondorioz, amona Rebekak uste
zuen Fatima horren guztiaren atzean zegoela.
Bitartean, Alar eta aitona gaixoa, karrajuen artean, sekulako frogak eta
misterio izugarri zailak argitzeko lana zuten. Denetariko momentuei aurre egin behar
izan zieten, itotzeko zorian egon ziren, pozoitzeko zorian, erretzeko zorian, baina
urte askotan zehar aitona-amonek Antton Abbadiaren istorioetako gertakizunak
kontatzeari esker, Danielen eta batez ere Alarren laguntzaz, jolas horretatik bizirik
ateratzea lortu zuten.
Gazteluan, Nikole, amona eta Kaiet, nahiz eta ezkutuan sartu izan nahi,
Publio eta Fatima maltzurrarekin topo egin zuten. Gazteluko gela batean zeuden,
irtenbiderik gabe, Fatimaren menpean, baina bat-batean, Alar agertu zen, proba
guztiak gainditu ondoren. Soka batzuekin Fatima lotu zuten lehenengo eta gero
Publio.
Alarrek salbatu zituen! Minutu batzuk geroago, jendarmeak agertu ziren, bi
gaizkileak harrapatu eta kartzelara eraman zituzten azkenean. Eta lehoia metalezko
kaiola batean eraman zuten.
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● Egituraketa
Nobela hau kapitulutan banatuta dago, hain zuzen ere, berrogei eta hamabi
kapitulu laburretan. Istorioan, zenbait argazki paisaia eta erretratu daude. Gainera,
gehiengoetan elkarrizketak daude.

Kontaketa lineala da. Istorioa guztia jarraia da beti gertatzen delako gertaera
bat beste baten jarraian eta ez doalako orainalditik iraganera. Baina, narratzailea ez
da beti berdina, aldatu egiten da, eta horrekin ikuspuntuak ere.

● Pertsonaiak
Eleberri Honen protagonista Alar dela esan dezakegu bera kontatzen duelako
istorio oso baina beste pertsonai nagusi batzuk ere badaude, besteak beste: Kaiet,
Daniel, Rebeka, Nikole, Fatima eta Publio.
Alar. Hendaian bere familiarekin bizi den mutiko gaztea da eta Kaiet du anai
nagusia. Izarrak maite dituen ameslari oia da. Antton Abbadia du izarzale kuttunena.
Beraren antzekoa da, asko maite ditu abenturak eta igarkizunak eta oso jakintsua
da, baina, Anttonek ez bezala ez du bidaiarik egin eta ez du munduaren ezagutzarik.
Kaiet. Alarren anai nagusia da. Oso abenturazalea eta ausarta da, gainera
surfa gustuko du. Kaietek ez ditu gauzak birritan pentsatzen, burura datorkion
lehenengoa egiten du eta batzuetan okertu egiten da eta bere lasaitasun eza
ordaindu behar izaten du noizean behin.
Aitona Daniel. Kaieten eta Alarren aitona da. Oso gaixoa dagoen adineko
pertsona bat da, hala ere, oso buru ikusgarria du, billar bola baten moduko
burugaina du, baina bi patilla luze eta ditu. Ezagutzen ez dutenek titiriteroa dela uste
dute.
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Amona Rebeka. Alarren eta Kaieten amona da. Aitona Danailen gainean
egoten zen beti, bera zaintzen zerbait gertatuko zaion beldurrez. Rebekak bizitzan
gauza gogorrak jasan zituen eta horrek, bihotza harri baten modukoa bilakatu zion.
Ez zen ezeren edo inoren beldur.
Nikole. Kaieten lagun mina da, eta baita bere lagun bakarra ere. Nikole
nahiko lotsatia eta gutxi soziala da. Neska arraroa da baina ezagutu ezkero harrituta
geratzen zara zer egingo lukeen lagun bategatik.
Fatima. Amona Rebekaren ahizpa nagusia da. Emakume handia da, zabala
eta altua. Ile luzeak ditu, baina gorantz jarrita eta gorri ilunez tindatuak. Buruan triku
bat daramala dirudi eta aurpegia makillajez betea dauka, hau da; txorimalo edo
zirkuko pailazo baten antza du, hala ere oso pertsona maltzurra da. Pertsonak
bahitu eta hil ditu izua eragiteko.
Publio. Fatimaren du emazte, baina Fatimak bizitza osoa zehar gezurra esan
dio ez duelako maite, berak benetan maite zuen pertsona Daniel zelako. Txotxongilo
baten antzera ibili da bizitza osoan Fatimaren atzetik maitasunaz harrapatuta.

● Baliabideak
Obra honetan istorioa gertatzen den heinean narratzailea ere aldatzen da.
Narratzaileak pertsonaiak dira, beraz, ikusten duten eta beraiek dakitena soilik
kontatzen digute.
Deskribapenak eta elkarrizketak ugariak dira nobela osoan zehar. Kontatzeko
estiloa oso aproposa da, eta horrek asko errazten du irakurtzea, askoz ere
dibertigarriagoa delako eta arineketan irakurtzen delako. Esamoldeak ugari dira, eta
baita igarkizunak ere. Azken hau liburu honen oinarrietako bat da, denbora ugari
ematen dutelako hauek argitzen.
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Iritzia
Eleberria oso entretenigarria eta itsaskorra da, Morillok erabiltzen dituen gaiak
(adiskidetasuna, misterioa...) oso interesgarriak dira gazteentzako, horregatik
aukeratu zituen, gazteentzako liburu bat egin nahi zuelako; baina, gainera, buruari
ematea edo gogoetatzea gustuko baduzu askoz interesgarriagoa da ez dakizulako
zer gertatuko den ondoren, hau da, ez dela beste eleberri batzuen modukoa, non
argi ikusten den zer gertatuko den eta horrek irakurtzen jarraitzera bultzatzen zaitu;
gainera, gertaerak Abbadian gertatzen direnez eta etxetik nolabait gertu dagoenez
edo lekua ezagutzen duzunez interes handiagorekin irakurtzen duzu.
Aspergarriagoa edo errepikakorra den tarte baten, bat batean interesgarri
bihurtzen da, istorioan bertan aitonak esaten duelako ez dela esperantza galdu
behar hoberena iristear dagoela edo segituan amaituko delako eta pentsatzen duzu
“baina nola demontre zegoen nik nengoen berdina pentsatzen?”. Horrek adierazten
du idazleak zer nolako talentua duen.
Hizkuntzaren aldetik, oso ondo ulertzen da eta ez da batere astuna ez
dituelako hitz arraroak erabiltzen, gainera Alar da narratzailea eta gaztea denez,
ederto ulertzen zaio. Kaiet, Nikole eta hirurek hizketan daudenean are errazagoa da
ulertzea hizkera arruntagoa erabiltzen dutelako, hau da, gure hizkera berdina
erabiltzen dutelako, horregatik oso identifikatuta sentiarazten zaitu.

Bibliografia eta webgrafia
Abbadiaren sekretua, Fernando Morillo, Gaumin
http://eu.wikipedia.org/wiki/Fernando_Morillo
http://gaztea.euskonews.com/0530zbk/gaia53004.html
http://www.hiztegia.net/orokorra.php
atalak.eus
http://xuxen.eus/

"8

