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KATIXA	AGIRRE 
 Ka*xa	 Agirre	 Miguélez	 1981ean	
Gasteizen	 (Araba)	 jaiotako	 euskal	
idaz lea	 da .	 Tx ik i ta*k	 i zan	 da	
irakurzalea	 eta,	 modu	 naturalean,	
irakurtzen	 zuen	 bezala	 idazten	 hasi	
zen.	 Literatura	 inguruko	 zaletasun	
horrek	 bultzatu	 zuen	 Ikusentzunezko	
Komunikazioan	doktoratzera,	urteetan	
Kazetaritza	 ikasteko	 asmoa	 izan	 zuen	
arren,	 azkenean	 gehiago	 erakarri	
zuelako	 zinema	 eta	 telebistarako	
idazteko	ideiak,	nahiz	eta	gidoilari	moduan	apenas	lanik	egin	duen.	EHUko	irakasle	da	
egun,	 eta	 literatura	 idazte*k	 bizitzea	 gustatuko	 litzaiokeen	 arren,	 oso	 gustura	 dabil	
ikerketa	 eta	 irakasle	 lanetan.	 Atzerriko	 hainbat	 unibertsitatetan	 ibili	 da	 ikerlari	 gisa	
baina	egun	Bilbon	bizi	da. 

 2007an	 argitaratu	 zuen	 bere	 lehen	 liburua,	 Sua	 falta	 zaigu,	 narrazio	 laburrekin	
osatua.	Zutabegile	gisa	kolaboratu	izan	du	Diario	de	No*cias	de	Alava,	Deia,	Aizu!	eta	
Argian.		

	 2003an	 Ernes6na	 de	 Champourcín	 poesia	 saria	 irabazi	 zuen,	 eta	 2005ean	
Emakumeak	 Kontari	 ipuin-lehiaketa.	 2007an	 Igartza	 Saria	 jaso	 zuen,	 hasiera	 batean	
Etxe6k	 irten	 gabe	 *tuluko	 izango	 zuen	 ipuin-liburuarekin;	 emaitza	 2009ko	 otsailean	
argitaratu	 zuen,	baina	Habitat	 izenburuarekin.	Horrez	gain,	umeentzako	hainbat	obra	
ere	idatzi	ditu:	Paularen	seigarren	atzamarra,	Ez	naiz	sirena	bat,	eta	zer?	eta	Patzikuren	
problemak.	2010ean	Amaia	Lapitz	abenturazalearen	istorioak	kontatzen	dituen	nobela	
sorta	 idazteari	 ekin	 zion,	 protagonistaren	 izena	 izenburu	 zuela.	 Azkenik,	 2015ean	 lan	
honetan	 aztertuko	 dugun	 obra	 argitaratu	 zuen,	 bere	 lehen	 eleberria:	 Atertu	 arte	
itxaron. 

SARRERA 

 Eleberri	 hau	 Road	 Movie	 antzeko	 bat	 da	 Euskal	 Herrian	 barrena.	 Uliak	 bere	
sorterria	 erakutsi	 nahi	 dio	 bere	 senar	 Gustavori;	 horretarako,	 ibilbide	 lasai	 bat	
prestatzen	dute,	udan,	BMW	erosi	berrian.	Pertsonaiek	Lekei*oko	hondartzak,	Arabako	
bailarak,	 Bilboko	 kokteleriak,	 Baztango	 baserriak	 eta	 beste	 zenbait	 txoko	 bisitatuko	
dituzte.	Baina	dena	ez	da	uste	bezain	 lasaia	 izango,	aurre*k	ezaguna	zitzaien	kazetari	
baten	agerpenak	bidaia	aztoratuko	die.	Gainera,	biek	dituzte	barruan	gordeta	aitortu	
gabeko	 sekretuak.	 Bidaiaz	 gain,	 zenbait	 istoria	 kontatzen	 dira:	 1976ko	 martxoko	
Gasteizko	 borrokak,	 Benjamin	 Briaen	 konpositore	 ingelesa	 agertuko	 da…	 Trebezia	
handiz	elkartu	ditu	Ka*xa	Agirrek	eleberri	honetako	hari	mataza	ezberdinak.	 
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ATERTU	ARTE	ITXARON	

● 	KOKAPENA	

 Aurre*k	 esan	 bezala,	 2015ean	 argitaratuko	 eleberria	 da	 Atertu	 arte	 itxaron.	
Egungo	 egoera	 arrunt	 bat	 du	 ardatz:	 Madrilen	 bizi	 den	 bikote	 batek	 Euskal	 Herriko	
hainbat	herrita*k	autoz	egindako	bidaia.	Pertsonaia	nagusiak	bikotea	dira:	Ulia	mezzo-
sopranoa,	 	 emakumea,	bikoteari	 bere	 sorterria	erakusteko	asmoz	ekiten	dio	bidaiari;	
eta	Gustavo,	gizona,	Avilakoa	da	eta	bere	BMW	berrian	egiten	dute	bidaia.	

● 	GAIA	

 Narrazio	honek	egunerokoan	ditugun	harreman	eta	*rabirei	buruz	dihardu	eta	era	
berean	 euskal	 gizartean	 dauden	 arazoak	 azaleratzen	 ditu	 road	 movie	 baten	 bidez.	
Gizartean	 ditugun	 harremanak	 eta	 *rabirak	 dira	 gai	 nagusiak,	 baina	 badaude	 beste	
batzuk:	bikote	harremanak,	sekretuak,	gatazka	poli*koa…		

	 Idazleak	 Euskal	 Herriari	 buruz	 hitz	 egin	 nahi	 zuen.	 Horretarako	 bikote	 bat	 auto	
batean	 leku	 bate*k	 bestera	 ibiltzen	 erabiltzen	 du.	 Gainera,	 bikote	 honi	 ez	 zaio	 ezer	
materialik	 falta,	 baina	 Agirrek	 bikote	 honekin	 erakutsi	 nahi	 zuena	 da	 harremanetan	
egoten	diren	pitzadurak.		

● 	ARGUMENTUA	

 Atertu	arte	itxaron	Road	Movie	antzeko	bat	da	Euskal	Herrian	barrena.	Uliak	bere	
sorterria	erakutsi	nahi	dio	bikotekideari.	Horretarako,	Euskal	Herrian	zehar	ibilbide	lasai	
bat	 prestatzea	 erabakitzen	 dute.	 Udako	 oporrak	 baliatuz,	 bigarren	 mailako	
errepideetan	 zehar,	 Gustavoren	 BMW	 berrian.	 Emakumearentzat	 bidaia	 honek	
jaioterrira	 bueltatzea	 inplikatzen	 duen	 bitartean,	 gizonarentzat,	 basa*ak	 izan	 ziren	
gizaki	 horien	 lurraldean	 zehar	 egindako	 turismo-txangoa,	 gastronomia-	 eta	 historia-
bidaia	izango	da.	Hala	ere,	dena	ez	da	espero	bezain	lasaia	izango.	BMW	berria	 ia	goi	
mailako	 bikote	 baten	 errepide	 bidaia	 dela	 adierazten	 du.	 Ka*xa	 Agirreren	 asmoa,	
Euskal	 Herriari	 buruz	 hitz	 egiteaz	 gain,	 ezer	 materialik	 falta	 ez	 zaion	 bikotearen	
harremanaren	 pitzadurak	 erakustea	 ere	 bada.	 Biek	 dituzte	 aitortu	 gabeko	 sekretuak,	
eta	 bidean	 topaturiko	 ezagunen	 batek	 ekaitza	 iragartzen	 du	 bikotearen	 harmonian,	
zeruko	laino	beltzen	antzera. 
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● ISTORIOA	

 Hiru	hari	daude	nobelan.	Istorioaren	hari	nagusia	bikote	bat	da,	Ulia	eta	Gustavo,	
aspaldi	 elkarrekin	daudenak.	Madrilen	bizi	 dira,	 nahiz	 eta	neska	euskalduna	 izan	eta,	
uda	 batean,	 kotxez	 Euskal	 Herrira	 joatea	 bururatzen	 zaie,	 honen	 sorterria	 sakonki	
ezagutzeko.	 

 Aldi	 berean,	 Uliak	 gogora	 ekartzen	 du	 bere	 gurasoen	 istorioa,	 Trantsizio	 garaira	
eramaten	 gaituena:	 Gasteizko	 martxoaren	 3ko	 is*luak;	 euskal	 gatazkarekin	 lotura	
zuzenagoa	duen	haria	da	hori.	 

 Azkenik,	badago	hirugarren	hari	bat,	urrunen	geratzen	dena:	protagonistak	tesi	bat	
egiten	 ari	 da	 Benjamin	 Briaen	 konpositorearen	 inguruan.	 Horri	 esker,	 gizon	 horren	
bizitzako	hainbat	pasarte	ezagutzen	ditugu,	batez	ere	bere	gaztarokoak:	nola	bizi	 izan	
zuen	II.	Mundu	Gerra,	Gerra	Zibila,	etab. 

 Gustavo	 eta	 Uliaren	 arteko	 harremana,	 bidaiak	 aurrera	 egin	 ahala	 gorabeherez	
beteta	 dago.	 Uliak,	 istorioko	 narratzaileak,	 hainbat	 gauza	 ezkutatu	 dizkio	 Gustavori,	
hark	 jakinez	 gero	 bien	 arteko	 harremanaren	 amaiera	 ekar	 lezaketenak.	 Baina	 izaera	
ezberdintasunak	–Gustavok	garatu	berri	duen	eta	behin	ere	onartuko	ez	duen	autoak	
gidatzeko	“gizonezko”	pasioa,	Uliaren	komentario	ironikoak	eragingo	ditu–	eta	okerreko	
hautuak	 –Uliak	 aitortu	 ezineko	 sekretuak–	 alde	 batera	 utzita,	 bada	 beste	 kontu	 bat	
bien	 arteko	 komunikazioa	 eta	 bata	 bestea	 ulertzea	 eragotzi	 ez	 bada	 zaildu	 egiten	
duena:	jatorriak. 

● 	PERTSONAIAK	

 Istorioan	hainbat	pertsonaia	agertuko	dira,	baina	bi	dira	nagusiak: 

● Ulia	emakume	euskalduna	da,	gasteiztarra	hain	zuzen.	 Izan	ere,	Madrilen	bizi	
da	 bere	 mu*l-lagunarekin	 eta	 unibertsitatean	 dabil	 doktoretza	 lana	 egiten.	
Bikoteari	bere	sorterria	erakusteko	dituen	gogoak	direla	eta,	uda	batean	Euskal	
Herrian	barrena	auto	bidaia	bat	egitea	erabaki	dute.	

● Gustavo	 gizon	 gaztelarra	 da,	 baina	 Madrilen	 bizi	 da	 Uliarekin	 batera	 eta	
unibertsitatean	 dabil	 irakasle	 lanetan.	 Familia*k	 datorkio	 goi	mailako	 klasea,	
pijoa	da	eta	pijoen	gustuak	ditu,	gustu	gares*ak	(BMW	berria,	esaterako).	

 Bigarren	mailako	zenbait	pertsonaia	ere	agertzen	dira: 

● Sara,	 bikoteak	 bidaian	 topatzen	 duen	 kazetari	 erdi	 britaniarra,	 Gustavoren	
sekretu	handiaren	parte	da	eta	istorioaren	garapenean	eragina	du.	

● Jota	 (Or1z	 de	 Zarate)	 deitzen	 dute	 Uliaren	 aita.	 Uliak	 Gustavori	 ezkutatzen	
dion	sekretua	da,	aita	ETAkidea	izateaga*k	kartzelan	dagoela.		

● Mariluz	du	izena	Uliaren	amak.	Jota	mu*l-lagun	zuela	geratu	zen	haurdun,	eta	
oraindik	dago	berarekin	maiteminduta.	
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● Joseba	du	izena	Mariluzekin	ezkondu	zen	gizona,	Uliaren	aitaordea.	

● Benjamin	Bi=er	musikaria	agertzen	da	nobelan,	neska	protagonista	doktoretza	
tesia	bere	jarrera	pazifistaren	inguruan	egiten	ari	dela	aitzaki	izanik.	

● EGITURAKETA	

 Autoreak	erabiltzen	duen	egitura	ez	da	lineala,	hau	da,	ez	du	ordena	kronologiko	
bat	jarraitzen,	flash-backa	erabiltzen	baitu	etengabe.	 

 Kontaketa	 kapituluka	 banaturik	 dago,	 66	 kapitulutan	 hain	 zuzen,	 eta	 hiru	 hari	
narra*bo	daudela	ematen	du.	Hasiera	batean,	Euskal	Herrian	zehar	bidaia	egiten	duen	
bikotearengan	 zentratzen	 da	 istorioa;	 ondoren,	 Benjamin	 Briaen	 izeneko	 musikari	
ingelesa	 ardatz	 duen	 kontakizunean;	 eta,	 hirugarrena,	 trantsizio	 poli*koaren	
hasieretara	bidaltzen	gaituen	istorioa.	 

 Hiru	 hari	 narra*bo	 horiek	 hasieran	 elkarren	 artean	 erlaziorik	 izango	 ez	 balute	
bezala	 aurkezten	 dira,	 baina	 berehala	 hasiko	 dira	 sortzen	 horien	 arteko	 harremanak,	
istorio	bakarra	osatuko	duten	arte. 

● BALIABIDEAK	

 Idazleak	 hainbat	 baliabide	 desberdin	 erabili	 ditu,	 teknika	 aniztasuna	 eta	
aberastasuna	 ere	 badaudela	 erakutsiz.	 Lehenik	 eta	 behin,	 pertsonaien	 eta	 lekuetako	
deskribapenak	erabili	ditu:	

Gabriel	 Deustuko	 Unibertsitateko	 Zuzenbide	 irakaslea	 da.	 Bilbora	
etorriko	 ginela	 esan	 genionean,	 ”ederto,	 eta	 zein	 hoteletan	 geratuko	
zarete?”	galdetu	zigun.	Egia	da	bi	ume	txiki	dituela	eta	bizitza	konplikatu	
samarra,	 maite	 ez	 duen	 emakume	 baten	 alboan	 (hala	 diozu	 zuk	
behintzat),	 baina	 Abandoko	 pisua	 esaten	 duen	 bezain	 handia	 baldin	
bada,ez	dut	ulertzen	zerga6k	ez	gaituen	bertan	hartu.	 

 Deskribapen	horiek	fisikoki	nolakoa	den	eta	bere	izaera	deskribatzen	ditu.	Gainera,	
modu	subjek*bo	batean	dago	eginda,	hau	da,	 lehenengo	pertsona	erabiltzen	duenez,	
protagonisten	aho*k	edo	pentsamendueta*k	irakur	dezakegu.	 

 Elkarrizketak	ere	erabiltzen	ditu: 

—Zure	neskak	ajea	zuen,	horrega6k	egin	dugu	kotxez.	Gezurtero	
halakoa.		
—Makaltxo	dabil	azken	bolada	honetan,	hiru	zerbezak	jota	uzten	dute. 

 Eta,	 horrela,	 erraz	 antzematen	 dugu	 nolako	 harremanak	 dituzten	 beste	
pertsonaiekin.	 

 Azkenik,	 lexiko	 sinplea	 erabiltzen	 du,	 hau	 da,	 edonork	 irakurrita	 ulertuko	 lukeen	
lexikoa	erabiltzen	du.	Liburua	tradizionalki	dago	banatuta,	hau	da,	pasarte	txandaketa	
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erabiltzen	 du.	 Obran	 hainbat	 testu	 za*	 desberdin	 erabiltzen	 ditu	 eta	 hizkuntza	
desberdinetan	idatziak	daude	(euskaraz,	ingelesez	eta	gaztelaniaz);	egunkari	ar*kuluak,	
kantak...	(88.	or,	139.	or…)	erabiltzen	ditu: 

Lluvia,	gritos	y	rémoras	del	pasado 
Por	Sarah	G.	Blagrove 

Hay	 un	 Bilbao	 para	 los	 turistas	 y	 un	 Bilbao	más	 oscuro.	 Un	 Bilbao	 de	
Guggenheims	 y	 otro	 de	 andares	 torvos	 y	miradas	 desafiantes.	Nuestra	
enviada	 especial	 Sarah	 G.	 Blagrove	 se	 infiltra	 en	 una	 masiva	
manifestación	de	apoyo	a	presos	etarras. 

A	las	siete	de	la	tarde,	cuando	 	ya	los	turistas	 	extranjeros	comienzan	a	
buscar	un	bar	de	pintxos	o	un	restaurante	para,	atendiendo	a	sus	propios	
horarios,	 degustar	 una	 suculenta	 cena,	 una	 masa	 humana	 y	 de	
semblante	 serio,	 una	 masa	 local	 y	 amenazante,	 hace	 piña	 en	 las	
inmediaciones	del	coqueto	Parque	de	Doña	Casilda		(88) 

 Eleberriak	erreferentzia	asko	ditu:	literatura,	historiako	gaiak	(nazioartekoak	nahiz	
gertukoak),	musika,	zinemako	pelikulak,	opera... 

IRITZIA 

 Nobela	 irakurri	eta	behar	bezala	aztertu	ondoren,	ezin	daiteke	esan	irakurterraza	
denik.	 Egitura	 konplexua	 du,	 horren	 eduki	 handiko	 esaldi	 laburrek	 irakurtzera	 oso	
ohituta	 ez	 dagoen	 pertsona	 batentzat	 ez	 dira	 errazak.	 Baina	 eleberri	 honen	 bidez,	
ezaguna	 den	 Ka*xa	 Agirreren	 narrazio	 laburrak	 idazteko	 trebetasunaz	 gain,	
helduentzako	 nobelak	 ere	 idazteko	 gai	 dela	 erakutsi	 digu.	 Nobela	 konplexu	 bat	 utzi	
digu,	hausnarketarako	bultzada	ere	izan	daitekeena.	 

 Diskurtsoak	 trebeki	 uztartzen	 ditu	 bi	 pertsonaien	 arteko	 kutsu	 intelektualeko	
elkarrizketekin	eta	neskaren	bakarrizketa	luzea	osatzen	duten	gogoeta	interesgarriekin.	
Bidaiaren	 kronologia	 errespetatuz	 kontatzen	 den	 arren,	 Uliaren	 gogoak	 denboran	
atzera	 egiten	 du	 jauzi,	 hura	 behin	 eta	 berriro	 etenez.	 Baliabide	 zinematografikoak	
erabiltzen	ditu,	of	course.	Egitura	za*katuak	oroitzapen	bate*k	bestera	saltoka	dabilen	
narrazioa	uzten	du	agerian.	Nobela	saltoka	doa	denboran.	 

 Jorratzen	 diren	 istorioen	 artean,	 gehien	 errepikatzen	 den	 gaia	 Euskal	 Herria	 da.	
Hemengo	paisaia,	txoko	enblema*ko,	gastronomia	eta	ohitureta*k	alde	egiteko	eginda	
dagoela	ematen	du.	Nabaria	da	idazlea	arabarra	dela,	bidaian	zehar,	askotan	aipatzen	
bai*tu	Araba	eta	bertako	herriak,	Gasteiz,	esaterako.	Bertako	tokien	deskribapenak	oso	
zehatzak	dira	 eta	une	historikoekin	 lotzen	ditu,	 adibidez	Martxoaren	3ko	 gertakariak.	
Bilbo	adibidez,	manifestazioekin	lotzen	du,	poli*karekin.	Autoreak	gure	herriaren	lotsak	
eta	harro	egoteko	arrazoiak	neurri	berean	aurkeztu	nahi	izan	ditu,	topikoeta*k	ihesi.	 
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Tira,	gure	istorioan	bonbak	daude,	eta	hildakoak.	Horrek	egiten	du	agian	
diferente.	 Komedia	 erroman6koeta6k	 diferente,	 esan	 nahi	 dut,	 ez	
munduan	 barrena	 suertatuko	 diren	 hamaika	 maitasun	 istorioeta6k	
diferente.		

	 Momentu	 askotan,	 gai	 poli*koetan	 barneratzen	 da.	 Euskal	 gatazkaren	 pasarte	
batzuk	 kontatzen	 ditu:	 borroka	 armatua,	 manifestazioak	 deskribatzen	 ditu…	 Baina	
inondik	 inora	ez	da	“bus*tzen”,	ez	du	agerian	uzten	zein	den	bere	 ideologia.	Aurre*k	
esan	bezala,	oso	ondo	deskribatzen	ditu	une	horiek,	baina	ez	dago	beste	zantzurik.	Su	
etene*k,	 euskal	 idazleak	 gai	 honi	 buruz	 idazten	 hasi	 dira,	 baina	 be*	 ere,	 kontu	
handiarekin.	Eta	oraindik	asko	falta	zaigu	gai	honi	buruz	behar	den	bezala	hitz	egiteko.	 

 Pertsonaien	gatazken	barruko	eta	kanpoko	begiradak	emango	zaizkigu.	Batzuetan	
bikotea,	 besteetan	 aberria.	 Aurrera	 eta	 atzera	 egiten	 du	 pertsonaiekin:	 gazteak	 ziren	
garaia,	orain,	nerabezaroa….	Belaunaldi,	sexu	edo	genero	bizipen,	lanbide	eta	zaletasun	
desberdinak	dituztenak	agertzen	zaizkigu.	Adibidez,	Sarah	kazetaria	 (Beldurra	ematen	
didate	 tabernetan	 bakarrik	 edaten	 duten	 emakumeek),	 Joseba	 aitaordea	 (Ez	 nago	
ohituta	beren	bihotza	parez	pare	zabaltzen	duten	gizonekin),	edo	Benjamin	Briaen	eta	
Peter	Pears	musikari	bakezale	eta	gay-ak. 

 Ezkutaketa	 eta	 sekretuen	 joko	 bikoitza	 nobelan	 ageri	 da:	 erritmo	 eta	 intrigari	
eusteko	baliabide	emankorra	da,	irakurlea	orrialdera	kateatzekoa.	Baina	batzuetan	joko	
bikoitz	honek	irakurketa	zailago	egiten	du.	Era	berean,	narratzailearen	ahots	ironikoak	
rnasa	 ematen	 dio	 narrazioari	 eta	 larregizko	 drama*smo*k	 urruntzen	 du.	 Hau	 da,	
gordinak	 eta	mingarriak	 diren	pasarte	 batzuetan	pertsonaien	 azalean	 sartzea	 kostatu	
egiten	dela	narratzaileak	ezartzen	duen	distantzia. 

 Irakurketa	bizia	eskaintzen	du	nobelak,	pasarte	ederrak	ere	bai	(Benjamin	Briaen-
enak,	 bikote	 harremanaren	 kontakizuna	 eta	 gorabeherak),	 baina	 marrazten	 diren	
gatazka	 potoloek	 pertsonaiengan	 eragindako	 gatazketan	 ez	 du	 hainbeste	 sakondu.	
Batzuetan	dudak	geratzen	zaizkigu	nola	konponduko	diren.	 

 Ka*xa	Agirreren	aurreko	lanekin	alderatuta,	nabaria	da	bere	espezialitatea	istorio	
laburrak	 direla,	 eta	 oraingoan	 nobelarako	 jauzia	 ez	 dela	 hain	 erraza	 izan.	 Nobela	
korapilatsua	da	 irakurtzeko	orduan.	Denboran,	aurrera	eta	atzera	egiten	du	etengabe.		
Batzuetan	 erabiltzen	 dituen	 deskribapenak	 oso	 luzeak	 dira,	 agian	 datu	 gehiegi	
erabiltzen	ditu	eta	nobela	astun	bihurtzen	da	une	batzuetan.	 
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