
  

Olate Ortíz de Luna Basterretxea  
Shaula Gaminde Blasko 

Aixerrota BHI, 15-16 



  

AURKIBIDEA 

Lander Garro …………..…………………………………………  3 

Sarrera …………………………………………………….….…..  3 

 Gerra txikia .……..………..…………………………..…………  3 

  

● Kokapena ………………………………………………..  3 

● Gaia ………………………………………………………  3 

● Argumentua …………………………………..…………  3 

● Istorioa ……………………………………………………  4 

● Egituraketa ………………….………..…………………  6 

● Pertsonaiak ………………………………………………  6 

● Baliabideak ………………………………………………  7 

● Iritzia………………………………………………..…….  8 

Bibliografia eta webgrafia ………………………..……..……….  9 

�2



 

LANDER GARRO 

Orereta (Gipuzkoa) 1975ean jaio zen. Euskal idazlea eta 
argazkilaria da. Lan asko egin ditu: narrazioak (Orain 
galdera berriak ditut eta Lehen aldia 2004an), saiakera (Ez 
merkeenak! Bai onenak!), nobelak (Kontrarioak eta Gerra 
txikia) eta hainbat itzulpen. 

1980ko hamarkadan bere aitaren erbestea ezagutu zuen, eta 
erbestearen barruan, oso gertutik ezagutu zuen GAL 
erakundea. 

SARRERA  
Gerra txikia, Lander Garroren 2014ko nobela bat da, bere esanetan “euskal literaturak inoiz 
kontatu ez duen istorio bat kontatzen duena”. Donostian egin zuen prentsaurreko batean, 
hunkituta eta lagun askoren aurrean eman zuen nobela berriari buruzko azalpenak: Gerra 
gure etxera ate joka etortzen denean, orduan konturatzen gara zein gogorra den gerra bat.  

Irakurri bezain pronto, garai desberdin batean murgildurik geratzeko aukera ematen du. 
Gainera, istorioa ez du kontatzen erbestera joan behar den helduaren perspektibatik, baizik 
eta, umearenetik. Horregatik, eleberri honen titulua.  
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GERRA TXIKIA 

KOKAPENA 

Denbora aldetik, 1983ko urriko goiz batean hasten da nobela, hain zuzen ere, GALen 
garaian: estatu espainiarraren sinonimoa da, Frantziako estatuaren laguntzaz ETAko kideen 
aurkako borrokan jardun zutenak  (atxiloketak, deportazioak...). Istorioa Euskal Herrian zehar 
gertatzen da; Orion, Donibane Pasaian, Oretan... baina bereziki Hendaian. Hainbat hiri 
bisitatu zituzten aita errefuxiatua zelako.         

GAIA 

Nobela honen gai nagusiena errefuxiatuen bizitza da eta honek dakartzan ondorioak. Hala 
ere, istorioan zehar, azpigai desberdinekin aurki gaitezke: adiskidetasuna, lehen amodioa…  

ARGUMENTUA 

Xabi Ugarteren bizitza erabat aldatu egingo da, bere aita errefuxiatu bihurtzen denean. 
Ondorioz, familia osoa Hendaiara bizitzera joan beharko da. Hasiera batean, lagun 
desberdinen etxeetan egingo dute lo, baina laster etxe propioa alokatuko dute. Halaber, 
GALen garaia da eta atentatuak, atxiloketak... parte izango dira Xabiren bizitzan. Nagusitzen 
doan heinean, pertsona desberdinak ezagutuko ditu (bere lehen amodioa) eta, gainera, 
munduari buruzko perspektiba desberdin bat izango du: krudelagoa. Azkenean, bere aita 
Madrileko kartzelatik atera ostean (ETAko kidea zela-eta), familia berriz, Errenteriara 
itzuliko da.  

ISTORIOA 

Egun batean Xabiren amak, Xabiri eta honen arrebari (Nagore) eta anaiari (Gotzon), 
Hendaiara bisita bat egitera joan behar zirela komunikatu zien, izan ere, haien aita 
errefuxiatua zen, ETAko kidea zelako. Ondorioz, maletak egin, trena hartu eta han Emilioren  
(familiaren lagun bat)  etxean lotan geratu ziren. Orduan,  gurasoek umeei komunikatu zieten 
ikasturtea amaitzean Hendaiara bizitzera joango zirela. Hiru anai-arrebetatik albistea bakarrik 
Xabiren gustukoa izan zen, Errenterian lagun askorik ez baitzituen. Beraz, ikastolan zeuden 
bitartean, astebururo Hendaiara joaten ziren. Hasiera batean, Emilioren etxean geratzen ziren, 
baina geroago, Txominen etxean emango zituzten asteburuak. Haietako batean, Emilioren 
kotxeari bonba bat ipini zioten. 
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Ikasturtea bukatzean, familiak etxe bat alokatu zuen, Hendaiako hondartzaren parean eta han 
uda osoa eman zuten. Hondartzan Xabik geroago maiteminduko zen Oihana izeneko neska 
ezagutu zuen eta, gainera, Xabik eta Manu (auzokidea) lagunak egin ziren. Baina, GALen 
garaia zen, eta barearen ostean ekaitza etortzen denez, Beltza, aitaren lagun bat, akabatu 
zuten eta, ondorioz, manifestazioa bat egin zuten haren omenez. 

Uda amaitzerakoan, familia berriz ere etxez aldatu zen eta oraingo honetan, Orio auzora 
bizitzera joan ziren, hain zuzen ere, Martinen etxera. Baina, Martin eta Joxemari 
haserretzearen ondorioz, berriz ere, etxez aldatu behar zuten, oraingo honetan, etxe propioa 
alokatu zuten, auzo berean. Halaber, Niko izeneko mutila haien maizter berria bihurtu zen, 
baina, Ugarte familiaren etxean ez zuen asko iraun, telefonoa erabiltzearen ostean, aitak 
kanpora bota zuen, telefonoa erabiltzea oso arriskutsua baitzen.  

Beltzaren hilketa ez zen lehenengoa izango, etxe berrian egun batzuk egon ondoren, familiak 
Txominen hilketaren berri izan zuen eta horrek hutsune handi bat utzi zuen guztien 
bihotzean. Gertaera horren ondorioz, Xabik eta Nagorek Pailazo Hiltzaileen erakunde 
armatua sortu zuten. 

Txominen hilketaren ondorioz, beste maizter bat heldu zen familiaren etxera, Jokin. 
Familiarekin ondo eramaten zen eta gainera, Xabiri ikasketekin laguntzen zion. Hala ere, 
Emilioren atxiloketak kontu handiz ibili behar zirela erakutsi zien. 

Baina denak ez ziren berri txarrak, izan ere,  Xabik anaiarekin harremana estutu zuen eta 
egun batean, kontzertu batera joan ziren. Han Xabik bere lehen musua eman zuen. 

Laster, familia berriz ere atxiloketa eta deportazioen kontuekin murgildurik geratuko zen. 
Osabaren bisitaren ondoren, poliziak Ugarten etxean sartu zen, Joxemari atxilotuz eta 
Madrilgo kartzelara eramanez. Baina egun berean, aitaren atxiloketaz aparte, Oihanaren aita 
ere atxilotu zuten. Ondorioz, familiak Madrilera aita bisitatzera joan ziren. Baina, handik 
gutxira poliziak ama eta Manu kuartelera eraman zituzten, baina zorionez, ama atera zen. 

Hilabete batzuen buruan, Joxemari kartzelatik atera zen eta familia berriz ere Errenteriara 
bizitzera joan zen, baina hori bai, gurasoek mudantza prestatzen ari ziren bitartean, umeak 
Hendaian geratu ziren. 
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EGITURAKETA 

304 orrialde dituen nobela da, kapituluka dago egituratuta, 61 atal zehatz-mehatz. Istorioa 
linealki kontatuta dago, gertaerak bata bestearen ondoren gertatzen direlako. Hala ere, 
momentu puntual batzuetan saltoak ematen ditu iraganera esperientziaren bat edo 
gertakizunen bat kontatzeko, ezinbestekoa dena argumentua ondo ulertzeko. 

PERTSONAIAK 

Protagonisten edo pertsonaia garrantzitsuen artean, Xabi eta bere familiakoak ditugu. 

• Xabi Ugarte istorioa honetako protagonista da. Mutil nahiko normala da, beste mutilak 
bezalakoa, baina horri esker, Lander Garrok ematen digu aukera istorioan gehiago 
murgiltzeko, gu Xabi izango bagina bezala. Halaber, esan dezakegu, pertsonaia biribila 
dela: hasiera batean nahiko lotsatia eta gurasoen babesa bilatzen duen mutila da, baina 
istorioa aurrera joan ahala, konturatzen gara honen izaera erabat aldatzen dela, mutil 
independenteagoa eta ausartagoa bihurtzen delako. Hala ere, lagunak egiteko orduan 
arazoak oraindik ere hor daude.     

• Gotzon (Xabiren anaia) nerabe nahiko normala da, beste nerabeekin konparatuz bere 
janzkera ez da desberdina, baina Punk garaia heltzean, erabat aldatzen da eta anarkista bat 
bihurtzen da, eta aldaketa hau ez da izango honen gurasoen gustukoa. Halaber, Xabirekin 
duen harremana hasiera batean ez da oso ona, baina gero, harremana estutzen hasiko da. 

• Nagore (Xabire arreba) nahiko alaia eta pertsona ona da. Xabirekin harreman estua du eta 
ondorioz, Pailazo Hiltzaileen taldea sortzen dute, aberriaren alde egiteko. 

• Joxemari Ugarte, berriz, Xabiren aita da. GAL garaia denez eta berak aberriaren alde 
borrokatzen duenez, Hendaian errefuxiatua da. Bere seme-alabekin nahiko  zorrotza da. 
Hendaian urte batzuk egon ondoren, poliziek aurkitzen dute eta ondorioz, Madrilgo 
kartzelara eramaten dute preso moduan. Hala ere, denboraldi txiki bat bakarrik pasatzen 
du kartzelan. 

• Xabiren ama emakume nahiko sendoa da, zerbait txarto ateratzen bada edo familiari 
zerbait txarra gertatuz gero, beti konpontzeko edo hobeto egoteko bide bat aurkituko 
duelako. 

Aipatu beharra dago, pertsonaia sekundarioen papera oso garrantzitsua dela istorioa 
aurrera ateratzeko: Manu (auzokidea), Txomin (familiaren laguna), Maider eta 
Ainara(Txominen alabak) , Martin (Orioko auzoko aitaren laguna), Oihana (Xabik 
maitemindurik dagoen neska), Eneko eta  haritz (lagunak), Niko (maizterra), Isabel 
(amaren laguna)… 
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BALIABIDEAK 

Askotarikoak dira idazleak erabilitako baliabideak. Alde batetik, narratzaile orojakilea dugu, 
hirugarren pertsonan kontatzen du istorioa eta pertsonaien sentimenduak eta pentsamenuak 
dakizki:  

Elkarrizketaren erdian, mahukaren zulo handitik Maiderren bular 
zatia ikus zezakeela ohartu zen Xabi, eta orduan elkarrizketaren ildoa 
galdu zuen.  

Bestetik, erabilitako hizkuntza euskara batua da, irakurle orok erraz ulertzeko modukoa. Hala 
ere, pasarte batzuetan frantsesez idatzitako hitzak aurkitu ditzakegu eta baita ere gaztelaniaz: 

—Tu veux faire pipi ma belle? 

—¿Los niños son suyos?  
—No, de la señora. 

Gainera hika ere erabiltzen du:  

Joan egingo gaituk hemendik –esan zio Enekok–. Aitarekin joango 
gaituk. 

Halaber, zenbait baliabide estilistiko ere erabili ditu: konparazioak adibidez: 

Trenaren atzetik balihoala nezala hasi da Xabi.  

Baita ere, esaera zaharren erabilera egiten du: 

Xabi aho bete hortz gertatzen zen… 

Halaber, narrazio eran kontaturik dago, deskribapenak eta ekintzak tartekatuz, eta pertsonaien 
arteko elkarrizketak  baita ere:  

—Zergatik hoa horrela jantzita? Arlotea ematen duk. —Nola jantzita) 
—Galtza estuak, bota zahar horiek, ileak orraztu gabe… 
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IRITZIA 

Aurrean dugun liburuaren titulua Gerra txikia da, argitalpen nahiko txukuna eta landua 
duena. 

Kontaketa erritmoa nahiko azkarra da; hainbat gertakizun gertatzen dira eta baita ere 
pertsonaia asko aipatzen dira. Hasieran narratzailea zeri buruz mintzatzen ari den zaila da 
jakitea, baina kontatzen duen guztia gero garrantzitsua izango da istorioa ondo ulertzeko, hori 
dela eta, pixka bat korapilatsua bihurtzen da eta erdia irakurri arte, zaila da ekintza guztiak 
erlazionatzea. 

Jorraturiko gaia, errefuxiatuen bizitza eta horrek dakartzan ondorioak, nahiko gai sakona da 
eta nobela honen gaiari buruzko beste pentsamolde bat edukitzeko aukera ematen du, 
errefuxiatuen eta ingurukoen bizitzari buruz gehiago ulertzeko aukera ematen digulako. 
Adibidez:  

Hendaiara itzultzea galarazi zioten aotari, eta ondorioz familiak 
sorterrira itzuli beharko zuen. 

Pertsonaiak istorioa aurrera ateratzeko lagungarriak dira, eta batez ere Xabiri esker, bere 
familiaren bizimodua ondo ezagutuko dugu. Hala ere, badira beste hainbat pertsonaiak nobela 
honetan paper garrantzitsua betetzen dituztenak: aita (ETAko kidea denez, erbestera joan 
behar da eta horren ondorioz, familiak hainbeste etxe aldaketa egingo ditu), ama (maizter 
desberdin etxean sartzen uzten ditu, ondorioz kartzelatzen dute)… 

Hizkuntzari dagokionez, irakurtzeko erraza den arren, batzuetan zaila egiten da ildoari 
jarraitzea, pasarte batzuetan frantsesez hitz egiteaz gainera, gauza asko gertatzen direlako 
uneoro. Adibidez, hasieran astebururo lagun askoren etxeetan geratzen dira eta ez da ondo 
ulertzen zergatik egiten dute.  

Esan beharra dago, istorio honen atal hoberena aita kartzelan dagoenean dela, bertan aitak 
bere seme alabei sentitzen duen guztia esaten dielako:  

Recibid un abrazo de este padre que tanto os quiere y no os olvida. 

Gainera, bisitatzera joaten direnean,  aitak pentsatzen duen guztia esaten die eta nahiz eta 
Nagorerentzat, adibidez, ofentsiboa izan, bere maitasun guztiaz esaten du: 

 —Eta hi, Nagore, noiz handitu haiz horrenbeste? Kristo, emakumea haiz! 
Laburbilduz, eleberri honetan jorraturiko gaia interes handikoa da, euskaldunoei aditu 

egiten baigaitu errefuxiatuen bizitzaz eta haien familiek jasan behar duten guztiaz. 

�8



WEBGRAFIA ETA BIBLIOGRAFIA 

Gerra txikia. Lander Garro. Susa. 

● http://xuxen.eus/
● http://atalak.eus/ikasgela/il-hiztegitxoak/il-txokoa/index.html

● http://www.uberan.org/?periskopioa/item/lander-garro-gerra-txikia-susa 
● https://eu.wikipedia.org/wiki/Lander_Garro

�9

http://xuxen.eus/
http://www.uberan.org/?periskopioa/item/lander-garro-gerra-txikia-susa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Lander_Garro

