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Alberto Ladron Arana 

Alberto Ladron Arana 1967an jaio zen Iruñean. Filologia ikasi eta 20 urterekin euskara 
ikastea erabaki zuen. 2001ean lehen saria jaso zuen Irungo eleberrigintzako txapelketan 
Itzalaren baitan obrarekin, eta urte horretan bertan Kutxak argitaratu zuen. Ladron Arana 
bedel lanetan zebilen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta bere aisi-denbora nobela 
fantastikoak irakurtzeko erabiltzen zuen, azkenean J.R.R. Tolkienek egiten zuenaren 
antzekoa egiten hasi zen, euskaraz.  

2002an bigarren postua lortu zuen ipuinen Tene Mujika txapelketan, Betiereko itzulera 
narrazio laburrarekin, arlo fantastikoa jorratzen zuena. Gainera, urte horretan bertan 
Ondarroako udaletxeak ematen zuen Augustin Zubikarai saria irabazi zuen, euskaraz 
idatzitako nobela laburren saria. Xake mate  nobelarekin lortu zuen, bertan Bigarren 
Mundu Gerra ondorengo Alemania deskribatzen da; nazismoa eta penizilinaren 
kontrabandoa. Liburu horretan gazte elbarri bat agertzen da, eta gaizkile bat xake partida 
batekin neutralizatzen saiatzen da. Nobela argitaratu zenean Landron Aranak esan zuen 
gustukoen zituen bi arloak fantasia eta nobela beltza zirela, eta bere irrika nagusia biak 
nahasten zituen bat egitea zela. 

Sarrera 

Neguan, Nafarroako mendi elurtuetan egindako aurkikuntza izugarri batekin hasten da 
hizpide dugun eleberria: zutarri bati lotuta, biluzik eta putreek erdi jana dagoen gorpu 
bat! Aurrerago ere, beste gorpu batzuk aurkituko dituzte. Beraz, nafar geografia 
birpasatzeko paradaz gain, 2014an argitaratutako polizi eleberri honetan, ikerketa zeharo 
katramilatsu batean murgiltzeko aukera izango du irakurleak. 

Ladron Aranak ordura arte jorratutako hariari jarraitu dio Harrian mezua thriller-arekin, 
ohiko bizitasunari (elkarrizketetan zein istorioaren garapenean) eta suspenseari eutsiz. 
Dena den, aurreko eleberriekin alderatuz, Xake mate (2002), Arotzaren eskuak (2006) eta 
Piztiaren begiak (2012) besteak beste, badu berrikuntza bat: ikerlari profesionalen 
protagonismoa. Aipaturiko eleberri horietan pertsonaia nagusia ez da polizia edo 
detektibea; kasu honetan, ordea, Nafarroako Foruzaingoko Leire Asiain inspektorea dugu 
protagonista, «ahuldadez betetako emakume indartsu bat, kontraesanez betea eta 
atormentatua» Ladron Aranaren hitzetan. Gainera, badirudi hurrengo lanetan ere 
pertsonaia bera baliatuko duela, ematen dizkion aukerekin gustura baitago egilea. 
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Harrian mezua 

Kokapena 

Hasteko, esan beharra dago bai espazioan eta baita denboran ere zehatz-mehatz 
kokatuta dagoen istorio horietako bat dela Harrian mezua. 

Denborari dagokionez, 2014an garatzen dira ekintzak, urtarrila amaierako elurtearen 
aipamenetatik hasi eta iraileko epilogoraino. Ikerketaren lehen egunak argi eta garbi 
bereizita ageri dira, otsailaren 2tik 7ra. Hortik aurrera, ekaineko zein uztaileko 
gertakariak azaltzen dira, tarteko hilabeteetan protagonistei jazotakoaren berri ematen 
delarik. 

Lekuari dagokionez, ia dena gertatzen da Nafarroan, Urbasa eta Baztango mendietatik 
hasita, Sakana, Iruñeko zenbait leku (Belosoko polizia etxea, hilerria, Takonera parkea, 
protagonisten etxeak…) eta Tafalla arte. Dena den, Zaragoza eta Frantziako Landak ere 
azaltzen dira istorioan. 

Esan bezala, era ikaragarri batean aurkitu diren gorpu batzuekin hasten da eleberria, eta 
horien hiltzailearen bila hasitako ikerketa amesgaizto korapilatsua bihurtuko da Leire 
Asiain inspektorea eta bere inguruko lankideentzat, ETAren aurkako azpijokoak, 
putetxeak eta haur desagertuak tartean izango direlarik. 

Gaia 

Hilketa lazgarri batzuk argitu guran abiatu eta haur baten desagerpenarekin korapilatu 
den ikerketa. 

Argumentua 
  
Negu gordinean, Nafarroako mendietako zutarri batzuei lotuta hainbat gorpu aurkitu dute 
eta Leire Asiain Foru-poliziako inspektoreari egokitu zaio kasua argitzea. Ikerketaren 
hasierako egunetako mugimenduarekin batera, Ainhoa Irujo, lau urteko neskatoa, 
desagertu da. Itxuraz paraleloak diren bi kasuen artean gero eta lotura handiagoa dago, 
baina presioak eta joko-zikinak eraginda Guardia Zibilaren esku geratu dira. Zutarrien 
kontua itxitzat jo bada ere, Asiainek bere kontura aztertzen segitu du, deskubritu arte 
nahaspila horren guztiaren atzean Espainiako zerbitzu sekretuek ETAren aurka burututako 
azpilana dagoela. Azkenik, Ainhoa agertu da. 
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Istorioa 

Otsail hasieran, eta elurte bortitz batek mendiak erabat zuritu ondoren, gizon baten 
gorpua topatu dituzte Nafarroako mendietan, zutarri batzuei kateatuta. Foruzaingoak 
hartu du kasuaren ardura, Leire Asiain inspektorea buru duela. 

Meteorologiak eraginda, larrialdi-zerbitzuek zailtasun handiak dituzte hasierako ikerketak 
egiteko eta motel samar gauzatu dira. Hori bai, beste bi gorpu aurkitzea lortu dute. 
Bestalde, hildakoekin erlazionatutako auto, helbide, negozio (putetxe bat tartean) eta 
abar aztertzeari ekin die Asiainen taldeak. Dena den, lehen egunetan ezin izan da lortu 
ondorio argirik ateratzea. 

Egun horietan guztietan pilatutako nekea eta epailearen eta komunikabideen presioa 
gutxi ez, eta lau urteko neskato bat, Ainhoa Irujo, desagertu da. Foruzaingoak 
lehentasuna eman dio azken honi, zutarrien hilketak bigarren plano batean utziz, itxuraz 
kasu paraleloak baitira. 

Bat-batean, ordea, Guardia Zibilak zutarrien hilketa argitu eta ustezko hiltzailearen 
(Oliveira, beste putetxe baten jabea) gorpua topatu omen du. Asiain argibide eske 
hurbiltzean, erantzun diote epaileak espainiar instituzioaren esku utzi duela kasua eta, 
Rodrigo Alvira Guardia Zibileko komandantearekin izandako liskar baten ondoren, 
Asiaini baja eman dio Foruzaingoak. Bestalde, Ainhoaren desagerpena eta zutarriak lotuta 
geratu dira, Oliveira bera umearen bahitzailea zela baieztatuz. Baina neskatoa ez da 
agertu. 

Hurrengo hilabeteetan, egoera emozional ahula dela medio, Asiainek eta Ander Irujok 
(Ainhoaren aita) euren arteko harremana estutu egin dute, betiere, ezkutuan eta 
frustrazioa harremanaren gainetik dagoela. 

Hala ere, Leirek susmagarri jotzen du Guardia Zibilaren bertsioa eta bere kabuz ekin dio 
ikerketari berriz, Alberroren, foruzaingoko inspektore-ordearen laguntzarekin 
zenbaitetan. Heriotzen faltsutzearen gaia planteatu duelarik, Ander Irujoren anaia Patxi   
–Etakide ohia bera ere, operazio batean hil zen– bizirik egon zitekeenaren eta saltsa 
honekin guztiarekin zerikusia zuenaren susmoa piztu zaio Leireri. Eta bai, horrela da. Dei 
anonimo baten bidez, Ainhoa bizirik dagoela baieztatu eta helbide bat eman diote 
Asiaini, Landetako etxola batena. Han ikusiko omen dute haurra. Bada, Anderrekin hara 
joan eta Patxi Irujo topatu dute! Asiainek azalpenak emateko eskatu dionean aitortu du 
Guardia Zibilarekin (Alviraren aginduetara) kolaboratzen zuen ETAko satorra izan zela. 
Erakunde armatuaren aurkako borroka hartan putetxeak baliatu nahi izan zituzten 
(“Putetxe proiektua”) eta Patxi bera izan zen Guardia Zibila eta putetxeen arteko 
bitartekaria. Hark, ordea, bizimodua aldatu nahi zuen, baina putetxeen jabeek presioa 
egiten zioten –kontuan hartu behar da zenbait pribilegio zituztela estatuko segurtasun 
indarrekin kolaboratzeagatik–. Horregatik, Patxi euren aurka egiten hasi zen azkenean 
(zutarrietako hilketak). Oliveira ere kontu horretan zipriztinduta zegoen, eta Ainhoa 
bahitu zuen bere burua defendatzeko, izatez, Ainhoa Patxiren alaba baita, anaia 
kartzelan izan zenean, sexu-harremanak eduki zituelako bere neska-lagunarekin. Orain, 
Ainhoa salbu dago familia batekin. 

Kontua da, Patxi orain Alviraren beldur dela, komandanteak ez baitu gustuko izan Irujok 
sorturiko zalaparta guztia. Horregatik, komandantea hil du, Asiaini amarrua eginez. 
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Jendarmeria iristerako, muntaia prestatu eta foruzaingoko inspektorea izango da, itxuraz, 
Alviraren hiltzailea. 

Jendarmeek amua irentsi eta Asiain preso hartu dute eta, kartzelan dagoela, Ainhoaren 
agerpenaren berri jaso du. Horrez gain, egun gutxiren buruan, Ander iritsi eta grabazio 
baten bidez frogatu die egia frantses poliziei. Izan ere, Anderrek bazekien Patxiren 
segadarena, Patxik behartu baitzuen aurrez ongi prestatutako plan horretan hari 
laguntzera, baina ezkutuan dena grabatzea lortu zuen Anderrek. 

Amaieran, nolabaiteko normaltasunera itzuli da guztia. 

Pertsonaiak 

Leire Asiain. Foru poliziako inspektorea da, berari egokitu zaizkio mendietako 
zutarrietan gertaturiko hilketak. Neska gaztea da, nahiko gogorra kanpotik, Baina egia 
esan, gogortasun hori txikitako traumen ondorioz gertatzen da. Txikitan ikastetxean 
irakasle baten abusuak jaso zituen, bera potolotxoa baitzegoen; eta hori dela eta besteek 
bera ukitzeko arazoak ditu, gainera botaka egitera behartzen du bere gorputza, argal 
mantentzeko. 

Fermin Alberro. Foru poliziako inspektoreordea da, Leireren kidea. Nahikoa astakiloa 
da, aiurri txarrekoa. Dibortziatu egin da eta Leirek erakarr egiten duela dirudi. 

Ander Irujo. ETAko kide ohia da, kartzelatik irten ondoren organizaziotik aldentzen 
dena. Bere emaztea, Miriam, gaindosi baten ondorioz hil egin zen, eta Leire ezagutzean 
berarekin erlazio arraro bat hasten du. Geroago bere lau urteko alaba, Ainhoa, bahitzen 
dute eta Leirek laguntzen dio bilatzen. 

Patxi Irujo. ETAko kide ohitzat hartzen da, heroi moduan hil egin zena; baina egia 
esan, isilpeko Guardia Zibilaren agentea da, eta bere heriotza asmakeria hutsa izan zen. 
Gainera, Miriamek hil baino lehen berarekin erlazio bat hasi zuen, eta Ainhoa bere alaba 
da izatez. Azkenean bahitzailearen eskuetatik neskatxa berreskuratzea lortzen du. 

Txueka. Foru poliziako beste inspektoreorde bat da, Asiain eta Alberrorekin gehien lan 
egiten duena. Friki samarra da, eta ekarpen mamitsuak egiten ditu batzuetan, baina, 
noizbehinka, ideia korapilatsuak izaten eta burugabekeriak esaten ditu. Asiainek estimatu 
egiten du, aldi berean sartu baitziren foruzaingoan eta, dirudienez, Txuekak asko jarri 
behar izan zuen bere partetik. 

Rifa doktorea. Auzitegiko medikua da, hildakoen gorpuak arakatzen dituena. Asiain 
goretsi egin du harekiko elkarrizketa batean. 

Rodrigo Alvira. Guardia Zibileko komandantea da eta, momentu batean, haren esku 
uzten du epaileak zutarrien eta Ainhoa Irujoren kasua. Azpijokoetan maisua, ETAren 
aurkako borrokaren buru izan zen. Patxik harekin kolaboratu zuen, baina, orain, etsaiak 
dira, Patxik hankaz gora jarri baitu euren arteko elkarlana zutarrien hilketekin. Asiainekin 
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liskarrean agertzen da, eta azkenean neskak ukabilkada askatzen dio aurpegian. 
Liburuaren amaiera aldera Patxik akabatzen du. 

Miguel Sadaba putetxe baten jabea da, Javier Cobreros emagalduak putetxe batetik 
bestera mugitzen zituena zen, eta Antonio Morales Sadabaren putetxean egon ohi zena. 
Hirurak zutarrietan agertu ziren, Patxi Irujok hil zituelarik. Ondoren, Olveiraren bila joan 
zenean defendatu egin zen; beraz, putetxean bertan hil egin behar izan zuen. 

Jonan, Mikel eta Carlos Patxirekin ibiltzen ziren komandoan. Carlosek eta Jonanek estima 
handia diote Patxiri, Guardia Zibilekoa dela jakin baino lehen, eta Ander, aldiz, ez dute 
gehiegi preziatzen. Mikel ordea Anderren lagunago da, eta momentu gogorretan bere 
ondoan egoten da. 

Egituraketa 

Obra bi atalez osaturik dago, ondotxo ezberdinak diren bi atalez (epilogoa aparte). 

Lehenengoan, gorpuen aurkikuntzaren eztandak eragindako ikerketa prozesu etengabea 
da nagusi, larrialdi zerbitzuen funtzionamendua islatzen delarik (polizi filmekin 
antzekotasun nabarmenak ditu). Ainhoa Irujoren kasuari ere hasiera ematen zaio, 
hasieran paralelo eta zati bereizietan, eta gerora elkartu egiten da foruzaingoaren 
ikerkuntzarekin. Edonola ere, argumentuak ez du aurrera egiten lehen atal horretan. 

Bigarren atala desberdina da. Lehena Guardia Zibilaren ustekabeko agerpenarekin 
bukatzen da eta istorioak ordura arte zuen joera hausten da. Hortik aurrerako ekintzek 
zeresan handiagoa dute kontakizunaren muinean eta misterioa argituz doa apurka-apurka 
–nahiz eta azken unera arte irakurlea despistatzen duten ezaugarriak txertatu dituen 
idazle iruindarrak–. 

Horrez gain, atal bakoitzak beste kapitulu batzuk ditu barnean. Kronologikoak dira 
kapitulu horiek, alegia, lehen ataleko bakoitzean egun bakarreko ekintzak (otsaileko sei 
egun) eta, bigarrenekoetan, hilabetekoak (ekaina eta uztaila) garatzen dira. Gero, kapitulu 
bakoitzak zenbait zati ditu, zenbaki hutsez bereizitakoak. Beraz, honako sekuentzia hau 
da eratzen dena: 

❏ Lehen atala 
❏  Otsailak 2, igandea 

❏ 1 
❏ 2 
❏ 3 

❏  Otsailak 3, astelehena 
❏ 1 
❏ ... 

❏  ... 
❏ Bigarren atala 

❏  Ekaina 
❏ 1 
❏ ... 

❏  Uztaila 
❏ ... 
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Bada, egitura kronologikoari dagokionean, istorio lineala da, ordena kronologikoan 
gertatzen baitira gertaera ia guztiak. IA guztiak, izan ere, ekainari dagokion kapituluan 
flashback teknika erabiltzen da Asiain inspektorearen biografia moduko bat kontatzeko. 
Amaiera aldera, jakina, Patxiren adierazpenak iraganera bidaia suposatzen du. 

Baliabideak 

Eleberri honen ezaugarri nagusia da bizitasunari eutsiz, kontakizun zehatza egitea lortzen 
dela. 

Zehaztasuna da, izan ere, genero poliziakoak bai ala bai eduki behar duena, arrasto 
xumeenen deskribapenetatik hasita, edozein ekintzaren narraziora arte. Azken hori 
deskribapenaren eta narrazioaren arteko nahasketa bat da izatez, eszenaren kontaketa. 

Autoen artetik ateraz, Jonan haren atzean agertu zen. Erraldoiaren 
besoak zirkulu erdi bat marraztu, eta mailu baten indarraz jo zuen 
gizonaren belarria. (52) 

Maila horretako zehaztasunak moteldu egin ohi ditu kontakizunak. Kasu honetan, ordea, 
ez da halakorik gertatzen, etengabe jasotzen delako ikerketari buruzko informazio berria. 
Egia da informazio hori hutsala dela zenbaitetan edo, behintzat, ez dela oinarrizko  
istorioaren garapenean edo misterioaren argitzapenean, baina  irakurleak ez daki zein 
puntutaraino izan daitekeen garrantzizkoa datu bakoitza. Hortaz, uneoro mantentzen da 
tentsio edo suspensea. 

Bestalde, elkarrizketak azpimarragarriak dira Ladron Aranaren estiloan, solasaldi eta 
eztabaida luze eta humanoak lortzen dituelako. Adibide bat jartzeagatik, Asiainek Rifa 
doktorearekin burutzen duen elkarrizketa daukagu, zeinetan heriotzak faltsutzea eta agiri 
pertsonalen lapurreta jorratzen den. Bigarren atalekoa da elkarrizketa, eta “Uztaila” 
kapituluko “2” zati osoa betetzen du, betiere narratzaileak kontatze edo azalpen laburrak 
noiz edo noiz ematen dituelarik. Bertan, errealitateko elkarrizketetan suerta litezkeen 
zenbait ezaugarri topa ditzakegu: 

Ez zegoen ohiturik lausenguetara… 
—E… Tira, pozten nau Jakiteak ez zaretela nitaz ahaztu. (223) 

Era berean, literaturan ugariak izan ohi diren tropoak edo figurak ere badaude obrako 
orrialdeetan. Horien artean aipatzekoak dira metaforak eta konparazioak. Oro har, 
narrazioari gatza eta piperra emateko baliatzen ditu idazleak, hots, monotonia 
saihesteko. 

Giro lodia gelan. Mukizapiak dantzan eskuetan. (91)  

Mukizapiek negarra sinbolizatzen dute. 

Neskatoaren aita harat-honat zebilen gelan, kaiolaturiko animalia baten 
antzera. (135) 

Bukatzeko, aurrez aipatutako zehaztasun mailara iristeko, funtsezkoa da narratzaileak 
uneoro erabat kontrolpean izatea egoera. Beste era batera esanda, idazleak narratzaile 
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orojakilea erabili du istorioaren kontaketa egiteko. Horren seinale da pertsonaien 
sentimenduak ezagutzeaz gain, haien ekintzak baloratu eta haien iraganari buruzko 
datuak ematen dituelako. Azkeneko hori agerikoa da oso “ekaina” kapituluan, Asiainen 
biografia txiki bat kontatzen duenean: 

Leire Asiain ona zen nahi zuen guztian. 

Ez zen beti hala izan, ordea. Izan zen garai bat nota txarrak ateratzen 
zituena, adiskiderik ez zuena, gurasoei kontra egiten ziena. Izuaren eta 
lotsaren urteak izan ziren… (187) 

Iritzia 

Alberto Ladron Aranaren liburu hau oso interesgarria da polizia-eleberriak gustuko dituen 
jendearentzako. Obraren ezaugarri garrantzitsu bat nahasten dituen krimen mota 
desberdinak dira; bahiketak, hilketak, ETAren aurkako borroka zikina… Hitz gutxitan 
esanda, eleberri konpletoa da, eduki zein estilo aldetik. 

Nobela berezia da oso, intriga eta tentsioa irakurgai osoan zehar mantentzen da, nahikoa 
korapilatsua delako. Gainera, irakurleak ez daki zer den hurrengo gertatuko dena, eta 
horrek irakurtzen jarraitzera bultzatzen du, liburua ia laga ezinik. Xehetasun handiz 
kontatzen da istorioa, gauza txikiei erreparatuz. Horrela, haria jarraitzea ez da erraza 
egiten, zehaztasun askorekin. Baina, baliabideen atalean azaldu bezala, Ladronek lortu 
egin du kontaketa zeharo doia egitea jakinmina eta bizitasuna maisuki mantenduz. 
Horixe da, hain zuzen, liburu honen eta idazlearen meriturik handiena. 

—Nola baimendu dute honelako toki bat? –sumindu zen Asiain–. Nork 
egin du harpe horren ikuskaritza? Gureak badira, Bardeak patruilatuko 
dituzte erretiroa hartu arte. (115) 

Pasartetxo horretan idazlearen estiloa agerian geratzen da. Elkarrizketei bizitasuna 
ematen saiatzen da, istorioaren garapenerako beharrezkoak diren datuak txertatzeaz 
gaindi. Kasu honetan, polizien lana humanizatu egiten du, ohiko jarrera zurrunetik 
ateraz, adierazmolde umoretsu bat erantsita. Polizien giro gizatiarra erakusteko xede 
horrekin, egia esan, makina bat dira Ladron Aranak erabilitako formulak. Horrez gain, 
Txuekaren eta, batzuetan, Alberroren lehiakortasuna eleberri osoan zehar ageri da: 
inspektore-orde onena dela sinestarazi nahi dio bakoitzak Asiaini eta, maila bat beherago 
ikusten den San Juan inspektore-ordea sarri kritikatzen du Txuekak, betiere nolabaiteko 
“lehia sanoa” nabari delarik. 

Nobelaren errealismoa ere ezaugarri behinenetakoa da, eta honen adibide argia ETAko 
kide ohien lehenengo agerpenean ikusi dezakegu: 

Gizonezko ahots bat entzun zen, Eusko gudarien lehen hitzak abesten. 
Beste ahots batzuk batu zitzaizkion han-hemen. Anderrek ukabil batzuk 
ikusi zituen buruen gainetik. Abesten ez zutenek jakin-minez edo 
deseroso entzun zuten ereserkia. Anderrek Carlos ikusi zuen inor baino 
ozenago kantari. Haren atzean, Jonan eta Mikel, ukabilak gora. 

—Gora Euskal Herria askatuta! 

—Gora!!!  (49) 
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Laburbilduz, literatura globaleko thriller ospetsuekin alderagarria den liburua da idazle 
nafarrak plazaratu duen azkeneko hau, estilo horretako eleberri bikain batek ukan behar 
dituen oinarrizko ezaugarriak dituena, horrek suposatzen duen lanketa sakona eta guzti. 
Guk “handicap”ik topatu ez diogun obra honetan, egileak idaztean izan duen gozamena 
ederki soma dezake irakurleak, eta gozatu ere bai. 
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