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Alberto	Ladron	Arana 

 Alberto	 Ladron	 Arana	 1967an	 jaio	 zen,	 Iruñean.	
Magisteritza	 eta	 Psikologia	 ikasi	 zituen	 eta	 geroago	
literatura	 idazten	 hasi	 zen.	 Bere	 lehen	 eleberria,	
fantasiaren	 eremukoa	 izan	 zen,	 Itzalaren	 baitan,	 eta	
Irun	Hiria	 sariaren	 irabazlea	 izan	 zen.	 Baina	 gerozOk,	
misterioaren	 alorra	 landu	 du,	 Eguzki	 beltzaren	
sekretua	 eta	 Arotzaren	 eskuak	 eta	 Harrian	 mezua	
obrak	horren	adibide. 

HARRIAN	MEZUA 

Kokapena 

 Obra	 honen	 gertaera	 nagusiak	 Nafarroan	 dute	 lekua;	 hango	 mendi	 punta	
elurtuetan	 agertzen	 dira	 hildakoak	 harrietan	 lotuta.	Gainera,	 Frantziako	 herri	 bat	 ere	
agertzen	dela	aipatu	behar	dugu,	eta	oso	garrantzitsua	izango	da	istorioaren	amaieran,	
han	aukituko	baitute	egia	guzOa. 

Gaia 

 Harrian	Mezua		polizia	eleberria	da,	beraz,	misteriotsua	da	eta	gaurko	gizarteko	gai		
batzuk	 agertzen	 dira,	 baOk	 bat	 prosOtuzioa	 eta	 drogak.	 Hala	 ere,	 gai	 nagusiak	 ETA	
taldearekin	zerikusia	izango	du.	Izan	ere,	hainbat	pertsonaia	ETA	taldean	ibili	ziren	eta	
horregaOk	kartzelan	pasatu	 zituzten	urte	batzuk,	 adibidez	Ander	 Irujo.	Gainera,	 talde	
terroristaren	boikota	ere	agertzen	da,	esate	baterako;	Patxi	sator	moduan	aritzen	zen	
han.	Beste	gai	batzuk:	

Pros>tuzioa		

	 ProsOtuzio	 sare	 bat	 agertzen	 da	 istorioan,	 eta	 han	 lan	 egiten	 duten	 emakume	
adingabe	eta	atzerritarrak,	Euskal	Herrian	paperik	gabe	bizi	direnak.	Gainera,	baldintza	
penagarrietan	bizi	dira.		

Droga	

	 Kontu	 ilegal	 hau	 era	 sekundarioan	 agertzen	 da,	 batez	 ere	 lehenago	 aipatutako	
munduekin	lotura	daukalako.	Adibidez,	Patxik	droga	trafikatzen	zuen. 
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Argumentua 

 Nafarroako	 Foruzaingoko	 inspektorea	 den	 Leire	 Aisianek,	 mendi	 tontor	 elurtu	
batzuetan	zutarri	batzuei	 lotuta	agertu	diren	hiru	gorpuren	hilketa	 ikertzen	hasiko	da.	
Aisianek	 eta	 bere	 lan-taldeak	 kasua	 argitzen	 duten	 bitartean,	 lau	 urteko	 neska	 bat	
bahitzen	 dute.	 Honen	 aita	 ETAko	 militante	 ohi	 bat	 da,	 Ander,	 eta	 konturatuko	 dira	
harrietan	 agertutako	 gorpuen	 kasuek	 eta	 bahiketak	 lotura	 dutela.	 Amaieran,	 umea	
berreskuratzen	dute	eta	hiltzaileak	hilda	amaitzen	du.	 

Gertakizun	nagusiak	 

 Nafarroako	zutarri	batzuetan,	hiru	gizonezko	hilik	agertu	ziren.	Hiru	hilketa	hauei	
buruz	 ez	 zegoen	 informaziorik,	 biluzik,	 zutarriei	 katez	 lotuta	 eta	 gorputzean	 gasolina	
ziztatuta	azaldu	zirela	baino	ez. 

 Leire	 Aisian	 inspektorea,	 Txueka	 eta	 Alberro	 inspektore-ordeekin	 kasua	 ikertzen	
hasi	zen.	Aldi	bereran,	Ander	izeneko	ETAko	ohi	kidearen	alaba,	Ainhoa,	bahitua	izango	
da	 eta	 neska	 topatzeko	 erlojuaren	 kontrako	 lasterketa	 hasiko	 da.	 Bi	 kasu	 horiek	
erlazionatuta	daudela	argi	dago,	bietan	xiringak	agertu	baiOra. 

	 Anderren	 aitaren	 hiletan,	 Oliveira	 izeneko	 Paradise	 klubaren	 jabea	 eta	 droga	
trafikatzailea,	Ainhoari	argazki	batzuk	egiten	aritu	zen.	Anderren	lagunek,	Carlos	,	Jonan	
eta	Mikel,	 ETAko	 kide	 ohiak	 ere,	 argazki	makina	 berreskuratu	 zuten	 eta	 irudi	 horien	
berri	izango	du	Anderrek. 

					Alde	bateOk,	Anderrek	bere	anaia	Patxi		“hilaren”	berri	izango	du,	Carlosek	Patxiren	
argazki	 bat	 zuelako,	 hil	 zorian	 ospitalean	 bisita	 egin	 eta	 gero.	 ETA	 barruan	 Patxi	 eta	
Carlos	 talde	 berean	 egon	 ziren,	 baina	 Carlosek	 Patxiren	 susmoa	 zuenez	 gero,	 Patxik	
furgoneta	 leherketa	 batean	 hilik	 gertatzea	 eskatu	 zion	 Alvira	 komandanteari.	 Patxi	
“hilda”	zegoen	bitartean,	Ander	Mirianekin	ezkondu	eta	Ainhoaren	aita	izango	da.						 

	 	 	 	 BesteOk,	 Oliveira	 eta	 Sabada,	 Paradise	 eta	 Kairo	 klubetako	 jabeak,	 Anderren	
anaiarekin,	Patxirekin	prosOtuzio	eta	droga	negozioetan	aritu	ziren	dirua	lortu	nahian.	
Baina	hauek	ez	zuten	nahi	Patxik	bizitza	hori	alde	batera	uztea,	eta	Alvira	guardia	zibilak	
babestuta	 Venezuelara	 alde	 egingo	 du	 Patxik.	 Lehenago,	 Alvirak	 Guardia	 Zibileko	
komandanteak,	 Patxi	 ETAn	 sator	 moduan	 sartzea	 bultzatu	 zuen	 eta	 handik	 aurrera	
euren	arteko	harremana	hasi	zen. 

	 	 	 	 	Venezuelan	Patxik	bizitza	berria	hasiko	du	eta	emazte	eta	 seme	bat	 izango	ditu.	
Baina	 dirua	 eta	 adrenalinaren	 beharra	 senOtuz,	 berriro	 Galiziako	 trafikanteekin	
negozioetan	hasiko	da.	Sadabak,	bi	urte	lehenago	Mirian	droga	gaindosi	batek	jota	hil	
zutela	esan	zionean,	Patxik	Otsandoko	mendira	eramango	du	Sabada	eta	merezi	zuena	
emango	dio.	Horrela,	zutarrian	hilik	utzita,	bere	harrizko	mezularia	izango	da	Cobreros,	
Oliveira,	eta	Alvirarentzat.	Besteak	 	modu	berean	hilko	ditu,	baina	Oliveirak	Patxi	ezin	
izan	zuenez	harrapatu,	bere	alaba	Ainhoa	bahitu	zuen.	 Izatez,	neska	ez	 zen	Anderren	
alaba,	bere	anaia	Patxi	eta	Miriarena		baizik. 
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			 Patxi,	 Paradise	 klubera	 Ainhoa	 askatzera	 joan	 zen	 eta	 bertan	Oliveira	 eta	 Sousa,	
bere	bikote	brasildarra,	hil	 zituen.	Bitartean,	Alvira	guardia	zibilak,	arriskuaz	 jabetuta,	
Patxi	akabatzea	nahi	izan	zuen.	Orduan,	Patxik	bere	anaia	Ander	inplikatuko	du	kasuan,	
Ainhoa	bizirik	bueltatzeko	baldintzarekin. 

	 	 	 	 	Horrela,	azkenean,	Aisiani	 inspektoreari	 tranpa	bat	 ipini	 zioten	Frantziako	etxola	
batean.	Hara	Anderrekin	joango	zen	Ainhoa	berreskuratzeko	asmoz,	baina	gerdarmeek	
Alviraren	 hilketa	 leporatuko	 diote	 Aisini,	 han	 Alvira	 hila	 agertu	 zen	 eta.	 Espetxean	
zegoela,	Leirek	Anderren	bisita		izan	zuen	eta	honek	bere	anaiarengandik	eskuak	lotuta	
zituela	 azaldu	 zion.	 Baina	 Anderrek	mugikorrarekin	 etxolan	 gertatu	 zena	 jendarmeei	
esango	 die,	 Aisian	 libre	 utz	 dezaten,	 Patxik	 Alvira	 Oroka	 hil	 baitzuen	 etxola	 hartan.	
Aisian	libre,	bere	lanera	bueltatuko	da,	eta	Ander	espetxeratu	egingo	dute,	honek	Patxi	
hil	egin	duela	eta.	

Egituraketa 

 Idazleak	egitura	 lineala	erabiltzen	du	 istorioa	era	kronologikoan	kontatzeko.	Hala	
ere,	 batzuetan	 flashback	 teknika	 erabiltzen	 du,	 Leirerek	 bere	 haurtzaroko	 mamuak	
oroitzen	 dituenenean,	 adibidez.	 Horrela,	 inspektorearen	 izaera	 eta	 jokatzeko	 erak	
hobeto	 uler	 ditzakegu.	 Gainera,	 ikuspuntu	 desberdinak	 erabiltzen	 ditu,	 pertsonaia	
batean	edo	bestean	enfokatzeko. 

 Eleberria	hiru	ataletan	banatzen	da:	Lehenengoa,	Bigarrena	eta,	azkenik,	Epilogoa.	
Lehenengoan,	otsailaren	2Ok	7ra	gertatzen	dena	kontatzen	du.	Bigarrenean,	ekainean	
eta	uztailean	zehar	gertaturikoa	eta	Epilogoan,	irailekoa.	 

						

Pertsonaiak 

Leire	Asiain	

	 Nafarroako	Foruzaingoako	inspektore	bikaina	da,	bere	lanean	asko	sartzen	da	eta	
oso	emakume	azkarra	da.	Hala	ere,	presio	 	handia	 	xaxatzen	duen	emakumea	da:	alde	
bateOk,	 barruko	 presioa	 (pertsonala)	 gaztetan	On	Manuel	 apaizaren	 laztan	 lazgarriak	
jasotzeagaOk;	 horrek	 anorexia	 sufritzera	 eraman	 zuen.	 BesteOk,	 kanpoko	 presioa:	
harrien	 kasuan	 oso	 murgilduta	 egongo	 da,	 betebehar	 profesionalengaOk	 eta	 baita	
asunto	pertsonalengaOk.	 

Ander	Irujo	

	 Istorioko	 protagonistetako	 bat	 da.	 ETAko	 kidea	 izateagaOk	 zortzi	 urtez	
espetxeratuta	 egon	 zen.	 Handik	 ateratzean,	 normaltasunez	 hasi	 zen	 garraio	 enpresa	
batean	 lanean	 eta	 alaba	 bat	 bere	 kabuz	 hezi	 behar	 izan	 zuen	 bere	 emaztea	 hil	 egin	
zelako	 sobredosi	 batengaOk.	 Hala	 ere,	 Ander	 ez	 da	 Ainhoaren	 aita	 biologikoa,	 bere	
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osaba	 da,	 bere	 anaiaren	 alaba	 baita.	 Familia	 abertzale	 batekoa	 da	 eta	 talde	 armatu	
batean	egon	arren,	bihotz	onekoa	da	eta	ingurukoak	babesteko	edozer	egingo	luke;	argi	
ikusten	 da	 Ainhoa	 bahitzen	 dutenean	 berreskuratzeko	 egiten	 dituzten	 ahalegin	
guzOetan,	eta	baita	Leire	espetxeOk	askatzeko	egiten	dituen	sakrifizioetan.	 

Ainhoa	Irujo	

	 Anderren	 alaba	 da,	 baina	 gero	 bere	 benetako	 aita	 Patxi	 dela	 jakingo	 dugu.	
IkastolaOk	bahitu	egiten	dute,	bere	aitaren	aurka	mendekatzeko.	Bere	ama	drogazalea	
da	 eta	 ustezko	 aita,	 Ander,	 espetxean	 egon	 zen	 ETAko	 kidea	 izateagaOk.	 Beraz,	 hori	
jakinda,	argi	dago	haurtzaro	latza	pasatu	zuela,	ume	alaia	den	arren. 

Patxi	Irujo	

	 Anderren	anaia	da	eta	ETAn	sator	 	modura	 	aritu	 	zenean,	lehergailuz	zamaturiko	
furgoneta	batean	gidari	zebilela;	honek	eztanda	egitean,	 	bertan	“hiltzat”	eman	zuten.	
Bere	anaiaren	emaztearekin	maiteminduta	egon	zen	eta	Ainhoaren	benetako	aita	da.	
Hala	ere,	 istorioa	gertatzen	den	momentuan	beste	neska	batekin	ezkonduta	dago	eta	
seme	bat	dauka	atzerrian.	Bera	da	harrietan	lotuta	agertu	ziren	gorpuen	hiltzailea;	izan	
ere,	hainbat	proiektu	ilegaletan	nahastuta	egon	zen	eta	horrelako	batean,	maite	zuen	
neska	hil	zuten	mundu	horretako	pertsona	batzuek;	mendekatzeko,	hil	egin	zituen.	 

		 

Baliabideak 

 Harrian	mezua	 obraren	 adierazmolde	 nagusia	 narrazioa	 da,	 izan	 ere,	 istorioaren	
ekintzak	kontatzen	dizkigu	idazleak.	Narratzailea	orojakilea	da:	pertsonaiek	pentsatzen	
eta	 senOtzen	 duten	 guzOa	 daki	 eta	 hirugarren	 pertsonan	 kontatzen	 du	 istorioa.	
Gainera,	 esOlo	 zuzen	 librea	 erabiltzen	 du	 pertsonaien	 hitzak	 literalki	 islatzeko;	 hauek	
letra	etzanez	idazten	ditu	(Ez	zuen	haren	izena	oroitzen.	Felisa?	Marisa?).	Horrez	gain,	
ikusmoldeekin	 jokatzen	 du:	 batzuetan	 Anderren	 istoriaren	 partea	 kontatzen	 du;	
besteetan,	 Leirerena.	Hala	 ere,	 obran	hainbat	 elkarrizketa	 eta	deskribapen	desberdin	
agertzen	dira.	 

 Kontatzeko	 era	 landua	 da,	 eta	 baita	 pertsonaiak;	 bakoitza	 mundu	 bat	 da,	 eta	
eleberriak	dituan	319	orrialdeetan	ondo	baino	hobeto	ezagutu	ditzakegu,	eta	garapen	
itzel	bat	ere	somatu	ahal	dugu. 
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Iritzia 

 Alberto	Ladron	Aranak,	Harrian	Mezua	idaztean	bete-betean	asmatu	zuen.	2014ko	
irailean	 argitaratu	 zen	 lehenengoz	 Elkar	 argitaletxearen	 eskuOk,	 eta	 2015eko	 irailean	
hirugarren	argitaraldia	kaleratu	zen.	Beraz,	hori	kontuan	hartuta,	eleberri	arrakastatsua	
dela	 argi	 dago	 eta	 hori	 istorioaren	 trama	 korapilatsu,	 misteriotsu	 eta	 bikainak	
jusOfikatzen	du.	 

 Zaila	da	goi	mailako	polizia	eleberri	bat	idaztea,	baina	idazleak	lortu	egin	du.	Izan	
ere,	 idatzi	 baino	 lehenago	 istorioa	 ondo	 landuta	 egon	 dela	 nabaria	 da,	 eleberriaren	
haria	oso	ondo	 josia	baitago;	ez	dira	argitu	gabeko	misteriorik	geratzen	amaieran	eta	
irakurlearentzat	hori	posiOboa	da.	Horrez	gain,	misterioa	istorio	osoan	mantentzen	da,	
funtsezkoa	 dena	 horrelako	 nobela	 batean.	 Irakurleari	 zaila	 egiten	 zaio	 liburua	 ixtea,	
amaierara	 azkar	 iritsi	 nahi	 duelako	 hiltzailea	 nor	 den	 jakiteko	 eta	 Ainhoaren	
bahiketaren	eta	zutarrien	hilketen	arteko	kasuen	erlazioa	bilatzeko. 

 320	 orrialde	 izan	 arren,	 eskertzekoa	 da	 irakurtzeko	 erraza	 izatea	 eta	 jorratzen	
dituen	 gaiak	 interesgarriak	 izatea;	 bestela,	 hain	 liburu	 potoloa	 denez,	 oso	 astuna	
egingo	litzateke	irakurtzea. 

 Idazleak,	 ETA	 taldean	 oinarrituta	 idazten	 duela	 eleberria	 esan	 daiteke.	 Izan	 ere,	
hainbat	hilketa	egin	dituen	talde	honen	aurkako	azpijokoak	aipatzen	ditu	eta	nola	Patxi	
Irujorekin	baliatzen	diren	horretarako;	gizon	honek	satorraren	papera	egiten	zuen	talde	
armatuaren	 aurka.	 Hala	 ere,	 ikuspuntu	 nahiko	 kriOkoa	 islatzen	 du	 Alberto	 Ladronek,	
adibidez,	guardia	zibilen	kriOka	egiten	du	era	nahiko	argian. 

 Amaitzeko,	 aipatu	 beharra	 dago	 istorioa	 ikuspuntu	 desberdinetaOk	 kontatuta	
egoteak	askoz	erakargarriagoa	egiten	duela.	Horrela	hobeto	ulertuko	du	irakurleak	eta	
lehenago	aipatutakoaz	gain,	horrek	ere	askoz	arinagoa	egiten	du	irakurketa.			 
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