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HARKAITZ CANO 
 

Harkaitz Cano Lasarten jaio zen 1975ean. 

Donostian burutu zituen zuzenbide ikasketak, baina 

idaztea izan du beti ogibide. Zuzenbidean lizentziatua 

da. Mota guztietako lanak egin ditu: ipuinak, eleberria, 

poesia, kronikak, haur eta gazte literatura, baita 

itzulpenak ere. New Yorken bolada batean bizi izan 

zenez, hiri hori sarritan agertu da bere liburuetan. 

1992an Imajina Ezazu Euskadi, 1993an Donostia Hiria 

eta 1998an Ignacio Aldecoa sariak irabazi zituen, eta 

Euskadi Literatura Saria bi aldiz jaso ditu: 2005ean, 

Belarraren ahoa, eta 2012an, Twist eleberriengatik. 
 

Izozteko adina nobela (2013) da argitaratu duen narratibazko azken literatur lana 

eta Malgu da gaua (2014) bere poesiazko azken lana. Beluna jazz (1996) eta Pasaia 

blues (1999) eleberriak, Belarraren ahoa (2004) ukronia, Neguko zirkua (2005) ipuin 

bilduma eta irailaren 11ko erasoen aurretiko New Yorkeko bere egonaldian mamitutako 

Piano gainean gosaltzen (2000) kronika ere argitaratu ditu, besteak beste. Hiri horrekiko 

bere harremanaren fruitu izan zen, halaber, Norbait dabil sute-eskaileran (2001) poema 

bilduma. Hamar urte geroago heldu zen gaztelaniaz idatzitako poema liburu bat: 

Compro oro (2011). Telebista eta komiki gidoilari gisa aritua da, eta irudiaren 

munduarekiko bere kezkak aletu zituen saiakera batean: Zinea eta literatura: begiaren 

ajeak (2008).  
 

Hanif Kureishi eta Allen Ginsberg euskaratzeaz gain, bera arduratu izan da 

eskuarki bere lanetako asko autoitzultzeaz ("etengabea da berridazketaren tentazioa"). 

Haur literatura ere idazten du tarteka.  Diziplina ezberdinen arteko nahasketarako bere 

joeraren erakusle dira, bestalde, hainbat artista plastiko, musikari eta dantzarirekin 

elkarlanean burututako egitasmoak. Nederlanderaz, galegoz, grezieraz, ingelesez, 

gaztelaniaz, errusieraz, alemanez eta italieraz irakur daitezke bere liburuak. 
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SARRERA 

 

Izozteko adina 2013an argitaratutako eleberri motza da. GARA egunkarian atalka 

argitaratu zen eta 2013ko Durangoko Azokan liburuxka moduan dohainik banatu zen. Kulebroi 

futurista honek, botere gehiegikeriak, etorkizunak ekarriko dituen arazoak eta hilezkortasuna 

bezalako gaiak jorratzen ditu, 2112. urtean kokatutako istorioa kontatzen. Baobil hirian (lehen 

Bilbao) bizi den Didi Larreraren bizitza aztertzen du, eta modu horretan etorri litekeen 

etorkizunari buruzko ikuspegi ezkorra ematen du. 22 kapituluko nobela laburra da, baina 

ekintzak 20 kapitulutan gertatzen dira, lehenengo biak kronologia bat izanik, 2112. urtetik baino 

lehen gertatutakoa azaltzen dutenak. Modu linealean kontatuta dago, baina flashback ugariko 

nobela da, bertako pertsonaien oroitzapenek berebiziko garrantzia baitute. 

 

IZOZTEKO ADINA 

 

KOKAPENA 

Istorioa Baobil hirian kokatzen da, antzinean Bilbao deiturikoa. 2112. urteko kulebroi 

futuristak Didi Larrea du pertsonaia nagusia, eta gizarteak etorkizunean aurkitu dezakeen 

arazoak aztertzen ditu, hala nola hilezkortasuna, dira nobelaren gai nagusiak. 

 

GAIA 

Gizarte futurista euskal-ingeles batean, arazo eta erronka sinestezinak. 

 

ARGUMENTUA 

Didi Larrea euskaltzaina eta filologoa da Baobil hirian. Nahiko bizitza normala du: bere 

lana betetzen du, bere familia mantentzen du, amorantearekin abentura bat dauka… Hala eta 

guztiz ere, bere bizitza guztiz aldatzen da jakin gabe Eusko Jaurlaritzaren hiltzailea ere badela 

deskubritzean, eta bere borondatearen kontra agintariek erabili dutela jakitean. Guztia atzean 

utzi behar du, eta bizitza berria hasi. Egoera latz horretan, Nora bere amorantea beragatik 

sakrifikatzera ausartzen den bakarra dela nabarmentzen da. 
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ISTORIOA 

2112. urtea garai konplexua da: gizakiak denbora erabat kontrolatzea, hildakoak 

berpiztea eta baita hilezkortasuna ere lortu ditu. Izozteko Aktaren inguruan, gorputza aldaketarik 

gabe mantentzea baimentzen duen prozesua legalizatuko duen dokumentua dago momentu 

horretan polemika handia, gizartearen gehiengoa haren alde jarriz eta gutxiengo bat bere 

kontra.  

Didi Larrea 2112. urtean Baobil hirian bizi den euskaltzaina eta filologoa da. Horrez gain, 

memojunkie bat da, oroitzapenen drogaren drogazalea. Bere gameluari gomutak erosten 

zebiltzala ezagutu zuen hain zuzen ere bere amorantea, Nora Stewart, etorkizunak eskaintzen 

dituen abantaileekin eszeptikoa den apurrenetakoa. Biak ezagutzen diren garaian alienen 

eskutik inbasio bat sufritzen du Lurrak, eta alien inbasio hori da hain zuzen, lehendakariaren 

aurkako atentatu bat zapuzten duena, bere ekitaldi batean agertzean, lehendakaria hil egin 

behar duen frankotiratzaileari bere lana betetzea eragotzi ziolako. 

Alien sylesiarrak Guggenheimen gainean kokatuta dabiltzala, Basque Memory Center-

ak, oroitzapenen liburutegi euskaldunak, lapurreta bat izaten du. Denbora gutxira, lapurketak 

Sylesia planetako talde armatu batek aldarrikatzen ditu, herritarrei haien benetako historia 

berreskuratzeko aukera emateko helburuarekin. Atentatua eta gutxira bozkatzen da Izozte Akta, 

eta gehiengo nabariarekin onartzen da Euskal Protektoratuan. Baiezko botoa eman 

zutenetakoa da Didi Larrea; Norak, aldiz, izoztearen kontrako jarrera du. Etxean arazo berbera 

aurkitzen du Didi Larreak, emaztea izoztearen aurkako jarrera garatzen hasia baitago, haien 

semea modu ilegalean izoztu zutelako kontzientziako alhadurak sentizen dituelako. 

 Euskaltzainaren bizitza are gehiago konplikatzen da, Baobil hiriaren eremu babestutik 

kanpo politikarientzako ohiko garraio ilegala egiten dabiltzala sylesiarrek bahitzen dutenean, eta 

bere oroitzapenak direnak eskaintzen dizkiotenean. Gomutak txertatu baino lehen heltzen da 

polizia, Mustafa Bergararen, ekonomia sailburuaren, agintepean. Bera da, hain zuzen ere, Didiri 

abisua ematen diona, poliziak bere etxera joaten direnean, umea izozteagatik atxilotzera, lagun 

ohiak baitira. Didik bere familia utzita alde egiten du, eta bere oroitzapenak salduta Sylesiara 

bidaiatzen du bizitza berria hasteko. Nora bere amoranteak Didiren oroitzapen batzuk txiripaz 

eskuratzean bere bila hasten da, arrastorik gabe desagertu den arren bizirik dagoela sinesten 

duelako. 
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 Bitartean, Larreak bizitza berria hasi du Sylesian, baina nabaritzen du zerbait txarto 

dabilela, ezin baitu hainbat gauza zehaztasunez gogoratu. Horrez gain, Sylesiara heldu aurretik 

lehendakaria hil zutela jakiten du bertan, baita frankotiratzaile batek egin zuela ere. Norak 

Sylesian aurkitzen du Didi, eta nahiz eta filologo ohiak emakumea ez ezagutu, horrek bere 

oroitzapenak eskaintzen dizkio. Bere oroitzapenak txertatzean gogoratzen du Didik eliteko 

frankotiratzailea zela, eta Mustafa Bergarak –orain lehendakaria da– bera erabiltzen zuela. 

Erabilita sentitzen da, bere bizitza guztia gezurra dela sentitzen du, eta bizitzea edo hiltzea 

dadoetara jokatzea erabakitzen du. Azkenean, Nora eta Didi berriz batzen dira lurrean, hainbat 

urte pasa eta gero, izotz aro berria hasita eta gizartea ezagutzen zuten bezala desagertuta. 

 

PERTSONAIAK 

 Didi Larrea. Istorioko protagonista da, euskaltzaina eta filologoa, baita begi zorrotzeko 

frankotiratzailea ere. Euskal abertzale amorratua da, baina pentsamendu aurrerazalea du 

izozteko aktari buruz baita euskal kulturak jasan dituen aldaketei buruz. 

 Nora Stewart. Didi Larrearen amorantea. Izozteko aktari buruz pentsamendu atzerakoia 

duen emakumea da, euskara batuan hitz egiten duena eta orokorrean etorkizuneko abantailekin 

eszeptikoa dena. Dena den, bera eta Larrearen artean benetako maitasuna sortzen da, nahiz 

eta izaera oso ezberdinekoak izan. 

Jazz Malanda. Didiri eta Norari memodosiak saltzen dizkion merkatu beltzeko 

saltzailea. 

Abdul Gerrikagoitia. Euskal protektoratuko lehenengo lehendakari musulmana 

Mustafa Bergara, AKA Berga. Gerrikagoiti lehendakariaren konfidantzako gizona, 

lehendakariaren hilketa planaren atzean dagoena eta geroago lehendakariaren kargua hartuko 

duena. 50 urte eta oraindik izoztu gabe. Familia apaleko gizona: aita pakistandarra eta ama 

ekuadortarra. Zazpi hizkuntza hitz egiten zituen, translagailurik gabe. Konplexurik gabeko 

burusoila eta arte zalea: Chicagon ikasi zuen ekonomia. Mustafa Bergara gizon pragmatikoa 

zen oso. Pragmatikoa eta zehatza. Gizon hotz eta etekintzailea da, bere laguna Didi boterea 

irabazteko erabiltzen duena. 
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Aintzane Obereyskere. Kultur sailburua erdi prolatinoa zen. Euskal Front Nationaleko 

Domeinu Dabordekin zegoen ezkondua. Pertsona oso manipulagarria zen,  Domeinu Dabord 

izugarrizko eragina zuelako berarengan. 

 

EGITURAKETA 

Harkaitz Canok eleberri honetan erabili duen idazkera, beste lanetan ez bezala, nahiko 

lineala da. Hala ere, idazlean bereizgarriak diren hainbat ezaugarri mantendu ditu.  

Lehenengo bi kapituluak ez dira istorio nagusiaren parte, kronologia bat baizik; gaur 

egunetik 2112ra arteko gertakariak kontatzen ditu horietan eta garai hartako egoera aurkezten 

du modu horretan. Horrez gain, bai Didi Larrea bai Nora Stewart memojunkiak direnez, 

istorioaren hainbat zati oroitzapenak dira, hau da flashback-ak.  

22. kapitulua epilogo bat da, istoriaren amaiera “zabala” nolabait ixten duena. Jatorrian 

istorioa egunkari batean atalka argitaratu zenez, bere 22 kapituluak oso laburrak dira, eta 

hainbatetan cliffhanger delako batekin amaitzen dira, hau da, egoera konpondu gabe batekin 

amaitzen dira irakurlea hurrengo atalaren zain mantentzeko. 

 

BALIABIDEAK 

 Izozteko Adina obra oso aberatsa da baliabideei erreparatuz, 22 kapituluko eleberri 

txikia dela kontuan hartuta. Lehenengo bi kapituluetan narrazio berezi bat erabiltzen du, 2012tik 

2112ra arte gertatu diren gertakizun garrantzitsu guztiak kontatuz, ardatz kronologiko baten 

moduan bata bestearen atzean kokatuta linealki. Hortik aurrera istorioan zehar flashback 

teknika erabiltzen du sarritan, gehienbat memodosiak hartzean edo antzinako egoerarekin 

dauden aldaketak azaltzeko.  

 Bestalde, aipatzekoa da Canok egin duen hizkuntzen nahasketa, ingelesa eta euskara, 

baita hizkuntza latinoak eta euskara ere nahasten baititu. Etorkizuneko hizkuntza hori oso 

naturala da, baita irakurtzeko erraza ere. Horrez gain, ingeleseko hainbat hitz eta esamoldek 

esaldiei bizitasuna ematen diete, sarritan lagunarteko hizkeratik datozelako. 
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IRITZIA 

Izozteko adina obrak ez du entzute handia lortu, Harkaitz Canoren beste eleberri 

batzuek ez bezala; hala ere, esan beharra dago liburua ez dagoela idazlearen beste lan 

batzuen mailatik urrun. Egia da, eleberri motza izanik, Canok ez duela pertsonaien iraganean 

eta izaeran hainbeste sakontzeko aukerarik baina, hala ere 22 kapitulu motzetan, nahiko lan 

egokia egiten du, eta pertsonaien garapena nabaritu daiteke. Bere beste nobelen aldean, Twist, 

adibidez, eleberri honetan erabiltzen dituen kontaketa teknikak ere sinpleagoak dira. Hala ere, 

honek ez du eragozten flashback-ak erabiltzea edo lehenengo bi kapituluetan ardatz 

kronologiko bat egitea.  

Liburuaren bikaintasuna bertan jorratzen diren gaietan datza; izan ere, kulebroi futurista 

bat izanik etorkizuneko gizartearen erronkak eta arazoak modu ezkorrean aurkezten ditu 

idazleak. Mundu globalizatua zeinetan kultura propioak galdu egin diren, besteekin nahastuz 

aurrera egiteko; gizartea hirien eremu babestuetan bildurik egotea, kanpoan arriskua egonda; 

gizakiak denboraren orea manipulatzea, hildakoak berpiztu ahal izatea, eta hilezkortasuna 

lortzea… dira liburuaren gai bikainetarikoak.  

Gainera, idazleak bi pertsonaia nagusiek kontrako jarreran jartzen ditu, eta horrek 

irakurlea ikuspuntu bataren edo bestearen alde jartzea ahalbidetzen du. Baina, beharbada, 

liburuaren ezaugarri bereizgarrienetakoa idazlearengan ezaugarri bihurtu diren pop 

kulturarekiko erreferentziak dira. Horren adibidea da 3. kapituluko “bidaia”: Didi Larreak 

kontsumitzen duen oroitzapena Jamal Fernandez Kortajarena hil zuen frankotiratzailearena da. 

Hori, dudarik gabe, JFK (John Fitzgerald Kennedy) estatubatuar presidentearen hilketaren 

kopia itzela da. Ez hori bakarrik, 12. kapituluan egiten den elkarrizketan txertatzen diren 

iragarkiak, gaur egunekoen antz handia dute, agian idazleak mundua zentzu horretan ez dela 

aldatuko adierazi nahi duelako. Horrelakoa da Harkaitz Canok aurkezten duen mundua, erabat 

aldatua, baina aldi berean, gaur egunekoaren berdina. Idazleak etorkizun hurbilean gertatuko 

denari buruz duen ikuspegia (Eskoziak eta Catalunyak independentzia lortzea edo Hego 

Hemisferioko herrialdeak elkartzea eta boteretsu bilakatzea) interesgarriak dira oso, baita 

iraganari buruz aukeratu dituen flashbackak (frankotiratzaile batena, edo 36ko gerran hildako 

errepublikar batena).  

Azkenik, aipatzekoa da idazleak erabilitako hizkuntza mota istorioa kontatzeko. Bilbatua 

etorkizuneko alegiazko hizkuntza da, euskara eta ingelesaren arteko pidgin futurista, euskarak 

bizirauteko beste hizkuntza “indartsuago” batekin bat egin behar izan duelako. Ez hori bakarrik, 

hizkuntzen artean ere gatazkak daude, batuan hitz egitea garapenaren aurkakoa kontsideratzen 
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delako, baita probokatzailea ere. Gainera, badira euskara hizkuntza latinoekin nahastu nahi 

dutenak, prolatinoak, eta haien eta bilbatuaren aldekoen artean tentsioak daude, bakoitza 

hizkuntza bat gailentzearen alde baitago. Hizkuntzak etorkizunean jasango dituen aldaketei 

buruzko hausnarketa hau, euskara eta ingelesaren arteko sintesi bikainari lotuta (esamolde 

egokiekin, eta oso modu naturalean eginda) Izozteko adina eleberri motz oso entretenigarria 

bihurtzen dute, idazlearen beste lanen baten (Twist) bikaintasun mailaraino iristen ez dena, 

baina estilo ederrean idatzita dagoena. Arte lana, nolanahi ere. 
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