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JON ARRETXE 

 Jon Arretxe Basaurin jaio zen 1963an. Euskal Filologian doktorea da, 

Heziketa Fisikoan lizentziaduna, hizlari, idazle eta abenturazalea. Urte 
gutxian obra zabal eta mamitsua osatu du, hala nola Tubabu, Zazpi Kolore 

eta Tuparen seme-alabak bidai kronikak, Hakuna Matata, Ostegunak eta 
Ostiralak ipuin-bildumak, Harresi Handirantz haur kontakizuna edo 

Urrezko Triangelua eta Oroituz eleberriak. 

SARRERA 

Liburu hau Manila Konexioa izeneko eleberri beltza dugu. Umorez 

betetako eta erritmo biziko istorio honetan Simon Artabe detektibeak eta 
bere laguntzaile fidel Etxebek desagertutako suge bat aurkitzeko izango 

dituzten gorabeherekin gozatuko dugu. Eleberria inbestigazioaren egun 
bakoitzari dagokion bost atal garrantzitsutan dago banatuta, bakoitzak lau-

bost azpiatal dituelarik, azkenak izan ezik, hori gehigarri bat bezalakoa 
baita.  

Egun horietan arraza, kolore eta lanbide guztietako jendearekin 

nahastuko dira (ijitoak, beltzak, txinatarrak, etab.) euren bilaketa ahalik eta 
ondoen aurrera eramaten saiatzen diren heinean.  

Detektibe lanetarako bi protagonistek duten gaitasun eza argi 
geratuko da istorioan, askotan euren begien aurrean izango diren 
gertakizunez ez baitira konturatuko. Hala ere, bi lagunek izango dituzten 

lagunei (edo ez hain lagunei) esker, ahalik eta ondoen eramango dute 
aurrera euren ikerketa. 

Narrazioa nahiko eskasa da, izan ere eleberri honetan elkarrizketak 
dira gehiena. Hala ere, agertzen direnak nahiko erritmo arina eta bizia 
dute, eta hori nabari egiten da istorioaren aurrerapen azkarrean. 
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Deskribapenak oso ugariak dira, eta orokorrean gauzen aspektu 
txarrak deskribatzen dituzte, istorioko umore ikutua mantentzeko asmoz. 

Horrela, askotan akatsak baino ez dituzten pertsonaiekin aurkituko gara. 

Elkarrizketak, lehen esan dugun bezala, oso ugariak dira, eta egunero 

kalean entzuten dugun eran hitz egiten dute pertsonaiek. Obra honek ez 
ditu batere zentsuratzen beste askok aldatu egingo lituzketen hitzak, 
adibidez, biraoak eta zantarkeriak.  

MANILA KONEXIOA 

Kokapena 

 Eleberri honetan zehar Gasteizeko kaleetatik mugituko gara 
protagonistekin batera. Alde Zaharreko ijitoak ezagutuko ditugu, hango 
putetxeak ere bai, baita Pilar Ladron de Gebara mutxurdina bizi den auzo 

aberatsa ere. Egia esanda, ez dute inoiz esaten hiriaren izena, baina erraz 
ondorioztatu dezakegu, izan ere denok dira Alavesekoak, eta behin baino 

gehiagotan aipatzen dute Alde Zaharreko Almendra. 

 Garaiari dagokionez, argi dago XXI. mendean kokatzen dela istorio 
hau, izan ere euroak erabiltzen dituzte jadanik. 

Istorioa 

  Simon Artabe detektibeak Pilar Ladron de Gebara andereñoaren deia 

jaso du eta bere bulegoan azaldu da. Han Gebara andereño dirudunak 
Simon eta honen laguntzailea, Etxebe, kontratatuko ditu ezezagun batzuek 

lapurtu dioten hamar metroko anakonda orojalea berreskura dezaten, 
horrez gain, errekonpentsa bat jarriko duela jakinarazten dio. Simonek 
sugearen existentziaz zekiten pertsonen zerrenda egiteko eskatuko dio. 

!3



  Hortik aurrera Simon eta Etxebe lanean hasiko dira, edo hobeto 
esanda, hurrengo egunerako utziko dute. Gau horretan Simon Manila 

kafetegira, edo hobeto esanda, putetxera doa. Han bere haurtzaroko 
lagunarekin, Porky izeneko gizon lodi-lodiarekin, hizketan aritzen da. 

  Hurrengo egunean Simon eta Etxebe Gebara andereñoaren etxera 
abiatuko dira Etxeberen R5 horian. Simonek, etxean sartu baino lehen, 
Etxeberi autoan itxaroteko aginduko dio. 

  Itxaroten dagoen bitartean, gizontzar bat agertzen da eta berarentzat 
eta Simonentzat mezu bat duela esaten dio, eta esan bezain pronto, Etxebe 

jipoitzen hasten da eta R5a irauli egiten du. Simon bueltatzen denean, 
gertakariari garrantzi handirik eman gabe, Etxeberi bere autoa ondo jartzen 
laguntzen dio (laguntza psikologikoa izanda ere). Behin autoan sartuta eta 

hau martxan jarrita, Simonek etxean aurkitutakoa erakusten dio Etxeberi: 
“pantera arrosa” baten paper-zorroa. Simonen ustez, paper-zorro hura 

bahitzaileek galdutakoa izan daiteke. Bere “senari” jarraituta, Simon bere 
informatzaile sekretuekin jarriko da harremanetan. Lehenengo eta behin 
litxarreria-dendako saltzailearekin, geroago ONCEko kupoiak saltzen 

dituen “itsuarekin” eta, azkenik, The Last One diskotekako Baltasar izeneko 
atezain beltzarekin. Azken honekin hitz egin ostean bere laugarren 

informatzaile batengana abiatzen dira. azken hau emagaldu bat da, eta 
Simonek Manila zelatatzera bidaltzen du Etxebe, bere informatzailearekin 

hobeto “hitz egiteko”. Behin bukatuta, Simon ere Manilarantz abiatzen da, 
eta han Etxebe aurkitzen du aurreko tabernan. Honek hainbat arrazatako 
pertsona ugari irteten ikusi dituela esaten dio.  

  Hurrengo goizean Simon eta Etxebe taberna batean elkartzen dira, 
eta han simonek bere informatzaile baten deia (litxarreria-dendako 

saltzailearena) jaso duela ezagutarazten dio laguntzaileari. Horretan 
daudela, Simonek Mohamed izeneko gizon baten dei misteriotsu bat 
jasotzen du, bahiketari buruzko informazio baliagarria duela esanez, eta 

Alde Zaharreko elizara joateko eskatuz. Hura litxarreria saltzailearekin hitz 
egitera doan bitartean, Etxeberi tabernan dagoen txinatar bat jarraitzeko 

agintzen dio.  

  Litxarreria saltzaileak pantera arrosa guztiak lapurtu dizkiotela 
jakinarazten dio Simoni. Informazio hau kontuan hartuta, Mohamedekin 
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elkartzera abiatzen da alde Zaharrerantz. Han tabernako txinatarra Etxebe 
jipoitzen aurkitzen du, baina munizipalak agertu arte ez da ausartzen 

hurbiltzera. Txinatarra alde egin ostean Etxebek txinatarra Mohamed izena 
zuela eta honek ere mezua zekarrela kontatzen dio bere nagusiari, baina 

mezua eman ordez, kolpeka hasi dela. Simoni oso harrigarria iruditzen zaio 
berari dei egin dionak eta txinatar hark izen berbera izatea.  

  Arratsalde berean, denda guztietatik pantera arrosa guztiak desagertu 

direla konprobatzen dute bi detektibeek. Jarraian, The Last One-era 
abiatzen dira. Han Simonek Baltasarri eskatuko dio Manilara joateko 

zelatatzera, bere ordez Etxebe diskotekako atea zaintzen geratzen den 
bitartean. Denboratxo bat pasa ostean, Simon ere Manilarantz abiatuko da, 

Etxebe bakarrik utziz. Heldutakoan Manilaren aurreko tabernan aurkituko 
du. Gizontzarrak esango dio bi txinatar, ijito bat eta bere eskolako lagun, 
Porky hizketan entzun dituela, hamabietan Alde Zaharreko eliza 

ebanjelikoan geratu direla zerbait egiteko. Denborarik galdu gabe Simon, 
Baltasar eta azken honen neska laguna Etxeberen bila abiatzen dira, 

astinaldi berri batean aurkitzen dutelarik. Baltasarri esker Etxebe salbatu eta 
gero, bi detektibeak Baltasarrek esandako tokirantz abiatzen dira 
arineketan. 

  Baina sartzen diren bezain laster harrapatuak izango dira. Orduan 
operazioaren burua ezagutuko dute: elizako apaiza. Elizgizonarekin batera 

bi txinatar, euren artean etxebe jipoitu zuena, eta Porky daude. 
Lehenengoak lapurtutako pantera arrosak erakusten dizkie detektibeei. 

  Horrela daudela, Ladron de Gebara andereñoa agertuko da Manilako 

zerbitzariarekin, honek metraileta bat daramalarik. Guztien harridurarako, 
Ladron de Gebara andereñoak gaizkileen planetan sartzeko asmoa du, eta 

bi detektibeei azaltzen dizkie apaizaren eta besteen planak: pantera arrosen 
barruan antraxa sartu dute eta hurrengo goizean hiri osotik banatuko 
dituzte opilak, jende gehiena hil dadin. Sugea Etxebe jo ez zuen txinatarrari 

(korearra dena) antraxa ekartzeagatik ordaintzeko baino ez zen. 

  Baina Ladron de Gebara andereñoak korearra gainetik kentzea 

proposatzen du, eta bi detektibeak eta Porkyrekin batera Betty dagoen 
gelara botatzea proposatzen du. Emakumearen esanak jarraitzen dituzte eta 
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anakondaren gelara eramaten dituzte. Han korearra sakrifikatzen dute eta 
han zegoen txakur batekin batera alde egitea lortzen dute hiru lagunek. 

  Azkenean, Porkyren lagun bati esker gaizkileak harrapatzea lortzen 
dute, Ladron de Gebara andereñoa izan ezik, ihes egitea lortzen baitu. 

Pertsonaiak 

• Simon Artabe 

 Simon bere benetako adina baino askoz zaharragoa dela ematen du, 

horren kausa izan daitezke bere betaurrekoak, edo agian beti janzten 

dituen poltsikoz betetako gabardina eta sonbreiruak dira errudunak. Modu 
batean edo bestean Simon Artabek munduko detektibe famatuenak 

(Sherlock Holmes, Poirot, Maigret, Dupin…) emulatu nahi ditu. Askotan 
bere detektibe-egoerari esker iruzur egitea lortuko du, bere ohiko 
lasaitasuna mantenduz beti ere. 

 Hala eta guztiz ere, eleberrian zehar bere inbestigaziorako sena argi 
erakutsiko digu behin baino gehiagotan, nahiz eta beste hainbatetan bere 

sena hura zalantzatan utzi. 

• Etxebe 

 Xabier Etxeberria gorpuzkera handiko gizona da, baina bihotz ezin 

hobekoa ere bai. Ez lioke euli bati ere minik egingo, eta horrek sekulako 
astinaldiak suposatuko dizkio, ez baitaki bere burua defendatzen. Gainera, 

tentel samarra da, Simon bezala, ez baita ohartzen begi bistakoak diren 
gauzez, adibidez, Manolitok jipoitzen duenean, mezua eman gabe 
geratzen dela uste du Etxebek, nahiz eta mezua ondo baino hobeto emanda 

egon. Nahiz eta batzuetan Simonen burutapenak nahiko arraroak iruditu, 
fede itsuarekin jarraituko ditu bere nagusiaren aginduak.  
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• Pilar Ladron de Gebara 

 Ladron de Gebara andereñoa altzari berriztatzailea diruduna da. 

Gasteizeko alderik garestienean bizi da. Emakume hotza da, adinekoa eta 

ezkongabea. Bere hamar metroko anakonda orojalea lapurtzen diotenean 
edozein gauza egingo du hura berreskuratzeko, detektibeak deitu, 
errekonpentsa bat jarri, etab. 

 Hala ere, ez da urrea distira egiten duen guztia, emakume hau 
egoerari probetxua ateratzen saiatuko baita, horretarako bide ez oso 

konbentzionalak hartuz… 

• Kasian eta Dorin 

 Bi errumaniar hauek Pilar Ladron de Gebara andereñoari lapurtutako 

anakonda zaintzeaz eta elikatzeaz arduratzen dira. Horretarako Manila 

tabernaren sotoan daude ezkutatuta. Biek beldur izugarria diote sugeari, 
izan ere badakite mota guztietako animalia biziak jaten dituela, eta 
anakonda alboko gelan dutela jakiteak beldur hura areagotzen du. 

Horregatik kontu handiz ibiliko dira mamorroa elikatzerako orduan, nahiz 
eta behin baino gehiagotan hanka sartu. 

 Istorioa aurrera doala, lagun berri bat egingo dute: Pintto, txakur zuri 
eta beltza. Hari esker libratuko dira hasiera batean anakondaren hortzetatik, 
nahiz eta azkenean sugeak bi errumaniarrak irentsi. 

Zatiak 
—Nor zen lurreko hilotza? —galdetu zuen Simonek abiatu 

eta berehala, leihatilatik atzerantz begiratuz. 

—Ideiarik ez. Nigana etorri, kolpeka hasi eta kotxea irauli 

dit, azalpen handirik gabe. mezua zekarrela esan du, baina 
ezin izan dit eman azkenean. 
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—Txundigarria, zenbat zoro dagoen munduan! (71) 

 Simon eta Etxeberen arteko elkarrizketa hau bigarren egunean 
kokatzen da, Ladron de Gebara andereñoari bisita bat egin ondoren. 

Etxebek oso ongi azaltzen du gertatutakoa: gizontzar bat hurbildu zen 
Etxeberenera, mezu bat zekarrela esan eta kolpeka hasi zen Etxebe eta 

autoaren kontra, azken hau irauliz. Elkarrizketa honetan oso argi ikusten da 
bi lagunen detektibe-lanetarako gaitasun eza.  

 Ez da, hala ere, azkena izango: pixka bat geroago egoera berdina 

gertatuko da, oraingo honetan korear batekin, eta Etxebe berriro ere 
pairatuko ditu sortaldekoaren jipoiak. Baina, lehen astinaldi honetan 

Etxebek gizontzarraz libratuko da honen kontra nahi gabe kolpatuko den 
motorista bati esker.  

—Pantera arrosarik nahi duzu? —erantsi zuen berehala, 
detektibeari kexa agertzeko abagunerik eman gabe. 

—Bai. 

—Ba, sentitzen dut, ze ez da bat ere geratzen. Den-denak 
eraman dituzte gaur goizean. 

—Nork? 

—Ez dakit, ostu egin dituzte eta. (127) 

 Pasarte horretan Simon benetako detektibea ematen duen momentu 
bakarra da. Bai detektibea eta bai informatzailea kode berezi batekin 

komunikatzen dira. Polizi eleberrietako edozein detektibek egingo lukeen 
moduan, gako hitzak erabiltzen dituzte, eta momentu hartan litxarreria 

dendan egongo zen edonork bi pertsonaiek elkarrizketa arrunt bat 
edukitzen ari direla uste izango luke. Pasarte honetatik aurrera, Simon 
berriro ere betiko sasi-detektibea bihurtzen da, bere begien aurrean 

gertatzen diren gauzak ikusi gabe, beti bezala.  

Parketik kanporantz ibiltzen jarraitu zuten elkarren 

aldamenean, ohiko irudi bitxia osatuz. Alde batean ibilera 
baldarreko buruhandi eskerga zihoan, pentsakor, desfileko 
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soldaduen antzera mugituz besoak. Beste aldean bizkar 

estuko tirantedun ziztrina, irribarretsu, txapela buruan eta 
gabardina besapean. 

Gabardinarekin batera egunkaria zeraman, eta beronen azal 

nagusian hauxe irakur zitekeen, letra handiz: 

 Nessy bat gure urtegian? 

 Gero, hizki txikiagotan, tituluaren azalpena zetorren: 

Bainulari batzuek esan dutenez, herensuge antzeko bat ikusi 
dute egunotan ur bazterreko sastraka artean. Aldi berean 

zenbait desagerpen gertatu da eta… (186) 

 Anitzak izan dira polizi eleberrien historian zehar detektibe bikoteak 
(Sherlock Holmes eta Watsonen moduan). Haiek bezala, Simon eta Etxebe 
ere bikote paregabea egiten dute, hori ukaezina da. Gainera, bi detektibeak 

elkarren ondoan ibiltzen joatearen irudia filmaren bukaeran mendebaldeko 
lautadetatik urruntzen den John Wayne bat gogorarazten dit. 

 Hala ere, amaiera hura ez da errealitateko bukaera bat iruditzen, 
bukatzen den moduan bai baitirudi gutxi barru izango dugula haien berri. 

 Horrez gain, Jon Arretxek azken momentura arte mantentzen du 

eleberriaren umorea, guk geuk gogoeta egiteko uzten baitigu azkeneko 
parrafoak: Izango ote da urtegiko herensuge hura Betty, hamar metroko 

anakonda? Egia esan nahiko argi uzten digu bera dela, izan ere albistean 
jartzen duen bezala hainbat desagerpen gertatu dira, eta dakigunez Betty-ri 
animalia biziak jatea gustatzen zaio… 
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IRITZI OROKORRA 

Argi geratu da eleberri hau umorez beteta dagoela, horri buruz ez 

dago inolako dudarik. Nire ustez, oso garrantzitsua da istorio batek, beste 
gauza askorekin batera, umorea edukitzea, horrek irakurketa atseginagoa 
egiten baitu.  

Umore hura protagonisten tentelkeriarekin eta hainbat gertakizunekin 
lortzen du Jon Arretxek. Gainera, hainbat gertakizun edo datu, irakurlearen 

irudimenerako uzten ditu, sugearen bukaera adibidez, gorago ikusi ahal 
izan dugun bezala.  

Horrez gain, aipagarria da bi pertsonaiek kanpotarren aurrean 

dituzten jarrera ezberdinak: Etxebek errespetatzen dituen bitartean, 
Simonen ustez “euren herrialdeetara bidali beharko genituzke”. 

Hala ere, istorioaren alderdi batzuk ez ditut hain gustukoak izan. 
Adibidez, ez zait batere gustatu nortzuk izan diren gaizkileak; hiria suntsitu 
nahi duten guztiek hasiera batean kanpotarrak eta beste arrazakoak dira. 

Nire uste apalean, horrela Simonen pentsamolde xenofobo eta arrazistari 
arrazoia ematea bezala izan da.  

Motza baina mamitsua, horiek dira obar honen ezaugarririk 
bistakoenak, onartu beharra baitago liburua ez dela luze samarra, eta 
gainera bat-batean bukatzen dela ematen du, hainbat galdera erantzunik 

gabe utzita. Hala eta guztiz ere, edonori gomendatuko nioke liburu hau 
irakurtzeko, irakurketa alaia eta umoretsua izango baitu. 
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