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Unai Elorriaga

Unai Elorriaga, Bilbon jaio eta Getxon bizi den euskal idazle eta itzultzailea da, 
irakurri berri dugun eleberriaren egilea. Deustuko Unibertsitatean Filologia ikasketak 
egin ondoren, zenbait urte pasatu zituen Labayru Ikastegian hainbat arlotan lan egiten: 
irakasle, zuzentzaile, ikertzaile, itzultzaile… Horrez gain, Giltza-Edebé argitaletxean 
testu-liburuak sortzen eta itzultzen ere aritu zen.

2001ean bere lehengo nobela argitaratu zuen, SPrako tranbia, hurrengo urtean 
Espainiako Narratiba Sari Nazionala irabaztea ahalbidetu zuena, hau lortzen duen 
bigarren euskalduna bilakatuz, Bernardo Atxagaren (1989) ostean. 2003tik hasita, 
idazle lanetan dabil, hainbat obra idatzita. Hiru eleberri, batzuk hamar hizkuntzatara 
itzulita; umeentzako ipuin luzeak; euskal literaturari buruzko testu-liburu bat; eta 
artikuluak aldizkari eta egunkarietan.

Sarrera 

SPrako tranbia Unai Elorriagak argitaratutako lehenbiziko liburua da eta, ziurrenik, 
arrakastatsuena ere bai. Are gehiago, 2002an, argitaratze urtearen hurrengoan, 
Espainiako Narratiba Sari Nazionala irabazi zuen. Horrela, Bernardo Atxagaren 
ondoren, sari hori jasotako bigarren euskalduna izatera pasa zen.

Arrakasta horren arrazoi nagusia, egileak darabilen estilo berezia da seguruenik. 
Esate baterako, pertsonaien izaera eta sentimenduak mimo handiz eta oso modu 
errealistan erakusten dizkigu, eta denboraren erabilera ere ez da eleberri 
tradizionaletan ageri dena, saltoka ibiltzen baita kontakizun osoan. Bestalde, 
irakurterraza da, dinamikoa.

Edukiari dagokionez, buruko arazoak dituen agure batek eta haren ingurukoek 
eguneroko bizitzan bizi dituzten pasarteak kontatzen dizkigu istorioak, betiere 
pertsonaien egoera emozionalaren azalpenak bazter utzi gabe.  
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Sprako tranbia 

Kokapena 

Lehenik eta behin, istorioa ez dago historiako garai zehatz batean kokatua. Beraz, 
ekintzak gaur egunean edo, hobeto esanda, argitaratu zeneko “gaur egunean” 
gertatzen direla esan dezakegu.

Lekuari dagokionez, ez da izenik ematen, baina hainbat datutatik (trena, geltokiak 
banatzen dituen herriaren goiko ea beheko zatiak, hilerriko Gandarias familiaren 
panteoia, txirrindulari lasterketa profesionala eta itsasaldeko aldapa, itsasora begira 
dagoen eta harrizko petrila duen plaza…) abiatuz, ondoriozta dezakegu Algorta dela 
liburuan aipaturiko herria. 

Testuinguru horretan, Lucas izeneko gizon edadetu bat dugu protagonista. Bere 
arreba Maria eta lagun berri bat, Marcos izeneko gaztea, izango ditu alboan (haiek ere 
ia protagonistaren pareko garrantzia dute). Horrez gain, hilda dauden pertsonaia 
batzuk aipatzen dira, baita agertu ere (irudimenean, jakina), hala nola, Rosa (Lucasen 
emaztea), Angel (anaia), Matias (laguna eta tranbia gidaria) eta  beste lagun batzuk.  
Istorioan zehar hasierako hiru pertsonaia behinenen inguruko gertaerak eta euren 
arteko elkarrizketak nagusi dira, tartean beste pertsonaietako batzuk agertzen direlarik. 

Gaia 

Adina dela-eta burutik erabat sano ez dagoen agure baten eta haren gertuko 
pertsonaien eguneroko bizitza, abentura txikiak eta emozioen bilakaera.

Argumentua 
 
Lucas izeneko gizon nagusia ospitalean gaixo egon ondoren, etxera itzuli da, 

baina fisikoki ahulduta eta, bereziki, buruko arazoekin. Handik aurrera, arreba Mariak 
eta, etxera iristean, bertan aurkituko duten Marcos gazteak lagunduko diote. Horrela, 
Lucasek, bere osasun mental zein fisikoa okerrera doazen bitartean, haren errutinan 
sartuko liratekeen zenbait pasartetxo biziko ditu arreba zein lagun berriarekin eta, 
noizbehinka, bere kabuz ere bai. Hori bai, egoera guztietan buruan izango ditu haren 
hildako emazte Rosa, herriko tranbia zaharra eta, bereziki, zortzimilako mendiak. 

Bestalde, Marcosek amodiozko istoriotxo bat biziko du bere neskalagun 
Romarekin.
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Istorioa 

Lucasek ospitalean berrogei egun eman bazituen ere, bere osasun mentala 
degradatuta geratu zen. Arreba Mariak konpainia egin zion ia une oro eta etxera 
bueltatu zirenean, bertan topatu zuten gazte gitarra-jole batek ere bai. Izan ere, han 
geratzen utzi zioten itxuraz etxea okupatu zuen Marcosi. Hark nolabaiteko alaitasuna 
eman zion agurearen bizitzari eta alderantziz ere bai.

Hasieran, kalean gitarra jotzen aritzen zen Marcos eta horrela ezagutu zuen 
Roma, aurrerantzean neskalagun izango zuen emakume interesgarria. Orduan, ordea, 
kaletik musika zabaltzeari utzi zion, ogibide “serioago” bat bilatu zuelarik, eta bai 
aurkitu ere.

Lukas etxetik kanpora irteten zen hasiera batean eta, buru arazoa zela medio, 
zenbait pasarte entretenigarri bizi izan zituen. Alabaina, gero eta gehiago egoten zen 
etxean, ahultasun fisikoak ez baitzion ahalegin handirik egiten uzten. Bertan, telebista 
aurrean pasa ohi zuen denbora luzea, bakarrik, zein Marcos edota Mariarekin. Bada, 
une horien deskribapenak eta orduko elkarrizketak garrantzia handiagoa hartzen doaz 
istorioa aurrera joan ahala.

Lucasek gogora ekartzen zituen hilda zeuden, baina aurretik haren gertukoak izan 
ziren pertsonaiak.  Gainera, ia dena erlazionatzen zuen Himalayako mendiekin eta 
tranbia zaharrarekin.

Bestalde, pertsonaia nagusiek zenbait idazlan egiten zituzten, denak ere 
sentimenduz josiak: Mariaren ipuina, Lukasek burua fresko mantentzeko egiten zuen 
ariketa eta bai Marcos eta baita Romaren testu zatitxoak ere.

Amaieran, protagonista oso ahul zegoen. Askotan aipatzen zuen heriotza, baina ez 
beldurtuko balu bezala.

Pertsonaiak 

Lucas
90 urtetik gora dituen agurea da, ospitalean denboraldi batez egon ondoren etxera 

bueltatzen dena. Ez dago burutik oso sano eta fisikoki ahulduta dirudi, ziurrenik adina 
dela eta. Noizean behin, zentzugabekeriak esaten ditu, eta inguruan duen jendea 
kezkatu egiten da. Batzuetan, hildako lagunak bere alboan daudela imajinatu edo 
duela 17 urte hil zen bere emaztea noiz etorriko den galdetzen du. Lucasek 
zortzimilako mendiak maite ditu, gehien bat Shisha Pangma, eta besteei haietaz hitz 
egitea oso gustuko du. Garai batean herrian egondako tranbia ere beti izaten du 
gogoan. Burua zertxobait zaintzeko idazten dituen pasarteetan sarri aipatzen ditu 
Nepaleko mendiak eta tranbia.

Maria
Lucasen arreba da, berarekin bizi dena. Asko maite du neba eta ahal duen guztian 

laguntzen dio, nahiz eta bera ere edadetua izan. Ipuintxoak idaztea gustatzen zaio, 
aitak egiten zuen bezala, eta horietan bere gaztetako nahiak eta desirak, eta txikitan 
trenetan bidaiatzean sentitzen zuen plazerra islatzen ditu.
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Marcos
Gitarra soilik hartuta, amets batean ikusitako herria bilatzen duen gaztea da, 

Lucasen eta Mariaren herria. Kanpoan daudela aprobetxatuz, okupa moduan sartzen 
da haien etxean eta atso-agureak, heltzean, haiekin bizitzera gonbidatzen dute. Kaleko 
musikaria da eta, horren ondorioz, Roma ezagutzen du, bere neskalaguna izango 
dena. Ondoren, bulego lanean hasten da, baina ez du oso gustuko bertako giroa, eta 
bere lankideen portaera aztertzen du.

Roma
Egunero Marcos leihotik begiratzen duen neska da, musikaria joan ondoren berak 

egindako koadro bat uzten duena. Azkenean Marcos ezagutzen du eta maitemindu 
egiten dira. Artea gustuko du eta pertsona jantzia dela ondoriozta dezakegu.

Rosa
Lucasen emaztea da, duela hamazazpi urte hil zena. Bere senarraren 

pentsamenduetan maiz agertzen da, eta batzuetan bizirik jarraitzen duela pentsatzen 
du. Lucasek tranbian eta, bereziki, tranbiara igotzen gogoratu ohi du emaztea.

Matias
Hilda dagoen Lucasen laguna da, tranbia gidaria izandakoa eta hil baino lehen 

utzitako eskutitzen bidez ezagutzen duguna. Gainera, pasarte batean agertu egiten da, 
Lucasen irudimenean, noski.

Angel
Mariaren eta Lucasen neba/anaia da, hilda dagoena. Lucasekin aroztegian lan 

egiten zuen, baina hark baino gutxiago, marinel lanetan ibili ohi zelako itsasoan.

Don Rodrigo
Lucasek horrela deitzen zituen etxean zehar zeuden sitsak. Haiei istorioak 

kontatzen zizkien.

Egituraketa 

Istorioaren kanpo-egiturari dagokionez, zortzi kapituluz osatuta dago. Horietako 
bakoitzak bi azpiatal nagusi ditu: lehenengoa kontakizuna garapenarekin bat dator, hau 
da, kapituluen lehen zatian narrazioa azaltzen da, deskribapen xeheak eta elkarrizketa 
ugariak barne. Atal bakoitzaren amaieran, ordea, kontakizuna gelditu egiten da, 
pertsonaia garrantzitsuenek idatzitako testuek ordezkatu dezaten. Lehen aipatu izan 
ditugun testu-zatiak dira horiek (“Lukasen ariketa”, “Mariaren ipuina”ren zatiak, 
“Matiasen gutuna”, eta Roma zein Marcosen azalpenak) eta pertsonaiok hobeto 
ezagutzeko parada ematen digute.

Horrez gain, hirugarren ataletik aurrera, lehen azpiatala beste bi zatitan banatzen 
da: “Egun argia” eta “Iluntzea”. Izenek argi adierazten duten bezala, atal bakoitzaren 
hasieran, egunean zehar gertatutakoak azaltzen dira, ekintzak, beraz. Bigarren zatian, 
ostera, egunaren amaieran pertsonaiak elkarrekin etxean daudenean sortutako 
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egoerak (normalean Lucas telebista ikusten egoten da Maria edo Marcosekin) 
deskribatzen dira eta elkarrizketa zati ugari ere bai. Liburuak honela ematen du 
banaketa horren azalpena hirugarren kapituluaren hasieran:

Egun argia bizitzeko dela esaten zuen (Lucasek), gauzak 
egiteko; iluntzea, berriz, bizi izandakoa kontatzeko. (39)

Egitura kronologikoari dagokionez, istorioa lineala da kapituluz kapitulu, baina atal 
bakoitzaren barnean, puzzle moduko bat osatzen dute ekintzek sarritan. Beste era 
batera esanda, kapitulu batean azaldutako gertakariak egun desberdinetakoak izan 
daitezke, era desordenatu batean ageri zaizkigularik. Axola ere, ez dio axola zehazki 
noizkoak diren ekintza horiek. Garrantzitsuena da kapituluak igaro ahala istorioa 
(Lukasen gaixotasuna eta Marcosen egoera gehien bat) linealki garatuz doala.

Baliabideak 

Lehen esan bezala, narrazioa, deskribapenak, hizketaldiak eta pertsonaien 
idazkiak, denetik ageri zaigu nobela honetan eta, gainera, kapitulu bakoitzeko zati 
konkretu batean gailentzen da horietako bakoitza. Edonola ere, adierazmolde guzti 
horietan badago nabarmentzekoa den zerbait: errealismoa. Izan ere, oso errealistak 
dira bai deskribapenak, elkarrizketak eta baita kapitulu amaierako testuak ere:

Deskribapenei dagokienez, ez dira oso luzeak. Aspektu orokorrenak azaltzeaz 
gain, detaile oso konkreturen bat eman ohi du. Ohitura oso konkretuak esplikatzen ditu 
edo deskribatzen den gaia sentsazioekin lotu, adibidez, eta hori da, hain zuzen, gure 
buruak egiten duena, lekuak, pertsonak edota objektuak sentsazioekin erlazionatzea.

...baizik eta txakur ongarriz zikindutako oinetakoak 
garbitzera belar heze altu samarreko lekuetara joatea asko 
gustatzen zitzaielako (Domu Santu egunetan batez ere). 
(62-63)

Elkarrizketak ere, errealitateari oso lotuta egoten dira, irakurleak sentitzeraino 
askotan. Horretarako gakoa aurreko berbera da, emozioak azaleratzea, alegia.

—Ez naiz joango –Marcosek. 
—Deitu behintzat –Mariak. 
—Ez naiz mugituko. 
—Deitu behitzat. 

—Ez dut deituko. (133)

Pertsonaien testuetan ere oso garrantzitsua da sentimenduen deskribapena testu 
bakoitza idatzi duen pertsonaia ondo ulertzeko. Mariaren ipuina oso deigarria da 
zentzu horretan:

Eta bietan, une batez, estasi moduko bat izan nuen (birikak 
bete zitzaizkidan eta trenaren leihoetatik zeppelinak ikusi 
nituen, zeruan, zeppelin asko) (56)
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Ez hori bakarrik, Lukasen eromena oso ulerkor egiten duten pasarteak ere badira 
ugari, hildako lagunekin hizketan dabilenekoa edo beste norbaitekin berbetan ari dela, 
beste horri Rosa deitu ohi dionekoak, kasu.

Bestalde, istorioaren narratzailea orojakilea da, kontakizunetik kanpo egoteaz gain, 
pertsonaiak ezagutzen dituelako: ohiturak, sentsazioak…

Bi plazer zituen Marcosek oheratzean: pentsatzea eta lo 
egitea. (125)

Azkenik, hainbat baliabide estilistiko erabiltzen ditu, gehienak errealitateari 
atxikitzeko asmoz. Horietatik nabarmenenak metaforak (Lucasen begiak, oraingoak 
grisak, pertsonaiak gaixotasunagatik duen itzalaldia irudikatuz eta, garai batekoak 
urdinak, haren oroitzapenak eta ametsak direla medio zirraraz eta sentimenduz 
betetako piztualdiei erreferentzia eginez), konparazioak eta polisindetonak dira.

Marcosek euritakoa zabaldu zuenean, euritako guztiak 
zomorroak direla pentsatu zuen. (129)

Eta horixe behar zuen: kaleko giroa eta aroztegiko ate 
ondotik pasatzen ziren lagunek zerbait esatea eta barre 
egitea. Eta anaiarekin… (14)

Iritzia 

Bi arrazoi nagusik bultzatuta hasi ginen liburu hau irakurtzen. Alde batetik, egilea 
herriko idazlea delako, guk ikasten jardun dugun ikastetxe berberetan ikasitakoa 
gainera. Bestetik, liburu honek izan duen arrakastak (bertan oinarritutako filma izatea 
eta, bereziki, argitaratu eta urtebetera jaso zuen estatu mailako saria) ere erakarri egin 
gaitu. Bada, irakurri eta gero ez gara aurrez egindako aukeraz damutu.

Lehenik eta behin, irakurlearentzat oso gertukoa den idazkera erabiltzen du 
Elorriagak, horretarako zenbait teknika eta baliabide erabili dituelarik. Horietatik, dena 
den, batzuk zinez azpimarragarriak dira. Esate baterako, Lukasek egin ohi duen 
pertsonaia-objektu edo pertsonaia-oroitzapen erlazioa: beste zenbait pertsonaia 
gogoratzen dituenean, objektu edo iraganeko memoria batekin lotu ohi ditu sarri. Angel 
anaiarekin batera, adibidez, hainbatetan aipatzen ditu bastoia eta zurgindegia.

Bastoia ere asko maite dut. Eta horregatik uzten nuen 
aroztegiko atea zabalik ia beti. Haizea zebilenean ez. 
Bastoia Angelek oparitu zidan. (21)

Horrelako erlazioak askotan egiten ditugu, eta baliabideen atalean azaldutako 
Domu Santu eguna eta gorotza belarretan garbitzearen gisakoak ere bai. Horrela, 
Lukas bezalako gaixo batengan are nabariagoak izango dira horrelako ezaugarriak 
eta, arrazoi horregatik, oso gertukoa den pertsonaia da obrako agurea. Gainera, 
hilerrira bidean gertatutako pasadizoan, Maria ere bazegoen; beraz, uler daiteke 
aipatutako erlazioen ezaugarri hori Mariari ere atxiki nahi zaiola eta, horrela, hark 
nebarekiko duen gertutasuna eta ematen dion laguntza emozionala adierazi.
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Bigarrenik, pertsonaiekin lotuta honako hau ere bai, ametsek eta sentimenduek 
duten agerpen konstantea nahiko deigarria da. Kasu honetan ere, Lucasen bidezkoa 
da agerpenik nabariena, baina beste hiru pertsonaia nagusiek ere erakusten dute 
aspektu hori. Kontua da, pertsonaia bakoitzak duen ametsa edo helburua edozein dela 
ere, guztiei antzeko sentsazioa sorrarazten diela horretan pentsatzeak, Mariak, bere 
ipuinaren bidez, modu bitxi baina argian azaltzen diguna: 

...birikak beteta eta koloretako zeppelinak nonahi… (56)

Sabeleko pinpilinpauxen antzeko zerbait deskribatu nahi da horrekin. Bakoitzaren 
ametsei buruz, Lucasek Shisha Pangmako gailurrera iritsi nahiko luke, Marcosek bere 
ametseko herria topatu nahi zuen, Romak Marcos behingoan ezagutu eta Mariak 
sentimendu hori bera topatu.

Irakurleren batek kritikatu izan du istorioaren argumentua eskasa dela edo, 
behintzat, ez dela liburu erakargarri batek izan behar duenera iristen. Neurri batean, 
egia da argumentua ez dela, beharbada, eleberri honen ezaugarririk indartsuena 
(originala bada, behintzat), baina hainbatetan erran dugun legez, estiloak ematen dio 
erakargarritasuna liburu honi. Are gehiago, eleberri nahiko laburra da esku artean 
duguna, hain zuzen, argumentuak hori eskatzen baitu eta dituen orrialdeak nahikoa 
direlako argumentu hori idazlearen estilo landuarekin plasmatzeko.

Amaitzeko, eleberrigintzan oso gutxitan ikusten den egitura erabiltzen du: 
Kapituluan zehar, ekintzak gertatzen dira, ordena kronologiko bati jarraituz, baina atal 
bakoitzaren amaieran, pertsonaia bakoitzari nahi duena esateko aukera ematen dio 
idazleak. Gainera, protagonistak buru arazoak izateak, bere pasarteak nahiko 
barregarri eta dibertigarriak izaten direlako, originaltasun handia ematen dio liburuari. 
Ondorioz, obra hau oso parada ona izango litzateke zerbait benetan desberdina nahi 
duen irakurlearentzat, bitxitasuna nagusi duelako.
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