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TRIANGELU	IRRISTAKORRA	

1.		IÑIGO	IBARGUREN	

	 Iñigo	 Ibarguren	 35	 urte	 dituen	 idazle	 euskalduna	 da,	 Azpei.an	
jaioa,	1979an.	Bere	 idazle	bizitzari	buruzko	 informaziorik	ez	 izan	arren,	
badakigu	Triangelu	irristakorra	bere	laugarren	liburua	izan	dela.	Aurre.k	
Malanjeko	 taupaden	 atze4k	 eta	 Iraganaren	 pisua	 nobelak	 idatzi	 ditu,	
baita	 Beethoven	 izeneko	 biografia	 ere.	 Tarteka,	 istorio	 idazlea	 izateaz	
gain,	Uztarriako	webgunean	iritzi	ar.kuluak	ere	idatzitakoa	da.	

	 Bere	 liburuetan	 idazkera	 erraza	 erabiltzen	 du,	 konplikaziorik	
gabea.	Horrega.k,	bere	 liburua	 	ulertzeko	nahiko	erraza	da,	ez	da	adin	
bakarrera	 mugatzen,	 berdin	 irakur	 	 dezake	 16,	 45	 edo	 77	 urteko	
pertsona	batek.	

2.	SARRERA	

	 Triangelu	irristakorra	gaur	egun	gertatzen	den	istorio	ba.	buruzko	
nobela	da.	Bilbo	 inguruko	herri	bizkaitar	batean	dago	kokatua.	Alazne,	
Beñat	 eta	 Kepa	 dira	 pertsonaia	 nagusiak	 eta	 haien	 artean	 nahiz	 eta	
ezezagunak	 izan,	 era	 batean	 edo	 bestean	 beren	 bizitzak	 nahasten	
joango	 dira	 istorioa	 aurrera	 doan	 heinean.	 Hiruren	 beldurrak,	
esperantzak	eta	ilusioak	korapilatzen	joango	dira	elkar	ezagutzen	duten	
neurri	 berean.	Alazne	maitasuna	bilatzeari	 utzi	 eta	 amore	ematekotan	
dabil.	Beñatek	bizitza	bakar.a	darama,	baina	espero	ez	dituen	aldaketak	
biziko	ditu.	Kepak,	aldiz,	arazoak	izango	ditu	emaztearekin	eta	alabekin	
dituen	 harremanak	 aurrera	 ateratzeko.	 Hirurek	 	 gogor	 ekin	 beharko	
diote	bere	bizitzen	norabidea	aurkitzen.	
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TRIANGELU	IRRISTAKORRA	

KOKAPENA	

	 Lekuari	dagokionez,	istorioa	Euskal	Herrian	kokatua	dagoela	esan	
dezakegu.	Pertsonaiak	Bilbo	inguruko	herri	bizkaitarren	batean	bizi	dira,	
nahiz	 eta	 ez	 den	 kokapen	 zehatzik	 ematen.	 Dena	 den,	 hainbatetan	
Gipuzkoari	 ere	 erreferentzia	 egiten	 zaio.	 Eleberria	 denboran	 kokatuz	
gero,	aldiz,	gaur	egunean	gertatzen	dela	esango	genuke,	XXI.	mendean.	
Krisi	 ekonomikoa	 eta	 langabezia	 behin	 baino	 gehiagotan	 aipatzen	 dira	
eleberrian	 zehar	 eta	 horrek	 azkeneko	 hamarkadan	 kokatuta	 dagoela	
esatea	ahalbidetzen	digu.	

GAIA	

	 Eleberrian	 gaur	 eguneko	 gizartean	 garrantzi	 handia	 duten	 gaiak	
jorratzen	dira.	Gai	 nagusia	 pertsonen	 arteko	harremana	da,	 baina	hau	
sakonean	aztertuta	beste	gai	batzuk	ere	aurki	ditzakegu.	Horien	artean	
bikote	 harremanak,	 heldu-haur	 harremanak,	 familia,	 traizioa,	 tratu	
txarrak,	 immigrazioa,	 maitasuna,	 bakardadea	 eta	 norbera	 onartzea	
daude.	

ARGUMENTUA	

	 Adin	 bertsukoak	 baina	 ezezagunak	 diren	 hiru	 pertsonaia	 nagusi	
ditu	liburuak:	Alazne,	Beñat	eta	Kepa.	Bakoitza	bere	korapiloa	askatzen	
saiatuko	 da,	 nor	 bere	 bizitzako	 arazoei	 aurre	 eginez.	 Hainbat	 erabaki	
hartu	 beharko	 dituzte	 istorio	 osoan	 zehar	 beren	 bizitza	 bideratu	 ahal	
izateko	baina	ez	da	batere	erraza	izango.		

	 Nahiz	 eta	 bata	 bestearekiko	 guz.z	 desberdinak	 diren,	 hiruren	
bizitzen	 noranzkoa	 aldatu	 egingo	 da	 euren	 artean	 eta	 ingurukoekin	
gurutzatu	ostean.		
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ISTORIOA	

	 Zehaztu	gabeko	herri	bizkaitar	batean	gertatzen	da	istorioa,	nahiz	
eta	momenturen	batean	Gipuzkoari	 ere	erreferentzia	egiten	 zaion,	 eta	
XXI.	 mendean	 dago	 kokatua.	 Hiru	 dira	 pertsonaia	 nagusiak:	 Alazne,	
Beñat	eta	Kepa.	Hirurak	berrogei	urte	 inguruan	dabiltza,	baina	ez	dute	
elkar	 ezagutzen.	 Alaznek	 ile-apaindegi	 batean	 egiten	 du	 lan	 eta	 bere	
lana	 gorroto	 du.	 Bost	 urte	 pasa	 dira	 azkeneko	 harreman	 serioa	 eduki	
zuene.k	 eta	 nahiz	 eta	 maitasunaren	 bila	 hasteko	 adinik	 ez	 duela	
badakien,	ez	du	amore	eman	nahi,	bakardadeak	beldurra	ematen	bai.o.	
Aita	 ospitalera	 laguntzen	 duenean	 ezagutzen	 du	 Alaznek	 Kepa.	
Itxarongelan	egiten	dute	topo	biek	eta	aldi	luze	batez	hitz	egiten	egongo	
dira.	 Handik	 egun	 batzuetara	 Kepak	 ilea	 apaindegira	 bisita	 egiten	 dio	
Alazneri	 eta	 horren	 ondoren,	 taberna	 batera	 zerbait	 hartzera	 doaz	
elkarrekin.	Bertan,	Alaznek	bere	sen.menduak	azaltzen	dizkio,	ezagutu	
ziren	 egune.k	 berta.k	modu	 berezian	 sen.arazi	 	 zuela	 eta	 berarekin	
oheratzeko	gogo	ikaragarriak	zituela	aitortu	zion	Kepari.	Hau	aho	zabalik		
geratu	 zen,	 baina	 aste	 bat	 igaro	 ostean,	 aterpetxe	 batera	 joango	 dira,	
eta	 bertan	 amodio	 egingo	 dute.	 Eta	 Alaznek	 harreman	 serio	 bat	 hasi	
nahi	duen	galdetuko	dio	Kepari.	

	 Bien	bitartean,	Beñatek	ere	bere	arazoak	ditu.	Nahiz	eta	urteetan	
bere	 arreba	 Aitziberrekin	 ez	 duen	 harreman	 onik	 eduki	 azken	
denboraldian	 hori	 guz.z	 aldatu	 egin	 da.	 Bisitan	 joan	 zitzaion	 egunean	
bertan	zerbait	arraroa	gertatzen	ote	zen	zalantzekin	hasi	zen.	Arrebaren	
etxeko	 argiak	 piztu	 eta	 itzali	 egiten	 zirela	 konturatu	 zen	 baina	 ez	 zion	
garratzi	 handirik	 eman.	 Gurasoen	 etxera	 bisitan	 joan	 zenean,	 aldiz,	
konturatu	zen	zeinen	grabea	zen	egoera.	Aitak,	ganbarara	eramaten	du	
Beñat	 eta	 bertan	 kontatzen	 dio	 semeari	 nola	 Jonek,	 Aitziberren	
senarrak,	emaztea	 jipoitzen	du.	Hau	 jakinda,	Beñat	egoera	konpontzen	
saiatuko	 da	 baina	 honetarako	 Aitziberrek	 egia	 aitortzea	 ezinbestekoa	
izango	da.	

	 Egindakoaren	 ondoren,	 Kepa	 errudun	 sen.tzen	 da,	 eta	
lehenago.k	 emaztearekin	 arazoak	 bazituen	 ere,	 ez	 zaiola	 leiala	 izan	
jakiteko	 eskubidea	duela	 erabakitzen	du.	Maite	 ez	 da	batere	harritzen	
eta	berria	nahiko	ondo	hartzen	du,	berak	ere	maitale	bat	duela	azaltzen	
dio,	eta	bi	urte	daramatzatela	elkar	 ikusten,	beraz,	maiteminduta	egon	
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daitekeela	aitortzen	dio	Maitek.	Gertatutakoak	 ikusita,	onena	banatzea	
izango	 dela	 erabakitzen	 dute.	 Alabei	 azaltzea	 zaila	 egiten	 bazaie	 ere	
badakite	hori	dela	egin	behar	duten	gauza	zuzena.	 	 	

	 Baina	 istorioa	 ez	 da	 hemen	 bukatzen,	 aste	 batzuk	 beranduago,	
Alazne	 lagun	 batekin	 	 diskoteka	 batera	 joango	 da	 ondo	 pasatzeko	
asmotan,	 eta	 bertan	 Beñat	 ezagutuko	 du.	 Beñatek	 etxera	 gonbidatzen	
du	Alazne	 eta	 bere	 arrebaren	 egoera	 latzaz	 hitz	 egiten	dio	 negarretan	
jartzen	den	arte.	

	 Azkenean	 Alaznek	 bakardadeari	 zion	 beldurrari	 aurre	 egiten	 dio	
eta	 konturatu	 egiten	 da	 ez	 duela	 inoren	 laguntzarik	 behar	 zoriontsu	
izateko.	 Kepa	 pikutara	 bidaltzen	 du.	 Kepak	 argi	 ikusten	 du	 nahikoa	
daukala	bere	arazoekin	eta	ez	dagoela	beste	harreman	batean	sartzeko	
emozionalki	 prest.	Gainera,	 handik	 aurrera,	 bere	bizitzan	behar	 izango	
dituen	 emakume	 bakarrak	 etxean	 dituen	 bi	 printzesak	 txikiak	 izango	
direla	 dio.	 Beña.,	 aldiz,	 izugarrizko	 poztasuna	 ematen	 dio	 arreba	 eta	
bere	 umeak	 berriro	 ere	 zoriontsu	 ikusteak.	 Eta	 bere	 bizitzan	maitasun	
berezirik	ere	ez	da	faltako.		

PERTSONAIAK	

	 Beñat.	Gutxi	gorabehera	berrogei	urte	dituen	eta	bulego	batean	
lan	 egiten	 duen	 gizon	 eskuzabala.	 Aitziber	 izeneko	 arreba	 bat	 dauka.	
Nahiko	 harreman	 hotza	 daukate,	 eta	 azken	 urteetan	 ez	 dute	 hitz	
handirik	 egin,	 baina	 	 istorioak	 aurrera	 egin	 ahala,	 haien	 arteko	
harremana	estutu	egingo	da.	

	 Alazne.	 Ia	 ikasketarik	 gabeko	 hogeita	 hamazortzi	 urteko	
emakumea	da.	 Ileapaindegi	 batean	dabil	 lanean	eta	bere	 lana	 gorroto	
duela	esan	dezakegu.	Hiru	urte	dira	ama	hil	zitzaione.k	eta	harrezkero	
bere	 aita	 nahiko	 ahul	 eta	 triste	 ikusten	 du	 be..	 Bost	 urte	 daramatza	
erlazio	 serio	 bat	 izan	 gabe,	 eta	 maitasunaren	 bilaketan	 amore	
ematekotan	dabil.	Biana	beste	alde	bate.k,	 	beldur	da	bakarrik	hilko	ez	
den.	
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	 Kepa.	Berrogei	urte	ditu	eta	Maiterekin	ezkonduta	dago.	Bi	alaba	
dituzte,	 Eider	 (7	 urte)	 eta	 Libe	 (3	 urte).	 Nahiz	 eta	 bizimodu	 lasai	 eta	
zoriontsua	 daramatenaren	 itxurak	 egin,	 errealitatea	 ez	 da	 horrelakoa.	
Kepak	 ezkon	 bizitza	 gorabeheratsua	 darama.	 Eta	 bikotekidearekin	 eta	
alabekin	 duen	 harremana	 zaintzearekin	 nahikoa	 ez	 izanda	 beste	 arazo	
batzuk	ere	agertuko	zaizkio.	

	EGITURAKETA	

	 Obra	 hiru	 za.tan	 dago	 banatua	 eta	 hauek	 egitura	 klasikoari	
jarraitzen	 diotela	 esan	 daiteke.	 Triangeluaren	 ertzak	 (hasiera),	
Bidegurutzea	 (korapiloa)	 eta	 Nork	 bere	 bidea	 (bukaera)	 dira	 liburua	
osatzen	 duten	 hiru	 atalak.	 Baina	 horietaz	 gainera,	 eleberriak	 hogeita	
zortzi	 kapitulu	 ditu.	 Kapitulu	 bate.k	 bestera	 narratzaile	 aldaketa	 dago	
eta	kapituluak	Alazne,	Kepa	eta		Beñaten	artean	kontatzen	dituzte.	

BALIABIDEAK	

	 Prosazko	 lana	 da	 hemen	 ageri	 zaiguna.	 Narrazioa	 da	 nagusi,	
lehenengo	 pertsonan	 kontatzen	 da	 baina	 narratzaile	 bakarra	 egon	
beharrean	hiru	daude.	Leku	eta	pertsonaien	deskribapenak	ugariak	dira.	
Gai	interesgarri	eta	gaurko	gizartean	garrantzitsuak	direnak	lantzen	ditu,	
eta	 pertsonen	 arteko	 harremanak	 dira	 indar	 gehien	 dutenak.	
Irakurtzerako	 orduan,	 konplikazio	 askorik	 ez	 duen	 eleberria	 da.		
Ulerterraza	eta	adin	bakarrera	mugatzen	ez	diren	liburu	horietakoa	da.		

IRITZIA	

	 Iñigo	 Ibargurenen	 Triangelu	 irristakorra	 nahiko	 hunkigarria	 dela	
esan	 daiteke.	 Liburuaren	 hasieran	 hiru	 protagonisten	 bizitza	 norabide	
bakar	batean	doala	badirudi	ere,	 gero	gauzak	aldatzen	doaz	pixkanaka	
pixkanaka.	 Hasiera	 batean,	 hiru	 bizitza	 ezberdin	 aurkezten	 zaizkigu,	
baina	 nola	 edo	 hala,	 hauek	 ezagutu	 egingo	 dira	 haien	 arteko	
harremanek	istorioari	nolabaiteko	intriga	eta	irakur	nahia	eskainiz.	
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	 Obra	honetan,	gure	eguneroko	korapiloak,	beldurrak,	ilusioak	eta	
esperantzak	agertzeaz	gain,	arrazismoa,	 tratu	 txarrak	eta	beste	zenbait	
gai	 agertzen	 dira.	 Nobela	 honen	 bitartez,	 irakurlea	 zenbait	 gauzen	
inportantziaz	jabe	daiteke,	esate	baterako,	38	urte	izatea	ez	dela	16	urte	
izatea	 bezalakoa,	 hau	 da,	 gaztetan	 harremanak	 sortu	 eta	 itxi	 daitezke,	
aldiz,	bertsu	bihurtzen	garenean,	ohiturak	aldatu	egiten	dira,	harreman	
bat	hastea	ez	da	hain	erraza,	konpromiso	handiak	dakartza	norbaitekin	
erlazio	 bat	 hasteak.	 Keparen	 bizimoduarekin	 konpara	 genezake,	 zein	
maiterekin	 ezkonduta	 dagoen,	 baina	 Alaznerekin	 maitemintzen	 den.	
Iñigo	 Ibargurenen	 liburu	honek	nahiz	eta	esanahi	moralik	ez	 izan,	gaur	
egun	 gure	 gizartean	 puri-purian	 dauden	 gaiak	 azpimarratzen	 ditu	 eta	
hauen	egoeraz	ohartarazten	gaitu.	

	 Nobela	honetan	bidegurutzeak	agertzen	dira.	Denok	hartu	behar	
izaten	dugu	bizitzan	bidegurutze	horietako	bat.	Edo	bat	baino	gehiago.	
Norbaitentzat	 garrantzitsua	 den	 lan	 bat	 galtzen	 duenean,	 asko	 maite	
duen	 norbait	 joaten	 zaionean,	 kanpora	 bizitzera	 joan	 edo	 ez	 erabaki	
behar	 duenean,	 seme-alabaren	 bat	 izan	 edo	 ez	 izan	 erabaki	 behar	
duenean	 edo	 istripu	 edo	 gaixotasun	 batek	 bere	 bizitza	 goi.k	 behera	
aldatzen	 duenean	…	 Erabakiak	 hartu	 beharrean	 aurkitzen	 da,	 onerako	
edo	txarrerako.	Batzuetan	oso	zaila	da	aukera	onena	zein	den	igartzea,	
baina	 aukeratu	 beharra	 dago,	 liburuko	 protagonistei	 gertatzen	 zaien	
modura.	

	 Aitziberren	kasuan	argi	 ikus	dezakegu	nola	 tratu	 txarrak	 jasotzen	
dituen	 Jonengandik.	 Kasu	 hauek	 noizbehinka	 gerta	 daitezke	 geure	
bizitzetan,	eta	horrela	 izanez	gero,	 lehenengo	egin	beharko	genukeena	
laguntza	eskatzea	da.	Kontu	hauek	oso	zailak	izaten	dira	norberak	bere	
kabuz	konpontzeko,	eta	behin	 laguntza	hori	 izanda,	Ertzaintzara	 joatea	
beharrezkoa	dela	adierazten	digu	idazleak.	
 
	 Liburuak	oso	erraz	harrapa	dezake	 irakurlea,	baldin	eta	 istorioan	
sartuta	badago.	Pertsonaiek	zenbait	iskanbila	edo	arazo	izaten	dituzten	
neurrian,	 hauek	 konpontzeko	 irrika	 edo	 gogoak	 handiagotzen	 zaizkio	
irakurleari.	 Esaterako	Aitziberren	 kasuan	 tratu-	 txarrekin	 edo	 Kepa	 eta	
Alazneren	arteko	harremanekin.		
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	 Azken	 finean,	 konponbide	 bat	 izan	 dezaten	 nahi	 dute,	 arazoak	
irakurleak	berak	sufrituko	balitu	bezala.	

	 Laburbilduz,	 nobela	 interesgarri	 hau	 gomendagarria	 dela	 esan	
daiteke,	 idazle	 askok	 ez	 bezala,	 Iñigo	 Ibargurenek	 gaur	 egun	 gure	
gizartean	 puri	 purian	 dauden	 arazoei	 buruz	 idazten	 digulako.	
Errealitatean	bizi	ditugun	arazo	eta	larrialdiei	ihes	egin	beharrean,	aurre	
egiteko	modua	adierazten	du	Iñigok	bere	liburuan.	Azken	finean,	bizitza	
perfektua	 ez	 da	 oztoporik	 ez	 duena,	 baizik	 eta	 oztopoak	 izanda	 ere,		
gainditzen	lortzen	duena.	

3.	BIBLIO-WEBGRAFIA	

	Triangelu	irristakorra.	Iñigo	Ibarguren.	Gaumin.	

• hap://www.diariovasco.com/v/20130622/cultura/inigo-ibargurenen-
hirugarren-nobela-20130622.html	

• hap://uztarria.com/aktualitatea/1371806266	

• hap://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/
index.html	

�8

http://www.diariovasco.com/v/20130622/cultura/inigo-ibargurenen-hirugarren-nobela-20130622.html
http://uztarria.com/aktualitatea/1371806266
http://atalak.eus/ikasgela-materialak/nola-egiten-da/eleberri-lana/index.html

