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XABIER ETXEBERRIA 

Xabier Etxeberria 1974ko urriaren 7an Zarautzen jaiotako euskal 
idazlea da. Bere lehen eleberriarekin, Egun denak ez dira berdin, Igartza 
Saria irabazi zuen eta hortik aurrera edozein irakurlerentzako hainbat liburu 
idatzi ditu, gehienak anaia Martin Etxeberriarekin batera. Bere liburu 
ospetsuenen artean Anaiak ematen duzue eta Ez dadila eguzkia sartu 
daude.  

 

 
SARRERA 

Esan ezin direnei edota esatea komeni ez direnei buruzko eleberri 
honetako hiru istorioak ustekabean gurutzatuko dira. Eta halabeharrez-edo 
bizi dituzten pertsonaien sekretuak bere horretan geratuko dira, ezagutzera 
eman gabe. Triangelu horretako istorioan guztiek dute ezkutatzen duten 
sekreturen bat. Intriga mantentzeko asmoz, hiru pertsonaien istorioak  
tartekatzen ditu, hiruren bizitzen bidea gurutzatu arte.  

Autoreak izenburua irrati saio batetik atera zuen, oso poetikoa iruditu 
zitzaiolako: “Bakoitzak udazkeneko lorea dauka, baina lore guztiak ez dira 
erakusten edo ez dira ikusten.” Horregatik hasten da nobela udazkenean eta 
loreak, sekretuak izango lirateke, ikusten direnak, eta ez direnak ikusten, 
hau da, ezkutatzen direnak.  

Xabier Etxeberriak aitortu du protagonistetako bat, Mikel, bere 'alter 
egoa' izan daitekeela. Idazleak uste du sekretuak eta gezur txikiak 
ezinbestekoak direla: «Bestela, gure harremanak pornografikoak izango 
lirateke eta ez lukete funtzionatuko». 



 
 

UDAZKENEKO LOREA 
 
 
Kokapena 

Denborari dagokionez, gaur eguneko nobela da, XXI. mendekoa, 
alegia. Euskal Herriko hiri batean ematen dira istorioan zehar kontatutako 
gertaerak, Donostian hain zuzen. 

 Udazken hasieran hasten da eleberria, hostoak gorri jartzen eta 
erortzen hasten direnean; eta udaberriarekin batera amaitzen da, haurrak 
parkean daudenean eta Mikelen eta Luciaren alaba jaiotzear dagoenean. 

 
 

Gaia 

Hasieran amodiozko nobela ematen du, baina pertsonen arteko 
erlazioa da nobelaren gaia. Beste alde batetik eta bigarren plano batean, 
medikuntzari buruzko aipakizun ugari ere badaude eta baita mendekua eta 
sekretuak ere (Guztia ezagutzea ez da beti ona; gehienetan ez jakiteak 
babestu egiten gaitu. Egiak aurpegi asko baititu eta gezurrak ere bai. Eta 
batzuetan, gezurra da egiaren aurpegietako bat.) 

 
 

Argumentua 

Mikel eta Lucia elkarren lagun duten Carlosen ezkontzan ezagutzen 
dira. Euren artean gertatutakoa sekretua izan beharko da bien artean, 
Mikelen neskalagunak hori baleki, hainbat urtean eraikitako bizitza 
pikutara joango litzatekeelako. Beste alde batetik, Naroak ere badu Mikeli 
kontatu nahi ez dion zerbait. Luciak ere badu sekretu ilun bat barrutik jaten 
duena. Sekretu horrek, bere ahizpa Martarekin du zerikusia, gaztetan egin 
zizkion gauza txar guztiengatik ordainarazi zion, eta gogor ordainarazi 
gero, baina geroago, ikaragarri damutuko da. 

 

 



Istorioa 

Istorio guztia hiru protagonisten inguruan kontatuta dago eta 
horrekin batera hiru historia kontatzen dira: Mikel, Naroa eta Lucia. Mikel 
langabezian luzaroan egon ondoren eta ikusita bere rock taldea muntatzeko 
ametsa gero eta urrunago dagoela, musika denda batean lan egiten hasten 
da. Naroak etxeko ospitalizazio zerbitzuan lan egiten du, baina nazkatuta 
dago lan horrekin eta erietxe batean lan egin nahi du. Lucia, aldiz, 
bainuetxe batera doa bera bakarrik, Gabonetan oparitutako bonoa 
gastatzeko.  

Mikel eta Naroa bikote dira, baina haien harremana hoztuz doa 
hainbat arrazoirengatik. Mikelek ume bat eduki nahi du, baina Naroak 
oraindik ez du bere burua ikusten ume bat edukitzen, horregatik, amodioa 
egin eta gero Naroak pilula hartzen du sekretuan. Mikel kezkati proba 
batzuk egiteko eskatzen dio, baina Naroa medikua denez Mikeli gezurra 
esaten dio, hau da, Mikel antzua dela diotso umearen kontua behingoz 
uzteko.  

Luciak bere ahizpari kontatu ez dion sekretu bat du eta bainuetxe 
horretan dagoenean gutun bat bidaltzea erabakitzen du dena azaltzeko 
asmoz. Luciak bere ahizparekin edukitako erlazioa kontatzen du gutuna 
idazten duen heinean. Txikiak zirenetik, Marta oso jeloskorra zen eta oso 
suminkorra zen. Askotan egin zizkion gauza txarrak eta bere gurasoen 
begietan txarra beti Lucia zen. Nagusiagoak zirela, Martak mutil laguna 
lapurtu zion Luciari eta amorru itzela gordetzen dio. Martaren gizona 
gaixotu eta oso larri egoten da denbora luzez eta behin ondo zegoela 
zirudienean berriro gaixotu zen. Martak hainbat egun ospitalean egin 
ondoren, Martak etxera darama lo pixka bat egin dezan. Orduan euren 
izekoak deitzen du ospitalera joateko esanez baina Luciak hartzen du eta ez 
dio ezer esaten Martari. Eta horixe da bere gutunean kontatzen diona. 

Naroa noizean behin Milagros, emakume zahar bat, bisitatzera joaten 
da. Lourdes izeneko alaba bat du baina, ikusten denez, beraien arteko 
erlazioa ez da ona. Milagrosen senarra hil eta gero Lourdesek Suitzan zuen 
bizitza guztia utzi zuen bere amarekin egoteko, baina hiru urte pasatu dira 
jada eta hara itzultzeko gogoz dago. Milagrosen etxera joatean Naroak han 
aurkitzen du Lourdes bere amaren ondoan negarrez eta ama hilda. 
Anbulantziari deitu eta gero, Naroa konturatzen da behar baino pastilla 
gehiago hartu zituela Milagrosek. Hain zuzen, Lourdesek bere ama hil 



zuen, baina Naroak ez du ezer kontatzen, egia jakitea ez baita beti ona 
izaten. 

Mikel bere lagun baten ezkontzan bakarrik aurkezten da Naroak 
Maastrichen kongresu oso garrantzitsua duelako. Ezkontzan, Mikelek 
Lucia ezagutzen du, eta lehen momentutik erakarrita sentitzen dira. 
Ezkontzan oso ondo pasatzen dute biek, eta Luciak galdetzean inorekin ote 
dagoen Mikelek ezetz erantzuten dio. Kopa batzuk hartu eta gero, ohean 
amaitzen dute. Mikel hurrengo egunean esnatzean, Luciaren etxetik ahalik 
eta azkarren joaten da gertatutakoa sekretu moduan gordez.  

Mikel, Luciaren etxetik irten eta gero, ez zuen berarengandik ezer 
espero, hots dena gertatu ez balitz bezala uztea. Baina hainbat hilabete 
geroago, Luciak Mikeli deitzen dio kafe bat hartzeko proposatuz. Mikel 
larriturik joan zen eta Luciak kontatzen dio haurdun dagoela. Momentu 
horretan Mikel txunditurik geratzen da, zeren eta Naroak bere hitzekin esan 
zuen bere espermatozoideak lo zeudela eta ezin zuela ume bat eduki. 
Mikelek ez daki zer egin, baina Luciak esaten dio bera arduratuko zela 
denarekin.  Naroa, Milagroren bisita normal batean, gurpila zulatzen du eta 
kasualitatez Luciak laguntzen dio. Gurpila aldatu eta gero kafe batera 
gonbidatzen du eta bertan Luciarekin izandako hizketaldiagatik, Naroaren 
susmoak pizten dira. 

Mikelek Luciarekin hitz egin eta gero, egun batzuk pasatu ondoren, 
lanetik bueltan Naroa salan eserita eta eskuan Aldundiko gutun batekin 
ikusten du. Mikel haren aurpegia ikusitakoan negarrez dagoela konturatu 
zen. Bere lehenengo pentsamendua izan zen Luciak bidali ziola mezu bat 
esanez gertatutakoa Mikelen eta beraren artean. Baina Mikelek barkatu 
esatean, Naroak besarkatu egiten du. Mikelek gutuna hartu eta konturatu 
zen Adopzio Zerbitzuaren Kudeaketakoa zela; hortik aurrera dena ulertu 
zuen. Luciak Aldundian lan egiten zuen, eta bere alaba (baita Mikelena ere) 
adopzioan jarri zuen, baina bi baldintza zituen: bata, itxaron zerrendan 
zeuden guztien artetik beraiek izan behar zirela gurasoak; eta, bestea, umea 
Marta deitu behar zela.  

 

 

 



Egituraketa 

Liburua kapituluka egituratuta dago eta kapitulu bakoitzak 
protagonista baten izena du. Mikelen kapituluak lehenengo pertsonan 
narratuta daude; Luciarenak bigarren pertsonan; eta, azkenik, Naroaren 
kapituluak hirugarren pertsonan narratuta daude. Autoreak oso modu 
adimentsuan tartekatzen ditu kapituluak zeren, baten istorioaz jakin nahi 
izanez gero, guztienak irakurri behar dira oharkabean. 

Pertsonaiak 

• Mikel. Hogeita hamar urte inguruko gizona, langabezian dagoena. 
Bere neskalagun Naroak alfer bezala definitzen du eta harremaneko 
arazo gehienak horri egozten dizkio. Musika talde baten partaide da 
eta nahiko parrandazalea. 
 

• Lucia. Aldundian lan egiten duen neska gazte eta erakargarria. Bere 
ahizpa Martak hainbat egoeratan min egin ondoren, Luciak mendeku 
eran egindakoak alhadurak ekartzen dizkio. Barrenak hustu nahian, 
gutun bat idazten dio arrazoiak emanez eta barkamena eskatuz nahiz 
eta jakin egin zuena egiteko arrazoirik ez egotea. 
 

• Naroa. Erizaina da eta etxeko zerbitzuan ari da eta oposaketak 
prestatzeko asmoa du interno lan egiteko. Mikelen neskalagun 
ilehoria  oso langilea da. Ez dago pozik bere lanarekin, anbizio 
handiko neska baita eta bere mutil lagunaren alferkeriak bere onetik 
ateratzen du, hori izanik haien eztabaiden gai nagusia. 

Baliabideak 

Eleberri hau prosan idatzita dago. Era berezian dago kontatuta 
istorioa, hots, hiru istorio daude hiru pertsonai ezberdinen inguruan: Naroa, 
Mikel eta Lucia. Dialogoak aipagarriak dira, eta adibidez, Luciak Martari 
egiten dionean gutuna letra era kurtsiboan agertzen da ondo bereizteko. 
Eleberria euskara batuan idatzita dago, baina hitz asko Gipuzkoatik datoz, 
idazlea gipuzkoarra da eta. Figura literarioak ez dira bereziki aipagarriak 
nobelan zehar, baina titulua bera metafora bat da, aurretik esan bezala eta 
horrekin nobelaren gaia azaltzen du. Liburuan zehar askotan aipatzen da 
sekretuak ez direla guztiz txarrak, albo kalte ugari saihesten direlako.  

 



 

IRITZIA 

Nobela oso hurbila da liburuan agertzen den idatz tankeragatik eta 
baita lantzen diren gaiengatik ere. Era berean, sekretuen gaia lantzeak 
helburu didaktiko bat izan dezake, bertan ikus daitekeelako zelako kalteak 
ekar ditzakeen sekretuak gordetzeak. 

Idazleak oso ondo kokatu ditu pasarteak liburuan zehar tartekatuta, 
horrela misterioa mantentzen delako eta pertsonaia bati zer gertatuko zaion 
jakin-minarekin, liburua konturatu gabe irakurtzen da. 

Laburbilduz, prosazko lan hunkigarri hau irakurterraza eta ulergarria 
izateaz gain, bakoitzaren bizitzari buruzko hausnarketa egiteko parada 
ematen du. 
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