
	
	

	

	

Paula	Rodriguez	-	Jone	Cavia	-	Ane	Markaida	

Aixerrota	BHI,	2015-16	

	

	



2	
	

	

Aurkibidea	

	

Xabier	Etxebarria	…………………………………………………………………………	 3	

Sarrera	…………………………………………………………………………………………	 3	

Udazkeneko	lorea	

Kokapena	……………………………………………………………….		 3	

Gaia	………………………………………………………………………...		 4	

Argumentua	……………………………………………………….……	 4	

Istorioa	…………………………………………………………………...	 4	

Pertsonaiak	……………………………………………………………..	 6	

Egituraketa	……………………………………………………………..	 6	

Baliabideak	……………………………………………………….…….	 7	

Iritzia	…………………………………………………………………………………………...	 8	

Webgrafia	eta	bibliografia	…………………………………………………….……….	 9	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



3	
	

	

Xabier	Etxebarria		

Euskal	 idazlea,	 Zarautzen,	 Gipuzkoan	 jaioa	 1947an.	 Enpresa	
zientziak	 ikasitakoa.	Egun	denak	ez	dira	berdin	helduentzako	
eleberriarekin	 Igartza	 saria	 irabazi	 zuen	 2001ean.	 Hortik	
aurrera	 helduentzako	 nahiz	 haur	 eta	 gazteentzako	 hainbat	
obra	 idatzi	 ditu,	 gehienak	 bere	 anaia	 den	 Martin	
Etxebarriarekin	batera.		

	

Sarrera		

Udazkeneko	 lorea	 2012.	 urtean	 argitaratu	 zen	 eleberria	 da.	 Hasieran,	 ezkontza	 bat	
aurkeztuko	zaigu,	Carlos	eta	Evaren	ezkontza	hain	zuzen;	bertan,	Mikel	eta	Lucia	diren	beste	
bi	pertsonaiek	elkar	ezagutuko	dute	eta	beraien	artean	gertatzen	dena	ezkutuan	mantendu	
beharko	dute,	Naroak	ezer	jakin	ez	dezan.	Beraz,	hasiera	honekin,	amodio	eta	intriga	direla	
eleberri	honen	bi	 gai	nagusiak	asma	ditzakegu,	 izan	ere,	hauek	edozein	pertsonari	 gerta	
lekiokeen	amodio	istorio	baten	fruitu	baitira.		

Esan	ezin	direnei	edo	eta	esatea	komeni	ez	direnei	buruzko	eleberri	honetako	hiru	istorioak	
ustekabean	 elkargurutzatuko	 dira.	 Hiru	 puntadun	 triangelu	 horretako	 istorioan	 guztiek	
baitute	ezkutuan	duten	sekreturen	bat;	horregatik,	idazlean	hiru	pertsonaia	horien	bizitzak	
tartekatuta	emango	ditu,	baina	aldi	berean	bakoitzarena	bere	aldetik	kontatuz,	eta	horrela	
hirurak	 amaierara	 arte	 banandurik	 emango	 dizkigu,	 lehen	 aipaturiko	 intriga	 modu	
konstantean	mantenduz.				

	

Udazkeneko	lorea		
Kokapena		

Udazkeneko	lorea	Euskal	Herrian	gertatzen	den	eleberria	da;	denborari	dagokionez,	gaur	
eguneko	 nobela,	 XIX.	 mendekoa,	 nahiz	 eta	 azalduko	 diren	 hiru	 istorioak	 aldi	 berean	 ez	
gertatu.	

Nobela	honetan	hiru	istorio	azaltzen	dira,	bakoitza	bere	aldetik	kontatuta,	eta	bakoitzeko	
bizipenak	 denbora	 ezberdinetan	 gauzatzen	 direnak.	 Espazioari	 dagokionez,	 hirurak	
Donostian	 edo	 inguruan	 gertatzen	 dira;	 hala	 ere,	 idazlean	 espazioa	 delakoari	 ez	 dio	
garrantzi	handirik	ematen.		
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Gaia					

Istorioaren	 gai	 nagusia	 esan	 dezakegu	 bi	 zatitan	 bana	 dezakegula;	 bata,	 erlazio	 batean	
pertsonen	arteko	harremanak;	eta,	bestea,	erlazio	batek	batek	suposatzen	dituen	gezurrak,	
kontatu	ezin	direnak	eta	ezkutuan	mantendu	behar	direnak.				

	

Argumentua		

Carlos	eta	Evaren	ezkontzan	Mikel	eta	Luciak	elkar	ezagutuko	dute;	beraien	artean	egun	
hartan	gertatutakoa	Mikelek	gehienbat	ezkutuan	mantendu	beharko	du,	bere	neskalaguna	
den	Naroak	ezer	jakin	ez	dezan.	Aldi	berean,	Naroak	ere	bere	barnean	zer	edo	zer	izango	du	
Mikeli	kontatzeko.		

Bestalde,	Luciak	ere	 izango	du	bere	ahizpa	den	Martari	urteak	bere	baitan	gorderiko	eta	
kontatu	 beharreko	 sekreturen	 bat.	 Gutun	 edo	 eskutitz	 bat	 idatziko	 du	 zeinetan	 Luciak	
Martaren	senarra	hil	zen	eguneko	istorioa	kontatuko	dion.				

	

	

Istorioa		

MIKEL	

Mikelen	lagun	batek,	Carlos	izenekoa,	bere	ezkontzara	gonbidatzen	duenean	Mikel,	eta	bere	
neskalaguna	den	Naroa.	Naroa	ezin	da	joan	medikuntzako	kongresu	bat	duelako	eta	Mikelek	
bakarrik	joatea	erabakitzen	du.	Ezkontzan	Lucia	izeneko	neska	bat	ezagutzen	du.	Gau	osoa	
biak	batera	dantzatzen	pasatu	eta	gero	Luciaren	etxean	amaitzen	dute.		

Hurrengo	 goizean	 Mikel	 bere	 onera	 etortzen	 denean	 Luciaren	 etxetik	 korrika	 irtetea	
erabakitzen	du;	baina	joan	aurretik	Luciak	Mikeli	telefono	zenbakia	eskatzen	dio.		

Mikelek	ez	daki	zer	egin	baina	Naroa	bueltatzean	erabakitzen	du	ez	diola	ezer	kontatuko	eta	
ezer	pasatuko	ez	balitz	egiten	du,	egunak	aurrera	joan	ahala.	

Egun	 batzuk	 pasatu	 ondoren	 Luciak	Mikeli	 deitzen	 dio	 esanez	 aurrez	 aurre	 ikusi	 behar	
direla.	 Mikelek	 baietz	 esaten	 dio	 eta	 aurrez	 aurre	 daudenean	 Luciak	 haurdun	 dagoela	
aitortzen	dio	Mikeli.	Mikelek	ez	daki	zer	pentsatu,	Naroak	zioenaren	arabera	Mikel	antzua	
baitzen.	Mikelek	Luciari	lasai	egoteko	esaten	dio,	bera	arduratuko	dela	denarekin.		

Denbora	luze	bat	pasatu	ondoren	eta	lanetik	iristean	Mikelek	Naroa	negarrez	aurkitzen	du,	
esku	 artean	 eskutitz	 bat	 duela.	 Pentsatzen	duen	 lehen	 gauza	Luciaren	 eskutitza	dela	 da,	
baina	ez,	erratuta	dago.	Aldundiko	eskutitz	bat	dela	ikustean	erlaxatu	egiten	da,	azkenean	
ume	bat	adoptatzeko	baimena	ematen	diete,	ume	jaioberria.	Oso	pozik	geratzen	dira	biak	
aukera	horrekin.		
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NAROA	

Naroa	medikua	da	eta	Milagros	izeneko	emakume	bat	zaindu	behar	du.	Egunero	bere	etxera	
joaten	da	ea	zelan	dagoen	ikusteko.	Milagros	Lourdes	bere	lagunaren	ama	da.			

Hasieran	Milagrosek	ia	dena	ondo	du,	belauna	izan	ezik.	Hala	ere,	bere	bizitza	osoan	ondo	
moldatu	izan	da	horrekin.		

Denborak	aurrera	egin	ahala	gero	eta	 jasanezinago	dago	eta	ama-alaba	harremanak	gero	
eta	tentsiozkoagoak	dira.	Lourdes	egun	osoa	dabil	amaren	zain;	aldiz,	Milagrosek	esaten	du	
ez	 diola	 maitasunik	 ematen.	 Harreman	 hori	 gero	 eta	 txarrago	 doa,	 orduan	 Lourdesek	
erabakitzen	du	Naroari	pilula	batzuk	eskatzea	ama	lasaitzeko	eta	Naroak	errezeta	egiten	
dio	problema	gabe.		

Hurrengo	goizean	Naroa	egunero	bezala	Milagrosen	etxera	doa,	baina	bat-batean	kotxearen	
gurpil	 bat	 hondatzen	 zaio.	 Gurpila	 aldatzera	 doanean	 beste	 kotxe	 bat	 agertzen	 da	 eta	
laguntzeko	asmoz	barruan	doan	neska	kotxetik	irteten	da.	Lucia	deitzen	da	eta	eskertzeko	
modu	bezala	Naroak	kafe	bat	hartzera	gonbidatzen	du.		

Naroak	gero	eta	arazo	gehiago	ditu	Mikelekin	azken	boladan	eta	dena	umearen	ondorioz.	
Naroa	ez	dago	ziur	umea	izan	nahi	duen,	eta	asmatzen	du	antzutasun	probek	Mikeli	positibo	
ematen	diotela.		

Denbora	bat	pasatu	ondoren	Naroa	beti	bezala	Milagrosen	etxera	bueltatzen	da	nola	dagoen	
ikusteko.	Sorpresa	handia	eramaten	du	Milagros	bere	ohean	hilda	aurkitzen	duenean	eta,	
gainera,	 emandako	 pilula	 guztiak	 amaituta	 daudela	 ikustean.	 Lourdesekin	 hitz	 egitea	
erabakitzen	du	eta	ikusten	du	hori	ez	zela	izan	nahi	gabe.	Lourdesek	dio	jasanezina	zegoela	
eta	Naroak	ezer	ez	esatea	erabakitzen	du.		

	

LUCIA	

Luciak	 spa	 batera	 joateko	 gonbidapena	 du	 duela	 nahikotxo;	 orduan	 erabakitzen	 du	
momentua	heldu	dela	hori	erabiltzeko.	Span	dagoen	denboran	bere	ahizpari	eskutitz	bat	
idaztea	erabakitzen	du,	iraganean	gertatutakoa	azaltzeko.			

Txikiak	 zirenetik	 dator	 bien	 arteko	 harreman	 txarra.	 Jokin	 izeneko	 mutil	 baten	 erruz.	
Jokinek	Marta	zuen	gustuko,	baina	Martak	ez	zuen	ezer	nahi	mutil	horrekin.	Luciaren	ustez,	
Martak	oso	txarto	tratatzen	zuen	mutil	hura.		

Urteak	geroago	Jokin	Luciarekin	nobio	bezala	hasi	zen.	Martari	ez	zitzaion	axola	biak	batera	
ikustea.	Egun	batean	gauez	irtetea	erabaki	zuen	Naroak;	horrek	suposatzen	zuen	Marta	ere	
irtengo	zela.	Gauza	zen,	Naroa	txarto	sentitzen	hasi	zela	eta	etxera	itzuli	zen	aspirina	bat	
hartzeko.	Hobeto	zegoela	nabaritu	zuenean,	Marta	eta	Jokin	utzi	zituen	tabernara	itzuli	zen.	
Hor	aurkitu	zuen	sorpresa	itzela:	bere	ahizpa	eta	bere	mutil	laguna	musukatzen.		

Hortik	aurrera	Jokin	Martarekin	elkarrekin	irteten	hasi	ziren;	urte	batzuk	geroago	ezkondu	
ere	 egin	 ziren.	 Handik	 denbora	 batera,	 Jokinek	 azaleko	 gaixotasun	 bat	 izan	 zuen.	 Oso	
gaixotasun	 txarra	 eta	 arraroa	 zen.	 Horren	 sendakuntza	 bakarrik	 Amerikako	 Estatu	
Batuetan	zegoen	eta	Marta	Jokinekin	joatea	erabaki	zuen.	Dena	ondo	zihoala	zirudien.		
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Etxera	 bueltatu	 zirenean	 berriro	 ere	 txarto	 jarri	 zen.	 Martak	 egun	 osoa	 ematen	 zuen	
ospitalean	bere	senarrarekin,	Jokinekin.	Halako	egun	batean	Naroak	kopa	batzuk	hartzeko	
gonbidatu	zuen	Marta,	igarotzen	ari	zenaz	ahazteko.	Gauza	da	Naroak	bere	ahizpa	mozkortu	
zuela,	 eta	 bere	 izebak	 deitu	 zionean	Mikel	 hil	 zorioan	 zegoela	 esateko,	Marta	 ez	 zegoen	
Jokinekin,	tabernan	mozkorturik	baizik.	Naroak	hau	egin	zuen	iraganekoa	itzultzeko.		

	

Pertsonaiak		

Eleberri	 honetan	 hiru	 pertsonaia	 nagusi	 daude,	 kapituluen	 izenburuekin	 parekatzen	
direnak;	 hala	 ere,	 badira	 hiru	 protagonista	 horien	 inguruan	 dabiltzan	 beste	 hainbat	
pertsonaia,	zeinen	presentzia	nabaria	den	istorioan.		

	

Mikel.	 Berrogei	 urte	 inguruko	 gizona,	 Naroa	 du	 neskalagun	 gisa	 eta	 donostiarra	 da.	
Momentu	txar	batean	dago,	 izan	ere,	 langabezian	dago.	Bere	neskalagunak,	gainera,	alfer	
bezala	deskribatzen	du;	honen	ondorioz	hainbat	eztabaida	izaten	dituzte.	Oso	gustuko	du	
musika;	horregatik,	lan	egiten	zuen	altzairu	dendatik	kanporatu	ondoren,	musikari	izateko	
esperantza	txikia	bazuen	ere,	zapuztuta	geratu	zen.		

Naroa.	Mikelen	neskalaguna	da,	eta	adin	berekoak	dira,	berrogei	urte	ingurukoak.	Honek	
medikuntza	 ikasi	 zuen	 arren,	 erizain	 bezala	 ari	 da	 eta	 oposaketak	 egiten	 dabil	 etxeko	
ospitalizazio	 zerbitzura	 apuntatzeko.	 Naroa	 oso	 neska	 langilea	 da,	 bere	mutil	 lagunaren	
guztiz	kontrakoa;	horrek	eta	bere	lanarekin	gustura	ez	egoteak,	lana	ondo	egitea	gustatzen	
zaion	neska	bat	 izateagatik,	 bolada	gogorrak	 igarotzea	 eragiten	dio.	Bere	desioetako	bat	
mediku-kontsulta	bat	sortzea	da.		

Lucia.	Hogeita	hamar	urte	 inguruko	neska	erakargarri	 eta	galanta	da.	Nahiz	eta	gorputz	
bikaina	 izan,	bera	 izatez	neska	 lehorra	da	eta	bere	barnean	 iraganean	 jasotako	gertakari	
batzuk	direla	eta,	nahiko	bakarrik	sentitzen	da	noiz	behinka.	Gertakari	horiek	bere	ahizpa	
den	Martarekin	dute	zerikusia;	hari	gutun	bat	idaztea	dela	modurik	hoberena	bere	barneak	
lasaitzeko	pentsatu	eta	egin	ere	egiten	du.		

Carlos.	 	 Mikelen	 unibertsitateko	 ikaskidea	 eta	 Evaren	 ezkongaia.	 Mikelek	 dio	 Carlos	
benetako	 lagun	 gisa	 gordetzen	 duela;	 nahiz	 eta	 ikasketak	 amaitu	 ondoren	 harremana	
pixkanaka	galdu,	oraindik	ere	kontaktuan	jarraitzen	dute.					

	

Egituraketa		

Eleberri	honek,	Udazkeneko	lorea-k,	badu	beste	nobeletatik	desberdina	egiten	duen	zerbait,	
idatzita	 dagoen	 eragatik	 alegia.	 Pertsonaia	 bakoitzak	 bere	 istorioa	 du,	 eta	 istorio	 horiek	
liburuko	kapitulu	bakoitzean	kontatuta	daude;	liburua	pertsonaien	ordena	batekin	hasten	
da,	 baina	 ordena	 hori	 istorioak	 aurrera	 egin	 ahala	 aldatu	 egiten	 da.	 Gainera,	 kapitulu	
bakoitzak	pertsonaiaren	izenetik	hartzen	du	titulua.				
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Kapitulu	 bakoitza	 era	 ezberdin	 batean	 kontatuta	 dago,	 hau	 da,	 Mikelen	 kapituluak	
lehenengo	 pertsonan	 daude	 kontatuta;	 Luciarenak	 bigarren	 pertsonan;	 eta	 Naroarenak	
hirugarren	pertsonan.		

	

	

Baliabideak		

Udazkeneko	lorea	obra	honek	ez	du	protagonista	bakarra	eta	ez	dago	denbora	zehatz	batean	
kontaturik.	Protagonista	baten	ordez,	hiru	ditu;	Mikel,	Naroa	eta	Lucia,	bakoitza	pertsona	
eta	denbora	desberdin	batean	idatzita.	Zehazteko:	Naroaren	istorioa,	hirugarren	pertsonan	
eta	 orainaldian	 dago	 kontatua;	 Mikelena,	 lehen	 pertsonan	 eta	 lehenaldian;	 eta	 azkenik,	
Luciaren	istorioa,	bigarren	pertsonan	eta	orainaldian.		

Nahiko	narrazio	sinplea	dela	esan	dezakegu,	ez	baititu	ia	deskribapenik	egiten	eta	ekintzei	
garrantzi	 gehiago	 ematen	 die;	 elkarrizketa	 ugari	 dago	 obran.	 Istorio	 bakoitza	 denbora	
desberdin	batean	idatzita	egoteari,	kontaketa	lineala	deritzo.		

Kontatzeko	estiloari	dagokionez,	nahiko	bitxia	da,	hiru	istoriak	batera	kontatzen	dituelako	
nahiz	eta	kapitulutan	bananduta	egon	(kapituluetan	bananduta	egoteak	erraztu	egiten	du	
irakurketa).		

Obra,	 oro	 har,	 euskara	 modernoan	 idatzita	 dago,	 euskaraz	 dakien	 edonork	 ulertzeko	
moduan;	nahiz	eta	erabiltzen	dituen	hitz	asko	gipuzkoarrak	izan,	idazlea	Gipuzkoakoa	baita.	
Hainbat	figura	berezi	aurkitu	ditzakegu:		

“Denda	ia	bukatuta	zuen	eta	hura	eramango	zuen	konfiantzazko	pertsona	baten	bila	ari	
zen.	 Kontabilitateaz	 zerbait	 zekiena,	 salmentan	 aritua	 eta,	 ahal	 izanez	 gero,	 musika	
munduan	murgildutakoa.	Nire	neurrira	egindako	trajea.	(12)	

...	nola	sortzen	omen	dion	egarria	ez	zuenari	ur-jauzi	bat	ikusteak.		(15)	

Ezkontza	hartan,	Santo	Tomasetan	txerria	baino	salduagoa	nengoen.	(34)	

Hitz	gutzitan	esateko,	zurrutak	legamiatuta	nengoen.	(43)	
	

Baita	pertsonaien	hausnarketa	sakonak	ere:		

Hondartzan	bainatzen	ari	 zarela	 itsas	korronte	gogorren	batek	harrapatuz	
gero,	 zeure	 burua	 lasaitu	 eta	 zurrunbiloak	 eraman	 zaitzan	 uztea	 dela	
egokiena	esaten	dute.	itsasoaren	indarraren	aurka	egiten	tematu	eta	igerian	
kostara	 iltzen	 ahalegintzen	 direnak	 izaten	 omen	 dira	 itotzen	 lehenak,	
ezintasunak	eta	nekeak	garaituta.		

Nik	ere	ez	nuen	olatuen	auka	borrokarik	egin.	Alferrik	zen.	Naroak	bazekien	
dena	orduko.		(133)	
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Iritzia		

Esku	artean	izan	berri	dugun	eleberria,	Xabier	Etxebarriak	idatzia,	benetan	desberdina	den	
nobela	bat	da,	hainbat	emozio	desberdin	sentiarazi	ditzakeena;	 izan	ere,	hiru	pertsonaia	
paraleloren	 istorio	sekretu	hauen	barnean	altxor	desberdin	bat	dago,	eta	altxor	bakoitza	
modu	desberdinetan	asimilatu	beharra	ere.		

"...ez	jakiteak	babestu	egiten	gaitu,	ulertzen?.	Guztia	ezagutzea	ez	da	beti	ona"	esaldi	honek	
harreman	 batean	 gerta	 daitekeena	 laburbiltzen	 du,	 baina	 baita	 istorioaren	 mamia	
laburbildu	 ere;	 izan	 ere,	 liburuak	 gai	 nagusi	 eta	 bakarra	du:	 egiak	 aurpegi	 asko	ditu	 eta	
gezurrak	ere	bai;	batzuetan,	gezurra	da	egiaren	aurpegietako	bat,	berak	dioen	bezala.	

Xabier	Etxebarriak	nahiz	eta	obra	bilduma	luzea	izan,	haietatik	gehienak	bere	anaiarekin	
idatzitakoak	 dira,	 Martin	 Etxebarriarekin.	 Udazkeneko	 lorea	 liburua	 berak	 bakarrik	
idatzitakoa	da,	eta	benetan,	hasiera-hasieratik	harrapatuko	egingo	du	 irakurlea.	Kapitulu	
bakoitzak	pertsonaia	desberdinen	istorioa	kontatzeak,	intriganteago	egiten	du	liburua	eta	
amaiera	sumatu	ezin	daitekeen	liburuetakoa	ere	bada.	Ezusteko	amaiera.		

Aipatzekoa	da	eleberriaren	izenburua,	Udazkeneko	lorea,	bere	esanahia	badu	eta.	Idazleak	
dioenez,	irrati	saio	bat	entzuten	zegoela,	saioan	zioten	pentsamenduak	udazkeneko	loreak	
bezalakoak	zirela;	esaldi	esanguratsu	eta	barrenak	mugi	zitzakeena	zela	 iruditu	zitzaion.	
Udazkeneko	 loreak	 badaude,	 hala	 ere,	 guztiak	 ez	 dira	 loretzen	 edo	 sentitzen.	 Berdin	
pertsonen	harremanen	ezkutuko	sekretuekin.		

Esan	 beharra	 dago,	 nobelaren	 bukaera	 hurbildu	 ahala,	 istorioak	 egunerokotasuna	 eta	
sinesgarritasuna	galtzen	duela	apur	bat,	nahiz	eta,	esan	bezala,	ezusteko	amaiera	gorderik	
duen.		

Amaitzeko,	esan	daiteke	irakurtzea	merezi	duten	nobela	dela.	Sentiarazi	daitekeenagatik,	
Zorionak	Xabier	Etxebarria.		
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