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● Iñigo Aranbarri 
 Iñigo Aranbarri (Azkoitia, Gipuzkoa, 
1963) euskal idazlea da. Egungo beste 
euska l i daz le ba tzuen an tze ra , 
irakaskuntzan dihardu institutu batean. 
Beste euskal idazle askoren antzera, era 
berean, zenbait aldizkari literariotan 
aritua eta zaildua izan da: Susa 
aldizkariaren zuzendaritzan, garai 
batean, eta Susa argitaletxeak sorturiko 
Bazka aldizkarian, gerora. Bina, poesiak 
eman zion Iñigo idazle kontsideratua 
izaten hasteko txartela. 1986an, 23 urte 
zituela kaleratu zuen lehenengo poesia-
lana: Jonas Poisson (Susa, 1986): 
irudimen handiko testuak, surrealis-
moaren lurraldean ari dela behin eta berriz, konbentzionala den ororen kontrako 
erreboltari legez.  

 Literaturak berak ematen dio Aranbarriri poesia egiteko materia, baina Iñigo 
Aranbarriren literatura-gaitasuna ez da poesiarekin agortzen. Poesia-liburu bi 
horien ondoren nobela bat kaleratu zuen 1994an: Emon biar yako (Susa). 
1960ko hamarkadan kokaturik dago eta horretan Julen Azkue editore eta 
inprimatzailea dugu protagonista. Iñigo Aranbarriren nobela alorreko lan 
horretan ez du edonolako prosa erabiltzen. Oso trinkoa da, elipsiz beteta, 
irakurlearen esku uzten du istorioa, asma dezan. 

 Emon biar yako nobelan bezala, denboran atzera egitea ez da hutsala 
Iñigo Aranbarrirengan. 1996ak Gerraurreko literatur kritika (Bilbao Bizkaia Kutxa 
eta Labayru Ikastegia) izeneko lana kaleratu zuten Koldo Izagirrek eta biek. 
Biek kaleratu zuten, halaber, Juan Bautista Bilbao “Batxi” idazle erdi ahaztuaren 
Hau mundu arrano hau (Susa, 1997) obra. Antzematen da oso kontuan hartzen 
dituztela (Iñigok zein Koldok) euskal tradizioan izandako egileak eta, batez ere, 
euskal literaturaren kritikak egindako ibilbidea. Sasoi hartan beste arnasa-
hartze bat izan zen, Chiapas aldera egin zuen bidaia. Han ikusi eta ikasitakoez 
dihardu Zapata-ren oihana (Susa, 1997). 

 Prosazko liburuen ostean, hirugarren poesia-liburuaren txanda etorri zen: 
hurrengo urtean, 1998an, Harrien lauhazka argitaratu zuen, liburu hori egiteko 
“Joseba Jaka” beka jaso ondoren. Aurreko poesi liburuak baino modu eta 
hizkera gertuagoan landuta daude obrako poemak. Poesiaren aro bat itxita 
geratzen da Harrien lauhazka agertu ondoren. Jarraian saiakeraren aroa 
datorrela ematen du. Lau obra etorri ziren jarraian: Gure mendea (Argia, 2000), 
Hitzak eta giltzak (Alberdania, 2001), Loiolakorik ez balitz (Uztarria, 2005) eta 
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Hizlandia (Susa, 2006). Koldo Izagirrek euskal literaturarekiko duen jarreraren 
antzekoa dauka azkoitiar honek. Hizlandia ere beste liseriketa-saioa dugu, kasu 
honetan prentsatik datorkigun hitz-uholdearena. Berria egunkarian 2004-2006 
urteen artean Aranbarrik idatzitako artikuluen antologia da. Saioaren aroa igaro 
ondoren, nobelari eutsi zion Aranbarrik bere Zulo bat uretan (Susa, 2008) 
obran. Intriga sorraraztea ez da txantxetako gauza eta idazle osoa dela adieraz 
dezake nobela horrek. 

● Sarrera 
 Zamaontzia eleberria da, lehen aldiz 2011n argitaratu zuen Aranbarrik. 
Eleberriak Nerea Vallejo du protagonista, Bilbo inguruan bizi denak, Abra 
itsasadarreko herri batean. Bere aita eta aitona, Mateo Vallejo, istorio honetako 
beste bi protagonista ditugu.  

 Obran lantzen diren gai nagusiak distantzia, memoria, bakardadea, 
abandonatutako jendea… dira, eta horren inguruan konparazioak egiten dira 
Vallejo familian ematen diren gertakariekin.  

 Aranbarriren hirugarren nobela honek abandonuari erreparatzen dio; hari 
nagusia, Nerea protagonistak bere ikuspuntutik aitari egindako leporaketa da, 
hogeita zortzi urteko ama eta hamahiru urteko alaba (bera) abandonatu 
baitzituen. 

 Idazleak anekdotak sinboloaren mailara jasotzen jakin izan du, zamaontzia 
lekuko. Zamaontziaren istorioa argumentuan funtzionatu duen osagaia izan da, 
Edwin marinela Bilbo inguruko portu batean abandonaturik uzten duen 
itsasontzi hori metafora bihurtu baitu.  

➢ Kokapena 
 Zamaontzia eleberrian denboran saltoak egiten dira eta gaiak gurutzatzen 
dira; Nereak aitari hamabost urte lehenago geratutakoari buruz idazten dio eta, 
bestalde, bere aitonak bizi izandako beste abandonua narratzen du. Gainera, 
Edwin marinelaren istorioa ezagutzen da nobelan. Beraz, denborazko 
kokapena nahiko korapilatsua da, idazleak hainbat garai desberdinetako 
narrazioak nahasten dituelako.   

 Hari narratibo nagusia Nerea bizi izan den herrian, Abra itsasaderrean 
kokatua, garatzen da, Bilbo inguruan. Eta neskaren aitonak frankismoaren 
garaian bizi izandakoa kontatzen da. 
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➢ Gaia 
 Abandonua, Nerea Vallejok lehenengo pertsonan bizi duena eta 
zamaontziko marinelena; horien inguruan diren abandonu kasuei buruzko 
gogoeta da.  

➢ Argumentua 
 Nerea Vallejo bizitzan zehar aitarekin zein amarekin izan dituen 
harremanak bortitzak izan dira. Horrekin batera, bere aitonak frankismoaren 
garaiko memoriaren berreskurapenak izaten ditu. Gainera, Abra itsasadarrean 
abandonatuta geratu zen zamaontziko marinelen nora ezak eta Edwin marinel 
filipinarrarekiko harremanak izango ditu.  

➢ Istorioa 
 Distantziatik idatzita egon arren, Nereak, eleberriko protagonistak, bere 
ikuspuntutik idazten dio aitari hamabost urte lehenago gertatutakoari buruz; 
badirudi denborak ez dituela erabat sendatu edo ahantzarazi orduan sortutako 
zauriak. Hogeita zortzi urteko emakumeak hamahiru urteko alaba abandonatu 
izana leporatzen dio aitari, baina ez da bera abandonatuta sentitu den bakarra. 
Nerearen aitona Mateo ere amaren magaletik erauzi zuten, behar ez zuen 
lekuan eta garaian jaio zelako; Edwin marinela, berriz, Abrako portuan geratu 
den zamaontziaren armadoreak abandonatu du, eta herritarrek arbuiatu. 

➢ Pertsonaiak 
 Nobelako protagonista Nerea Vallejo da, narratzaile protagonista. 
Orainaldian, 28 urte dituelarik, aitari leporatzen dio 13 urte zituenean 
berarengandik jaso izan zuen abandonua. Bizitza gogorra izan zuen eta horren 
ondorioz, harremanak izateko zailtasunak izan zituen. Bere gurasoak banatu 
eta aitite Mateorenera bizitzera joan ziren. Hori dela eta, lagunak galdu egin 
zituen eta bakardadean bizi izan zuen nerabezaroa. Horrez gain, ama urrun eta 
gaixorik zegoen eta aitarengandik ez zuen arretarik lortzen.  

 Mateo Vallejo, Nerearen aitita da, nobelako beste protagonista 
nagusietakoa. Jaiotzean lapurtutako umea izan arren, azkenean haren familia 
ezagutzea lortzen du, lehengusina baten bitartez, eta horrek, bere bizitzan 
aldaketa handiak dakartza. Dirudienez, protagonistarekin harreman ona 
mantentzen zuen, bizipen eta sentimendu antzekoak bizi izan zituztenez 
(abandonua, bakardadea…), enpatizatu egiten zutelako. 
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 Nerearen aita, nobela honetan Nereak bere aitari egindako leporaketa 
aurkezten da. Eleberrian nabarmentzen da Nereak bere falta izan duela, 
aitarenganako mespretxuak baitaude. Gurasoak banandu zirenean, aitak arreta 
gutxi eskaini omen zion bere alaba gazteari, eta horrek euren arteko harremana 
hautsi zuen erabat. 

 Nerearen ama, Nerearekin harreman ona zuen. Minbizia diagnostikatu 
zioten eta, ondorioz Londresera bizitzera joan zen tratamendua jasotzeko, 
Nerea aitaren kargu geratu zelarik. Nereak Londresera bisitan doanean ikusten 
da euren arteko harremana, aitarengan aurkitzen ez duen laguntza jasotzen 
duelako berarengandik.  

 Edwin marinela, nobelako beste pertsonaia nagusia da, garrantzitsuena 
izan ez arren. Serenity Star zamaontziko marinela da; bere herrialdera ezin izan 
zuenez itzuli, Mateo eta Nerearekin bizitzera doa, laguntza eskaini zioten 
bakarrak izan zirelako. Filipinetara itzultzeko gogoa nabarmentzen dio Nereari 
hainbat egoeretan. Hala ere, egun batean desagertzen da, agurtu gabe eta ez 
dute berari buruz ezer gehiago jakiten: eskertu gabe alde egiten du. 

 Bigarren mailako pertsonaiak ere badaude, garrantzi gutxiago dutenak, eta 
gertaera berezietan aipatzen direnak: Urbano Peña, Mateo Vallejoren laguna 
dena, Tere, Mateoren lehengusina dena, eta Sara, Nerearen laguna dena. 

➢ Egituraketa 
 Eleberri honen egituraketa ez da lineala, denboran saltoak egiten dira eta 
gaiak gurutzatzen dira; alde batetik ostutako haurren auzia dugu, eta bestetik, 
abandonuaren gaia dago alderdi eta pertsonaia ezberdinekin: norbanakoaren 
uztea, norberaren bertan behera uzteko joera, gizakiaren alderdi psikologiko 
ezberdinak… Azken finean, obrak koral ezberdinak erakusten ditu, eta 
horretarako protagonistaren agerpenak oso garrantzitsuak dira. Nereak 
narratzailearen irudia erakusten du kontakizunaren nondik norakoak oso ongi 
ilustratzen dituelarik, eta baita bere aitonak, Mateo, Nerearen familia harremana 
ezagutu dezakegulako, aitonaren bizitza delarik horren lekuko. Nolabaiteko 
gogoeta bat da obra honetan antzeman daitekeena, alaba eta aita baten 
alegiazko elkarrizketa baten bidez. 

 Denbora kronologikoari dagokionez, hainbat errealitate bereiz daitezke: 
orainaldia, Nerearen nerabezaroa eta gerra ondoko aitonaren haurtzaroa. 
Narratzailearen ahotsa eta hark pertsonaiekiko zein istorioekiko ezartzen dituen 
distantzia-maila desberdinak dira, bestalde, Aranbarriren konta-moldearen 
lorpen aipagarrietakoa. Orobat, pertsonaiekiko urruntasun/hurbiltasunarekin 
jokatzen du: narrazio nagusia aitari zuzentzen dio, bigarren pertsonan; 
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hurbileneko izan zuen pertsonaia, aitona izanik, aldioro izen-abizenez 
izendatzen du. Hala, plano batetik bestera egiten du salto trebeziaz idazleak. 
Orobat, interesgarriak gertatzen dira narratzaileak etengabe memoriaz, hura 
berreskuratzeaz eta hark dakartzan faltsutzeaz egiten dituen gogoetak, 
mitifikazioari ihes eginaz eta zenbaitetan bere buruaren eta prosaren gaineko 
distantzia ironikoa ere iradokiz eta ahotsari sinesgarritasuna erantsiz. 

 Horrez gain, aipatu beharra dago eleberria hogeita lau kapitulutan 
banaturik dagoela, denak izenbururik gabekoak, bakarrik zenbaki batzuen bidez 
bereizitakoak. 

➢ Baliabideak 
 Prosazko lana da hemen ageri zaiguna eta lehenengo pertsonan kontatua 
dagoen narrazioa, narratzaile protagonista duena, hain zuzen ere: gertatzen 
den guztia daki narratzaile honek, pertsonaien sentimenduak, gertaeren 
arrazoiak, gerora ere zer gertatuko den, etab, eta berak kontatzen ditu bere 
pentsamendu, sentimendu eta ekintza propioak. Baina narrazio bakarra izan 
ordez, bi ataletan bereiz daiteke. Alde batetik, trama nagusia kontatzen da, 
zeinetan Nereak 15 urte lehenagoko gertakizunak aitari leporatzen dizkion, eta 
bestetik, Nerearen aititeren bizipenak deskribatzen dira, bi hari narratibo 
horietan abandonua gai garrantzitsuena delarik. 

 Irakurtzean zailtasunak eragiten dituen eleberria da. Euskara nahiko landua 
da, hiztegi premia sortzen duena. Gainera, ez da edozein adinetarako, ezta 
denbora pasatzeko irakurketa, irakurlea estutasunera eramaten baitu. Maisua 
da Aranbarri elipsiaren erabileran eta halaxe katigatzen du irakurlea nobela 
honetan ere lehen orrialdeetatik, hari narratiboaren jarraitasuna eten eginez. 
Hala ere, gustura irakurtzen den nobela da, neurri handi batean, idazlearen 
prosa eder eta aberatsari esker.  

 Horrez gain, narratzailearen papera funtsezkoa da, istorioari hurbiltasuna 
ematen diolako eta irakurleak protagonistarekin enpatizatzeko baliabide 
eraginkorra delako.  

 Nobelan idazleak estilo berritzailea, modernoa, esperimentala eta 
konplexua erabili du. Teknika horien artean, pentsamenduen jarioa bereiztu 
dezakegu, inolako loturarik gabe hainbat istorio nahasten dituelako, argumentu 
globala eratuz. Bi errealitate bereiz daitezke, zaila izan arren, antzekotasunak 
azaltzen dituztenak: protagonistak bizitako abandonua Mateok haurtzaroan bizi 
izan zuenaren antzekoa da.  
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 Bakardadeaz eta batez ere abandonuaz hitz egiten digun nobela da Iñigo 
Aranbarrik plazaratu duena. Idazleak abilidade berezia erakutsi du: anekdotak 
sinboloaren mailara jasotzen jakin du, baina anekdota moduan duten balioari 
uko egin gabe, zamaontzia lekuko. Zamaontziaren istorioa argumentuan 
funtzionatzen duen osagaia da; baina portu arrotz batean abandonaturik uzten 
duten itsasontzi hori existentziaren metafora bihurturik agertzen zaigu. 

 Metaforen erabilera antzeman daiteke narrazioan: 

Ostean, ez zenuen argia piztu, eta eskua bera, orkatilari 
loturiko garroa, handik lasterrera bildu zenuen. (88)  

  Garroa edo erroa, metafora bat da, olagarroarena baita. 

Haizea dabil. Olatuen zurda zuriak datozkit begietara. (12)  

 Zurda hitza metafora bat da, animalien ile latz adierazten duena. 

 Metaforez gain, hainbat baliabide estilistiko eta foniko erabili dira. Adib.: 

Luzaro egon nintzaion goraka ateratzen zen uraren pol-
polari erreparatzen… (171)  

 Uraren zarata deskribatzeko onomatopeia, hots-hitza. 

 Oso orekatua da tonua, salaketa eta barne-gogoeta. Poesiari dagokion 
baliabide narratibo funtsezko batez baliatu da idazleak: irudien pisu 
adierazkorraz, alegia.  

“Gertaeren garraioan, errazago gogoratzen dira irudiak 
sentipenak baino”, dio Nereak.   

 Oroitzapenei buruzko gogoeta sakona da, ez egunkari gisa, baizik eta 
erraldi, hitz solte eta batik bat marrazki eta zirriborro grafikoen gordailu gisa, 
edozein unetako inpresioek bultzaturik.  
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● Iritzia 

 Obra oso aberatsa dugu aurrean. Batetik, baliabide estilistikoak nonahi 
aurki ditzakegulako, baina beti ere irakurlea nekatuko ez dutenak. Bestetik, 
eleberriaren izenburua baita metafora bat delako, abandonua irudikatzen 
duena. 
 Zamaontzia irakurle handiak direnei gustatu dakieke, helduei bereziki. 
Nobela honen helburu garrantzitsuenetariko bat irakurlea inguratzen duen 
munduan gertatzen diren gertakariaz ohartaraztea dela esan daiteke. Iñigo 
Aranbarrik hurbiltasuna ematen die eguneroko gertakari latzei: arazoen aurreko 
kontzientzia-maila handitu nahi du. Hau da, irakurleak haren inguruan 
hausnartzea nahi du: gure ekintzen ondorioak ulertzea.  Irudien, gertaeren eta 
gogoeten arteko loturak irakurleak bere kabuz sortzea nahi du, rol aktiboa har 
dezala, narrazioaren egilekide izan dadila. Baliabide hori gabe, zaila izango 
zukeen idazleak nobelaren osagai guztiak elkarlotzea, deskribapen eta 
diskurtso luzeak behar izan zituzkeen, eta nekez lortu irakurlearen inplikazioa, 
haren murgiltzea abandonuaren munduan. Maisu dugu horretan Aranbarri, 
gaurko beste euskal idazle batzuen pare, gehienak narraziogilez gain poeta ere 
badirenak. 

 Hainbat irizpide kontuan izanda, nobelaren pasarte batzuk bereiztuko 
ditugu segituan: 

 Ustekabeko amaierak istorioari forma borobila ematen dio eta gai zentrala 
gertakari nagusiekin sinkronizatzen du. Testuaren aberastasunagatik eta 
idazleak erabiltzen duen teknikagatik nabaria iruditu zaigu aipamena egitea. 

Lizawinena zen, Edwinen alabarena. Aurrena Mateo 
Vallejoren motor-txikian eta metroan gero, argazkian 
erakutsi zidan haur harena. Hamasei urte ditu orain. Eta 
barkatzeko zioen, barkatzeko gure bizitzetan horrela 
sartzeagatik, hainbeste urteren ostean. Hasten zen 
esanez amari esker lortu duela helbidea, badakiela Edwin 
etxean eduki genuela hainbat astez orain hamabost urte. 
Ez dakielako nondik hasi idazten digula, ez dakiela nondik 
hasi aitaren bila. Kontua da gabon haietatik ez dutela 
Edwinen berririk. Hamabost urte luze, eta Lizawinek 
ezagutu egin nahi du. Ama atoan hartu omen zuen etsiak. 
Beste emakumeren batekin joan zela sartu zitzaion, 
Europan bizi dela, auskalo non. Aitak abandonatu egin 
zuela sinetsita hazi ei da bera ere. Azkenean, ekin diolako, 
amak helbide hau ematea lortu duela. Ea ezer dakigun, 
idazteko mesedez. 
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 Gainera, idazleak erabiltzen duen hizkuntza eta lexikoari buruzko adibide 
zehatza dugu ondokoa, zeinetan protagonistak bere aitarenganako 
mespretzuzko jarrera erakusten duen. 

Usadio hartua zenuten Mateo Vallejok eta zuk, bata 
bestearen ondoan ez egotearren seguru asko, etxetik 
kanpo errari ibiltzeko gauaren atarikoa. Bakarrik ematen 
nituen arrats haietako batean izan zen. Ohi bezala, aitite 
Mateo heldu zen aurrena.  

 Hiztegiari dagokionez, hitz ezezagun eta zailtasunez beteriko hizkuntza 
aurki daiteke. Horregatik behar-beharrezkoa da etengabeko arreta izatea 
irakurketan, haria galtzea oso erraza delako. Dela hainbat gertakari nonahi 
nahasteagatik dela tonuaren aukeragatik, testu itxia gertatzen da, eta 
irakurlearen hausnarketa beharrezkoa da irakurketaren ondoren, jasotako 
informazioa buruan xehetzeko eta interpretatzeko.  

 Beraz, obra landua dela esan daiteke. Idazleak ondo ezagutzen ditu 
aurkezten dituen gaiak eta idazten gozatu egin duela nabaritzen da, ardura eta 
zorroztasuna nabariak direlako. 
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