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Lana / La obra

Maria Esperantza da, 1517an, Avilako Ma-
drigalen, monasterio bateko abadesa. Aita
santuaren gutun bat iritsi zaio gaur. Bertan,
Fernando Katolikoaren ezkontzaz kanpoko
alabatzat aitortzen du. Gutun horretan, or-
dea, ez da aipatzen amaren izena zein den.
Une horretatik aurrera, erabat aldatuko da
Maria Esperantzaren bizitza.

Mundura ekarri zuen ama aurkitzea
izango du handik aurrera bere helburu ba-
karra. Haren oroitzapenik eta berririk ia ba-
tere gabe joango da abadesa hori Bilbora,
bere intuizioak eta behin ustekabean en-
tzundako sehaska-kanta batek piztu zizkioten
sentimenduek gidaturik, abenturazko bidaia
arriskuz betean.

Poliki-poliki, pausoz pauso, joango da
ikasten –eta gu harekin– bere jaiotza nola
izan zen, Maria Galanta zergatik deitzen zio-
ten, Madrigalen zergatik itxi zuten, amarekin
zer gertatu zen. Ezagutuko ditu Juana Eroa
deitzen zuten erregina gaixo hura, bere ahiz-
perdia, Tordesillasen giltzapetua, eta beste
Juana bat, bera bezalaxe sasikoa hura ere,
Gaztelako Kondestablearen emaztea; beste
anaierdi baten berri ere jakingo du: Alfontso,
Aragoiko erregeordea… Saminki galdetuko
du zergatik ukatu zitzaizkion berari amaren
laztanak eta familiaren maitasuna.
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Egilea / El autor

Toti Martínez de Lezea, Gasteizen jaio zen, 1949an, eta Larrabetzun bizi da, Bizkaiko herrixka
batean. Kukubiltxo antzerki taldearen sortzaile izan zen, eta itzulpen lanez gainera, gidoiak,
hezkuntzako bideoak eta telebistarako haur saioak egin zituen, 1983 eta 1992 urteen bitartean.

1998an argitaratu zuen lehenengo eleberria: La calle de la judería (Judu-kale). Haren on-
doren etorri ziren: Las torres de Sancho (Antsoren dorreak), La herbolera (Kattalin), Señor de
la guerra, La abadesa (Maria Galanta, abadesa), Leyendas de Euskal Herria (Euskal Herriko
leiendak), Los hijos de Ogaiz (Ogaiztarrak), La voz de Lug, La Comunera, El verdugo de Dios,
La cadena rota (Hautsi da katea), Los grafitis de mamá, A la sombra del templo, Brujas (Sor-
ginak), La Brecha, El jardín de la oca, Placeres reales, La flor de la argoma (Otalorea), Perlas
para un collar (Ángeles de Irisarrirekin batera idatzitakoa), La Universal, Veneno para la Co-
rona (Pozoia Koroari) eta Mareas (Urak dakarrena).
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