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Maider IANTZI | DONOSTIA

Arantxa Urretabizkaiak (Donos-
tia, 1947) istorio sinesgarri bat
kontatu nahi zuen, eta ahal dela,
irakurlea harrapatu, ez dezala li-
burua bukatu gabe utzi. Helbu-
ru horrekin atera zuen “Hiru
Mariak” Erein argitaletxearekin
orain dela urtebete. Kontent da
Hondarribian bizi den idazlea
eleberria egiten ari den bideare-
kin, baita feed-backarekin ere,
inoiz baino iritzi gehiago jaso-
tzen ari  baita.  Orain jende
gehiagok izanen du irakurtzeko
aukera, gaztelaniara itzuli baitu
Cristina Fernandezek.

Adineko emakumeak dira hiru
Mariak. Euskal literaturan
gehiago ere atera dira urteotan;
zertan dira desberdinak zure
pertsonaiak?
Uxue Alberdik dauka liburu bat,
Unai Elorriagak beste bat... Bai-
na atzera begira dauden zaha-
rrak dira gehiago, bizitakoari
bueltaka ari direnak, eta nik ez
nituen halakoak nahi, aurrera
begiratzen dutenak nahi nituen. 

Ikuspuntu baikorra ematen du-
tela iruditu zait...
Bai, bai. Propio. Ez dago zahar-
tzeko modu bakarra. Gainera,
modu tradizionala desagertzen
ari da eta ez dakit asmatu ote
dugun zahartzeko modu bat.
Baina uste dut zahartzaroa au-
keratu daitekeela gaztaroa auke-
ratu daitekeen bezala, nork bere
mugekin. Hain zuzen, liburu
hau idatzi nuenean gure ama
zena oraindik bizi zen eta bera-
rekin egoten nintzenetan beti
zahar kontuak genituen ingu-
ruan. Ni ere urtetan aurrera-eta,
zahartzaroaz hausnarketa egi-
ten hasi nintzen. Pentsatu nuen,
agian, fikzioak ematen zidala
aukera beste hausnarketa mota
bat egiteko, zahartzeko modu
ezberdinak konparatzeko, eta
asmo horrekin egin nuen.

Niri Gorri pertsonaia gustatu
zait gehien: hain bizizalea,
alaia, aktiboa... Baina ez zait
hain erreala egin.
Begira, gauza bat esango dizut:
astean hirutan gimnasia egiten
dut eta gaur ere gimnasia buka-
tu eta gero etorri naiz. Gure mo-
nitoreak 81 urte ditu eta daukan
malgutasuna ez neukan nik 16
urterekin. Uste dut han-hemen
bila bazabiltza, badaudela za-
hartzaro berri baten aztarnak.
Ez duguna osatu da eredu bat,
agian; ideologia falta zaigu. Beti,
zure adinean ere bai, aurretik
doazenei begiratu eta oso eredu
gutxi aurkitu izan ditut pentsa-
razi didatenak: «Horrela zahar-
tzea gustatuko litzaidake». Gero
gertatzen da, urtetan aurrera zo-
azen neurrian, jabetzen zarela
bat edo bestek eredutzat har-
tzen zaituela zu eta horrek ho-
tzikarak ematen dizkit, ez naize-
lako eredu ezertarako. Baina
zahartzaro berria asmatzen ari
gara, bai.

Hiru Marietatik, zeinengandik
sentitzen zara hurbilen?
[Denbora pixka bat hartzen du
pentsatzeko]. Nire aukera bakoi-

tzetik pixka bat hartzea litzate-
ke. Txuri eta Gorri, biak egiten
zaizkit hurbilak. Gustatzen zait
Gorriren ausardia, Txuriren se-
renitatea, eta Handiren tema,
amore ez emate hori ere gusta-
tzen zait, eta bere dirua.

Istorioa herri tradizional bate-
an kokatu duzu eta han azal-
tzen dira lotsak eta beldurrak.
Hiri handi batean errazagoa da
libre izatea, baina herri txiki ba-
tean bizi zarenean, nire kasuan
behintzat, ikasten duzu besteen
begiradari kasurik ez egiten. Zer
esango duten pentsatzen bazau-
de, horrek zure bizitza muga-
tzen du izugarri. Orduan, jara-
monik ez egiten ahalegintzen
naiz.

Harrigarria da nola obeditu
izan dituen jendeak arau ba-
tzuk. Ilea ezkondu aitzinetik
solte edo txirikordetan eraman
behar zen eta ondotik lotuta.
Hala zen. Nik baneukan izeba
bat, Donostiako kasinoko crou-

pier batekin ezkondua, izeba
Maria Luisa. Gerra aurretik,
nonbait moderno samarra zen
eta erabaki zuen ilea moztu
nahi zuela. Ile-apaindegira joan
zen eta mozteko eskatu zuene-
an, senarraren baimenik gabe
ezin zutela erantzun zioten. Be-
rak esan zuen: «Senarrak uzten
dit, bestela ez nuke moztuko».
«Bai, baina senarrak etorri be-
har du». Gizona biharamunean
joan zen, baimena ematen ziola
esan zuen eta orduan moztu
zioten ilea.

Ez da hain aspaldiko kontua,
hala eman dezakeen arren.
Ez, ez. Eta orain, zaharrak begi-
ratzen dituzu eta %99k ile mo-
tza eramango dute, melenarik
ez duzu ikusiko. Hain zuzen, nik
horregatik ez dut ile motza era-
maten. Orain dela hamarren bat
urte-edo semeak eta biok bidaia
bat egin genuen Europa iparral-
dera, gauerdiko eguzkia ikustera
joan ginen, San Juan inguru ho-
rretan, eta Stockholmera ailega-

tu bezain pronto kalean emaku-
meak ikusi genituen, zaharrak,
ilea tindatu gabe eta melenare-
kin. Gure artean denek tinda-
tzen dute ilea.

Lan hau idazterakoan zertan oi-
narritu zinen, munduan eta he-
men ikusitakoan?
Bi liburu ere egon ziren oina-
rrian, bat Graham Greenerena,
“Viajes con mi tía”, eta bestea
Victoria Sackville-West-ena, “To-
da pasión concluida”. Fikzioa
egiten dugunok joera hori dau-
kagula uste dut, nola-hala ban-
piroarena egiten dugu: hemen
aurpegi bat ikusten dugu, han
jokaera bat... Eta gorde egiten di-
tugu bertsolariek euren hiztegia
betetzen duten bezala. Gauza
guztietatik hartzen ditugu gau-
zak.  Izenena ere hala hartu
nuen. Badaukat lagun bat Hon-
darribian, Ana, baina telefonoa
hartzen dizu eta «Anaundi
naiz» esaten dizu. Hiru lagun zi-
ren, hirurak Ana, eta bakoitzak
ezizen bat zeukan.

ARANTXA URRETABIZKAIA
«HIRU MARIAK» ELEBERRIAREN IDAZLEA

«Hiru Mariak» nobela gaztelaniara itzuli dute eta aitzakia horrekin elkartu gara idazle eta kazetari
honekin. Kontatu digunez, harrigarria egin zaio irakurleak zer garrantzia eman dion Marien
adinari; izan ere, liburua ez da zahartzaroari buruzkoa, nahiz eta pertsonaiak 80 urteren bueltan
dabiltzan. Adiskidetasunaren, memoriaren eta tolerantziaren gaineko hausnarketa plazaratzen du.

«Zahartzaroa aukeratu egin
daiteke, gaztaroa aukeratu
daitekeen bezala»

AURRERA BEGIRA

«Nobeletan atzera

begira dauden

zaharrak izaten dira

gehiago, bizitakoari

bueltaka

dabiltzanak, eta nik

aurrera begiratzen

dutenak nahi

nituen»
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Zure lanetan beti jorratzen duzu emakumeen ikuspuntua.
Bai. Badago salbuespen bat propio neure buruari erronka
hori jarri niolako, protagonista gizona izatea. Gizonei ez die
inork galdetzen zergatik diren gizonak protagonista, baina
gu oraindik salbuespen gara. Horretan etsita nago. Ni beti
izango naiz idazle neska, ez naiz sekula idazle arrunta izango.
Baina atzetik datozenak bai. Asko dira, oso nahastuak daude
gizonekin... Horiek ez dira puntu eta aparte.

Nola sortu zitzaizun «Hiru Mariak» gaztelaniara itzultzeko
aukera?
Argitaletxeak proposatu zidan, eta hasieratik esan nien nik
ez nuela egingo. Gauza bat da hizkuntza bat ezagutzea eta
beste bat itzultzaile izatea. Itzultzaile izatea lanbide zail bat
da, nik ez dauzkadan baliabide eta abilezia batzuk eskatzen
dituena. Gainera, ez nuen horretan denbora pasatu nahi.
“Hiru Mariak” egina zegoen eta beste zerbait egin nahi nuen.
Errespetatzen ditut beste aukera egiten dutenak, baina ez da
nire kasua.

Kontent zaude liburuak egin duen bidearekin?
Bai. Hasi aurretik esan balidate bide hau egingo zuela sinatu
egingo nuke. Gainera, oraindik urtebete bakarrik dauka eta
jarraituko du bidea egiten.

Zer jenderen erantzunak edo iritziak jaso dituzu?
Harremanik hurbilena irakurle taldeena da. Horiek dira
euskal literaturari azken hamarka hauetan gertatu zaion
gauzarik hoberena. Berria, interesgarria, aberatsa... Dezente
egon naiz irakurle taldeokin hizketan. Esan beharra dago
gehiengo handi bat emakumeak direla. Ez dira guztiz
irakurle arruntak, irakurle antolatuak dira, nola-hala irakurle
ilustratuak. Gero, jende arruntarengandik ere etorri zait feed-
backa, inoiz baino gehiago. Alde du, esan didatenez, aise
irakurtzen dela. Hori, gure sistema literarioan, balio bat izan
beharrean aje bat dela uste dut. Askori iruditzen zaio zenbat
eta korapilatsuago orduan eta aberatsago dela. Baina ez da
hori nire iritzia. 

Baikortasuna eta alaitasuna ere salbuespenak dira.
Ni pertsona baikorra naiz. Ingurukoei galdetzen badiezu,
esango dizute baikorra naizela gaixotasuneraino [irri egiten
du]. M. I.

«Beti izango naiz idazle
neska, ez naiz sekula
arrunta izango. Baina
atzetik datozenak bai»

Orain dela urtebete atera zen li-
burua euskaraz. Nola oroitzen
duzu idazketa prozesua?
Nirea oso geldoa da, hamar ur-
te-edo eman ditut nobela hau
idazteko. Baina ez etengabe la-
nean. Kazetaria naiz, eta horre-
tan lan egiten baduzu, etxe bat
baldin badaukazu eta familia
bat zaindu nahi baduzu, gero
bonsaiak egin nahi badituzu,
bada idazteko denbora gutxi
gelditzen zaizu. Orduan, tanta-
ka-tantaka idazten dut. Liburua
aurkezterakoan hamar urte
esan nuen eta Iñaki Aldekoa edi-
toreak esan zidan hamabi zirela.

Nola bizi duzu idazketa? Bu-
ruak eskatzen dizu, edo gorpu-
tzak...?
Ez dakit ondo erantzuten. Egon
izan naiz urteak idatzi gabe eta
berriz horretara jarri naizene-
tan pentsatu dut: «Zerk bultza-
tzen zaitu?». Behin, etxean baz-
kaltzen ari  ginela zerbait
kontatu nahi eta ezin,  esan
nien: «Orain badakit zergatik
idazten dudan, ea norbaitek ka-
su egiten didan, zuek ez dida-
zue-eta kasurik egiten». Ez dut
uste hori denik. Txikitatik izan
nahi nuen idazlea. Gogoratzen
naiz errezatu eta guzti egiten
nuela idazle izateko, eta oso txi-
kia nintzen, 17 urtetatik aurrera
ez dudalako gehiago errezatu!
Orduan uste nuen idaztea gra-
zia bat zela, zeruak edo espiritu
santuak emana. Gero ikasi dut
ofizio bat dela eta ilea ondo eba-
kitzen jakiteko ile asko ebaki be-
har duzun bezalaxe, asko idatzi
behar duzu. 

Txikitako ametsa bete duzula
sentitzen duzu?
Idazle izatearena bai, maila ba-
tean bai.

Badago zerbait idatzi nahiko
zenukeena?
Bai,  baina ezin dut kontatu,
oraindik ez da garaia. Bestela,
ari naiz hurrengo lanari bueltak
ematen, baina bueltak ematen
bakarrik. Eta ez dakit zergatik
iruditzen zaidan txanda hone-
tan ez direla hamar urte pasatu-
ko, lehenago izango dela. Gauza
bat bakarrik aurreratu dezaket:
ez dela fikzio hutsa izango. 

Nola jaio zen «Hiru Mariak»?
Zein ideiarekin hasi zinen?
Lehenengo hiru ahots sartzea
pentsatzen nuen, baina Txuri-
ren ahotsa aurkitu nuenean,
edo aurkitu nuela pentsatu nue-
nean, erabaki nuen ezetz, gauza
sinple bat egingo nuela, inongo
arkitekturarik gabea eta zuzena.

Nola uste duzu joan zarela zure
idazkera garatzen? 
Horri ezin diot erantzun. Beñat
Sarasolak, adibidez, esan zuen
bide konbentzionalagora egin
nuela. Baina nik ez diot neure
buruari horrelakorik esaten; se-
naz aritzen naiz. Kazetaritzan
berdin gertatzen zait. Ikuspuntu
desberdina daukadala esaten di-
date, baina ez diot neure burua-
ri ikuspuntu desberdin bat bila-
tzeko eskatzen.  Aproposa
iruditzen zaidana egiten dut eta
gertatzen da desberdina dela.
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Escritores vascos visitarán
centros escolares dentro del
programa “Idazleakaz”, que
tiene como objetivo impul-
sar el hábito de la lectura en-
tre los más jóvenes y en el
que tomarán parte 85 escue-
las, según informó la Diputa-
ción de Bizkaia. 

El programa es una inicia-
tiva conjunta del departa-
mento de Cultura de la insti-
tuc ión foral  y  de la
asociación de escritores vas-
cos Euskal Idazleen Elkartea
con el fin de fomentar la lec-
tura y acercar la obra de au-
tores vascos de renombre a
los escolares. Así, autores co-
mo Edorta Jiménez, Miren
Agur Meabe, Katixa Agirre,
Pello Añorga, Xabier Mendi-

guren y Jon Arretxe acerca-
rán en persona sus trabajos a
los estudiantes.

Además de las sesiones de
análisis y coloquio, el pro-
grama consta de un segundo
apartado, consistente en po-
ner en relación a dos escrito-
res vizcainos, uno «clásico» y
otro contemporáneo, con
obras publicadas en euskara
vizcaino y en euskara batua,
respectivamente.

Tanto el autor clásico co-
mo el actual serán de la mis-
ma zona y se emparejarán
para recordar los «euskalkis»
(dialectos) de los diferentes
lugares de Bizkaia.

En conjunto, realizarán 123
sesiones (90 son charlas con
los autores y 33 para relacio-
nar escritores). Tratarán la
obra de cuarenta escritores.

Escritores vascos visitarán
centros escolares para
fomentar la lectura

HATORTXU ROCK

UPN critica que Atarrabia «ceda terrenos
para un concierto por los presos de ETA»

El grupo municipal de UPN de Atarrabia criticó que el alcalde
de la localidad, de Bildu, «ha cedido, mediante una resolución
de alcaldía, los terrenos para la celebración de un macro con-
cierto», Hatortxu Rock 13, que tendrá lugar el viernes y sába-
do en la localidad y «cuyo objetivo es apoyar a los presos de
ETA». Para este grupo de UPN la celebración de estos concier-
tos es «lamentable e inadmisible, más si cabe si el permiso
para que se lleven a cabo lo otorga unilateralmente el alcalde
de la localidad». Añadió que «suponen una ofensa para todas
las personas que son víctimas de la barbarie de ETA y una
vergüenza para la sociedad navarra en general». 

TARJETA «KULTURA 18»

Los bilbainos que cumplan 18 años en
2012 podrán ir gratis a 18 espectáculos

Gracias a la tarjeta “Kultura 18” del Ayuntamiento de Bilbo,
los jóvenes de esta ciudad que cumplan la mayoría de edad
este año podrán acudir de manera gratuita a dieciocho espec-
táculos culturales programados a lo largo del 2012. El objeti-
vo de esta iniciativa consiste en acercarles a manifestaciones
culturales que habitualmente les son más desconocidas, co-
mo el teatro, la danza, la ópera, la música sinfónica y el jazz.
La tarjeta, de la que podrán beneficiarse más de 2.600 jóve-
nes, también ofrece la posibilidad de comprar una entrada
para un acompañante a la mitad de su precio en taquilla.

BERTSOLARIA BERE BAKARDADEAN

Aitor Sarriegi eta Unai Elizasu parez
pare jarriko dira Dokako ezohiko saioan

Iragarri dutenez, ez da ohikoa izango. Ohiko jardunetik irte-
tea baita bertso saio hauen helburua. Bertsolari bat eta gai-
jartzaile bat, parez pare eta elkarrekin. Ez da ohiko bertso
saio bat izango, ezin da ohiko saio bat izan. Saiook izango du-
te esperimentutik, laborategitik... Doka Donostiako kafe an-
tzokia izango da prob(et)a leku... Hamar bertsolari pasatuko
dira hamar hilabeteotan, eta Josu Goikoetxea eta Unai Eliza-
su jardungo dira, txandan-txandan gai-jartzaile lanak egiten.
Ez dute saio onik izango denik bermatzen... ahalegina da gau-
za ziur bakarra. Denak gonbidatu dituzte antolatzaileek Do-
kako plazara... edo, hobeto esanda, Dokako bertso sukaldera
edo laborategira. Bihar izango da hurrengo saioa, 20.00etan,
Aitor Sarriegi eta Unai Elizasurekin, 5 euroren truke.
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