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Liburuak

KOLPETIK HIRU IZAN ZIREN: Pasio hutsa, Lekua eta Gertakizu-
na, hirurak ere Igela argitaletxean eta Joseba Urteagak itzuliak.
Annie Ernaux idazleak loraldi labur baina intentsu hori izan zuen
euskaraz, 2002-2003an, gerora, eta tamalez, jarraipenik izan ez
zuena. Artean usaindu gabeko urrina ekarri baitzuen eta egun
oraino gaurkotasuna baitute liburu horietan egiten diren plantea-
mendu literarioek. Pasio hutsa nubelakoek, esaterako. Ez hain-
beste delako autobiografikoa edo autofikziozkoa edo dena dela-
koa. Bost axola. Liburua, liburu oro, idazlearen biografiaz
haraindi irakurri edo gutxienez funtzionarazi beharko genuke,
artefaktu independente gisa.

Hori baino garrantzitsuago: lehen pertsonan idatzia, ez dakit
testigantza, konfidentzia, kronika, baina pasio baten seinale
pilaketa da testua, inbentario moduko bat, pasio horren erreali-
tatea ulertzeko saiakera. Emakume baten pasioa du kontakizu-
nak azaltzen (ezen ez esplikatzen), gizon batenganakoa, gizon
ezkondu exekutibo arrotz batenganakoa. Pasioak dena hartzen
dio, kronologia bera ezabatzeraino: gizonaren presentzia edo
absentzia da denbora banaketa posible bakarra. Pasioa da beraz
liburuko sujeta, pasioaren absolutua eta unibertsaltasuna. Sei-
nale, egite, gertaerak amaieraraino begiratzen dira hemen, xehe-
tasun guztiekin, narratzaileak zentzua bilatu nahi dio bizitzen
ari denari eta aurkitu ere aurkituko dio azkenerako, “inongo
zentzurik ez izatearena”. Kolpagarria da oso gai korapilotsuez
zeinen gordin, zeinen sinple, zeinen zintzo ari den irakurtzea,
irakurtzea nola ilunetan utzi ohi ditugunak ekartzen diren egu-
neko argitara, dela sexuaz, dela beste batenganako dependen-
tziaz, dela haurrak izatea, oposizioak gainditzea, itsasoaz
haraindi bidaiatzea baino inportanteago den arratsaldean gizon
harekin ohean egoteaz ari denean. Gainera, etengabea da idaz-
keta prozesuaren gaineko eta, ondorioz, idaztearen beraren gai-
neko hausnarra.

Liburu laburra da Pasio hutsa, ez akaso, eta eskerrak, boro-
bila, bai erzduna, gorabeheratsua, kolpe batez irakurtzen dena,
baina inor bere txokoan eroso uztea baino beste edozer lor-
tzen duena. Bueltan datorrena ez dela xamurra, alegia. Buka-
tzeko, ez alferrik, korolario hau dauka: “Haurra nintzenean,
niretzat luxua larruzko berokiak ziren, gau-soinekoak eta etxe
dotoreak itsasertzean. Gero uste izan nuen bizimodu intelek-
tuala eramatea zela benetako luxua. Orain pentsatzen dut
badela ere gizon edo emakume batenganako pasio bat bizi ahal
izatea”. n

Gaiak argitaletxeak publikatu du euskaraz
Georges Duby historialari frantsesaren
Europa Erdi Aroan liburua, Julen Kaltza-
dak euskaratua. Lanaren helburua da arteak
Erdi Aroko Europan izan zuen esanahia
azaltzea, baita gainerako kultura adierazpe-
nekin ukan zuen harremana esplikatzea ere.

Garai hartako artelan
asko galduak dira baina
zenbait maisulan iritsi
dira gure garaietaraino,
gizarte haren “handita-
suna”-ren erakusgarri.
Alabaina, diosku Dubyk,

handitasun hori
Erdi Aroko gizar-
tearen alderdi bat
baino ez da, kate-
dral, jauregi eta
monastegiak basa-
keria gorrienen
estalki ere bai bai-
tira, izan. y

Egan.
Batzuen artean. 
Euskalerriaren Adiskideen
Elkartea.
268 orrialde. 18 euro.

Europa Erdi Aroan.
Georges Duby.
Gaiak.
259 orrialde. 
21 euro.

Erdi Aroko europar
artearen esanahiaz

Literatura jorratzen du Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteak publikatzen duen
Egan aldizkariak. 2011 honetan kaleratu
duten lehen zenbakian, ohiko moduan, arti-
kulu ugari ekarri dizkigute. Besteak beste,
Iñaki Zubeldiak euskarazko haur eta gazte
literaturaren bilakaera aztertu du, Agosti
Xahoren Azti begia testua ekarri dute egi-
learen bigarren mendeurrenean, Juan Luis
Zabalak 2010ean argitaratutako euskal libu-
ruen zerrenda publikatu du, Luis Maria
Mujikak Miranderen estetikaren beste
alderdi formal batzuei buruz eskribitu du
eta Pako Sudupek kontagintzari buruz argi-
taratzen ari den saiakera
sakonaren bigarren atala
eskaini du. y

‘Egan’ aldizkariaren
zenbaki berria

Pasio hutsa. 
Annie Ernaux (Itzulpena: Joseba Urteaga). 
Igela, 2002. 96 orrialde. 7 euro.
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Presentzia edo absentzia


