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kultura eta aisia

Arnald Lobel oso ezaguna da haur txikien literaturan; euska-
raz ere aspaldi argitaratu ziren haren lan batzuk eta Sagu kon-
tuak paregabe hura bezala idazle eta ilustratzaile honen zen-
bait lan plazaratu izan dira. Azkena, 1981ean kaleratu zen
Osaba elefante hau.

Albumak baino, liburu ilustratuak diren lan hauetan egileak
istorio baten barruan hainbat gertakari kontatu ohi ditu, hain-
bat istorio txiki, eta oraingoan ere antzeko egitura erabili du.
Istorioa kontatzen duen elefante txikiaren gurasoak nabigatzera
joan dira belaontzi batean, elefante txikiak, aldiz, etxean gera-
tzea erabaki du: “Ni ez nintzen joan haiekin. Tronpa mukiz
beteta eta eztarriko mina neukan. Eta ohean gelditu nintzen”
(6. orrialdea). Egoera horretatik abiatzen da liburu honen argu-
mentua. Narratzailearen gurasoak itsasoan desagertu ondoren
osaba etorriko zaio eta haren etxera eraman. 

Osaba ilobaren topaketa, bidaia, osabaren jarrera bizitzaren
aurrean… oso modu sinple eta, era berean, goxoan kontatzen
zaizkigu. Guztia haur, barka, elefante txiki baten ikuspegitik
narratua… eta amaiera lortuarekin. Izan ere,  istorioaren zirku-
lua itxi egiten da egileak ederki jositako amaierarekin, eta isto-
rioaren kapitulu zerrenda borobilduz (osabak atea zabaltzean
hasten dena, osabak ixten duenean amaitzen baita).

Animalien pertsonifikazio argia dugu, Lobelek bere lanetan
egin izan ohi duen bezala, eta oso pertsonaia gutxirekin (esku
bateko hatzekin konta daitezke liburuan ageri direnak) istorio
sinple, arin eta hunkigarria erakusten zaigu. 

Elefante txikia bakarrik dago etxean eta halako batean “loge-
lako atea zabaltzen entzun nuen. ‘Kaixo, zure Osaba Elefante
naiz’, esan zuen ahots batek” (8. orrialdea) eta une horretatik
aurrera Osaba Elefante eta ilobaren arteko harremanaren berri
izango dugu, nola joaten diren elkar ezagutzen, nola bidaiatzen
duten osabaren etxera, hango jolasak, istorioak, gertakariak…
hainbat kapitulutan banatuak. Lobelek, arestian aipatu bezala,
osotasun batean hainbat istorio labur kontatzen baititu. Horre-
la, lanpara piztean ahots bat entzuten dute eta hortik abiatuta
lanpara magikoaren mundura eramaten gaitu egileak (Aladino-
ren lanpara gogoraraziz) harik eta amaiera harrigarria suertatu
arte. Eta harriduraz, umorez, maitasunez joango da iloba eta
Osaba Elefantearen istorioa osatzen, lotzen, korapilatzen isto-
rio handi bat erdietsi arte.

Horregatik guztiagatik, testuaren, irudiaren, itzulpenaren eta
edizioaren kalitateagatik gozatu ahal izango dugu iloba eta Osaba
Elefantearen artean igarotako “egun zoragarri” horiekin. n

Osaba elefante. 
Testua eta irudiak: Arnald Lobel. 
Pamiela-Kalandraka. 65 orrialde. 15 euro.
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Haur eta gazte literatura
Xabier�Etxaniz�Erle

Atea zabaldu zuen

Maiatzean aurkeztu zuen Anjel Lertxundik
azken eleberria. Etxeko hautsa nobela
narratzaileak aitari egiten dion aitorpenare-
kin abiatzen da: Franco hil aurreko azken
urteetako batean ETAko bi kide garraiatu
zituela herri batetik bestera. Aitak ordea,
ezin dio ulertu esaten duena, gaitz degene-
ratibo baten erruz. Semeak kontatzen

jarraituko du, halere; eta
kontatu ahala, egindako
hautuei buruzko zalantza
moralak joango zaizkio
sortzen, irakurlea ere
bere burua auzitan jartze-
ra gonbidatuz. Gure his-

toria hurbilak utzi-
tako oroitzapenen
sarea osatzen joan-
go da narratzailea,
baita iragan horrek
gaur egun duen
eraginaz gogoeta
egiten ere. y

Azken tranbiaren itzala.
Jose Inazio Basterretxea. 
Elkar.
161 orrialde. 
15,25 euro.

Etxeko hautsa.
Anjel Lertxundi. 
Alberdania.
241 orrialde. 
18 euro.

Ez hain aspaldi
egindakoen aitorpenak

1938: urtebete pasa da faxistek Bilbo hartu
zutenetik eta hiriburutik hurbil dagoen
herri batean bi hari gurutzatuko dira. Auto
ofizial batean datozen zenbait frankista
nabarmenena, batetik; Basabe-Uriarte
familiarena, bestetik. Gerra irabazi dute-
nak alde batean, historiaren biktima suer-
tatu direnak, bestean. 70 urte geroago,
Basabe-Uriarte familiako kide batek, Jose
Santosek, etxeko ganbaran garai hartako
gertakariak berreraikitzeari ekingo dio,
gauzak argitu nahian. 36ko Gerraren erre-
tagoardian kokatu du azken nobela Jose
Inazio Basterretxeak eta frankistengan
jarri du begirada, Azken
tranbiaren itzala idazte-
rako orduan. y

Gerraren erretagoardiako
lan zikinak


