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ZER BARKATURIK EZ eleberria, protagonistak bizi duen
krisi momentu batetik abiatzen da. Emazteak utzita eta
ustezko depresio batek jota, lanetik aldentzea erabaki
du Mikel Izuk. Tartean, aspaldi ikusi gabeko anaiak
bereak egin ditu berriro; haren etxean topatutako giza
hatz bat eta alemaniar izena daraman hegazkin agiriak,
Mikelek berak espero ez lukeen irrealtasun kutsuko
istorio bati hasiera emango diote. Orotariko pertso-
naiak gurutzatzen hasiko dira protagonistaren bizitzan:
Mikelen anaiaren bila datorren neska andaluziarra,
belarri bakarreko agure misteriotsua, ukraniar narko-
trafikanteak, senar jeloskor ludopata bat, 1941. urtean
izandako gertakari odoltsu batetik bizirik atera ziren
judu eta naziak, besteak beste. 

Lotura agerikorik gabeko panorama nahasi honetan,
pertsonaien arteko erlazio katea osatuz joango da ezus-
teko gertakari etengabeen bitartez. Istorio desberdinen
gurutzapenak horma bakarra eraikiz joango dira eta,
paraleloki, marraztua ikusiko dugu pertsonaia bakoitza-

ren iragan ezkutua. Ladron Ara-
nak bere irudimenerako gaitasun
ia agortezina agerian utzi du, ira-
kurlearen arreta bereganatzea

lortzen duten misterioz jositako 316 orrialdeetan zehar.
Ez dago pentsatzeko tarterik, su-etenik gabeko akzioak
eskutik eramaten du irakurlea. Misteriozko eleberri bati
ongi egokitzen zaion idazkera arinaz baliatu da eta
horretan oso lagungarri suertatzen da protagonistaren
hitzek biltzen duten umore eta ironiarako tendentzia.
Askotan fikzio maila horren sakonetan mugitzen gare-
nean, txoro barrea eragiten dizkiguten keinuak esker-
tzekoak dira, errealitatean gaudela gogorarazten digute-
lako.  

Ladron Aranak Iruñea bilakatu du gertaleku zentra-
la, agian, “gertuegi” gerta dakigukeen espazio bat. Hala
izanik ere, bertako kale eta tokien zehaztasun ezak,
zein intriga beste hainbat espazioetara zabaldu izanak,
irakurleari fikzioan bere kabuz murgiltzeko aukerak
areagotzen dizkio, gogoan dudanez, Ahaztuen mendekua
(2009) eleberrian gertatu ez bezala. Iruñea eszenatoki
zuen eleberri hartan ere, errealistegia suertatu nahi iza-
nagatik, krimenen misterioaren indarra ahul xamar
nabari zen, iruindarren gusturako behintzat.

Bukaeran, Ahaztuen mendekuan gertatu bezala, maita-
sun kontuek bereganatzen dute garrantzia. Kasu hone-
tan ez dugu maitasun triangelurik topatzen, baina elebe-
rriaren izenburua protagonistaren ahotan entzuten
dugu, “zer barkaturik ez” dagoela esanez. Krimen eta
gertakari misteriotsu kateatuen behin-behineko argibide
izateaz gain, narrazioan zehar egosiz joan den maitasun
erlazioaren garaipena azpimarratu nahi izan denaren
sentsazioa helarazten du, eleberriari hasiera eman dion
protagonistaren maitasun krisia gainditu
dela baieztatu nahiko balu bezala. Elebe-
rriaren amaierak eragin dezakeen sentsazio-
etan bat baino ez da, tartean eragiten dituen
txoro barreak nahiago dituenak, aurrera.

Zer barkaturik ez. 
Alberto Ladron Arana. 
Elkar. 
316 orrialde. 
21 euro.

kritika

Helduen literatura
Saioa�Ruiz�Gonzalez

Azkenik ere, maitasunaren garaipena


