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“INOR EZ DA aforismogile bere herrian”,
dio ironiaz Catalina Ilinescu Gheorg-
hiuk liburuaren atzealdean. Generoko
pieza gogoangarria paratzea baino,
kexua agertu nahi digu. Valeriu Butules-
curi, antzerkirako egin duen lan eskerga
ondo balioetsi baitzaio bere herrialdean,
Errumanian, ez ordea, aforismoaren
genero literarioari egindako ekarpena.
Eta Butulescu, aforismogile garaikideen
artean behintzat, autorerik itzuliena da
munduan.

Komunismo garaian, artean ekin zion
Butulescuk aforismoak idazteari, Ceau-
cescu agintean zela, eta 1985ean plazara-
tu zuen lehen bilduma, esku artean
dugun Hareazko oasiak, hain zuzen.

Bere lanak ikertu dituztenek diote
Butulescuk denen iritziaren aurka doan
zerbait balitz bezala aurkezten digula
maiz aforismoa; lehen begiratuan onar-
tezina iruditu eta apurka benetako bila-
katzen dela. Adibidez: Urtero igarotzen
dugu, oharkabean, gure heriotzaren eguna.
Edo: Argiaren abiadak, azkarrena dela ere,
inoiz ez du gaindituko iluntasunarena.

Badiote, halaber, Butulescuren arra-
kasta ulertzeko aforismoaren ezaugarri
nagusia hartu behar dela gogoan: gene-
roa gogoko duen irakurlearen pazientzia
askoz ere txikiagoa dela beste edozein
generotakoa baino. Eta Butulescuk,
liburua hasi eta buka, ondo harrapatzen
ditu denak amuan. Horra astindua eman
didaten bi adibide: Sinesten dut eboluzioan.
Nire hilotzaren beldarra naiz. Bigarrena:
Belaunikatzen bazara, egonkor-
tasuna handiagoa da. 
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POESIAN ETA IPUINGINTZAN aritzeagatik ezaguna dugu Mikel
Taberna. Orain bere lehenbiziko eleberriarekin heldu da, Alkasoro-
ko benta, 2013an Susak argitaraturik.

Hamar kapitulutan istorio laburrak kontatzen dira, Bera eta
Lesaka artean kokatzen den Alkasoroko biztanleen egunerokoan
oinarrituak, eta idazleak duen ipuinerako joera kontuan izanda,
independienteki irakur daitezkeenak. Halaxe aitortu baitzuen
Tabernak EiTBko arratsaldeko saioan: “bizi puxkak” baina “Eus-
kal Herriko eguneroko ogia” aldi berean. Hortaz, atal bakoitza
momentu konkretuetako oroitzapenei badagozkie ere, denak
elkartuz garai zehatz bateko puzzlea osatzen dute.

Eleberria bikoiztasun horretan gorpuztuz joanen da hasieratik
amaieraraino. Martin Irazoki eleberriaren pertsonaia eta kontalaria
denaren istorioa idazten duen bitartean, 50-70 hamarkadetako ger-
takariak berridazten ditu. Sortzearen prozesuarekin batera iragana
desegin nahiko balu bezala. Aldatu, berregin. Baina Historia aldagai-
tza da, eta Martin kondenatua izango da lehenbiziko kapitulutik
beretik. 

Eleberria, eltzetzu batek –halaxe esaten omen diote eskualde
hartan guardia zibilari–, Bordatxo izeneko kontrabandista bat hil-
tzen duela abiatzen da, eta 1976ko Bordatxo diskotekan guardia
zibil batek tiroz hildako gazteen gertaera tragikoarekin amaituko
da. Berridazteak esperantza izpi bat pizteko balio du, gauzak bes-
tela gerta ote zitezkeen pentsatzeko, baina, batez ere, berriz gerta
dadin eragozteko. 

Zerbaiterako balio izan al du? Gero esango digute Historia
ziklikoa dela, burua itzuli gabe aurrera egin behar dugula eta,
oraindik okerrago, memoria historikoaren aurkako komentarioak
entzuten ditugu nonahi. Nola ez gara izango etengabe harri berdi-
narekin estropezu egiten duen izaki bakarra?

Halako burutazioak eragin dizkit Tabernaren eleberriak. Beste-
la, hori guztia alde batera utzita, nik esango nuke gazteentzako
literatura dela. Mikel eta bere lagunen istorioari ondo deritzot 18-
23 urte bitarteko gazteentzat –gogora ekarri dit eskolan Jon Arre-
txeren Ostiralak irakurtzeko agindu zigutenean, Tabernarena
behintzat kalitate handiagokoa da–, uste baitut hura izan daitekee-
la “garaia” pertsonaia hauek guztiek esperimentatzen dutenarekin
arratsalde entretenigarri bat pasatzeko. Hala ere, 50-70 hamarka-
daren gaineko errepaso hau publiko guztientzat da
gomendagarria, batzuentzat oroigarri eta denentzat
ikaspen gisa. n
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