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ERDIKO KAIERA - LITERATURA

2012AN Literaturako Nobel saria jasotako idazle honen Hori da
umorea, maisu! irakurtzen hasi nintzenean Txinako literatura euska-
rara ekarria zelako egin nuen eta gogotsu ekin nion irakurtaldiari.
Baina hasierako inpresioa ez zen batere ona izan, burura etorri
zitzaidan literatura femeninoari buruz hitz egiten dutenei literatura
maskulinoaren adibide garbia erakusteko moduko adibidea zela
hau. Bestela esanda, oso literatur lan androzentrikoa iruditu zitzai-
dan. Protagonistak gizonezkoak dira eta bigarren mailako pertso-
naiak emakumeak. Oso zakarki tratatzen dituzten eta etxean haien-
tzat lanean dauden emazteak edota liluratuta grina sexualez
miresten dituzten emakume eder eta gazteak dira. “Errun berri
duten kakara iskanbilatsua” da emakumeen ahotsa lehen ipuinean,
bigarrenean herri baten sinbolo bezala irudikatu eta mendekuzko
hitz lizunak esan eta gero bortxatzeko eskubidea zuela sentitu zuen
protagonistak, emazte berriak ihes egitean bere senarra gorrotoz
bete eta jipoitzeko eskubidea emango dio laugarren ipuinean ager-
tzen den bezala. Baina aurrerago, azken lau ipuinetan aldatzen joa-
ten da emakumeen irudikapena. Azken hirugarren ipuinean ikaske-
tak eta borrokarako gaitasuna ematen zaizkio, idealizazioa
ezereztatu eta hezur-haragizko pertsona bihurtzen da emakumea
gizonaren aurrean azken aurreko ipuinean, eta azkenengoan, aban-
donatutako haurrak neskak direla salatu eta tradizioa aldatzeko
beharra agertzen du.

Liburu honetako ipuinetan Txinako historiako zatiak aurkituko
dituzu fikziora ekarriak, nekazari, langile eta haurren begietatik
ikusi ahal izango duzu mundua, errealitatetik eta fantasiatik ibiliko
da narrazioa eta legendek eta mitologiak espirituak eta magia eka-
rriko dituzte orriotara. Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonetan
kontatuko zaizkigu istoriook, umorez eta amaiera iradokorrez. Egi-
leari kasu egiten badiogu ez gara azaleko irakurketarekin konforme
geratuko, beste esanahi batzuk bilatzen ahaleginduko gara hitzen
atzeko mezuak bilatuz eta asmatuz. Oroz gain gustatu zaidana,
ohiko irakurketetan gutxitan topatzen dudalako agian, zentzume-
nekin lotutako metaforak, animalia eta naturarekin lotutako konpa-
razioak edo egunerokotasuneko xehetasunekin eta emozioekin
lotutako irudiak izan direla. Aipatutakoen adibide batzuekin amaitu
nahiko nuke. “Pipa erdi erretzeko behar den denbora” igaro duzu
kritika hau irakurtzen eta bi irudirekin itxiko dugu testu hau: ipui-
netako pertsonaia pobreak inguratzen dituen lur izoz-
tua eta emakumeek soinean daramatzaten arropen
kolore gorrietan eguzkiaren izpiek pizten duten sua. n

Amaia Alvarez Uria

Hori da umorea maisu!
Mo Yan

Itzultzaileak: 
Maialen Marin, Aiora Jaka. 
Elkar, 2013

Izotza eta sua

Helduen Literatura

HARKAITZ CANOK Donostian trena
hartu du eta Gasteizera joan da. Artium
museoan Antoni Muntadas artistaren On
Translation instalazioa bisitatu du. Hitzal-
dia eman du ondoren. Artea jomugatzat
harturik, artearen –literatura, musika,
bertsolaritza, margolaritza, antzerkia
edota zinema– artifizioa desmuntatu du.
Eta behin desmuntatzen hasita, artista-
ren egoa laudatzen duten txaloak ere
desmuntatu ditu. Artistak laudorioa
jasotzeko nola laidoa jasateko prest egon
ezean, akufeno gaitza nozitzeraino heldu
baitaiteke. Canok –berari dagokion espa-
rru hizpide, literatura hots– kritikariaren
–edo iruzkingilearen– lana ere badu hiz-
pide, zeharka bada ere. Geure koldarke-
riaren edota ausarkeriaren arabera idaz-
lea gaizki tratatua
izan baitaiteke.

Hasier Rekondo
iruzkingileak –kriti-
karia ote?– ‘Cano’ni-
zaz ioari entzungor
erreseinan dioenez –erreseinaren nire
inpresioa duzu, prefosta– idazle artista
honek bere burua desmuntatzeko bere-
biziko abilezia dauka, eta idazle kanoni-
zatua izateari ederto itzuri eginez,
kanon guztien gainetik eta txalo guz-
tien azpitik airoso jaitsi da eszenatoki-
tik –atera da hitzalditik, hots–.

Finean eta funtsean, obra txiki erral-
doi hau izarigabea da –artistaren nola-
koaren arabera halakoxea bihur daiteke
ere literatura nola edozein arte espre-
sioa–. Tira, ohituta gauzka Harkaitzek.
Saioa Txalorik ez, arren edo Canorik bai,
ausaz titulatu genezake. Edo izenda
nezake neronek. Saramagoren Ensaio
sobre a cegueira buruan, bestera izenda-
tzea ere bururatu zait: Gorreriari buruz-
ko saioa. Izan ere, artista gor batekin
–Ludwig van Beethovene-
kin hots– aski eta sobera.
Zer diozu zuk irakurle? n 
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