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SEGURU ZAUDE? Liburu hau irakurri nahi duzu?
Uste duzu ez duela eragin edo ondoriorik izango
zugan? Munduko Osasun Erakundeak XXI. men-
dearen hasieran esan zuen buruko gaixotasunen
kopurua handitzen joango dela mende honetan
zehar. Depresioa da buruko gaixotasun zabaldue-
na eta 2020rako ezgaitasunerako bosgarren kausa
izatetik bigarrena izatera pasako zela esan zuten,
eta honen aurretik bihotzeko gaitzak baino ez
zirela egongo. Liburu honetako protagonis-
tak psikosia du baina, ez depresioa.
Errealitatearekiko ukipen falta. Halu-
zinazioak, eldarnioak eta pentsa-
menduaren nahasteak. Eta bost
kapitulutan kontatzen digu bere
prozesua, 100 ataletan eta alfa-
betoaren letra guztiak erabiliz
izendatzen dituen pertsonaien
laguntzarekin, hondoa jo zuene-
tik zulotik irten zenera arte.

Duela hiru urte argitaratu zuen
Itxaso Martinek Ni, Vera eleberria.
Bertan emakumeen eta zoramenaren
arteko lotura ager tzen zen helduarotik
zahartzarora eta perspektiba historiko batekin.
Alaine Agirreren lanean ordea, emakume gaztea
eta bere bilakaera psikologikoa dira protagonistak
eta subjektu haragiztatua da ardatza, “Gorria” dei-
tzen duen minak, gaixotasunak, bere gorputza
gorpu zelan bihurtzen duen eta gorpua gorputz
izatera nola bueltatzen den kontatzen zaigu bere
lehen eleberrian.

Liburuaren azalean daude gakoak, haien artean
Odol mamituak izenburua, gorputzaren fisikotasu-
na agerian jartzen duena, bere jario eta okelekin:
“Eta odolarekin erdi disolbatuta ateratzen zaizki-
zu arantza, azazkal, metal, kristal zatiak; gatzatuta-
ko odola da, mamitua, baina, aldi berean, Gorria
da, zure barrutik, zaurietatik, irteten”. Hala ere,
gaixorik, itota eta lokartuta dagoenari bihotza eta

klitoria esnatuko zaizkio narrazioak aurrera egin
ahala.

Hiru argazkitan laburbil daiteke gure protago-
nistaren bidaia: “Maindireen kontrako gerran”
ohean izerdi, odol eta negar malkotan blaituta eta
akituta dakusagu hasieran. “Animalia gosetua hil-
tegian” psikiatrikoan egunean gosea eragiten dio-
ten zazpi-zortzi pilula hartzen ditu eta etxeko
zapatiletan joaten da talde-terapiara gero. Azke-

nik, “itzalean itsatsirik dauzkan harriak arras-
taka daramatza” eta bizitzaren puzzlea

osatu nahian dabilen neska gaztea da,
“iraganeko konkistatzaileen arras-

toak” gogoratuz baina bidea egi-
nez.  
Hitz jario eta zerrendak psikia-
trarekin dituen elkarrizketekin
tartekatzen dira, esaldi bakarre-
ko atalak orri bat baino gehiago

dituztenekin, lehen-bigar ren-
hirugarren pertsonetan narratuta-

ko pasarteak daude, hasieran identi-
fikazioa bilatzen dutenak ni-a eta zu-a

tartekatuz, eta istorioan aurrerago distantzia
ipintzen dutenak, umore printzak eta sexu esze-
nak tartekatuz, olatuen joan-etorriarekin gerta-
tzen den bezala.  

Beraz, ondo pentsatu liburu hau irakurri nahi
duzun. Esan bezala, XXI. mendeko gaitzak dira
antsietatea, depresioa, egungo bizimodu eta
harreman motek ekarri dizkiguten gaixoaldiak.
Eta agian zu horrelako batean zaude-egon zara-
egongo zara, edo zure inguruko baten bat. Eta
mingarria izango da hau irakurtzea. Zure barruan
zerbait mugitu daiteke. Hortaz, aldez aurretik ira-
kurri nola erabili sendagai-eleberri hau eta galdetu
botikan –Miren Agur Meaberen hitzaurrea iraku-
rri–, abisatu dizugu. n
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Irakurri nola erabili sendagai hau 
eta galdetu botikan 


