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Txekhov kanadiarra deitu izan diote 
Alice Munrori, hizpide dugun ipuin 
bilduma idatzi duen egileari. Sari 

asko jaso ditu egin duen ibilbide literario 
luzean, besteak beste 2013an Literatu-
rako Nobel Saria. Epaimahaikideek esan 
zuten ipuin garaikideko maisua (mais-
tra?) zela. Hamalau ipuin liburu argita-
ratu ditu gaur arte, lau urtean behin bat 
gutxi gorabehera, eta euskaraz bi liburu 
ditugu: 2012an Zorion handiegia itzuli 
zuten eta 2018an Etsaiak, lagunak, ez-
kongaiak, maitaleak, senar-emazteak.

Literatura Unibertsala sailean iaz ka-
leratu zen lan honetan bederatzi ipuin 
ditugu eta lehenak ematen dio izena bil-
duma osoari. Haur jolas eta kanta bana 
dira lehen eta azken ipuinei izenburua 
ematen dietenak. Bizitzako eta harre-
manetako norabide aldaketak topatuko 

ditugu narrazio hauetan, denboran au-
rrera eta atzera eginez idazleak eraku-
tsiko digu ezer ez dela aurreikusten den 
modukoa, gauzak aldatzen direla.

Egunerokotasuna paratuko digu be-
gien aurrean eta honek erabiltzen dituen 
maskarak eta maskaren atzekoak. Ema-
kume protagonistek kontatuko dizkigu-
te haien bizitzetan jazotakoak: bikoteen 
arteko harremanak, gaixotasuna eta he-
riotza, senideen bisitak, haur-gaztaroko 
oroitzapenak zahartzaroan, erlijioaren 
presentzia, ezkontzaz kanpoko sexua, 
herria eta hiriaren arteko joan-etorriak, 
adiskidetasuna eta maitasuna.  

Ipuinotan soiltasuna topatuko dugu 
prosan, baina konplexutasuna pertso-
naiengan. Poliki berotzen doa ura lapi-
koan, bor-bor hasi arte. Argi eta zehatz 
deskribatzen ditu pertsonaiak eta egoe-

rak gero gertaerak aurkeztu eta sorpre-
sa agertzeko. Zahar-etxera bisitan, kasu: 
“Emakumeak izaten ziren hizketari bizi-
rik eusten ziotenak. Gizonak kikildurik 
bezala agertzen ziren egoera hartan; ne-
rabeak, iraindurik. Bisita izan zutenak, 
berriz, (...) prozesio-buruan, etorri zen 
jendearekin harro, baina begirada gal-
durik bezala (...) bisitaren estresaz”. 

87 urte dituen emakume idazle honi 
tribuko jakintsuaren traza hartzen diot 
narraziotan atzera begira jartzen ditue-
nean protagonistak, hurrengo belau-
naldiei bere esperientziak transmititu 
nahian. Azken ipuinean narratzaileak 
esaten duen bezala, “inoiz ez da jaki-
ten”, “dena da posible”. Gainera, angelu 
desberdinetatik ikusten dituzte gauzak 
bere pertsonaiek. Hori egitera gonbida-
tzen zaituztet liburu honekin. 

Zer gertatuko ote?
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