
ortzadar
noticiasdealava.com

                                euskal kulturaren kolore guztiak
larunbata, 2014ko abenduaren 27a. 383 zenbakia

18. 
urte

urre
na

ARANTXA       
URRETABIZKAIA
1950. hamarkadako      

kronika osatu du ‘Zuri- 
beltzeko argazkiak’ lanean

-- 4-5. orrialdeak --

WILHELM VON  
HUMBOLDT

Euskal Herrira egin zituen 
bidaiak kontatzen ditu    

erakusketa batek, Gernikan
-- 6. orrialdea --



04 // Ortzadar Larunbata, 2014ko abenduaren 27a

LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA 
· MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKI-
TEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK  ·

literatura

AAURPEGI anitzeko emaku-
mea da Arantxa Urreta-
bizkaia (Donostia, 1947). 
“Gurasoek hala nahi eta 

bideratu” zutela eta, idazkarien eta 
erizainen ofizioa ikasten hasi zen; 
Kazetaritzarekin egin zuen topo, 
baina, eta letren munduan murgil-
duta, 1979an, Zergatik panpox ele-

berriarekin euskal literaturan 
mugarria ezartzera iritsi zen. “Ez 
dut ulertzen zergatik ez nuen ikusi 
kazetaritza eta literatura zirela nire 
bidea, horretarako gaitasuna bai-
tut”, aitortu du Urretabizkaiak. 
Hizkien errepide horretan urte 
luzez bidaiatu du, eta Zuri-beltzeko 
argazkiak da hurrengo geltokia: 

“1950eko hamarkadaren inguruko 
kronika bat da, oroitzapenez egina, 
garai hartako mundua nolakoa zen 
erakusteko”. 
 
Idazlearen amaren heriotzak eman 
zion hasiera Zuri-beltzeko argaz-
kiak liburuaren bideari, nahiz eta 
une latz hartan ez ohartu horretaz. 

AINTZANE LARRAÑAGA

“3 Mariak eleberria idazten ari nin-
tzela hil zen ama, eta berari buruz 
zerbait kontatzeko gogoa sentitu 
nuen. Orduan, Amari buruz konta-
tu nahi dudana izenburupean, oha-
rrak hartzen hasi nintzen”, adiera-
zi du Urretabizkaiak. Handik den-
bora batera, notak berrirakurtzean, 
gai biziki interesgarria zela ikusi 
zuen: “Nire amaren garaiko emaku-
me haiek arnasa hartu zuten gazte-
tan, Errepublika garaian, baina 
berehala amaitu zen lasaitasuna, 
eta euren bizitzak goitik behera 
aldatu ziren. Gerran aktiboki parte 
hartu ez zutenez, ez dira aipatu ere 
egiten, baina kontuan hartzeko 
moduko ikuspuntua da”. 

Zenbait konturekiko erakusten den 
arinkeria ere pizgarri garrantzitsua 
izan zen liburuaren sortze proze-
suan. Idazlearen aburuz, egun jen-
deak sarriegi erabiltzen du “Fran-
coren garaian bezalaxe gaude” esae-
ra: “Garai hura nolakoa zen ez daki-
tela uste dut, beti pentsatzen baitut 
gure ondorengoak ez direla gu bai-
no okerrago biziko”. Pentsamendu 
horien tartean, Bernardo Atxagak 
kontakizun autobiografiko bat idaz-
teko eskatu zion Urretabizkaiari, eta 
“oroitzapen gordinak maneiatzen 
oso eroso” sentitu zen donostiarra. 
Horrela, lehendik bildutako oha-
rrekin batera, material guztia jaso 
eta norabide jakin bat aurkitu 

ARANTXA URRETABIZKAIA
IDAZLEA

“Memoriak oroitzapenak 
desitxuratzen ditu, fikzio hutsa da”

‘Zuri-beltzeko argazkiak’ izenpean kaleratu du Arantxa 
Urretabizkaia idazle donostiarrak 1950eko hamarkadako 
bizipenak gogora ekartzen dituen kronika liburua

Literatura “barrukoak” kontatzeko erabiltzen du Urretabizkaiak, eta kazetaritza, berriz, “kanpokoak” kontatzeko. RUBEN PLAZA
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ren txikitako bizilagunen istorioak 
hor sartzen dira jokoan. “Gure goi-
ko etxean familia anarkista bat bizi 
zen, nik orduan ez nekien arren”, 
dio. “Alaba zaharren egoitza batean 
bizi da egun, eta kontatu dizkidan 
abenturak izugarriak dira. Donos-
tian bizi ziren garai batean; gero, 
Bilbora joan ziren ihesi, eta beran-
duago, hiria erori zenean, Bartze-
lonara. Neskatoa baino ez zen, eta 
bide guztia maistra batek oparitu-
tako luma estilografiko bat eskuan 
zuela egin zuen. Bere bizitza da 
liburuan bildu dudan gauzarik inte-
resgarrienetako bat”, azaldu du 
idazleak. 
 
Liburuaren azaleko argazkia ere 
ez da kasualitatez hautatua 
izan; badu bere historia 
zatia atzean. Izan ere, iru-
dian ageri den liburu-
dendako langilea izan 
zen Urretabizkaiaren 
ama, 18 urte zituenetik 
erretiroa hartu zuen arte. 
“Erakustokian, luma 
erraldoi bat jarri zuten kris-
talean sartuta, hura apurtu 
balu bezala; garai hartan, 
publizitatearen gailurra iruditu zi-
tzaien dendako langileei, eta New 
Yorkeko Bosgarren Hiribideko edo-
zein erakustokitan egoteko mo-
dukoa zela uste zuten. Oso argazki 
sinbolikoa, indartsua dela deritzot”, 
azaldu du. Argitaletxeak idazleari 
proposatutako hiru azaletako bat 
da liburuak daramana, Urreta-
bizkaiaren eskaera batekin osatu 
zena. “Argazkien ideia azpimarra-
tzeko, kamera zahar bat ager zedin 
eskatu nien”, aitortu du. 
 
EUSKAL LITERATURA, OSASUNTSU 
Lau hamarkada daramatza Arantxa 
Urretabizkaiak letren munduan 

murgilduta, eta euskal lite-
ratura “sekula baino 

hobeto” dagoela 
adierazi du zalan-

tza izpirik gabe. 
“Lan batzuk 
interesa sortzen 
ari dira hemen-
dik at, eta hori 
ez zaigu sekula 

gertatu. Mugak 
zabaltzen ari gara, 

eta hitzen aldetik, 
inoiz baino osasun-

tsuago gaude”. 
 
Salmentei begira, beherakada naba-
ria dela aitortu du, eta liburuak idaz-
te hutsetik bizitzea ezinezkotzat jo-
tzen duen arren, “lanean jarraitzeko 
gogoa” ez duela galdu azpimarratu 
du: “Kazetaritzak kanpora begira-
tzeko eta han ikusitakoa kontatzeko 
aukera eskaintzen dit; literaturak, 
aldiz, barrura begiratzekoa, eta 
ez nioke bietako inori uko egin-
go. Egunen batean ezingo dut 
lanean segitu, baina hori ger-
tatu arte, idazten jarraituko 
dut”. 

bezain pronto sortu ziren liburua-
ren gainontzeko adarrak. 
 
FIKZIOZKO KRONIKA 1947. urtean 
abiatzen da Zuri-beltzeko argaz-
kiak, idazlea jaio zen urte berean, 
alegia, eta Donostiako bazterreko 
auzo bateko familia euskaldun, 
euskaltzale, langile, kristau eta 
antifrankista baten bizitza azaltzen 
du. Gipuzkoako hiriburuko auzo 
batetik bestera zegoen aldea, mai-
len arteko bereizketa, agerian 
uzten du Urretabizkaiak: “Garai 
hartako kroniketan, heroiak aipa-
tzen dira beti; gurea bezalako auzo 
eta familia xumeak ez dira sartzen. 
Ez dut nahita egin, baina norbai-
tek klase aldarrikapen bat egin 
dudala esaten badit, aitortu egin 
beharko dut baietz”. 
 
Liburuko kontakizuna bi zatitan 
banatzen da. Lehenik, Notario batek 
egiaztatuko lukeena izenburupean, 
deskribapen “objektibo” bat egiten 
saiatu da idazlea. “Gure etxea eta 
ingurua nolakoak ziren zehatz azal-
du dut, eta aitaren, amaren, izeba-
ren eta gainontzeko pertsonaien 
biografiak ere idatzi ditut: datu 
objektiboak, oro har”, adierazi du. 
Bigarren atalak Argazkiak du izena, 
eta bertan esparru jakin batzuk 
aztertu ditu Urretabizkaiak, Fran-
co, euskara, Eliza, arropa, janaria 
eta jolasak, besteak beste. Zati 
horretan, oroitzapenak dira nagu-
si: “Hemerotekara jo nuen sasoi har-
tako datu zehatzak biltzeko, baina 
ia guztia oroitzapenetatik aterata-
koa da”. Hori dela-eta, “fikziozko 
kronika” dela aipatu du idazleak, 
“memoriak kontatutako gezurrek” 
osatzen baitute kontakizuna. “Libu-
ruan gauzak azaltzen ditudanean, 
ez dut esan nahi zehatz-mehatz 
horrela izan zirenik, nire memoriak 
horrela gogoratzen dituela, 
baizik. Memoriak oroi-
tzapenak desitxura-
tzen ditu, fikzio 
hutsa da”, aitortu 
du Urreta-
bizkaiak. Hari 
mehe batek ba-
nantzen ditu 
oroitzapenak eta 
intimitateak, bai-
na ez du bata bes-
tearekin nahastu 
nahi izan idazle donos-
tiarrak: “Hasieratik argi izan 
nuen ez nuela barneko konturik 
azaldu nahi. Sasoi hartako gertae-
rak kontatzeko, ezinbestekoa da plu-
rala erabiltzea, eta intimitateetan 
sartzean, besteen bizitza inbaditzen 
dela iruditzen zait. Esparru horre-
tan sartzeko eskubiderik eta pre-
miarik ez dudala sentitzen dut”. 
 
ARRUNTA BEREZI BIHURTZEAN  
Bizitzarik, itxuran, ohikoenak ere 
eleberri asko idazteko adina ema-
ten duela sinesten du Arantxa Urre-
tabizkaiak, “norbaitek atera eta lan-
du” behar dituenak, jakina. Idazlea-

“1947an 
abiatzen da 
istorioa, eta 

Donostiako familia 
euskaldun eta 

euskaltzale baten 
bizitza kontatzen 

du”

Unean unekoari muzin egin gabe 

P oesiaren munduan eman 

zituen lehen pausoak Arantxa 

Urretabizkaiak, nahiz eta egun 

ezagunagoa den argitaratu dituen 

eleberriengatik. Donostiarrak ez 

du, baina, poemak idaztea erabat 

baztertu eta, prosa nahiago izan 

arren, tarteka poesia lantzen due-

la aitortu du: “Poesia txinparta bat 

da, momentuan izaten duzun 

ideia bat. Aukeran, ordea, narra-

tiba jorratzea gehiago gustatzen 

zait, genero horrek duen epe 

luzeko ikuspuntuak erakartzen 

bainau”. 

Prosa lantzea “bonsaiak zain-

tzea” bezalakoa dela adierazi du 

idazleak: “Bonsaiak epe luzeko 

begirada du; etorkizunean nola-

koa izango den pentsatu behar 

da. Batzuetan, adar bat kendu 

behar izaten zaio, jakinda une 

horretan galdu egingo duela; 

badakizu, ordea, etorkizunean on 

egingo diola. Berdina gertatzen 

da eleberriak idaztean, eta ikus-

puntu hori atsegin dut”. 

“Liburua 
bi ataletan 

banatzen da. 
Lehenengoan 

deskribapenak dira 
nagusi; bigarrenean, 

oroitzapenak”

DONOSTIA




