
gain hartuko dute umeak fisikoki
eta psikologikoki osatzen lagun-
tzeko ardura. Indarkeria, erresis-
tentzia eta maitasunezko istorio-
ak kontatuko dizkiete: beren

amaren haurtzaro gogorra; Ju-
nior bezala Vietnameko gerratik
depresioak jota itzuli ziren indi-
genen bizipenak; zurien koloni-
zazioaren eraginez galdutako 
lurrak; alkohol mendekotasuna-
ren eta etxe barruko indarkeria-
ren errealitatea eta haien kontra-
ko borroka; emakume eta ume
indigenen galerak eragindako
mina. 
Iraganarekin adiskidetzea posi-

ble bada ere, haustura batzuk ezin
dira berez osatu; haien bidez edo
haiekin bizitzea beste irtenbiderik
ez dago. Azure eta Rain ahizpen-
tzat osatzen duten herri galeren
genealogiaren bidez, tribua ba-
tzeko eta osatzeko aukerari hel-
tzen diote Ojibwe andreek, gerta-
tutakoa aintzat hartu eta bizirik
irauteko nahia azpimarratuz.

Ikerketa ofizial baten
arabera, AEBetako
ume indigenen %25-35
banaketa behartuaren
biktima dira

LeGarde Groverrek
errealitate hori agertu
du Rain eta Azure
ahizpa protagonisten
bizipenen bitartez
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Bizitza eta literatura

Peru Iparragirre 

A
ngel Erroren Lerro
etena (2004-2018)
(Elkar, 2019) dieta-
rioko sarreretan bizi-

tza bezainbeste literatura topa
daiteke, bata bestearengandik
bereiz balitezke, behintzat. Ira-
kurlea berehala ohartuko denez,
dietarioko testuak ez daude kro-
nologikoki ordenatuta. Hasieran,
errezeloa eragin zidan horrek,
eguneroko baten egitura halako-
xea izan behar zela uste bainuen,
baina azkar gainditu nituen au-
rreiritziak. Hamalau urtez bildu-
tako ohar hautatuok nobela zati-
katu baten eran daude antolatuta
ia, elkarren segidako egunetan
idatzitakoak duen kronologiaren
arbitrariotasunari muzin egin,
eta testuetan ageri diren gai eta
gogoeten arabera. Erroren ida-
tziek berez literariotik izan deza-
ketenari gehitzen zaio, ezinbeste-
an, egituraren asmo literarioa.
Urte batetik bestera saltoka,

atzera eta aurrera, eta ohar bate-
tik bestera, ageriko loturek la-
guntzen diote liburuari aurrera
egiten. Paperean ere, eten nabar-
men bakarra dago testuen arte-
an, testurik gabeko pausa esan-
guratsu bakana. Gainerakoan,
bata bestearen ostean datoz oha-
rrak, egile-editorearen hautake-
taren ondorioz testu batek hu-
rrengoari beita jartzen diolarik,
irakurketa jarraitua sustatuz no-
labait eta liburuko testuei jarrai-

tutasun narratiboa emanez, esan
bezala, kronologikoaz gaindikoa.
Batzuetan, loturak hain dira
apartekoak eta aproposak liburua
osatzeko propio idatzirikoak ez
direla sinestea kosta daitekeela,
nahiz eta, Errok kontatzen dituen
bizipenetan ikusten den gisan,
zerbait erreala izateak ez duen
nahitaez egiantzekoago egiten:
usu gainditzen baitu eguneroko-
tasunak fikzioari aitor dakiokeen
literariotasuna; nondik begira-
tzen zaion auziari.
Lagun batzuei aipatzen nien

halako liburuekin zalantza izaten
dudala nola ebaluatu behar diren.
Erreparoa ematen dit argi eta gar-
bi fikziozkoak izan ez arren litera-
rioak diren lanak irakurtzean ho-
riekiko distantzia desegokia har-
tzeak. Lerro etenanobela bat ba-
litz bezala irakur liteke, eta sus-
moa dut nobela baten fikzioa ez
onartzeak besteko arazoa ekar de-
zakeela ez-fikziozko lan baten
errealitatea ukatzeak. Baina hori
guztia ez dagokio liburuari bere
horretan, irakurleari baizik. Za-
lantzarik balego, Elkar argitale-
txearen saiakeren bilduman argi-
taratu da liburu hau, eta dietario
gisa aurkeztu. Aurkakoa ere jazo

liteke, hau da, kontatzen denaren
azalean geratzea irakurketa eta
anekdotikoari baino ez ematea
garrantzia: liburua populatzen
duten inizialek sotilki ezkutatzen
dituzten izenen peskizan noraga-
be ibiltzea. Bere horretan hartuta,
askoz gehiago da, ordea, liburu
hau.
Erroren estiloa eta ahots narra-

tiboa dira liburuaren ezaugarririk
nabarmenenetakoak. Umorerik
ez da falta dietarioa osatzen duten
sarreretan, ez eta une gogorren
kontakizunak ere. Liburua ze-
harkatzen duen argitasun modu-
koak laguntzen du testuak koka-
tzen, egunerokotasunetik erato-
rritako gogoetak gertakariekin
lotzen: bizitza batean biltzen.
Liburuaren kontrazaleko tes-

tuak dio urriak direla idazleen
dietarioak, egunerokoak, gurean.
Argitaratzen direnak, noski. Ho-
riek argitaratzeak balio literarioa
eta (intra)historikoa du, zalantza-
rik gabe, idazle bati eta literatura-
ri buruzkoa den heinean. Liburu
honek, horrez gainera, badu
asmo literario gorenago bat, hau
erdietsita Lerro etenadietario
huts baino gehiago egitea lortzen
duena.

‘Lerro etena (2004-2018)’
Idazlea: Angel Erro. Argitaletxea: Elkar. 

Etorkizuneko
komikigileentzat

Imanol Mercero

S
ormena lantzeko libu-
ruxka honek (90 orrial-
de) izenburuak dioena
eskaintzen du: komi-

kiak egiten ikasteko gidaliburua
da. Lanean jartzeke, proposame-
nak arakatzeko astia hartu dut
(nola, bestela) eta irudipen sorta
bat etorri zait burura:
Hasteko, hau ez da marrazketa

lantzeko liburu bat. Egin zeure

mangaedota Ikasi superheroiak

marrazten tankerako proposa-

men mordoa dago merkatuan; ez

da horien artean sartzen. Marraz-

ketan trebatzen laguntzen du,

baina estiloa ezarri gabe, norberak

berea gara dezan ahal bezain libre.

Ez da, ez, komikigintzaren teo-
rian hain ospetsu egin zen Scott
McClouden Understanding Co-
micsedo Will Eisnerren Comics &

Sequential Artgisako teoria libu-
ruen ildoa urratzen duen lan bat
ere. Hala ere, ariketa bakoitza ko-
mikigintzaren teoria azalpenekin
hornituta dago, zentzurik prakti-
koenean bada ere.
Haurrekin aritu beharko banu,

89. orrialdeko Trebetasunakata-
la erabiliko nuke orientabide
gisa. Baldin eta komikigintzan
maila baneuka. Bestela, haurrak
autodidaktak diren neurrian, eu-
ren kasa liburua erabiltzen uztea
izango litzateke onena.

‘Egin zeure komikiak!’
Idazlea: Jess Smart Smiley.

Ilustratzailea: Jess Smart Smiley.

Itzultzailea: Imanol Salegi Urbieta.

Argitaletxea: Ibaizabal. 
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Aseezinentzat

Imanol Mercero 

E
z da luze joan Walluk
bildumako bigarren
abentura argitaratu ze-
netik, eta dagoeneko

kalean dugu hirugarrena.
Pertsonaia eta paisaia berdine-

tan doaz, oraingoan ere, gure he-
roiak, hartz zuri bikote sinpati-
koa. 
Abentura abiatzen da aurreko-

an utzi genuen leku hartantxe
bertan: Waluk eta Eskimo aurre-
ra doaz, atzean utzita Valkia eta
haren bi kumeak. Pertsonaia be-
rri gutxi agertzen dira, eta denak
bigarren mailakoak dira, gerta-
kariei logika jarraitzeko justuak,
nolabait esatearren.
Mezua eta tonua ez dira aldatu,

baizik eta garatu. Irakurleak sa-
konduko du gizaki modernoaren
kontraesan eta miseriak zein
handiak diren ikusten, animaliek
euren sena eta erritu zaharrak
erakutsiko dizkigute, teorian eta

praktikan, zeren Tuhis zakur
erraldoia, zakur guztien babesle
eta aitzindaria, adi baitago...
Tramaren zer-nolakoak gehia-

go argitzeke, merezi du azpima-
rratzea ez dela erraza euskaraz
halako kalitatea (eta iraupena)
duten komikiak argitaratzen
ikustea. Batik bat trantsizioan
dauden irakurleentzat, haur lite-
raturak eskaintzen duen komiki-
gintza gaindituta, zerbait gehiago
nahi duten irakurle aseezin mai-
tagarri horientzat.

‘Txakur handiaren bidea’
Idazlea: Emilio Ruiz. Ilustratzailea: Ana

Miralles. Itzultzailea: Bego Montorio.

Argitaletxea: Astiberri. 
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