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Artikulu honen bidez, Arantxa Urretabizkaiak amatasuna bere narratiban nola jorratu 
duen agerian jarri nahi da. Horrela, Zergatik panpox (1979), Koaderno gorria (1998) eta Hiru 
Mariak (2010) eleberrietako, eta Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983) 
ipuin bildumako amak aztertu dira artikulu honetan. Lehenik, amatasunaren inguruan es-
parru teorikoa eraiki da. Hortaz, egun teoria feministak amatasunaren inguruan zedarrituri-
koa eta esanikoa aurkeztu da. Ondoren, kritika feminista metodologia gisa harturik, aipatu-
riko narrazioetako literatur protagonistak aztertu dira. Ondorio nagusi gisa esan daiteke 
aztertutako amatasunaren irudikapenak ez direla hegemonikoak, bestelakoak edota emer-
genteak baizik. Ama bakarrak, helduak, lan munduan nahiz politikan dihardutenak aurkitu 
ditugu literatur testu hauetan, hitz batean, harreman berriak sorrarazi dituzten literatur 
pertsonaiak. Harreman berri horiek, hain justu ere, genero arteko harreman berrien paradig-
ma lirateke.

Hitz-gakoak: Arantxa Urretabizkaia, generoa, amatasuna, literatur pertsonaiak.

Este articulo analiza cómo ha tratado Arantxa Urretabizkaia el fenómeno de la materni-
dad en su narrativa. Se han estudiado las madres que protagonizan las novelas Zergatik 
panpox (1979), Koaderno gorria (1998) y Hiru Mariak (2010); y la colección de relatos Aspal-
dian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983). Primero, construimos el marco teórico 
de la maternidad. En ese contexto, se presenta lo dicho y acotado por las teorias feministas 
en torno a la maternidad. A posteriori, teniendo como metodología la crítica feminista, se 
han estudiado las protagonistas de las citadas narraciones. Como conclusión principal, se 
puede decir que las representaciones de las figuras maternas no son las hegemónicas de su 
tiempo, sino las alternativas o emergentes. En estos escritos, encontramos madres solteras, 
maduras, protagonistas en la vida laboral y en la política. En resumidas cuentas, personajes 
literarios que crean nuevas relaciones. De este tipo de nuevas relaciones deriva el nuevo 
paradigma de la relación entre géneros.

palabras clave: Arantxa Urretabizkaia, género, maternidad, personajes literarios.

Cet article analyse comment dans son récit Arantxa Urretabizkaia a traité le phénomène 
de la maternité. Nous avons étudié les mères qui figurent dans les romans Zergatik panpox 
(1979), Koaderno gorria (1998) et Hiru Mariak (2010), et dans le recueil de récits Aspaldian 
espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983). Tout d’abord, nous construisons le cadre 
théorique de la maternité. Dans ce contexte nous présentons ce qui a été dit et admis par 
les théories féministes à propos de la maternité. Puis, prenant comme méthodologie la cri-
tique féministe, nous avons étudié les personnages de ces récits. En guise de principale 
conclusion, on peut dire que les représentations des figures maternelles ne sont pas celles qui 
dominent à leur époque, mais qu’elles sont plutôt alternatives ou émergentes. Dans ces écrits 
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nous trouvons des mères célibataires, mûres, personnages de la vie active et de la vie poli-
tique. En résumé, il s’agit de personnages littéraires qui créent de nouvelles relations. Ce type 
de nouvelles relations est le nouveau paradigme de la relation entre les genres.

mots-clés : Arantxa Urretabizkaia, genre, maternité, personnages littéraires. 

The object of this article is to highlight how Arantxa Urretabizkaia has treated the topic 
of motherhood in her narrative work. Thus the mothers appearing in the novels Zergatik 
panpox (1979), Koaderno gorria (1998) and Hiru Mariak (2010) and in the collection of short 
stories titled Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983) have been studied. 
First of all, we have constructed a theoretical framework of motherhood. In this respect, we 
have presented what present day feminist theory has said and established in relation to 
maternity. Subsequently, taking the feminist critique as our methodology, we have studied 
the literary protagonists of the narratives mentioned above. As the main result we can say 
that the representations of motherhood we have studied are not hegemonic, but rather al-
ternative or emergent. We have found single mothers, older mothers, working or politically 
active mothers in these literary texts, in short, literary characters who have created new 
relationships. It is precisely those new relationships which could constitute a paradigm of 
new relationships between genders.

keywords: Arantxa Urretabizkaia, gender, motherhood, literary characters.
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sarrera

Artikulu honen bidez, Arantxa Urretabizkaiak amatasuna bere narrati-
ban nola jorratu duen agerian jarri nahi da. Urretabizkaiak amatasunari eta 
emakumetasunari aski begirada zabala eskaini die bere literatur jardunean: 
amatasuna eta abandonua, amatasuna eta nazioa, amatasuna eta zahartza-
roa... Zergatik panpox (1979), Koaderno gorria (1998) eta Hiru Mariak (2010) 
eleberrietako, eta Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983) 
ipuin bildumako amak aztertu dira artikulu honetan. 

Lehenik, amatasunaren inguruan esparru teorikoa eraiki da. Egun teoria fe-
ministak amatasunaren inguruan zedarriturikoa eta esanikoa aurkeztu da. On-
doren, kritika feminista metodologia gisa harturik, aipaturiko eleberrietako li-
teratur protagonistak aztertu dira. Esparru teorikoan sartu baino lehenago, 
gauza jakina da narratologiak aski eskema ezaguna eskaintzen duela narrazioan 
pertsonaiek betetzen duten funtzioa zehazteko. Subjektuak, objektuak, eragi-
leak, hartzaileak, laguntzaileak ala aurkariak diren zehazteko, hain zuzen ere. 
Guri, ikuspegi feministatik begiratuta, subjektuak interesatzen zaizkigu, konta-
kizunean nagusitzen diren protagonistak, eta, kasu honetan, emakumezkoak. 
Interesgarria da kritika feministatik egiten den ahalegina subjektuak deseraiki-
tze aldera. Hartara, hainbat kasutan, estereotipoak eta rolak deseraikitzen dira 
subjektu berriak proposatzeko asmoz. Korronte psikologistek nahiz marxistek, 
bestalde, ekarpen interesgarriak egin dituzte literatur pertsonaien inguruan. Ba-
tzuek diote literatur pertsonaiek pertsonaren barrualdearen inguruan informa-
zio aski zabala ematen dutela, eta besteek, jendartearen informazioa eskaintzen 
dutela. Biak ala biak, narratologiarekin eta kritika feministarekin batera, aski 
lanabes interesgarriak dira literatur pertsonaiaren nondik norakoa arakatzeko.

Azkenik, Arantxa Urretabizkaiaren narratibako pertsonaia protagonista 
femeninoak aztertu ostean, ondorioak atera ditugu.

1. marko teorikoa

Kritika feminista garaikideak amatasuna izan du bere hausnarketaren 
giltzarri. Hala, ezagunak dira, esaterako, Ellen Moersek (Ciplijauskaité, 
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1994: 16) esandakoak, ama baten bikaintasunaren eta sortzaile eskasa iza-
tearen artean dagoen kausazko loturaz. Virginia Woolfek (2005), berriz, oso 
lan zaila ikusten zuen seme-alabak edukitzea eta aldi berean idaztea. Gu-
rean, adibidez, Lourdes Oñederrak (Urkiza, 2006: 272) aitortzen du semea-
labak edukitzeari uko egin diola bere lanbidean aurrera egin ahal izateko eta 
askatasuna izateko. Laura Mintegik eta Arantxa Urretabizkaiak behin bai-
no gehiagotan aitortu dute ama berantiarrak direla idaztea lehenetsi dute-
lako. Geraldine Nicholsek (Redondo Goicoechea, 2003: 192-207) amata-
sunaren aldeko eta aurkako diren idazleak aztertu ditu 1990etik 2001era 
Espainian, emakume idazleek idatzitako lanak hartuta parametro gisa. 
Gema Lasartek (2011) antzeko ikerketa egin zuen bere doktorego tesian: 
amatasuna euskal narratiba garaikidean, 1979tik 2009ra aztertuz.

Amatasunaren inguruko kritikak oso ikuspegi diferenteak erakutsi ditu 
denboraren joanean, eta, aldi berean, oso landuak. Amatasuna inskribatzen 
duten hainbat eta hainbat ikerlan argitaratu da kritika feministaren arloan. 
Baina, batez ere, hiru teoriagilek eta hiru liburuk zedarritu dituzte amatasu-
naren inguruko ikerlerroak: Simone de Beauvoirren Le deuxième sexe 
(1949), Shulamith Firestoneren The Dialectic of Sex (1971) eta, azkenik, 
Adrianne Richen Of Woman Born: Moterhood as Experience and Institution 
(1976) lanek. Ez dira ahaztu behar, halere, teoriagile horien inguruan egi-
niko berrirakurketak eta hausnarketak gaurko amatasunaren inguruan jar-
dun ahal izateko. Goazen, labur bada ere, liburu horien eta haien inguru-
marian esandako hainbat kontu lerro hauetara ekartzera. Simone de 
Beauvoirrek egindako amatasunaren azterketak balirudike alde ezkorrak 
baino ez dituela uzten agerian. Zailtasun edota alde negatibo horiek, ordea, 
Linda Zirellirentzat (1996), Beauvoirrek erabilitako estrategiak dira. Beau-
voirrek nahitaezko amatasuna kritikatzen zuen, eta estrategia horretan, Zi-
relliren hitzetan, apaizentzat, filosofoentzat eta zientziagizonentzat amata-
suna ekoizpen biologikoaren hautu bakarra eta zoriontasun paradigma zen 
bezala, Beauvoirrentzat, gatazka eta diferentzia gunea zen. Amatasuna bes-
te modu batera interpretatzeko keinu bat egiten ari zen Beauvoir, Zirelliren 
hitzetan. Edonola ere, esan behar da berdintasunaren feminismoak nahiz 
feminismo materialistak berdintasunerako bidean aztertu dutela amatasu-
na. Horrekin esan nahi da amatasunak, emakumeen bizitza profesionalean, 

Euskera 2012_3.indd   739 13/12/13   09:08



Euskera. 2012, 57, 3. 735-759. Bilbo
issn 0210-1564

740 lAsArte, g.: Arantxa Urretabizkaiaren narrazio lanetako amatasunak: genero…

politikoan eta kulturalean, gizarteratzeko zailtasunak ekarri dituela eta rol 
bakartzat hartu dela. Shulamith Firestonek azken ikuspegi hori aintzakotzat 
hartzen du, eta, bere esanetan, emakumeak funtzio biologikoagatik zapal-
duak izan dira; hitz batean, emakumearen zapalkuntza ugalketarekin hasi 
zen, eta gero ere zapalketa horrek continuum batean jarraitu du. Azkenik, 
Adrianne Richek amatasunaren bi interpretazio proposatzen ditu. Batetik, 
amatasuna erakunde gisa, eta, bestetik, amatasuna gozamen, ezagutza eta 
emakumeen botere gisa. Richek dio amatasunak, erakunde gisa ikusita, ins-
tintua inteligentziarekin nahasten duela, norberaren garapena eskuzabalta-
sunarekin eta besteekiko atentzioa norberarekikoarekin. Horregatik dio 
Richek amatasunaren erakundeari erasotzen dioten hainbat jardun, hala 
nola abortua, lesbianismoa edota harreman heterosexualetik kanpoko ama-
tasuna, arriskutsuak direla. 

Biruté Ciplijauskaiték dioen modura (1994), amatasuna bi modutara iku-
sia dago literatur lan gehienetan: deuseztatzaile modura, independentziaren 
eta norberaren garapenaren suntsitzaile modura eta, bestalde, botere miti-
koaren jarraipen modura. Botere horretan, gorputzaren jarduna eta mintzai-
raren dialektika proposatzen dira. Beraz, proposaturiko irakurketan, bate-
tik, Firestonek eta berdintasunaren feminismoak izendatutako hainbat 
zehaztapen ezkor begi bistan jarriko dira, eta, bestetik, amatasuna norbera-
ren esperientzien sorburu eta identitate eraikitzaile gisa azalduko da. Tere-
sa del Vallek (1995) esaten duen bezala, amatasuna gorputzaren ezagutzatik 
abiatuta eraikitzen da eta emakume askok horretan oinarrituta eraikitzen 
dute euren identitatea eta erabiltzen dute euren memoria. 

Artikulu honetan amatasunaren inguruko irakurketa bat proposatzen 
dugu, eta Lucienne Goldmannek (1964) esaten zuena baiezta genezake: 
literatur egituren eta jendarte egituren artean homologiak daudela. Propo-
satzen ditugun narrazioetako ama protagonistek amatasunaren gainean 
kontakizunak eraiki dituzte. Euskal antropologo feministek (Díez, 1995, 
2000; Imaz, 2007) esandakoa berrestera gatoz, euskal sendia eta amatasuna 
aldatzen ari direla, alegia, eta amak direla aldaketa horretako protagonista. 
Eli Imazen hitzetan, amatasunaren eta sendiaren aldaketa genero harrema-
nen inguruko eraldaketarik esanguratsuenetan kokatu behar da. Emaku-
meak aldatzen ari dira, eta eurekin, bikote harremanak eta familia. «La 
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maternidad se percibe como uno de los escenarios principales, si no el más 
importante, en la redefinición de las relaciones de género» (Imaz, 2007: 
389). Imazek bere doktorego tesian dioenez, horren ondorio nagusiak hauek 
dira: sendi ereduen ugaritzea, amatasun berrien agerraldia eta ama izateko 
modu diferenteak. 

Hala, amatasun berrien adibidetzat, honako hauek azpimarratzen ditu 
Imazek, beste batzuen artean: ama langileak, ama helduak, ezkontza era-
kundetik kanpo sorturiko amak, ama lesbianak eta ama bakarrak. Amata-
sun eredu horiek guk ere aurkitu ditugu Urretabizkaiaren iruditerian.

Ondorio hauetara iritsi baino lehenago esan behar da, halere, eraikuntza 
sinbolikoen bidez sortu direla amatasunaren irudikapenak: bisualak nahiz 
diskurtsiboak. Irudikapen horiek ideia, sinesmen eta esanahi multzoen osa-
keta dira; mundua esplikatzen dute, eta adibiderik esanguratsuenak este-
reotipoetan, gorputz metaforetan eta ereduetan aurkituko ditugu. Ereduek, 
ordea, irudikatzeaz gain, karga handia hartzen dute, gure jarrerek nolakoak 
izan behar duten esaten baitigute. 

Amatasunaren gaiarekin amaitzeko, bi amatasun eredu aipa genitzake. 
amatasun hegemonikoa, betikoa, normak, rolak, eta estereotipoak nahiz 
gorputz metaforak oso markatuak dituena. Horretan amatasuna modu na-
turalean sortua balitz bezala ulertzen da. Beste modu batera esanda, zerbait 
pribatua, biologikoa edota, asko jota, zerbait psikologikoa da. Zientziatik 
oso urrun eta aztertu gabe dagoen zerbait. Emakumeen kontu bat.

eredu emergenteak, ordea, Del Vallek koordinatutako lanean (2002) 
bistan geratu den modura, identitatea duten eraikuntzak dira, eta eredu 
normatibotik kanpo egon gabe ere, balio eta esanahi berriak bereganatu 
dituzte. Harreman berriak adierazten dituzte. Dudarik gabe, artikulu hone-
tako amatasun irudikapen gehienak amatasun emergenteak dira. Kontzien-
tzia bat dago batez ere, aldaketarako intentzio garbia. Beraz, eraikuntza sin-
bolikoez gain, hitz egin daiteke aldaketa eta bilaketa estrategiez; hitz batean, 
agentzialitateaz (Esteban, 2004). 

Horiek baldin badira amatasunaren irudikapenak egun, hurrengo galde-
ra hauxe litzateke: zer da amatasuna?, zeintzuk dira amatasuna egituratzen 
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duten ardatz nagusiak? Eraikuntza, garapena, ugalketa, identitatea, gizarte 
posizio bat, rol soziala? Orain arte, amatasun hegemonikoetan ardatz horien 
omisio sistematikoa gertatu ohi da, amatasun aldizkakoetan, ordea, balio 
berriak sortzen ari dira, eta agerian geratzen dira Arantxa Urretabizkaiaren 
literatur lanetan.

2. Hiru Mariak

2.1. emakumeak eta zahartzaroa 

Ezer baino lehen, argitu behar da historikoki emakumearen gorputzaren 
pertzepzioa, eta, ondorioz, identitatea, gizonezkoena baino askoz baldintzatua-
goa egon dela. Arau soziokulturalek emakumeengan gizonengan baino askoz 
eragin handiagoa izan dute (Wolf, 1991; Ventura, 2000; Esteban, 2006). Jen-
darteak emakumearen gorputza sedukzioarekin eta ugalketarekin lotu du his-
torikoki. Venturak esaten du (2000: 20) emakumeak seduzitzeko duen aukera 
bakarra alderdi fisikoa duela; gizonezkoek, berriz, estatusa, prestigioa, indarra, 
aberastasuna, boterea eta umorea dituztela. Beraz, emakumeak gizartean onar-
tua izateko gorputza izan du amu: eskuen leuntasuna edo laztasuna, bularra, 
sexualitatea, amatasuna, umeen hazkuntza, zimurrak, zahartzaroa.

Hiru Mariek zimurrak eta zahartzaroa besterik ez dute aurretik. Naomi 
Wolfek esaten du emakumeek bizitza osoa edertasuna lortzeko eta zahar-
tzaroa ekiditeko borrokan dihardutela, edertasunaren mitoaren esklabotza-
pean (1991: 301). Eta emakume baten bizitzaren herena, gutxienez, zahar-
tzaroa dela eta gorputzaren beste herena gantza. Era berean, esaten du 
gizonezkoetan adina nortasun seinalea dela; emakumeetan, aldiz, akats bat 
(Wolf, 1991: 121). Orain arte literaturak eman duen emakume zaharraren 
arketipoa oso gogorra da. Horra hor laburki esanda.

Alcahuetas, viejas verdes, sucias y chismosas comadres, decrépitas 
cortesanas. Esta imagen asociada al miedo ancestral a la feminidad 
oscura cuaja, lo cual no debe extrañarnos, en la figura temible de la 
bruja, a la que se persigue, se caza y se tortura para el gozo de las 
buenas almas. (Azpetia, 2001: 60) 
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Urretabizkaiak orain arte esandako guztia iraultzen du. Emakume adindu-
nak hartu ditu pertsonaia nagusitzat. Batetik, ikusgarri bihurtu ditu; izan ere, 
gaztetasunaren estetika gailendu den garai hauetan emakume adindunak 
ikusezinak dira (Azpeitia, 2001: 237). Bestetik, gorputzaren jabetza lortu 
dute, eta horren jakitun dira. Azpimarragarria da, bestalde, Mari Txuri alar-
guntzen denean orduantxe hasten dela eleberri honetako istorioa. Mari Txu-
ri bakarrik geratzen da; izan ere, seme bakarra aspaldi ezkonduta etxetik 
joana du. Baina amaren asmoen berri duenean, beste lagun batekin bizitzen 
jartzera doala alegia, berehala datorkio hitz egitera. Mari Txurik transgre-
sioari beste koska bat eransten dio; izan ere, semeari kasurik egin gabe, bere 
nahiari jarraitzen dio. Urretabizkaiaren mezua argia da. Amak, semealabak 
hazten diren bitartean, haien menpe, haiek zaintzen, eta zahartutakoan, 
ezindutakoan berriro ere haien esanetara. Eta Mari Txurik ezetz esaten du.

2.2.  Hiru Mariak, memoria baino gehiago, etorkizun egitasmo bat

Hiru Mariak eleberrian, Urretabizkaiak zahartzaroa hartu du gaitzat, eta 
hiru emakume zaharren ahotsak jarri nahi izan ditu gerraostearen eta zahar-
tzaroaren inguruan hitz egiten. 

Urretabizkaiaren gerraostea, eleberri honetan, bizitzan marra bat da, non 
hiru lagunek elkar ikusteari uzten dioten: lehena, lehen ahotsa eta protago-
nista nagusia (Mari Txuri), Euskal Herrian geratuko da; bigarrena, (Mari 
Gorri) erbestera joan beharrean izango da; eta hirugarrena, (Mari Handi) 
gerra irabazitakoekin, handiekin galduko da. Baina zahartzaroa etorrita-
koan, alargundutakoan, hirurek bat egitea bihurtzen da protagonista nagu-
siaren xedea. Eta hori da, benetan, eleberri honen berrikuntza. Mari Txurik 
esaten digu zahartzaroa ez dela memoria soilik, zahartzaroa egunero modu 
duinean bizi behar den bizilegea dela, egitasmo bat dela. Urretabizkaiaren 
azken eleberri honetan, nahiz eta gerra garaiko umeak izan, iraganaren gai-
nean baino gehiago, etorkizunaren gainean hausnartzen dute. Atzera begi-
ra baino gehiago, aurrera begira daude protagonistak.

Mari Gorri, izenak berak dioen modura, zahar transgresorea izango dugu, 
eleberriaren ikuspegi semantikoa edota esanahia, eta Mari Txuri, berriz, 
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paper zurian idazteko eta kontatzeko tresna. Eleberriari suspensea emateko, 
absentziaz baliatzen den hirugarren protagonistaren jokoa eskaintzen digu 
Urretabizkaiak: Mari Handirena. Mari Handi misterioa baita hasieratik bu-
kaera arte, eta horren peskizan ibiliko da irakurlea. Beraz, pertsonaia-elebe-
rri honetan, gaiari dagokionez, berrikuntza Gorrik ekarriko du; halaber, 
Mari Txuriren hizkerari darion sintaxi neurtua aitzakia literario bihurtuko 
du Urretabizkaiak, ohituta gaituen kontatzeko era natural eta zuzena eskai-
ni ahal izateko.

Gure idazle garaikideetan, zahartzaroa gai inportantea bilakatzen ari da: 
batzuek, sasoi horretara iristen ari direlako eta horri buruz gogoeta egin 
beharra dutelako; beste batzuek, historiari begiratu bat emateko beharra 
sentitzen dutelako, historia hurbilari, Espainiako gerrari, eta, hartara, nahi-
taez adinean oso aurreratutako literatur pertsonaien premian aurkitzen di-
relako. Koldo Izagirrek, Ramon Saizarbitoriak, Xabier Montoiak, Karmele 
Jaiok eta Uxue Alberdik, batzuk aipatzearren, euren eleberrietan protago-
nista adindunak eta gerrarekin lotuak sortu dituzte azken urteetan. Zahar-
tzen ari den jendarte baten ispilua, historia beste modu batera kontatzeko 
aukera edota gaztetasunari aurrez aurre zahartzaroa jartzeko leitmotiv-a. 

Urretabizkaiak, puntu honetan esan duguna azpimarratuz, ekarpen berri 
bat egin dio eduki aldetik euskal literaturari, esan nahi da zahartzaroan ere 
pentsa daitekeela eta egitasmo bihurtu, gazteen eskuetan edo erakundeen 
menean utzi gabe. Zahartzaroa antolatzeaz dihardu, eta sendi formula berri 
bat proposatu digu: lagun zahar alargunduekin osatutako komunitate bat. 
Emakumeen arteko konstelazio forma berri bat. Emakumeak, amak, alargu-
nak eta bizitzak bere joanean adiskide handi egiten dituenak. 

Zahartzaroa begi berriekin begiratzeko gomita luzatzen du. Inoiz ez 
dela berandu bizitza berri bat hasteko, elkarren arteko odol loturarik 
izan gabe familia osa daitekeela. Eta, epilogo gisa, hausnar bat: bizi-
tzak gurekin zer egin duen galdetzea baino, ez ote den egokiago guk 
zer egin dugun bizitzarekin pentsatzea. (Galarraga, Deia: 2011- 02-19)

Testuinguru horretan amatasuna urrun geratzen da, atzean, iragana da, 
eta ez du lekurik orainean. Amatasuna, beraz, literatur pertsonaia hauen 
bidez bizitzaren etapa bat bezala aurkezten zaigu, semealabek euren ibilbi-
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dea egiten hasi arteko etapa bat. Izan ere, emakumeek semealaben inde-
pendentziarekin eta alarguntzearekin batera euren askatasuna ere lortzen 
dutela adierazten da.

2.3. txuri, gorri eta Handi

Txuri, alargun geratu da laurogei urteen atarian; beste nobela batzue-
tan, halako egoera gertatzen denean, pertsonaia atzera begira jartzen da, 
eta behin eta berriro memoriaren inguruan bueltaka ibili ohi da, errota 
bailitzan. Urretabizkaiak, ordea, beste ibilbide bat eraiki dio Txuriri. Gorri 
Txuriren gaztaroko adiskide zaharra da, eta aspaldiko boladan herritik 
alde egina da. Gorri Txuriren senarraren hileta elizkizunetara etorriko da, 
eta hantxe elkartuko dira, herioa dela medio, iragana eta oraina. Hiruga-
rrena falta zaie ordea, Handi: Handirekin osatzen zuten gaztaroko adiski-
detriangelua. «Txuri eta Gorri guztiz desberdinak dira, bata errotuta 
dago, landare bat bezala; bestea munduan zehar ibili da eta beti dago 
egitasmo berriak pentsatzen, geldirik egotea ezinezkoa izango balitzaio be-
zala. Jakin badakigu Txuriren bizitzan gazigozoak daudela, bizipozak izan 
dituela, eta hutsune nabarmen eta mingarriak» (Rojo, 2011). Horietaz, 
ordea, gutxi hitz egiten da. Izan ere, Txurik alabaren heriotza jasan behar 
izan du, baina ez da halako atsekabeetan murgiltzen, eta ez digu horretaz 
xehetasun handirik ematen. Gorrik inskribatzen du liburu honen esanahi 
semantikoa, edota zahartzaroaren ikuspegi esanguratsua; Txurik, berriz, 
sintaktikoa, lehen esan dugun moduan, bera baita ahotsa, bera espazioa 
eta denbora, eta Handik suspensea jartzen dio, hasieratik bukaerara hu-
tsune bat baita, irakurleak betetzen jakin behar duena. Beraz, irakurketan 
zehar literatur pertsonaia horren nondik norakoa osatzen joango da ira-
kurlea, eta bukatutakoan ere ez du batere argi izango nor den Handi eta 
zer gertatu zen hiru nesken artean; izan ere, hiruren arteko triangelu ha-
rremanean erpin bat hutsik geratzen da, irakurleak nahierara osatzeko. 
Triangeluak itxiak badira ere, Urretabizkaiak ireki egin du, eta halaxe 
bukatu da eleberria, bukaera ireki batekin, eta, horretarako, literatur per-
tsonaiaz baliatu da. 
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3. Koaderno gorria

3.1. amak eta nazioa

Emakumeek Euskal Herrian, Katalunian bezala, hizkuntzaren eta kultu-
raren transmisioan hartu zuten arnasa agertoki publikorako bidea egiteko. 
Baina euskal nazionalismoa eraikitzen ari zen diskurtsoetan, amatasunaren 
eskutik bakarrik aurki zezaketen ezagutza emakumeek. Emakumeak fami-
liaren, lurraren eta aberriaren metafora bilakatu ziren nazionalismoarentzat, 
amatasunaren sinbolopean (Ugalde, 1993, 1994; Elorza, 1978; Del Valle, 
1985, 1999; Aretxaga, 1988).

La importancia de la madre en la sociedad tradicional vasca le 
convertía en un símbolo cultural: símbolo de linaje que renacía en 
sus hijos, y símbolo de la tierra que les servía de sustrato, y símbolo 
de la casa que les cobijaba y les hacía nacer a la vida social. El mismo 
Sabino Arana la convertiría después en el símbolo de la patria. 
(Ugalde, 1993: 43)

La participación femenina en la evolución del nacionalismo vasco 
es muy intensa y tal vez la más eficaz por comparación con otras ten-
dencias políticas surgidas en el marco político español con anteriori-
dad a 1936. Sin embargo, este peso social de la mujer vasca tiene 
poco que ver con la difusión de las concepciones feministas y sí en 
cambio con la solidez del sistema familiar, eje de la vida rural tradi-
cional en Euskal Herria. (Elorza, 1978: 5)

Euskal genero eta nazioari buruzko ikerketa lerroari begiratu ostean, esan 
daiteke aurretik ikusitako perspektiba globala kasu lokal honetan ere bete-
tzen dela, hau da, euskal emakumeek ere euskal nazioa zenbait modutan 
birsortu dutela. «Biologikoki (amatasunaren bidez), kulturalki (hizkuntza 
eta kulturaren transmisioa eginez) eta sinbolikoki (baserriarekiko lotura 
bermatuz, etxekoandre lanari esker). Horretaz gain, partehartze soziopoli-
tikoa izan zuten» (Alvarez, 2011: 109).

Euskal Herrian, XX. mendearen lehen hereneko feminismoa katolikoa, 
femeninoa eta abertzalea izan zen. Aldaketa garaia izan arren, euskal ema-
kumeek ezin izan zuten bere egin emakume modernoaren irudia, orduko 
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diskurtso katoliko errepresiozkoaz gain, diskurtso medikozientifiko misogi-
noa zutelako kontra (Aresti 2001, apud Alvarez, 2011). Horren haritik, 
Miren Llonak (2010), amatasuna eta naziogintza ardatz harturik, II. Erre-
publikan emakumeek egindako lan politikoaz mintzatzeko, Polixene Astra-
badua emakume abertzalearen ibilbide politikoa aztertu du. EABko militan-
te ezagun horren esanetan, amatasunaren erretorika oso diskurtso 
baliagarria izan zen emakumeen jardun publikoak zuen zentzu transgresorea 
ezkutatzeko. Jardun publiko horren adierazle izateaz gain, ordea, Astrabu-
dua garai hartako amatasun berrien paradigma gisa azaltzen da Llonaren 
artikuluan. Beraz, ama sinbolikoaz gain, amatasunaren zentzu sozialaz min-
tzo zaigu argi eta garbi Llona. 

Ikuspegi sinboliko eta sozial hori literaturan nola irudikatu den aztertu 
dute Maite Nuñez Beteluk Género y construcción nacional en las escritoras 
vascas (2001) eta Iker Gonzalez Allendek Género y nación en la narrativa 
vasca durante la guerra española (1936-1939) tesietan. Literatura alorrean, 
Joseba Gabilondo ikerlariak ere ondo aztertu du amatasunaz nola idatzi 
den, eta diosku abertzaletasunak barruko erbeste batera kondenatu ditue-
la emakumeak, amatasun nazionalistaren eredua onartzen ez badute bede-
ren. «Erbeste horretan emakumezkoen literaturak benetako bakardadea-
ren kronika malenkoniatsu eta magnoa eman digu, beste ezein literatura 
maskulinistak ez bezala» (Gabilondo, 2006: 289). Eta egia da nazionalis-
moaren haritik oso nobela gutxitan topatu direla emakume aktibistak, ar-
mak hartu eta borroka armatuan sartu direnak. Guk hiru topatu ditugu: 
Bernardo Atxagaren Zeru horiek, Laura Mintegiren Nerea eta biok eta esku 
artean dugun Koaderno gorria.

3.2. Koaderno gorria eta kritikak esandakoak

Olaziregik dioen bezala (1999: 58), amatasuna da nobelaren gunea, eta 
maiuskulaz izendatzen den Amaren jardunak harilkatzen du narrazioaren 
unibertso osoa. Nobelaren eduki tematiko guztia Ama horrek koaderno 
gorri batean idatzitakoak bideratzen du. «Horretarako, gailentzen da per-
tsonaien barne mundua, denbora proustiarraren ildotik, oroimenak gogora 
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dakarzkigun guneetan geratuz» (Olaziregi, 1999: 58). Olaziregik dio nobela 
honetan, emakumezkoek idatzitako kontakizun askotan bezala, genero au-
tobiografikoa protagonistaren egonezina azaltzeko forma narratiboa bilaka-
tzen dela. Pertsonaien barne-solasa testu-atzekoa, zehar estiloa eta zehar 
estilo askea darabiltza narratzaileak, gehienetan aditza ezabatuz eta erritmo 
arinari eutsiz. Baina Olaziregik dio guztiarekin ere amatasunaren alderdi 
fisikoaz nahiz psikologikoaz haratago joaten ahalegintzen dela nobela hau, 
eta amatasunaren alderdi soziala edo politikoa ere azaleratzen saiatzen dela 
(Olaziregi, 2002: 107).

Protagonistarentzat, konpromiso politikoa amatasunarekin uztartu ezi-
nezko ahalegina da, eta horixe dugu, hain justu, nobelan behin eta berriro 
azpimarratzen zaiguna. Bere amatasunaren gunerik garrantzitsuenak (haur-
dunaldia, erditzea, gaixoaldiak...) gertakari politikoekin daude lotuta (am-
nistiaren aldeko kanpainarekin, itxialdi eta manifestazioekin), pertsonaiak 
aukeratutako konpromisoarekin. Modu horretan, trebezia handiz, konpro-
miso politikoa eta amatasuna uztartzea eragotzi dioten emakume baten ai-
torpena eskaini digu Urretabizkaiak (Olaziregi, www.basqueliterature.com). 

Susan L. Laneserek (1996) narratologia feministan proposatzen duen 
narrazio publikoen eta narrazio pribatuen arteko diferentzia zedarritzen du 
Retolazak. Hala, narrazio publikoan, irakurlearekin parekatzen den narra-
tario edo hartzaile bati egiten zaio kontakizuna. Narrazio pribatuan, berriz, 
testu barneko narratario edo hartzaile bati egiten zaio. Horregatik, narrazio 
publiko horiek hurbilago daude irakurle eta egile arteko harreman mota 
horretatik. Laburbilduz, Retolazak dio Koaderno gorria-n, testuaz kanpoko 
narratarioa edo hartzailea irudikatzen denean, «narrazio publiko argia» du-
gula, eta Zergatik panpox-en, aldiz, geroago ikusiko dugun moduan, argi eta 
garbi eleberri barruko narratarioari edo hartzaileari zuzentzen zaiola konta-
laria. Hortaz, espazio pribatutik publikorako jauzia nabarmena da bi eleberri 
horien artean (Retolaza, 2007: 233). 

Gabilondok dio Urretabizkaiak espazio nazional domestikoak, Zergatik 
panpox-en azaltzen zirenak, egoera politikoagoekin hibridatu dituela Koa-
derno gorria-n. Gabilondoren arabera, eleberriak ez ditu amaren sinesmen 
politikoak legitimatzen ez kondenatzen, ezta amatasuna zertan datzan ere 
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diskurtso politiko bateratzaile baten arabera erabakitzen. «Bestela esanda, 
Euskal Herritik kanpo, Babel globalean bizi den eta gazteleraz mintzatzen 
den alabaren aurrean, eleberriak jouissance bat aurkezten du, zeinak ama, 
alaba eta laguna batzen dituen» (Gabilondo, 2006: 209). Komunikazio lin-
guistikoaz haratago doa komunikazioa eleberrian, Gabilondoren hitzetan. 
Komunikazioa ere hibridoa da; izan ere, koaderno gorria euskaraz idatzia 
dago, baina irakurle gaztelaniaduna du. «Hala, koaderno gorria eleberri ere 
bihurtzen da, hain zuzen irakurleak alabaren ikuspuntutik irakurri behar 
duena, Venezuelan kokatutako gaztelerazko posizio batetik» (Gabilondo, 
2006: 209). Kritikak esandakoarekin amaitzeko, Ibon Sarasolaren ustez, 
eleberri honen aurkezpenean egindako adierazpenetan esan zuenez, nobela 
honetan daude Urretabizkaiaren orrialderik onenak. 

3.3. ama aktibista eta paradigma militarra

Emakume eta herritar den aldetik bete behar dituen rolen kontra oldar-
tu egiten den heinean, Koaderno gorria eleberriko Ama transgresorea dugu. 
Baina zertan oinarritzen da transgresio hori?

Koaderno gorria-n estreinakoz, amak umeak utzi egin behar ditu jardun 
militarrak segurtasun arazoak sortzen dizkiolako. «Zure amak Euskal He-
rriaren alde egiten du borroka, edo zure ama askatasunaren aldeko gudaria 
da». (KG, 9). Beraz, amatasunetik atera eta esparru publikoan hasi da na-
zioa eraikitzen KG-ko ama. Hori horrela, KGko ama naziogintzan subjektu 
gisa agertzen zaigu, baina eleberriko korapiloa aktibismoak eta amatasunak 
sortzen dituen zailtasunetatik bideratzen da. Horren harira, Olaziregik dio 
(1999) konpromiso politikoa eta amatasuna uztartzea eragotzi dioten ema-
kume baten aitorpena eskaini digula Urretabizkaiak. 

Haurrak lapurtu zizkioten moduan, amatasuna eta familia lapurtu 
zizkiotelako. Eta hortxe dago, segur asko, istorio honetako tragediarik 
handiena: emakumezkoaren errealizazio pertsonala oraindik ere uka-
tzen duen gizarte matxistaren salakuntzan. (Olaziregi, 1999: 6162)

Paradigma aktantzialari erreparatzen badiogu, subjektuak (amak) helbu-
ru edo objektu (seme-alabak) errekuperatzea du. Izan ere (senarra) izan da 
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semealaben lapurretaren (eragilea), baina eragite horretan (laguntzaile) 
inplizitua (nazioa) izan du. Beraz, paradigma aktantzialean bertan amatasu-
naren (aurkari) inplizitu gisa azaltzen zaigu nazioa. 

Koaderno gorria nobelako Ama hegemonikoki gizonezkoena den mundu 
ikuskera militarrean aurkitzen dugu kokatua eta, lehenik eta behin, ertzak 
lausotzearren, begiratu bat emango diegu Isabel Carrerak postmodernis-
moaren, postkolonialismoaren eta feminismoaren artean egindako analo-
giei. Carrerak hiru teoria horien artean helburu komun batzuk aipatzen 
ditu; tartean, subjektibotasunaren deseraikitzea (2000: 75). Deseraiki beha-
rreko subjektua, teoria postmodernoetan, gizakia da; feminismoan, gizaki 
patriarkala, eta postkolonialismoan, subjektu inperialista. 

Gizaki militarra deseraikitzeko, gizaki patriarkalaren eredua baita, Miren 
Alcedok (1996), nortasun maskulinoaren inguruan azaltzen dituen ezauga-
rriak kontuan hartu ditugu. Ezaugarri horiek honako hauek dira: afemina-
tua ez izatea, garailea izatea, independentea izatea, beste inorekin ez konta-
tzea eta, azkenik, besteak baino indartsuagoa izatea. «El hombre debe 
aparentar ser audaz, incluso agresivo; demostrar que está preparado para 
correr todos los riesgos, incluso aunque la razón y el temor aconsejen lo 
contrario» (Alcedo, 1996: 353).

Izaki militarraren ezaugarri horiek abiapuntutzat hartuta, KG-ko amaren 
subjektibotasuna deseraikitze aldera, Alcedok maskulinitatearen ezaugarri-
tzat hartzen dituen paradigmak alderatu ditugu KGko ama protagonistare-
kin. Lehenik, esan behar da oso femeninoa dela ama; zenbaterainoko sen-
tsibilitatea duen jakiteko, aski da seme-alabei idazten dien koadernoa 
irakurtzea; esaterako, haurdunaldiak, gogoetak testu bihurtzen dituenean 
(KG, 66). Bestetik, ez da garaile bat, izugarrizko inpotentzia sentitzen du 
senarrak seme-alabak lapurtu dizkiolako. Independentea bada, baina se-
mealabak berreskuratzeko besteengana jo behar du; ez da batere lehiako-
rra, umila da oso, eta horrela azaltzen da bere semealabengan pentsatuta 
idazten duen koadernoan. Hori izango litzateke, beraz, pertsonaia femenino 
honen karakterizazioa, betiere maskulinitatetik eskaintzen diren ezauga-
rriak iraulita. Pertsonaia femenino honetan hibridazio bat gertatzen da; izan 
ere, amatasunak zipriztintzen du pertsonaia honen izate militarra. Hibrida-
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zio horrek, erpin borobiltze horrek oso sinesgarri bilakatzen du protagonista 
femenino honen irakurketa semantikoa nahiz pragmatikoa.

Mercedes Ugaldek esan ohi du emakumearen rola amatasunera muga-
tzen dela, baina emakumeak euskal naziogintzan agenteak direla eta zehar-
kako estrategiak erabili ohi dituztela: erresistentzia egoeretan atzera eginez 
eta egoera egokiak aurrera egiteko aprobetxatuz. KGko protagonista feme-
ninoaren izatea ikuspegi historiko horren transferentzia litzateke, kritika 
marxistak aipatzen duen heroi problematikoa gizartearekin dialektikan erai-
kitzen delako. Edota Bakthinek proposatzen duen dialogismo adierak esaten 
duen bezala, testu narratiboak, testuko ahotsen arteko solasaldia ez ezik, 
testuko eta gizarteko ahotsen solasaldia ere eskaintzen duelako.

Koaderno gorria nobelako ama erakunde militarrean subjektu gisa ager-
tzen da, eta, era berean, bere amatasuna aldarrikatzen du. Argi dago zain-
tzaren pragmatikatik aldentzen dela, eta bere sinesmen politikoen aldeko 
apustua egiten duela amatasunaren pragmatika alde batera utzi gabe. Eta 
hor, jendarteak ez dio barkatzen, senarrak seme-alabak bahitzen dizkio eta 
erakundeak amatasuna eta armak bateraezinak direla gogoratzen dio. Eta 
hausnarketa horretan topatuko dugu literatur pertsonaia transgresore hau: 
hain kontrajarriak diren bi mundu ikuskerak elkartzen, hegemonikoki gizo-
nezkoena den armen mundua eta emakumezkoena den amatasuna uztar-
tzen. Esan behar da eleberri bakarra dugula gai horrekin etorri zaiguna eus-
kal literaturara, horregatik da hain berritzailea eta transgresorea Koaderno 
gorria obrako ama. 

4.  Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik eta 
Zergatik panpox.

Arantxa Urretabizkaiaren Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula ba-
karrik ipuin bildumako Espero zaitudalako ipuinean (Erein, 1983) ama bere-
zi bat agertzen zaigu. Olaziregik esaten duen bezala (1999), 80ko hamarka-
dan euskal literaturan izan zen ipuingintzaren boom-aren barruan kokatu 
behar dugu liburu hau. Tenore hartan, gure ipuingintzan nagusiki Ipar 
Amerikako errealismo zikina eta Hego Amerikako errealismo magikoa sar-
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tzen ari zirela, Urretabizkaiak bestelako kontaketa bat ekarri zuen gurera: 
barne kontaketa. Olaziregik (1999) liburu horretan amodio debekatuak 
ikusten ditu. Gabonetako lau egunez Coro mojak Jesus Haurra jaiotzan iku-
sita sentitzen duen maitasun kontaezina azaltzen da ipuin horretan. Amo-
dio debekatua, amatasun garatu gabekoa, edota Maria Guztiz Garbiaren 
irudia, sexu harremanik gabe haurra munduratu zuen Ama Birjinari buruz 
egindako irudi deseraikitzailea? Dena dela ere, esperoan, esperantzan, haur-
dunaldiarekin lotzen den izenburupean, ipuinean, amatasunaren irakurketa 
modu mistiko edo ezustekoan proposatzera dator Urretabizkaia. Amatasun 
mistikotik hurbil dagoen irudikapen honek Zergatik panpox-en eskaintzen 
den amatasun aldarritik gehiago du, beste bi eleberrietan ikusi ditugun ama-
tasunek eskaintzen dituzten mugetatik baino. Izan ere, lehen bi eleberrietan 
amatasunaren alde negatiboak jartzen dira begi bistan. Lehenak, amatasuna 
bizitzako etapa modura aurkeztu digu, eta bigarrenak, emakumearen jardun 
politikoa eta amatasuna bateraezinak direla sinetsarazten digu. 

Zergatik panpox eleberriko amatasuna oso gainetik aztertuko dugu, gehia-
go jakin nahi duenak aldizkari honetan irakur dezake (Lasarte: 2010). Ola-
ziregik (1999) lirikotzat jotzen duen eleberri hau barne bakarrizketa luze 
batek osatzen du. Ama batek bere 7 urteko semearekin bizi dituen 24 or-
duak kontatzen ditu. Senarrak bost urte lehenago utzi zuen protagonista, 
eta bakarrik dago semea aurrera ateratzeko.

Zergatik panpox guraso bakarreko familiaren edota amatasunaren eredua 
dugu. «La maternidad monoparental no sólo es una posición familiar nueva, 
sino una realidad compleja y significativa en curso, que las mujeres tras una 
experiencia de separación y/o divorcio van dotando de sentido» (Barrón, 
2004: 229). Dolores Julianok (2004) eta Marina Subiratsek (2007) azpima-
rratu dute elkarbizitza, sendi tradizionaletik urrunduz, beste eredu plurala-
goak hartzen ari dela, eta hor ikusten dituzte emakumeen sareak edota 
konstelazioak. Kontua da aztertu ditugun hiru eleberriotan Urretabizkaiak 
ez duela familia tradizionala irudikatzen, egitura horretatik urrundu egiten 
dela. Eta ez da urruntzen familiatik bakarrik, emakumeen roletatik eta es-
tereotipoetatik ere aldentzen da. Maria Luz Estebanek honela dio (2011: 
72): «La familia habría pasado de ser una comunidad de necesidad a una 
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asociación electiva de individuos con intereses, experiencias y planes pro-
pios, con diferentes controles, riesgos y constreñimientos». 

Maitasuna ere oso modu diferentean ikusten da hiru eleberrietan. Zerga-
tik panpox eta Koaderno gorria-n abandonua azaltzen da, bietan senarrak 
abandonatzen du emaztea, baina bi eleberrietan oso modu diferentean iku-
si da abandonu hori. Hiru eleberrietan maitasuna generoaren kategoria gisa 
ageri da, eta horrela landu dira amatasunaren eta zainketaren pragmatikak. 
Baina Zergatik panpox-eko amak abandonua eta zainketa sufrimendu gisa, 
eginbehar gisa, nahitaezko gisa ikusten du; Adrianne Richek esango zukeen 
bezala, maitasun gaindosi gisa ikusten du. Aldiz, Koaderno gorria-ko amak 
eta Hiru Mariak nobelako protagonistek oso modu diferentean plazaratzen 
dute emakumeontzat genero edota kategoria politikoa den maitasuna.

Zergatik panpox lanarekin jarraituz, liburu honek izandako harrera kritikoa 
buruan, Olaziregik dio euskal kritikariek liburuari harrera ona egin ziotela. 
Olaziregiren esanetan, Aldekoak 1979ko nobela onentzat jo zuen, eta Txu-
ma Lasagabasterrek gehien laudatu duen nobela da, J. A. Arrietaren Abuz-
tuaren 15eko bazkalondoarekin batera. «Bere 1986ko Antología de la narra-
tiva vascaren hitzaurrean dioena guztiz da azpimarratzekoa, nobela biribil 
eta xarmangarri gisara definitu ondoren, euskal ahots femenino lortuentzat 
jotzen baitu. Lasagabasterrentzat, ahotsaren indarra ez dagokio egilea ema-
kumezkoa izateari, narratzaile trebeziari baizik» (Olaziregi, 1999: 42).

4.1. amaren gorputza eta ahotsa

Aztertu ditugun lehen bi eleberrietan amatasun hegemonikoez mintzatu 
gara, hau da, gizarteak markaturiko normaz, mugaz eta horien aurrean 
amek egin beharrekoaz, nahiz eta bietan ere agentzialitateaz mintzo. Baina, 
aldi berean, amatasunaren alde ezkorrak begi bistan jarri ditugu, Beauvoi-
rrek edota Firestonek aipatu zituzten moduan. Adrianne Richek, ordea, 
amatasunaren alde onak eta esperientziak aipatu zituen, eta horietarik era-
torriak ditugu hainbat amatasun: ekofeminismoa, adibidez, lurra eta ama-
tasuna (Shiva, 1995) bandera bihurtu dituena, edota amatasuna eta bake-
gintza (Ruddick, 1984) uztartu dituen feminismoa. Beste joera bat 
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amatasuna goresten duena Frantzian sorturiko diferentziaren feminismoa 
dugu (Muraro, 1994), zeinak amatasunarekiko zor sinbolikoa aldarrikatzen 
duen eta amatasuna, diferentziarako inflexio puntutzat ez ezik, botere gu-
netzat ere hartzen duen. Aztertzen ari garen Aspaldian espero zaitudalako ez 
nago sekulan bakarrik eta Zergatik Panpox literatur lanak begirada horrekin 
aztertu behar dira, amatasunaren boterea aintzakotzat hartuta.

Ildo horretan, amaren gorputza eta ahotsa bizitza oso baten metonimia 
dira. Amaren gorputza umearentzat janaria, berotasuna, lasaitasuna, jolasa 
eta plazera da. Esperientzia hori narratzeko orduan, amaren eta haurraren 
gorputzak eta hizkuntzak berebiziko garrantzia hartu dute. Diferentziaren 
feminismoarentzat gai zentralak diren emakumearen gorputza eta odola an-
tzeman genitzake: «La centralización del cuerpo y la sangre de la mujer, su 
proximidad con la Naturaleza (…) escribir en tanto que flujo (de la sangre 
menstrual, de la leche materna, del flujo uterino), sintaxis líquida» (Sulei-
man, 2007: 153). Zergatik panpox-en erabiltzen den hizkuntzan umearekiko 
hurbilpena dago. Berdintasunaren feminismoak, ordea, amek umeak uler-
tzeko erabilitako hizkera gutxietsi egin ohi du, betiere amaren nortasuna 
gutxitzen eta ezabatzen duelakoan. Diferentziaren feminismoak, aldiz, Lui-
sa Muraroren teoriei jarraituz, umeak ulertzeko amek erabiltzen duten hiz-
kuntza beste modu batera ikusi da. Amak, umeen hizkera erabilita, gutxie-
tsi beharrean egokitu egiten direla dio Murarok. Amek euren boterea 
gutxitzeko asmoz, hizkuntza estrategia berezi bat abian jartzen dutela dio 
Murarok. Estrategia horretan umeamen arteko harremanean hurbilpena 
eta berdintasuna gertatzen da. Jarrera horrekin, kultura toleranteagoa eta 
negoziatzaileagoa azaltzen dute amek, kontuan edukiz eurek dutela boterea 
eta jakintza. «La negociación conjunta de significados, en lugar de imposi-
ción de los propios o la falta de reconocimiento de los ajenos, sería básica 
en una sociedad que valorase la negociación» (Bengoechea, 2004: 103). 

ondorioak

–  Azken hamarkadetan, euskal literaturan adinean aurrera egindako per-
tsonaia protagonista sorta bat sortu da, denak ere 80 urte aldera arri-
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matuxeak, zahartzen ari den jendarte baten ispilua, historia beste modu 
batera kontatzeko aukera edota gaztetasunari aurrez aurre zahartzaroa 
jartzeko gogoa bihurturik leitmotiv. Baina, horren haritik, Urretabiz-
kaiaren Hiru Maria eleberriak ekarpen berri bat egin dio eduki aldetik 
euskal literaturari, memoria albo batera utzirik, zahartzaroa egitasmo 
bilakatu digu, hau da, zahartzaroan ere pentsa daitekeela eta egitasmo 
bihurtu, gazteen eskuetan edo erakundeen menean utzi gabe. Zahar-
tzaroa antolatzeaz dihardu, eta sendi formula berri bat proposatu digu: 
lagun zahar alargunduekin osatutako komunitate bat. Emakumeen ar-
teko konstelazio forma berri bat. Emakumeak, amak eta alargunak eta 
bizitzak bere joanean adiskide handi egiten dituenak.

–  Koaderno gorria laneko ama erakunde militarrean subjektu modura 
agertzen da, eta, aldi berean, bere amatasuna aldarrikatzen du. Argi 
dago zaintzaren pragmatikatik aldentzen dela, eta bere sinesmen poli-
tikoen aldeko apustua egiten duela amatasunaren pragmatika alde ba-
tera utzi gabe. Eta hor, jendarteak ez dio barkatzen, senarrak semeala-
bak bahitzen dizkio eta erakundeak amatasuna eta armak bateraezinak 
direla gogoratzen dio. Eta hausnarketa horretan topatuko dugu litera-
tur pertsonaia transgresore hau, hain kontrajarriak diren bi mundu 
ikuskera elkartzen: hegemonikoki gizonezkoena den armen mundua 
eta emakumezkoena den amatasuna uztartzen. Esan behar da eleberri 
bakarra dugula gai horrekin etorri zaiguna euskal literaturara, horrega-
tik da hain berritzailea eta transgresorea Koaderno gorria obrako ama, 
hau da, aipaturiko literatur pertsonaia transgresore hauek jendartean 
egun gertatzen ari denaren lekukotasuna dira; izan ere, amak gizonez-
koen munduan sartzen ari dira, neurri apal batean bada ere, eta gizo-
nezkoak, berriz, amatasunaren munduan murgiltzen ari dira, neurri 
apalagoan bada ere. Ama helduak, bakarrak, ezkontzaren erakundetik 
at dauden amak dira eta, halaber, ohiko rol eta ereduetatik urrunduz 
posizio bat definitzen ari dira.

–  Zergatik panpoxeko ama euskal literaturako lehen protagonista feme-
nino modernoa da, bera da kontalaria, berak erabiltzen du ikuspuntua 
eta pentsamenduen jarioa, stream consciousness teknikaren bidez. Para-
digma aktantzialean subjektu nagusia da, eta 70eko hamarkadan ema-
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kumezkoaren askapen mugimenduarekin lotuta zeuden hainbat gai 
ditu objektutzat: bikote harremanak, amatasuna, emakumezkoen gor-
putza, emakumezkoen ahotsa, antisorgailuak, egunerokotasunaren 
zama… Ezaugarri horietaz guztiez gain, abandonuaren trataera, amata-
sunaren denborak eta guraso bakarreko familiaren paradigma aurkez-
tea oso dira azpimarragarriak, eta zer esanik ez garai hartan emakume 
idazle batek idatziriko lana euskal kritikak goraipatu izana; izan ere, ez 
zen hori ohikoa tenore hartako kritika historiografikoan.

–  Euskal antropologo feministek (Díez, 1995, 2000; Imaz, 2007; Esteban 
2011) bere ikerketetan berretsi dute amatasunak aldatzen ari direla Eus-
kal Herrian. Egile beraren hiru eleberri eta ipuin bat aztertu ditugu. Eta 
esan genezake genero harremanak aldatzen eta birdefinitzen ari direla; 
izan ere, aldaketa horiek, jendartean ez ezik, literaturan, diskurtsoetan 
ere gertatzen ari dira. Ama bakarrak, helduak, lan munduan nahiz poli-
tikan dihardutenak aurkitu ditugu literatur testuetan, harreman berriak 
sorrarazi dituzten literatur pertsonaiak. Harreman berri horiek, hain jus-
tu ere, zedarritzen dituzte genero arteko harreman berriak. 
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