
Bi aldiz. Aurkezpena 

-Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Elkar Fundazioari, eta haren 
izenean Joxemari Sorsi, Fundazioak egindako lan guztiagatik eta niri beka hau 
emateagatik. Eskerrak baita ere nigan konfiantza jarri zuen epaimahaiari, eta 
eskerrak azkenik Elkar argitaletxeari eta Antxiñe Mendizabal editoreari. 

-“Bi aldiz…” aurkeztu behar dizuedanez, zer esan? Hasteko: zer da “Bi aldiz...” 
Nobela bat. Ez autobiografia, ez autofikzio, ez autolaguntza: nobela bat da hau, eta 
nobelatzat irakurtzea nahi nuke. 

-Zer kontatzen du “Bi aldiz”ek? Gai unibertsal bat, unibertsalik bada: Ama. 
Narratzaileak bere Amarekin duen harremana da gai nagusia, eta baita, zeharka, 
amatasunari buruzko gogoeta batzuk ere. Protagonistak ere bi dira: Narratzailea, 
gehienetan A inizialaz izendatzen dena, eta Ama bera. Bien arteko harremana eta 
dialektika da nobelaren motorra; hori lotuta dago egiturarekin eta baita nobelaren 
tonuarekin ere, baina bi alderdi horiek, egitura eta tonua, geroago komentatuko 
ditut. 

-Gai unibertsal bat, beraz, edozein irakurlek aise ulertu eta “bere” sentituko duena, 
edo senti dezakeena; baina gai unibertsal hori zirkunstantzia guztiz partikular 
batez jantzia dator, ikuspegi zehatz eta desberdin bat ematen diona kontakizunari: 
narratzaileak (alabak), gaixotasun mental bat dauka. 

-Orain dela gutxi poema-liburu bat kaleratu nuen, psikiatriko bateko egonaldi bat 
kontatzen duena. Hura gogoan hartuta, liburu honek ere autobiografikotik zer ote 
duen galdetu dezake baten batek. Ba, segun nondik begiratzen zaion, asko edo 
gutxi. Inportanteena ez da nire bizitzatik zer aprobetxatu dudan idazteko, idazle 
guztiok egiten dugun gauza, bestalde, baizik eta nola erabili dudan material hori, 
zelan eraiki dudan nobela. 

-Harkaitz Canok kontatu izan du bera tronpetista frustratua dela. Konparazioa 
barkatzen badidazue, ni pianista frustratu bat naiz, apurtxo bat jotzen duena hala 
ere, eta, zuen baimenaz, musika munduko erreferentziak erabiliko ditut nobelaren 
eraikuntza azaltzeko. 

-Piano eta orkestrarako kontzertuek hiru mugimendu izaten dituzte. Egituraren 
aldetik, nireak ere hiru parte nagusi ditu, azkenean epilogo txiki bat erantsi nion 
arren. Hiru parte horietatik, lehenengoan azaltzen dira gai eta motibo nagusi 
guztiak, baita pertsonaia inportante guztiak ere; eta gai, motibo eta pertsonaia 
horiek, sakonduz eta garatuz, hirugarren partean berragertzen dira. Aldaketa edo 
modulazio batekin, bestalde: lehen parte horretan, erreprotxe tonu bat dago, 
nabarmen, narratzaileak kontuak eskatuko balizkie bezala bere familiako kideei, 
bere gaixotasuna dela-eta: zuek hau egin zenidaten, zuen erruz gertatu zait hori eta 
bestea. Bigarren partean, erreprotxearen tonua ahaztu nahi da. Modu objektiboan 
ikusi nahi da gaixotasun horren nondik norakoa, eta horregatik kontatzen dira 
gaixoaren sintomak distantziaz, 3. pertsonan, hoztasunez. Nabarmena da tonu 
aldaketa, kontzertu bateko bigarren mugimendu geldoaren antzera. Eta azken 
partera iristen garenean, gaixotasun egoera horretatik irteten amak nola laguntzen 
dion kontatzen da (horregatik “bigarren erditzea”). Erreprotxe eta familiaren 



kontrako erresumin hori lausotuz doa, ezabatuz, “ulertu” egiten ditu Ak familiako 
kideak, eta ulertze horretatik dator onartzea, barkatzea, maitatzea. 

-Tonuaren aldetik, 1 eta 3. parteak daude alde batetik, eta 2. partea bestetik. 
Bigarren partean, lehen esan dizuedan bezala, distantziaren hoztasunetik 
kontatzen zaizkigu gauzak, narratzaile objektibo baten ikuspuntutik. 1. eta 3. 
parteetan lehen aipatu dugun ama-alaba jokoa dago, berezitasun batekin: 
narratzailea lehen pertsonatik mintzo da uneoro, baina bere amari 2. pertsonan 
hitz egiten dio batzuetan, hari zuzendutako gutun bat idazten ariko balitz bezala, 
eta 3. pertsonan beste batzuetan, hari buruz hitz egiten duen nobela bat balitz 
bezala. Konparazio musikalekin jarraituz, piano eta biolontxeloarentzako sonata 
bat imajinatu dezakezue: batzuetan biolontxeloa da instrumentu nagusia, eta beste 
batzuetan pianoak hartzen du lehentasuna. Hau dena abstraktu samarra izan 
daiteke, baina hobeto uler dezazuen, eta nobela nolakoa den erakusteko ere bai, 
kapitulu bat irakurriko dizuet. Liburuko 3. ataltxoa, 15-16 orrietan.  (Irakurri). 

Hor ikus dezakezue 3. pertsonan hasi, eta 1. pertsonara pasa naizela amaieran: 
inplikazio emozionalean gradazio bat erakusten da horrela, intentsitatearen 
gorakada bat. 

-Bestalde, irakurritako pasarte horretan konturatuko zineten nolakoa den estiloa: 
indartsua, beroa, aberatsa, hitzen doinuaz jolasten duena, esaldien erritmoa 
bilatzen duena, eta aldi berean irakurlea usainez, hotsez, sentsazioz bete. Edo hori 
lortu nahi nuke behintzat. 

-Gauza gehiago ere esan nitzake nobelaren teknikaz, baina zerbait esan nahi nuke 
edukiaz ere. Hau nire hirugarren nobela da; ez dakit trilogia bat osatzen duten, 
baina nik ziklo baten amaieratzat jotzen dut behintzat. Halaxe esaten dut amaiera 
aldera (Irakurri 168-169 orriak: “W doktoreak eta nire gurasoek...” hortik aurrera). 

-Halaxe amaitzen zen nobela, lehenengo bertsioan. Hori hitzez hitz hartuta, ezingo 
nuke besterik idatzi. Horregatik beharbada, edo beste gauza batzuk erantsi nahi 
nituelako, edo liburuaren muina ez delako idazketa bera, beste zerbait baizik, 
horregatik guztiagatik erantsi nituen azken ataltxo labur batzuk, berriz ere amari, 
familiari eta amatasunari egiten diotenak erreferentzia. 

-Liburu hau, moduren batean laburtu beharko banu, neure amarentzako maitasun-
mezu edo kanta edo gutun bat dela esango nuke. Baita familiari buruzko nobela 
bat, eta neure buruari buruzkoa ere. Amari idazten diot batez ere, berak lagundu 
zidalako neure depresioaldi gogor, sakon eta luze batetik irteten. Hortik titulua 
ere: “bi aldiz erditu zinen nitaz”, bigarren hori ere erditze bat bezain mingarria 
izan zelako amarentzat, eta alabarentzat.  

-Amaz oro har, eta familia osoaz ere, neurri batean, idealizaziotik hitz egiten da 
nobela honetan. Ulertu, barkatu eta maitatu beharra sentitzen nuen une batean 
dago idatzita eleberria. Idazleok, sarritan, beharrizan batetik idazten dugu. Baina, 
idazlana amaituta, argitaratu aurretik ere, zarratu egiten dugu orrialde hori, 
gainditu egiten dugu lehengo egoera animikoa, eta beste fase batera igarotzen 
gara. Antzeko zerbait gertatzen zait niri ere. Hauxe idatzi nuen hauxe idatzi behar 
nuelako, baina orain idatziko banu ez nuke berdin egingo. Oraindik ere 
gaixotasunaren atzaparretatik idatzi nuen nobela osoa, eta gaur egun, zorionez, 



beste talaia batetik ikusten ditut gauzak. Hortik datoz nobelako azken hitzak: “Ama 
izan nahi nuen nik: zeure lako ama bat. Baina uste dut iritsi zaidala garaia neuk 
neure burua erditzekoa”. 

-Horrenbestez, bere errautsetatik berpizten den Fenix hegazti baten antzera, 
liburu hau ere neure buruaz erditzeko ahalegin bat izan da, eta horregatik 
eskaintza: “Zuoi, zeuen buruaz erditu zaretenoi”. 

-Zeren, eta hauxe izango da nire azken oharra: liburu bat aurkezten dugu gaur, 
testu bat, narrazio bat. Liburuan kontatzen diren gauzek nirekin, Alaine 
Agirrerekin duten zerikusia, kazetarien galderetako gaia izaten da askotan, baina 
benetan ez da inportantea, anekdota huts bat da. Ni desagertuko banintz ere, 
liburua anonimoki argitaratuko balitz ere, testuak bizirik iraungo luke, eta 
irakurlearen eskuetara iristen denean hartzen du benetan zentzua eta bizia, eta 
irakurle horrek ez dio erreparatuko idazlearen bizitzari, baizik eta bere buruari, 
eta liburuko gaiek eta istorioek berataz, irakurleaz, zer esaten duten, zer esaten 
dioten, horixe da benetan inportantea. Aurreko liburuan (X hil da) nire poetika 
definitzeko esan nuen bezala, “Nitaz idaztea da zutaz idazteko nire modua”. 

 


