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Abstract 

The purpose of this communication is to analyze the relation between the topic of texts 

and the subjects chosen to embody them by the Basque writer Harkaitz Cano. In the 

aforementioned statement I thoroughly identify the different move cycles of his literary 

recreation by having into consideration an essential stage: a transition from a fantastic 

writing into realism. To conclude, the single most striking observation to emerge from 

the analysis might be the correlation about the relation between transitions into topics 

and a new relationship with readers searched by the writer. 

1. Sarrera 

Harkaitz Cano (Lasarte-Oria, 1975). Lasarten jaioa, gazterik Donostiara lekualdatu zen 

eta bertan bizi izan da harrez geroztik. 

Zuzenbide ikasketak egin zituen baina idazle eta itzultzailea da. Literaturan ez ezik, 

telebista eta irratiko gidoilari gisa ere lan egin du, hainbat egunkaritan kolaboratzeaz 

gain. Oso gazterik hasi zen Cano lanak publikatzen: lehen obra idatzia, Kea 

behelainopean bezala (1994) poesia-bilduma, 19 urte zituela argitaratu zuen, aldi 

berean, 1993an, Susa aldizkarian ezagutzera emandako idazle gazte belaunaldi batez 

osatutako Lubaki Bandaren partaide izan zen eta ordutik idazle izateko bidea hasi zuen. 

Institutu garaian lehiaketetan saritua izatearekin batera sona bereganatzen hasi zen: 

1992, 1993 urteetan Donostiako Koldo Mitxelena sariak, 1992an poesiako “Imajina 

ezazu Euskadi”, 1993an Donostia Hiria Saria eta 1998an Ignacio Aldekoa. 1991 eta 

1993ko aldi horretan, bereziki esanguratsua izango den beste sari bat ere jaso zuen: 

Urruzuno saria. 



Lehen lana publikatu ostean, hainbat generoz osaturiko bilduma batzuk kaleratu zituen; 

adibidez, Pauloven txakurrak (lehenengoz 1994an argitaratua) eta Radiobiografiak 

(1995). Haien ondoren kaleratu zuen lehen eleberria izan zuena: Beluna jazz (1996). 

Geroago, beste hiru eleberri ere publikatu ditu Canok; Pasaia blues 1999an, Belarraren 

ahoa 2004. urtean, Twist: izaki intermitenteak 2012an eta Fakirraren ahotsa 2018an. 

Azken bi horiekin Euskadi Literatura Saria eskuratu zuen eta Espainiako Kritikaren 

Saria ere bai bigarrenarekin. Poesia gehiago ere argitaratu zuen, Norbait dabil sute 

eskaileran (2001), Dardaren interpretazioa (2003) eta Malgu da gaua (2014). Poesia 

liburuez eta eleberriez gain, aipatzekoak dira haren ipuingintzaren gailurtzat jotzen 

diren bi liburu; Telefono kaiolatua (1997) eta Neguko zirkua (2005), nahiz Bizkarrean 

tatuaturiko mapak (1998), Hipotesiak gordinkeriaz (2007) edota Beti oporretan (2015).  

Bestalde, genero bakanagoak ere landu ditu: Piztia otzanak (2008) nobela grafikoa, 

Piano gainean gosaltzen (2000) kronika eta Zinea eta literatura. Begiaren ajeak (2008) 

nahiz Txalorik ez, arren (2014) saiakerak. Tarteka, gainera, haur eta gazte literaturan ere 

saiatzen da: Sorgin moderno bat / A modern witch (2002), Itsasoa etxe barruan (2003), 

Omar dendaria (2005), Lasterren logika (2006).  

Azkenik, aipagarria da diziplina ezberdinen arteko nahasketarako bere joeraren erakusle 

direla, hainbat artista plastiko, musikari eta dantzarirekin elkarlanean burututako 

egitasmoak.  

Nederlanderaz, galegoz, grezieraz, ingelesez, gaztelaniaz, errusieraz, alemanez eta 

italieraz irakur daitezke bere liburuak.  

2. Marko teorikoa 

Azterketa honetan planteatzen da, idazleak gauzatutako garapen estetikoa eremu 

literarioan bilatu nahi duen autoritate markari loturik uler daitekeela. Izan ere, esparru 

literarioan Lubaki Bandako beste kideengandik banatu eta independenteki agertu zen 

unean bertan, narrazioaren marko orokorra eraikitzen hasi zen idazlea, zeina etiketazio 

estetikoaren bidez lortuko baitzuen. (ikus. Amossy eta Maingueneau, 2009)1.  

																																																													
1 Ma notion de scénographie auctoriale fonctionne d’abord pour l’essentiel au plan des représentations, au 
plan de l’écrivain imaginaire. La scénographie telle que je la définis n’est pas d’abord affaire de discours, 
de mise en texte, d’adoption d’un dispositif d’énonciation, de choix générique, stylistique, etc. Elle 
fonctionne d’abord au plan des postures adoptées, des images de soi proposées et de la prise de rôle […]. 
Le genre, donc, doit être pris en considération, non pas seulement en tant que tel, mais aussi pour les 



Autore-eszenografiaren inguruko nire nozioak, hasiera batean, irudikapenen 

planoaren oinarrian funtzionatzen du, idazle imaginarioaren planoan. Eszenografia, 

nik definitzen dudan bezala, hasteko ez da diskurtso, aukera generiko, estilistiko, 

eszenaratze, enuntziazio-bide bat hartzearen kontua, etab. Hark funtzionatzen du, 

hasteko, hartutako jarreren planoan, bere buruaz proposatutako irudien planoan, eta 

hautatutako rolaren planoan… Generoa, beraz, kontuan izan behar da, genero gisa 

baino, ahalbidetzen dituen inbertsioengatik. Generoa, diskurtso mota, ahotsa 

jartzeko modua, ethos-a baino lehen, balio literarioen multzoaren barruan 

desiratutako zerbait da. Hortik, klasikoen generoen hierarkia ezaguna, 

erromantizismoak eraitsi behar zuena. Baina hori, benetan, hierarkia are 

premiatsuagoak berrezarriz. 

Enuntziazio-molde hori testuaren baitan eraikitzeko bidean autoreak baliatutako joera 

literarioek; lehenik, idazletzaren eredua markatzen dute eta ondoren, Cano ethos 

literarioa eraikitzen laguntzen dute. 

3. Estiloaren bila  

Hemen idazlearen lehen aldian izandako estetika mugimenduak aztertuko dira, esparru 

literarioan sartzeko estrategia gisa enuntziatutako diskurtso publikoa eta behin barruan, 

bertan mantentzeko baliatutako estrategia arrazoibidea testu literarioaren bidez nola 

proiektatzen diren publikoarengan. Horretarako, honako lanok aztertuko dira: 

• Kea behelainopean bezala (1994): idazleak argitaratutako lehen lana. Ibilbide 

osoan zehar lagun izango duen eta aldizkari literario baten bidez ezagutarazteko 

aukera emango dion Susa argitaletxean. Poema-bilduma honetan, euskal 

literaturari egindako errepasoaren bidez hasiko da Cano estilo propioa sortzen.  

 

• Beluna jazz (1996): atzera ere Susan argitaratutako lehen narratiba lan luzea. 

Ondoren etorriko den Pasaia bluesen kidea. Bi obra horietan giro marjinaletan 

eta indarkeria egoeretan kokatutako kontakizunak argitaratuko ditu.  

• Telefono kaiolatua (1997): Alberdania argitaletxearekin elkarlanean ateratako 

lehen lana izango da ipuin-bilduma hau. Idazlearen idazketan estiloaren bira 

																																																																																																																																																																																			
investissements qu’il permet. Le genre, avant d’être un mode de discours, une manière de poser la voix, 
un ethos, est chose cotée à la bourse des valeurs littéraires. De là, la célèbre hiérarchie des genres des 
classiques, édifice que le romantisme est censé mettre à bas. Mais cela en réintroduisant en fait des 
hiérarchies encore plus impérieuses. 



antzeman daiteke, AEBetako errealismo zikinaren estetika nabari dute zenbait 

ipuinek.  

• Bizkarrean tatuaturiko mapak (1998): Elkar argitaletxean argitara emandako 

ipuin-bilduma. Jadanik Euskadi Irratiko Goizean Behin saioan irakurritako 

zenbait ipuin nahiz beste hainbat kontakizun bilduko ditu idazleak bertan.  

3.1. Esparruan sartzea 

Sarreran nabarmendu den 1991 eta 1993ko aldi horretan, bereziki esanguratsua izango 

den sari bat jasoko du: Urruzuno saria. 

Zehazki, 16 urterekin jasoko zuen bere lehen sari literarioa, eskola-umeentzako 

Urruzuno saria. 1991ko sariaren segidan etorri ziren 92koa eta 93koa ere, sarituek eurek 

dioten bezala, idazlea prestatzen hasia bazen, ordutik berretsia izango zen. 

1985ean abiatu zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak. Bigarren Hezkuntzako 

ikasleen artean euskara eta literatura sustatzeko helburuarekin. Ordudanik, 600 gazte 

inguru izan dira sarituak. Lan irabazleak biltzen dituen liburua argitaratua ikusteaz gain, 

oroigarriarekin eta diru-sariarekin batera, hamar eguneko bidaian parte hartzeko aukera 

ere izan dute saridunek urte askoan. Aitzitik, krisi ekonomikoaren eta aurrekontuen 

murrizketaren ondorioz 2009an Urruzuno lehiaketarik ez antolatzea erabaki zuela 

jakinarazi zuen urte hartan Eusko Jaurlaritzak, Patxi Lopezen lehendakaritzapean. 

Azkenerako, ordea, beste modu batera aurkeztu zuten lehiaketa, Europarako bidaia 

kendu eta sarituen artean idazleekin literatur tailerrak egiteko zenbait eguneko egonaldia 

sartuta. 

Honi guztiari erreparatuz, argi ikusten dugu etorkizuneko sortzaileen arteko sareak 

harilkatzeko balio izan duela lehiaketak. Agian kasurik esanguratsuena 91n-92an 

sarituak izan zirenetariko batzuek osatzen dute, 94an Lubaki Bandan bilduko baitziren. 

Cano bera, barne. Lasartearrak, lan sarituak biltzen zituen libururako egindako 

hitzaurrean, honakoa idatzi zuen 2012an: “Geure nerabezaroko gertaera garrantzitsu 

bezala oroitzen dugu, behin urruzunotar izan ginenok. Boutadea barkatzen badidazue, 

atzera begiratuta, Urruzuno sariketa garrantzitsuagoa izan zen niretzat Euskadi Saria 

baino” (Berasaluze, 2016: 78). Partaidearen hitzei begiratuz, badirudi Lubaki Banda 

sare modura sortu zela, idazleen sustapenerako tresna baliagarriaren ideian edo. 



Sareen aipu hau bereziki esanguratsua zaigu Canoren ibilbidearen eraikuntzari heltzeko. 

Izan ere, Gisèle Sapirok Bourdieu después de Bourdieu saioan dioen bezala, “el mundo 

literario está estructurado en microcírculos (alrededor de una revista, por ejemplo) y en 

redes de relaciones informales que, como en las afinidades electivas, adquieren a 

menudo una forma personalizada” (Sapiro, 2014: 124).  

Horrela, Lubaki Bandak Susa aldizkarian hiru zenbaki argitaratuko ditu, zeintzuetan 

80ko hamarkadako euskal idazleen belaunaldiaren itzala nabarituko den: Pott 

Bandarekiko erresonantzia, aldizkariak argitaratzea, erreferente literarioetan bat etortzea 

(XX. mendeko abangoardia europarra, itzulpegintzaren balio literarioa, manifestuen 

argitarapena)... 

3.2. Bakarkako ibilbidea 

Era berean, Bandarekiko joerari jarraituz, bakarkako lehen lan poetikoetan ere Cano 

abangoardietako literaturari atxikiko zitzaion. Bizkarrean tatuaturiko mapak 

kontakizunen bilduman fantasiarako joera errepikatzen zela ikus dezakegu, agian 

aurreko euskal ipuingileen belaunaldiko errealismo magikoaren omenaldi gisa; denbora 

planoen haustura, elementu fantastikoei keinuak eta abar agertzen ziren. Are, 

argitaratutako lehen poema-liburuan, Kea behelainopean bezala, idazlea 80ko 

hamarkadako euskal giro literarioko belaunaldiaren oinordekotzat ageri zen, 

erreferentziak eta joera literarioak mailegatuz: Rimbaud, Artaud, eta abar. Horrela, 

laneko poemetan azken hamarkadetako euskal literaturari errepasoa eginez, 80ko 

hamarkadako idazleen lekukoa aldarrikatuko du; metaforak eta mugimenduak omenduz, 

edukiak bildu eta ernalkuntzarako irudien moduan berrinterpretatuz: “Kaio baten jaiotza 

erratua”, “Iratzargailua”. 

Gari Berasaluze, idazle eta kritikariak liburuari egindako iruzkinak ere 

oinordekotzarako zehaztapena erakusten du (Berasaluze, 1994) Atxagaren Etiopia 

(1978) poema-liburuko lerroak parafraseatuz: 

poetak esan nahi ez dituenak besteok esan beharko ditugu. 

Garai haietan usoen plusbalia zuen izenburua hiriaren kale eta abenidetan arazotzat 
zabaldu zuten pankartek, eta “poeta izateko ez da nahiko poemak idaztea. 

Estiloaren aldaketa progresibo bat antzeman lekioke idazleari lehen poema bildumaren 

ondoren etorriko diren lanetan. Horrela, Telefono kaiolatuan tartekatuak ikus ditzakegu 



Ameriketako Estatu Batuetako estilo literarioaren zenbait ezaugarri; minimalismoa, 

narrazio laburretarako joera, eta abar.  

Puntu honetara iritsita, artista bohemioaren kontzeptua ekarriko dugu hemendik 

aurrerako azalpenarekin jarraitzeko. Izan ere, hurrengo bi lan horietan surrealismoaren 

eta errealismo zikinaren nahastea ageri zaizkigu (Carver baina Maiakovski, García 

Lorca baina Bukowski…). Uste dugu diogun hori lasartearraren literatura osora 

estrapolatu daitekeela; idazketan zehar, ibilbide metaforiko baten eran eraikitzen duela 

idazketa-iruditegia, abangoardietatik errealismo zikinerako bidean. Lehen lanetan, (Kea 

behelainopean bezala, Bizkarrean tatuaturiko mapak, Paulov-en txakurrak, Beluna 

jazz) XX. mende hasierako abangoardietan eta bertako idazleen jarraian lerrokatzeko 

joera erakusten du. Gehienbat, irudiak eraikitzeko collagaren teknika darabil maiz 

(Cano, 1994: 43): 

findus zoriona deskonjelatu besterik ez 

bi minutu eta berrogei segundutan 

gauza bati asko hurbiltzen zaion hura da 

gauza horretatik urrutien dagoena 

nork deslotu dizkio demokraziari zapatak 

batzuetan ahaztu egiten ditut ganbarako lorontzietan 

hazten zaizkidan liliak 

entzun 

batzuetan ahaztu egiten ditut 

Beluna jazzeko ingurune onirikoa, zenbaitetan zinema beltzaren giro sublimea 

gogorarazten duena, ere nabarmentzen da (Cano, 1996: 140): 

Oraingoan, ordea, mediku esperimentatu eta ohituak burua ireki duenean, ez du 
inolaz ere azalore gorririk topatu. 

Buru barruan erabat ezohikoa zaion ikusmira topatu du kirofanoko sabaian 
alderantziz zintzilikaturiko entsaladera metaleztatu haren argipean. Espejismo bat 
zela uste izan du hasieran, baina bere inguruko erizain eta laguntzaile harrituek 
ikusten zuenaren egiazkotasuna baieztatu diote: paisaia bat ikusten da buru barruan.  

Estiloaren aldaketa progresiboa izan ohi da eta ez bat-batekoa. Horrela, Telefono 

kaiolatuan jada tartekatuak ikus ditzakegu errealismo zikinaren zenbait ezaugarri (Cano 



1997, 94): “Kafearekin batera Nolotil pastila bat irentsi nuen. Egundoko burukomina 

neukan. Biharamuna esatea ezer ez esatea zen. Bezperako katua Bengalako tigre 

bilakatua zen nire buru barruan”. 

Giro trauskilarenak (Cano, 1997: 79): 

Teilatu apurtua uralita berdezko xaflaz zegoen partxeatua, eta karabana narratsaren 
konpartimentu nagusia lurrean alderik alde jarritako koltxoi handi batek betetzen 
zuen, halako eran non gela barruan ibiltzea oztopatzen baitzuen. Koltxoiaren ertzean 
eserita zegoen Sol zigarro bat erretzen. Ohantze izateaz gain, bulego ere bazen, 
askotariko funtzioak betetzen zituena itxuraz; ertzak nikotinaz eta kafe zipriztinez 
zikinduta baitzituen koltxoi hark, eta bertan pilatzen ziren era guztietako faktura 
zimurtu, laranja koloreko garagardo-lata huts eta Sopinstant potoak. 

Zinema beltzaren irudiak datozkigu gogora halabeharrez (Cano, 1997: 92): 

Iluna. Mostradore bat. Whisky edalontziaren lehen planoa. Norbaitek edan egin du 
whiskya, eta izotz koxkorrak bakarrik geratzen dira basoan. Izotz koxkorrak 
mostradorera irauli dituzte. Izotz koxkorren plano oso hurbilekoa. Poxpolo piztu bat 
uzten dute izotz koxkorren artera erortzen. Filmaren izena, beltzaren gainean (letra 
etzanak autorearenak dira). 

Pasarte horiek eta ipuinen artean txertatutako erreferentziek (Carverren “Azken bolada 

honetan” poemaren itzulpena) zuzenean giro amerikar bazterrekora garamatzate, kontra-

amets amerikarra irudikatzen duten “suburbioen” bazterretako karabana-auzo 

marjinaletara. 

4. Ondorioak  

Egilearen lehen garaietako lanen estetikak aztertzetik ondorioztatzen dugu idazleak 

ibilbide osoan zehar bereizgarri literarioa bilatuko duela eta izaera hori lortzea maniobra 

testual bat ere bilakatuko dela ibilbidearen lehen faseetan. Izan ere, narrazioaren marko 

orokorra XX. mendeko bigarren erdialdeko giro artistiko nagusian kokatu arren, pasa 

den mendeko lehen erdialdeko arte joeren idatz-formulak ere agertzen dira, zeinak 

euskal esparru literarioan nagusi diren idazle belaunaldiko joera literarioarekin 

identifikatu daitezkeen. Beraz, hemengo proposamena da Cano, bere burua eta 

gainerako bandakideena erreferentzia zehatz eta zuzenez belaunaldi baten 

oinordekotzan kokatu ondoren, harengandik askatzen hasteko estrategia narratiboa 

estilo aldaketa izan daitekeela, lehen nobelak eta ipuin-liburuak gorpuztua, inspirazio-

iturri berrien peskizan, berezko kontaketa-moldea eraikitzen hasiz. 



Ahots-poetikoa eraikitzearen bitartez, idazleak profil publikoa eraikiko du horrela, 

zentzu zabalagoa gehituz norbere proiekzioari: 

Idazleak […] ez ditu soilik nola idatzi, nola inposatu norberaren ahotsa, edo zein 
genero hautatu, bezalako galderak erantzuten, baita gainerako guztiak biltzen dituen 
galdera zabalagoa ere: nor izan eskenatoki literarioan kokaleku bat hartzen duen 
idazle gisa, eta nor izan gizaki gisa (Díaz in Zapata, 2011: 46). 
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