
                                                              

                
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EIBZren (Egilea: Marijose Olaziregi) lan hau CC BY-SA 4.0  lizentzia baten mende dago. 

                                                                                0 

Egilea: Mari Jose Olaziregi 
EIBZ      2018 

 
Sargazo itsaso zabala 
nobela lantzeko proposamen didaktikoa 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu


                                                              

                
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EIBZren (Egilea: Marijose Olaziregi) lan hau CC BY-SA 4.0  lizentzia baten mende dago. 

                                                                                1 

Liburuaren fitxa 

 

Laburpena 
 

 

Zergatik irakurri liburua 
 

Jamaikan gaude. Mila zortziehun eta berrogeita gutxigarren urtea da. Etxalde-jabe baten alaba gaztea mutil ingeles etorri berri 

batekin ezkontzen da, familiaren ondasunak gal ez daitezen. Dena biribila: sortu da maitasuna, eta badator zoriona. Baina neskak 

sekretu bat dauka, bere haurtzaroaz eta amaz. Poliki-poliki, sekretu hori ezkontideen arteko harreman perfektua higatzen hasten 

da, eta, agian, berriz hasiko da neskaren amaren istorioa… alabarengan. 

Mundu anglosaxoian Antillei Mendebaldeko India esaten zaie, Karibe Berria ere bai. Hortxe kokatu zuen Jean Rhys 

idazleak Sargazo itsaso zabala (Wide Sargasso Sea, 1966) gozagarri, ahots anitzeko eta konexio aniztun hau. 

Sarritan jazo ohi den bezala, kritikagintzak paralelismo ugari egin izan ditu Jean Rhys idazlearen eta Bertha (edo 

Antoinette) protagonistaren artean: biak karibekoak (Dominikakoa lehena eta Jamaikakoa bigarrena), biak kreolak (europar 

jatorrikoa baina Antilletan jaiotako jendea), biak emakumezkoak, gizonen itzalpekoak eta arazo pertsonalez josiak 

(alkoholismoa dela, erotasuna dela…), biak desplazatuak (Karibetik Europara). Ederto batean datorkio hori guztia biografia 

literarioari, nik uste, baina Jean Rhys (jaiotzez, Ella Gwendolyn Rees Williams, eta aitortu behar da hor ere beste lotura-

puntua dagoela protagonistarekin, berorren izenak aldaketak baititu eleberrian zehar) Bertha protagonista baino hagitzez 

europarragoa, askeagoa eta jantziagoa izan zela, ez baitzuten alferrik hamazazpi urterekin Ingalaterrara eraman, hezkuntza 

jasoa eman, bitan dibortziatu eta hirutan ezkondu, hainbat liburu idatzi… 

Liburu hau prekuela bat da, Charlotte Bronteren Jane Eyre eleberri dezimononiko ezagunean ageri den pertsonaia 

batean oinarritua (Bertha Mason, Edward Rochesterren emazte eroa, kreola bera). Jean Rhysek oso jolas posmodernoa 

burutu zuen, bazter-pertsonaia literario jakin bati bizitza eta ahots berria eman, gorputza eta arima, eta hartara berrasmatu. 

Jokaldia ondo baino hobeto atera zitzaion: emakume eroaren ume-ahotsa, gazte-ahotsa eta heldu-ahotsa entzungo ditugu, 

haren sentipen lazgarrien jatorria ezagutuko dugu, haren bakardadearen jatorria… 

Eleberria gozo dago kontatua, modu intimoan, eta sentipenezko azalpenekin batera jende kreolaren drama 

ezagutuko dugu: pribilegioak galtzea, beltzek begirunerik ez izatea (esklabutza abolitu ostean), Europatik etorririko 

kolono berriek sasizuritzat edo erdibeltzatzat jotzea, gainbehera soziala eta kulturala nozitzea… 

Gai gehiago ere nahasten dira (emakumeen arteko elkartasun eza, gizonekiko menpekotasuna, emakumeen 

azpiratzea, transformazioa, izen-aldaketa, izaera-aldaketa, bazterkeria, emakume beltzen indarra…), eta horretan da 

nire iritziz eleberriaren balio handiena, hots, zeharkako tematika trinkoan; trinkotasuna baitario kontakizunari, gozo 

erretrataturiko mundua pintatzen badu ere.  

Prekueloak eta trinkotasuna, Josu Lartategi, Deia, 2007-03-30 

 

Izenburua: Sargazo itsaso zabala 
Idazlea: Jean Rhys  
Argitalpen data: 1996 
Itzultzailea: Txomin Arratibel 
Argitaletxea: Alberdania, 2005 
Orrialde kopurua: 188 
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Irakurri aurretik 

1. Testuingurua 
 

1.1. Irakurketa ideologikoa zilegi da, ikuspuntu postkolonialetik. 
 

1.2. Genero, arraza eta kultura jazarpenaz dihardu. Subalternoari hitza emateko 
ahalegina, literatur lan kanoniko batean, Jane Eyre (1847), Charlotte Brönterena (1816-
1855)(https://eu.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Bront%C3%AB) 
 
1.3. Zenbait gai: Ezkontza dominazio instituzio bezala, eromena babesleku bezala, amaiera irekia-

biktimizazio perpetuoaren saihespena. 
 

1.4. Jean Rhys (1890-1979):  
Royal Society of Literature Award eta W. H. Smith Award sariak jaso zituen eleberri honengatik, 

baina berak esan zuen bezala, sariok beranduegi iritsi ziren. Ordurako bazituen argitara emanak, The 
Left Bank (1927), Quartet (1928), After Leaving Mr. Makcenzie (1930) edo Good Morning Midnight (1939), 
arrakasta handiegia izan gabekoak. Hori gutxi balitz, WSS argitara eman zuenean, egilea aspaldian hilda 
zegoela uste izan zuten kritikariek, H. Carrek dioen bezala (1996:1): “Like Sylvia Plath, Jean Rhys has 
suffered from having her life and work read against one another, fused into a myth of feminine distress”. 
Horrretaz gain, aipagarria da bere obraz egin diren irakurketa autobiografiko edo patologikoen 
ugaritasuna. Halaxe dio Kegan Gardinerrek:“When a writer like Joyce or Eliot writes about an alienated 
man estranged from himself [such a figure] is read as a portrait of the diminished possibilities of human 
existence in modern society. When Rhys writes about an alienated woman estranged from herself, critics 
applaud her perceptive but narrow depiction of female experience and tend to narrow her vision even 
further by labelling it both pathological and autobiographical”. (cit. H. Carr: 1996, 3). 
 
1.5.  Itzultzaileak hitzaurrean dioen moduan, “eleberri aparta bat-batean agertu zen, ezerezetik bezala. 
Baina (…) idazleak aspalditik izan zuen kreolen (europar jatorriko baina Antilletan jaiotako jendearen) 
esperientzia kontatzeko gogoa, bera ere kreola baitzen sortzez (mediku gales bat zuen aita, eta zuri kreola, 
ama). Rhysen iritzian, Antilletan uste oker eta gezur ugari zebilen kreol jendeaz, bai uharteetako beltzen 
artean, bai europar heldu berri eta aberatsagoen artean ere, zeinak esklabotza debekatu zenean heldu 
baitziren, giro ekonomiko onak erakarririk, eta berehala jarri baitziren nagusi, kreolak bigarren mailara 
baztertuta. Halere, emakumezko oinordeko kreolen patu negargarriak zeukan bereziki kezkaturik gure 
idazlea. Zoritxarreko ikusten zituen emakume haiek. Alde batetik, aurreko etxalde-jabe esklabotzatik 
aberastuen alabak ziren, ez baitzen etorkirik onena Antilletako historiako une hartan, eta, bestetik, 
kolonietara agudo aberasteko asmoz joandako senar ingelesen biktima.” 
 
1.6. Ikus euskarazko itzulpenari egindako Kritikak: 
http://kritikak.armiarma.eus/?page_id=4003&non=oro&tes=sargazo 

 
1.7.  Jean Rhys-i buruzko webgune on bat: 
http://www.eng.fju.edu.tw/worldlit/caribbean/rhys.htm 
 
1.8. Bi filme eragin ditu gutxienez, 1993koa eta 2006an BBCk egindakoa. Biak ala biak daude youtuben 
osorik; horretaz gain, opera, telesailak… Ikus https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_Sargasso_Sea 
 
1.9. Horretaz gain, izugarri oparoa da eleberriaz dagoen informazioa youtuben, bereziki, ingelesez. 
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2. Eleberriaren ezaugarri batzuk (Wikipediatik): 
https://eu.wikipedia.org/wiki/Sargazo_itsaso_zabala 

2.1.Istorioa:  
Rochester andrea —Antoinette (Bertha) Cosway (Mason)— emakume kreole zuriaren bizitzako 

lehen urteak kontatzen ditu eleberriak, bere Karibeko haurtzarotik ezkondu eta gero Ingalaterrara 
eramaten duten arte. Bera gizarte-patriarkal batean harrapatuta dago, non ez europar zuriek ez 
karibetar beltzek ez zuten euretartzat hartzen. Jean Rhysek Charlotte Brontëren teilatupeko emakume 
zoroaren bizitza berrasmatzen du. Kolonia-garai osteko eleberri asko bezala, eleberri hau arraza-
desberdintasunaz, lekualdatzeaz eta asimilazioaz aritzen da. Liburua Britainiar Inperioko esklabotza 
deuseztatzearen ondoren (1834an gertatutakoa) hasten da eta hiru zatitan dago banatuta. Lehenengo 
zatian, Antoinette protagonistak Jamaikako Coulibrin iragandako haurtzaroa eta gaztaroa azaltzen ditu, 
baita amaren buru-ezegonkortasuna eta adimen urriko nebaren heriotza tragikoa ere. Bigarren zatian, 
Dominikako Granboisen kokatuta dago istorioa eta senarraren —izenik gabe, eleberri honetan; 
Rochester jauna, Jane Eyren—ikuspuntutik azaltzen zaigu. Antoinetteren gainbeheraren eragile nagusia 
elkarrenganako susmoa da, Antoinetteren neba-orde batek puztuta. Bien arteko egoera larritu egiten da 
Christophine neskame zaharrak duen senarrarenganako mesfidantzagatik. Gainera, senarrak izena 
aldatzen dio Antoinetteri, Bertha deitzen hasten delako. Hirugarren zatia, Antoinetteren (Bertha, orain) 
ikuspuntutik adierazita dago. Ingalaterran daude, senarraren familiaren etxe handian. Antoinette 
giltzapetuta bizi da logela batean, neskame batek zainduta. batean, neskame batek zainduta. 
 
2.2. Sargazo itsaso zabala eta Jane Eyre: 

Bi eleberrien arteko ezberdintasunik nagusiena hau da: Rochester jaunaren lehen emazte Bertha 
Mason (“teilatupeko zoroa”) Antoinette Cosway emakume zaurgarri bihurtzen duela Jean Rhysek. 
Antoinette itxaropenak, beldurrak eta nahiak dituen emakumea da orain. Jane Eyreren eta Antoinetteren 
pertsonaiak oso antzekoak dira: biak gazte burujabe, bizi eta irudimentsuak dira, haurtzaro gogorra izan 
dute, eskola erlijiotsuetan hezi dituzte, goi klaseak erdeinatu ditu, eta biak ezkontzen dira Rochester 
jaunarekin. Alabaina, Antoinette hezigaitzagoa eta buruezegonkorragoa da, bizipen gogorragoak izan 
dituelako. 
 
2.3. Pertsonaiak: 

 Antoinette (Bertha) Cosway (Mason): protagonista. 
 Antoinette Cosway ama: Antoinetteren ama; hura ere erotzen da. 
 senarra: gazte ingelesa, ez du izenik eleberrian; Bertha deitzen dio 

Antoinetteri. 
 Pierre: Antoinetteren neba, adimen urrikoa; etxea erre zutela eta, hil egin 

zen. 
 izeba Cora: amaren ahizpa; Antoinette ondoen tratatzen duena. 
 Christophine: neskame zaharra; Antoinetteren euskarria. 
 Cosway jauna: Antoinetteren aita, esklabo-jabe krudela. 
 Mason jauna: Antoinetteren aitaordea, amaren bigarren senarra. 
 Richard Mason: Antoinetteren neba-ordea; senarrarekin hitzartu zuen 

arreba-ordearen ezkontza. 
 Daniel Cosway: Antoinetteren neba-orde sasikoa; berak azaldu zizkion 

senarrari Coswaytarren trapu zikin guztiak. 
 Grace Pool : Ingalaterran Antoinette zaintzen duen emakumea, 

giltzapetuta dagoenean. 
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Pasarteak irakurri 

Eleberria hiru ataletan dago banatuta, atal bakoitzetik pasarte hauek hartu ditugu: 1 
atala (13-15 or.), 2. Atala (72-73 or.), 3. Atala (186-188 or.). Hurrengo orrialdeetan 
aurkituko dituzue. 

 

Jean Rhys, kapela duena, lagun batekin 

Egilea:G88keeper 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jean_Rhys_(left,_in_hat)_with_Mollie_Stoner,_Velthams,_1970s_B.j 

 

 

Iturria: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sargasso.png 

 

1. PASARTEA 
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Elkartu egin behar omen da estualdietan, eta horixe egin zuten zuriek. Baina gu ez ginen haietakoak. Jamaikako 
andreek sekula ez zuten onartu gure ama, “zeren hura oso bere modukoa, oso bere modukoa”, Chirstopninek 
zionenez. 

Ama gure aitaren bigarren emaztea zen, gazteegia harentzat, andre haien iritziz, eta, are okerrago, Martinikan 
sortua. Galdetu nionean ea zergatik etortzen zen hain jende gutxi gu ikustera, amak erantzun zidan Spanish Town 
eta Coulibri Estate gure bizilekuaren arteko bidea oso txarra zela, eta bideak berritzea, jadanik iraganeko gauza. 
( Nire aita, bisitariak, zaldiak, ohean seguru sentitzea… oro ziren iraganekoak). 

Beste egun batean, ari zen esaten Luttrell jaunari, gure auzo eta bere adiskide bakarrari: 
-- Bai horixe, haiek ere badute zoritxarrik franko: Askapen Legea onartu zenean ingelesek agindu zieten 

ordainaren zain daude oraindik. Luzaroan egon beharko dute batzuek. 
Nola bururatuko zitzaion, bada, Luttrell jauna izango zela zain egoten aspertzen lehena? Arratsalde lasai batean, 

hura, eman tiro bat bere zakurrari, joan igeri itsasoan barrura, eta betiko ezkutatu zen. Ez zen etorri inongo 
agenterik Ingalaterratik Nerlson’s Rest haren etxealdea zaintzeko, eta Spanish Towngo arrotz batzuk agertu ziren, 
eta marmarrean eta tragediaz hizkentan jardun zuten. 

-- Nelson´s Resten bizi? Ezta inolaz ere. Adur gaiztoko lekua. 
Lutrell jaunaren etxea hutsik gelditu zen, eta haizeak danbatekokoa zerabiltzan kontraleihoak. Laster, beltzek 

esan zuten sorginduta zegoela, ez zuten inguratu nahi hara. Eta inor ez zen inguratzen gure etxera. 
Bakarrik bizitzen ohitu nintzen ni, baina amak artean bazuen asmorik, bazuen itxaropenik. Beharbada eutsi 

beharra zeukan itxaropenari, ispilu baten aurretik igarotzen zen bakoitzean. 
Goizero ibiltzen zen zaldian, artean. Bost axola hari, beltzek, taldetan jarririk, egiten zizkioten isekak, bereziki 

zaldian ibiltzeko jantziak maizten hasi zitzaizkionean ( haiek ederki igartzen diete jantziei, badakite diruaren berri). 
Gero, egun batean, goizena goiz, etzanda ikusi nuen haren zaldia, frangipania arbolaren azpian. Hurbiltzen 

natzaio, baina ez zegoen ondoezik, hilik baizik, eta euliz beltz zeuzkan begiak. Lasterka alde egin nuen, eta ezn nion 
ezer esan inori; inori ezer ez esanez gero, egia izango ez zelakoan. Baina egun hartan geroago, Geodfreyk aurkitu 
zuen hura. Pozoitu egin zuten. Baina egun hartan geroago, Godfreyk aukitu zuen hura. Pozoitu egin zuten. 

-- Orain, bakarturik gaude—esan zuen amak—. Zer izango ote da gtaz? 
Godfreyk esan zuen: 
-- Nik ezin gau eta egun zaindu zaldia. Ni zaharra orain. Urteak joandakoan, kito. Alferrik haiei eusten saiatzea. 

Jainkoak ez bereizten beltzen eta zurien artean, beltzak eta zuriak berdin-berdin Hari. Egon lasai, zintzoak ez dira 
bazter utziak eta. 

-- Itsua izan nahi denean izaten da itsu— bota zuen ankerki—, eta gorra izan nahi denan, gor. Agure itxurati 
halakoa! Horrek bazekien zer egingo zuten! 

-- Deabrua mundu honetako nagusia— erantzun zuen Godfreyk— , baina mundu hau ez luzaroko, gizon 
hilkorrentzat. 

Amak, eginahalak eginda, Spanish Towngo mediku bat ekarri zuen, nire neba Pierre ikus zezan, hura balantzaka 
ibiltzen baitzen, eta ez baitzen hitzak garbi ebakitzeko gai. Ez dakit zer esan zion medikuak amari, edo zer erantzun 
zion amak medikuari baina inoiz ez zen itzuli hura, eta, horren ondoren, ama aldatu egin zen. Behingoan, ez 
pixkanaka. Mehetuz eta isilduz joan zen, eta, azkenean, ez zuen irten ere egin nahi etxetik. 

Gure baratzea zabala eta ederra zen, Bibliako harako baratze hura bezalakoa; biziaren arbolaren hazleku. Baina 
baso bihurtua, aspaldi. Belarrak zeharo harturik zeuzkan bidexkaka, eta lore ihartu usaina zetorrn biziaren usain 
freskoarekin nahasirik. Zuhaitz-iratze oihaneko zuhaitz-iratzeak bezain luzeen azpian, argia berdexka zen. Orkideak 
eskueratik kanpo hazten ziren, edo, zerbaitengatik, ezin ukituzko eran. Bat sugearen atzekoa zen; bestea, olagarroa 
bezalakoa, garro luze, mehe, marroi batzuk zintzilika zituela, hostorik gabe, sustrai bihurri batertik. Urtean bitan 
loratzen zen olagarro orkidea, eta, orduan, ez zitzaion ikusten garro muturrik txikiena ere. Ezkila tankerako zuri, 
malba eta more bizizko masa bat zen, zoragarria begirako. Haren usaina, eztia eta sarkorra. Sekula ez nintzaion 
hurbildu. 

Coulibri Estate osoa baso bihuruta zen, baratzea bezala; sasiak hartua, dena. Esklabotza gehiagorik ez: zergatik 
egin inork lanik? Sekula ez ninduen nahigabetu horrek. Ez nintzen oroitzen etxaldea aberatsa zen garaiz. 

Ama  glacisean gora eta behera ibili ohi zen. Lauzazko terraza estali bat zen hori, etxearen luzera guztian eraikia, 
eta, maldatxo batean gora, banbu multzo bateraino heltzen zena (…) 

Jean Rhys, Sargazo itsaso zabala, Alberdania, 13-15 orrialdeak 

2. PASARTEA 
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Jantzi-gelara itzuli, eta leihotik begira jarri nintzen. Bide buztintsu bat ikusi nuen, lokatzez betea zenbait gunetan, 
bazterrean tantai gora batzuk zituena. Bideaz handik, etxeorde batzuk zeuden eri ezkutuan. Bat sukaldea zen. Ez 
zeukan kebiderik, eta leihotik zetorren kea. Ohe bigun estuan eseri, eta entzuten jarri nintzen. Txintik ere ez, erreka 
hotsa izan ezik. Bazirudien bakarrik nengoela etxean. Orduan, hiru ohol elkarri josiz moldatutako liburutegi trakets 
bat dakusat idazmahaiaren goian. Hango liburuak aztertu nituen: Byronen olekiak, Sir Walter Scotten zenbait 
eleberri, “Opio erretzaile batn aitorpenak”, liburu zahar arre batzuk eta, azken apalean, “…en bizitza eta gutunak”. 
Izenaren gainerakoa janda zegoen. 

 
“Aita maitea: egun deseroso batzuen ondoren heldu gara Jamaikatik. Haizealdeko Uharteetako etxalde txiki hau familiaren 

ondarearen zati da, eta Antoinettek maitasun handia dio. Ahalik eta laserren iritsi nahi zuen hona. Oso ongi doa, eta zure asmoen eta nahien 
arabera gertatu da. Nik Richard Masonekin egin uen hitz, jakina. Haren aita ni Antilletarantz abiatu eta laster hil zen, segur aski dakizunez. 
Richard mutil ona da, abegikor eta adiskidetsua. Gogo ona gertu zidan hasieratik, eta zeharo fidatu zen nitaz. Leku hau biziki ederra da, baina 
eritasunak sobera akiturik utzi nau, edertasunaz guztiz ohartzeko. Egun batzuk barru idatziko dizut atzera.” 

 
Gutuna berrirakurri nuen, eta idazki-ondo bat gehitu nion: 
 

“Iruditzen zait luzaroegi utzi zaitudala berririk gabe, zeren nire ezkontza hurbila jakinarazte hutsa nekez baitzen berria. Bi aste 
egin nuen sukarrak jota. Spanitsh Towna iritsi ondoren. Ezer larririk ez, baina nahiko amorragarria. Frasertarrekin egon nintzen, Masondarren 
adiskideekin. Fraser jauna ingelesa da, magistratu erretiratua, eta jarri zitzaion buruan bere kasuetako batzuk azaldu behar zizkidala. Zail zen 
modu koherentean hausnartzea edo idaztea. Leku freko eta urrun honetan, Granbois du izena ( Baso handia pentsatzen dut), hobeki sentitzen 
naiz dagoeneko, eta nire hurrengo gutuna luzeagoa eta garbiagoa izango da.” 

 

Leku fresko eta urruna… Eta galdetu nion neure buruari ea nola bidaltzen ote zituen gutunak han. Tolestu neurea, 
eta mahaiko tiradera batean ipini nuen. 

Nire irudipen nahasiei dagokienez, berriz, sekula ez dira idatziko. Badira hutsune handi batzuk nire gogoan, eta 
ezinezkoa zait haiek betetzea. 

*** 
Arras kolore argitsukoa zen oro, arras bitxia, baina ez zidan ezer adierazten. Ez eta hark ere, ezkontzera nindoan 

neskak. Azkenean aurrean eduki nuenean, egin nion agur, irribarre gero, muin eman eskuan, eta dantza egin nuen 
berarekin. Nigandik uste zena egin nuen nik. Neskak ez zuen izan inongo egitekorik nirekin. Urrats oro ahalegin bat 
izan zitzaidan, eta batzuetan nengoen ea nola ote zitekeen inor ez jabetzea horretaz. Belarria jarri neure ahotsari, 
eta harritzen nintzen hur entzutean, hain lasaia, hain adeitsua, baina doinu gabea erabat. Antzezte bikaina egin bide 
nuen, aurpegi beltzen batean izan zen, ez zurienean. 

Gauza gutxi dut gogoan ezkon elizkizunaz beraz. Hormetan, marmoletzko plakak, azken landatzaile 
belaunaldiaren bertuteak oroituz. Oro gizon onberak. Oro esklabo-jabe. Oro Jainkoaren bakean orain. Elizatik irten 
ginenean, eskutik heldu nion emazteari. Izotza baino hotzago zeukan, eguzkitan egon arren. 

 
Jean Rhys, Sargazo itsaso zabala, Alberdania, 72-73 orrialdeak 
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3. PASARTEA 

Azkenean, ezkaratzean negoen, eta kriseilu bat zegoen piztuta. Horixe dut gogoan hona ekarri ninduten egunaz: 
kriseilu hura, eskailera iluna eta oihala aurpegian. Uste dute ez dudala gogoratzen, baina oker daude. Ate bat zegoen 
eskuinean. Ireki, eta banoa barrura. Gela handi bat zen, lurrean tapiz gorri bat, lihoetako errezelak gorri. Gainerako 
guztia, zuria. Diban batean eseri, eta gelari begira jarri nintzen. Tristea, hotza eta hutsa iruditu zitzaidan, aldarerik 
gabeko eliza baten antzekoa. Ongi ikusi nahi nuen. Beraz, kandela guztiak pizten hasi nintzen, eta franko zeuden. 
Kontu handiz piztu nituen, eskuan neramanaz, baina ez nintekeen hel goiko argi-armiarmara. Gero, inguru osora 
begiratu nuen, aldarearen bila, zeren, hainbeste kandelaz eta hainbeste gorriz, leku hark eliza baitzekarkidan 
gogora. Orduan, ordulari baten tiki-taka entzun nuen, eta urrezkoa zen ordulari hura. Urrea da haiek gurtzen duten 
idoloa. 

Bat-batean, arras zoritxarreko sentitu nintzen gela hartan, nahiz eta nengoen dibana hain izan biguna non 
hondoratu egiten bainintzen bertan. Iruditu zitzaidan lo hartzera nindoala. Une hartan, urrats baten hotsa edo 
zerbait heldu zitzaidan belarrira, eta pentsatu nuen ea zer esango ote zuten, ea zer egingo ote zidaten, han aurkitzen 
baninduten. Ezkerreko eskuaz eskuineko eskumuturrari heldu, eta zain nago. Baina ez zen ezer. Guztiz nekaturik 
nengoen, haren ondoren. Guztiz nekaturik. Gelatik irten nahi nuen, baina neure kandela erabat errea zen, eta 
besteetako bat hartu nuen. Ustekabean, izeba Coraren gelan aurkitu nintzen. Garbi ikusi nituen eguzkia leihotik 
sartzen, zuhaitza kanpoan, hostoen itzalak lurrean, baina baita argizarizko kandelak ere, eta sekulako nazka nien 
haiei. Beraz, jo eta bota egin nituen guztiak. Gehienak itzali ziren, baina haietako batek errezel gorrien gibelean 
zeuden errezel meheei erantsi zien su. Barre egin nuen, kolore zoragarri hura hedatzen ikusi nuenean, baina ez 
nintzen gelditu hari begira. Banoa berriro ezkaratzera, eskuan kandela luze bat neramala. Orduantxe ikusi nuen 
hura, mamua. Adats harro luzeko emakumea. Urre koloreko marko batez inguraturik zegoen, baina ezaguna 
zitzaidan. Erori zait neraman kandela, eta mahai-zapiaren mutur bati lotu zitzaion sua, eta, handik gutxira, garrak 
sekulakoak ziren. Lasterka nindoala, edo agian igeri edo hegan, deiadar egin nuen, lagundu Christophine, lagundu, 
eta, atzera begiratzean, ohartu nintzen lagundu zidatela. Suzko hesi batek babesten ninduen, baina beroegi zen han; 
kiskali egingo nintzen, eta alde egin nuen handik. 

Kandela gehiago zen mahai baten gainean, eta, haietako bat harturik, lehen eskailera-aldia igo nuen, eta 
bigarrena. Bigarren solairuan, harrika bota nuen kandela. Baina ez nintzen begira gelditu. Azken eskailera-aldia igo 
nuen lasterka, eta igarobidean aurrera jo. Lehen egunean ekarri ninduten gela igaro nuen. Atzo edo herenegun ekarri 
ninduten, ez dut ongi gogoratzen. Edo, beharbada, askoz lehenago, iruditzen baitzitzaidan nahiko ongi ezagutzen 
nuela etxea. Banekien nola egin ihes beroari eta oihuei, zere oihuak ere bai baitziren orain. Kanpoko dorrera irten 
nintzenean, hotz zegoen, eta nekez entzuten nien behekoei. Eseri egin nintzen, isilik. Ez dakit zenbat denbora egin 
nuen eserita. Gero, jiratu, eta zerua ikusi nuen. Gorria zen, eta hantxe zegoen nire bizitza osoa. Han ageri ziren 
aitonaren ordulari zaharra eta izeba Coraren oihalkizko ohe-estalkia, han ageri ziren orkideak, jasmina eta biziaren 
arbola, suak harturik. Han, beheko argi-armiarma eta tapiz gorria, eta banbuak eta iratze zuhaizkarak, eta urre 
koloreko iratzeak eta zilar kolorekoak, eta baratzeko harresiko goroldio berde leuna. Han, halaber, panpinen etxea, 
liburuak eta Errotariaren Alaba margolana. Han ari zen deika loroa, arrotz bat ikustean ohi zuen bezala, “Qui est 
là? Qui est là,” eta gorroto ninduen gizona ere bai, “Bertha!, Bertha!”. Orduan, haizeak hartu ilea, eta hegalen antzera 
zabaldu zidan. Pentsatu nuen agian eutsiko zidala airean, neure burua handik behera botatzen banuen. Baina behera 
so egin nuenean, Coolibriko putzua ikusi nuen. Hantxe zegoen Tia. Jauzi egiteko keinua egiten zidan, eta, nire 
zalantza ikustean, barre. Entzun nion esaten “Zer? Beldurra?”. Eta gizon haren ahotsa entzun nuen: “Bertha!  
Bertha!”. Horixe guztia ikusi eta entzun nuen lipar batean. Eta zerua hain zen gorri! Norbaitek garrasi egin zuen, eta 
egin nuen kolkorako, “zergatik egin dut garrasi?” Orduan, hots egin, “Tia!”, jauzi, eta iratzarri egin nintzen.  

Grace Poole mahaian eserita zegoen, baina berak ere entzun zuen garrasia, zeren esan baitzuen: 
-- Zer izan da hori? 
Altxa mahaitik, etorri, eta begiratu egin zidan. Ni geldi-galdi nentzan, arnasa bare, begiak itxita. 
-- Ametsetan aritu naun, nonbait—esan zion bere buruari. 
Eta joan egin zen atzera; ez mahaira, baizik ohera. Hura zurrunka entzun, eta aldi luzea egon nintzen zain, 

artean. Gero, jaiki, hartu giltzak, eta atea ireki nuen. Kanpoan nintzen, neure kandelarekin. Orain, azkenean, 
bazakinat zergatik ekarri ninduten hona, eta zer egin behar dudan. Haize-bitartean nengoen, antza, ikara hasi 
baitzen nire suñoa, eta uste nuen itzaliko zela. Baina babestu nuen eskuaz, eta indartu egin zen ostera, igarobide ilun 
hartan nire bidea argitzeko. 

Jean Rhys, Sargazo itsaso zabala, Alberdania,186--188 orrialdeak 
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Jarduerak egin 

1. Jarduera 
Betiko moduan, eleberriaren oinarrizko elementuak komentatuko ditugu: istorioa, narratzailea, 

pertsonaiak, denbora eta espazioa. Batez ere, honako galdera hauei erantzuten ahaleginduko gara: nor 

mintzo da atal bakoitzean? Zein ikuspuntu ematen du? 

2. Jarduera 
Azpimarra itzazu liburuan hitz etzanez datozen hainbat hitz eta euren adiera argitu: glacis, patois, 
obeah….Bestalde, badira zenbait perpaus frantsesez. Aztertu nor mintzo den horrela, eta zergatik. 

3. Jarduera 
Lekuak: Coulibri, Spanish Town-en ondoan (Jamaika), Grandbois, Massacre (Dominika) eta Thornfield Hall 
(Ingalaterra). Kokatu lekuok mapetan eta euren historiaz jabetu. 

4. Jarduera 
Kreoleak, beltz esklabuak, zuri kolonizatzaileak…. Egizu eleberrian azaltzen diren arraza eta 
gizataldeen azterketa. Begiratu, esaterako, 1834an Jamaikan esklabutzaren kontrako legeak onartu 
zirela. 

5. Jarduera 
Eromena oso presente dago eleberrian. Aztertu, Antoinetteren familia. Heriotza: 
berdin. 

6. Jarduera 
Aztertu ezazu Antonetteren bizitza eta gizonezkoek bertan duen leku eta boterea. Egizu irakurketa 
genero ikuspuntutik. Begiratu: Gilbert eta Gubarren: La loca del desván. La escritora y la imaginación 
literaria en el siglo XIX (Ed, Cátedra,1998) 

7. Jarduera 
Begiratu eleberriaz egin diren pelikulak (bat hautatu) eta eleberriarekin konparatu. 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

 Partekatu — partekatu, kopiatu eta birbanatu edozein bitarteko edo formatutan. 

 Moldatu — nahasi, eraldatu eta horretan oinarrituz sortu edozein xedetarako, baita merkataritza-

xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

 Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta aldaketak egin diren 

adierazi behar duzu. Zentzuzko edozein modutan egin dezakezu hori, baina ez duzu aditzera eman behar 

lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 

 

 PartekatuBerdin — Materiala nahasten, eraldatzen eta horretan oinarrituz sortzen baduzu, 

jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatu beharko dituzu zure ekarpenak. 
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