
Lan honen helburua Ramon Saizarbitoriaren obraren «lehen garaia» aztertzea
izan da. Garai hori 1969an hasi eta 1976an amaitu zen. Zazpi urte horietan
Saizarbitoriak hiru eleberri argitaratu zituen. Horren ondoren isilune luze bat ireki
zen autorearen produkzioan. Hain zuzen ere, hurrengo eleberriak ez zuen eguna-
ren argia 1995. urte arte ikusiko. Hemeretzi urteko hutsune bat dago, beraz. Lan
honen ondorioa da lehen etapa horretan idazlearen abentura literario oso zehatz
bat dagoela, hiru eleberri horiek garai berean idatziak egoteagatik ez ezik bere
ezaugarri eta gorabehera propioengatik ere azterketarako corpus autonomotzat
hartzea justifikatzen duena.

Eleberri bakoitzaren azterketa lan sinkronikoa izan da batik bat. Hala ere, ezin
izan dugu bistatik urrundu ikuspegi diakronikoa, aztertu diren eleberriak ez baitaude
basamortu literarioan kokatuta. Aitzitik, Saizarbitoriaren lehen hiru obra narratiboak
ondo ulertzeko nahitaezkoa da jakitea nolakoa zen panorama literarioa bai Euskal
Literaturaren alorrean bai Literatura Unibertsalarenean haiek argitaratu zirenean,
oso ekarpen handia egin ziotelako lehenengoari, eta asko zor diotelako bigarrenari.

Umberto Ecoren terminologiari jarraituz esan genezake Saizarbitoriaren lehen
etapako abentura literarioa ondo ulertzeko beharrezkoa dela bere intentio auctorisa
ezagutzea, bere intentio operisa aztertzea eta nolako intentio lectorisa ezagutu
zuen jakitea. Hiruren artean erlazio dialogiko interesagarria dago, baina, hiru inten-
tzio horien artean, obrari berari buruzkoa izan da garrantzitsuena tesi honetan.
Horregatik, ez gara inoiz mugitu intentio auctorisetik edo intentio lectorisetik
intentio operisera, alderantziz baizik.

Lan honi ekitean Saizarbitoriaren intentio auctoris batekin egiten dugu topo
hasiera-hasieratik, autoreak publikoki aitortua. Intentio auctoris horren arabera
Nouveau Roman literatur mugimenduaren eragin handia aurki omen daiteke Sai-
zarbitoriaren lehen eleberrietan. Intentio auctoris hori oztopo handirik gabe onartu
izan da intentio lectoris orokor baten aldetik, errazegi eta azkarregi. Are gehiago,
intentio auctoris hori hanpatu egin da Saizarbitoriaren lehen eleberriak Nouveau
Roman tankerakoak argi eta garbi direla esateraino. Horregatik beharrezkoa izan
da azterketaren zati batean intentio auctoris hori Saizarbitoriaren lehen hiru
eleberrietan noraino hezurmamitzen den ikustea, topiko hori noraino den egia eta
noraino ez, eta aldi berean ea intentio auctoris hori intentio operisarekin bat
datorren ala ez, gure intentio lectorisaren ikuspegitik aztertuta. 
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Hori guztia kontuan hartuta, gure lanaren lehen urratsa Nouveau Roman mugi-
mendua zertan den estudiatzea izan da (gauza gehiegi esan ohi delako beroni
buruz oinarri handirik gabe); bigarren urratsa, Saizarbitoriaren lehen hiru elebe-
rriak banan-banan sinkronikoki aztertzea (ikuspegi diakronikoa ahaztu gabe
Nouveau Romanarekin erkatuz eta beren artean ere bai); eta, hirugarrena, zein
interpretazio eta ondoriotara irits gintezkeen ikustea. 

Gure intentio lectorisaren joera metodologikoa narratologikoa izan da, baina
horrek ez du esan nahi azterketa immanente semiologiko batera murriztu garenik.
Hasieratik esan dugu irakurle esplizitua eta autore enpirikoa kontuan hartzekoak
direla, nahiz eta gure lanean garrantzitsuena ez izan. Hortaz, honako hau izan da
eleberri bakoitzaren azterketak izan duen egitura: azterketarako sarrera gisa obrak
izan zuen harrera irakurle esplizituaren aldetik (irakurle arrunta eta irakurle
kritikoa), obraren osagai narratologikoak arakatzea (historia, diskurtsoa, denbora,
fokalizazioa, espazioa eta pertsonaiak), eta obraren interpretazioa. Horren ostean,
hiru eleberriei buruzko ondorio orokorrak jorratu dira.

Saizarbitoriaren lehen hiru eleberrietan intentio auctoris aitortu baten bila
dabilen idazle baten abentura literarioa ikusten dugu: Nouveau Roman tankerako
eleberriak idaztea, hirugarren eleberria bukatu arte lortzen ez duena. Horregatik
guztiagatik esan daiteke bere hirugarren eleberriarekin lortu zuela Saizarbitoriak
bere intentio auctorisa bere intentio operisera hurbiltzea, ez lehenago. Bere lehen
garaiko intentio auctorisa Nouveau Romana emulatzea izan bazen, ez zuen
helburua lortu etaparen bukaera arte. Saizarbitoriak esandakoaren arabera, bere
gustu literarioak, une zehatz batean, idazle existentzialista frantsesengandik
Nouveau Romanekoengana zabaldu ziren. Ezin da jakin zehazki noiz, baina,
agian, trantsizio horretan ezin izan zuen idazle existentzialisten eragina nahi
bezala gainetik kendu EJera iritsi arte, orduan ere existentzialismoaren arrastoa
aurkitzea zaila ez den arren.

Saizarbitoriaren lehen hiru eleberrietan intentio auctoris aitortu baten bila
dabilen eta zeharo lortu gabe emeki-emeki bere helburura asko hurbiltzen den
idazle baten abentura literarioa dago.
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