
 

 

 

Kontakizun historikoa eta fikzioa nahasten dira “Tiempos de 

Bruma – El crimen de Lourdes Txiki”, José Luis Vélaz autore 

donostiarraren nobela berrian.  

 

 

Nazien presentzia Donostian, nazien magia beltzako errituala erabiliz egindako hilketa 

Lourdes Txikin eta sare britainiarraren espioitza erregimen berriko ministroa 

exekutatzeko Gavilan operazioa dira obra honen osagaiak. 

 

Nobela salgai dago jadanik liburudenda nagusienetan eta Elkar da banatzailea.  

 

 

1940 urte esanguratsua izan zen gure lurraldean. Gerra zibila amaitu berria, momentu 

tragikoak dira irabazle eta galtzaileentzat eta bere baldintzak ezartzen ari den 

erregimen berri bat. Gainera, Bigarren Mundu Gerran murgilduta dagoen Europan 

Bidasoara Hirugarren Reicheko tropak iritsi dira. Eszenatoki honetan iradokitu da José 

Luis Velaz autore donostiarra bere nobela berrian “Tiempos de bruma – El Crimen de 

Lourdes Txiki”, bertan benetan interesgarriak diren osagaiak nahasten dira kontakizun 

historiko erreala, fikzioa, espioitza eta kontraespioitza, okultismo nazi errituala erabiliz 

hilketa eta Gavilan operazioa, espioitzako sare britainiarrak erregimen berriko ministroa 

erailtzeko asmoa.  

 

José Luis Vélaz-ek argitaratzen duen bigarren fikziozko nobela da honako hau, bere 

idazle karreran sekulako biraketa suposatu duena zeren eta enpresa arloan oso 

espezializatuta dagoen abokatu merkantilista honek hainbat titulu argitaratu ditu 

jadanik, hauetako gehienak merkataritza doktrina juridiko alorrekoak, Las Redes 

Comerciales (1999, Aranzadi-Thomson Reuters), El Resultado en las Sociedades de 

Capital (2002, Bosch), El Concurso de Acreedores eta La Insolvencia (2009, Bosch), 

gainera doktrina zientifiko juridiko alorreko hainbat eta hainbat artikulu. Hogei urte 

baino gehiago igaro dira zinemarako gidoien bat eta bere lehen nobela, argitarabeko 

lana oraindik, idatzi zituenetik baina 2017a izan zen fikzio munduan murgildu zen urtea 

“El caso Lezurrieta” nobelarekin, enpresa mundua ardatz nagusi bezala baina 

pertsonaiak barneratzen doa eta intriga asko sorrarazten du. 

 

Vélaz autoreak norabide berria hartu du berriro eta oraingoan enpresa mundua alde 

batera utzi eta historian eta egileari liluratzen diot  historiako une zehatz batean buru-

belarri murgiltzen da “Une sinestezinak ziren haiek, alde batetik gerraosteko egoeran 

eta horrek esan nahi duen guztia, nazik Bidasoara iritsi eta Donostia beraien gozaleku 

bihurtu eta aldi berean, sare alemaniar eta britainiarren arteko espioitza eta 

kontraespioitzako aktibitateak, garai batean frantsesen espioitzan parte hartutakoek 

ere barruan sartzen dira. Eta benetan gertatu zen” dio Jose Luisek.  

 

 

 



 

 

Agertoki historiko honetan, fikziozko istorioa sortu du Vélaz autoreak, Igueldo mendi-

hegaleko Lourdes Txikiko haitzuloan gertatutako gazte baten hilketa abiapuntu bezela 

hartuz. Nazien magia beltzako errituala jarraituz egindako hilketa, eta polizia armatuko 

inspektoreordea, Veramendi izena duena eta garai batean eusko gudaria zena, 

ikertzen ari den hilketa. Aldi berean, Gestapoko sail sekretu bat ere bere kabuz 

ikertzen hasi da, sozietate okultistak kontrolpean edukitzeko Hoffman koronelaren 

eskutik.  

 

 

Obra honekin, autorearen  helburua, bere hitzetan ”alde batetik, memoria historikoa 

gogora ekartzea eta une horretan Donostiak eduki zuen garrantzia azpimarratzea. 

Bestetik, liburua irakurtzean irakurleak gozatzea eta duen erritmo bizkorrean 

harrapatuta geratzea. Nire ustez, liburua zinemara emango balitz, ikusgarria izango 

litzateke” 

 

Nobela berria “Tiempos de Bruma” salgai dago jadanik liburudenda nagusienetan eta 

plataforma digitaletan, Elkar da banatzailea. “Liburuaren aurkezpena hiriburu 

nagusienetan egiteko ari gara datak ixten eta Durangoko azokan egongo gara” dio 

José Luisek.  

 

Laburpena 

 

1940ko ekainaren 27a. Hirugarren Reicheko tropak Bidasoara iritsi dira, bertan, 

Espainiako agintariek artatzen dituzte nazioarteko zubian gurutze gamatua altxatzen 

duten aldi berean. Kuartel nagusia Biarritzen kokatzen da. Ordundik, soldadu eta ofizial 

naziek Donostian igarotzen dituzten beraien jaiegunak eta hainbat ekitaldi garrantzitsu 

ospatuko dira udaran zehar hiriburuan, Francisco Franco estatuburuak ere bertan 

ezarriko du bere udako egoitza, Aieteko jauregian, aurretik erregeek egin zuten 

bezalaxe.  

 

Espioitzako sareek, batez ere, alemaniarrak eta britainiarrak, aktibitate handia edukiko 

dute eskualde guztian. Marie Etcheparek, xarma handiko emakume gaztea, Bilbon 

zentralizatuta dagoen eta Helmut Lang kapitaiaren ardurapean dagoen sare alemaniar 

batentzat lan egiten du eta kontraespioitza lanak egiteko, sare britainiar batean sartzen 

da. Sare hau, beste batzuen artean, atzerrialdian dagoen De Gaulle jeneralaren 

aldekoak diren eta Deuxieme Bureau-ko kide ziren talde batez osatuta dago. 

Gerraosteko Madrilera bidaltzen dute, sare britainiarreko espioia den Julián 

Echanizekin batera, hau ere xarma handiko espioia eta eginkizun exekutatzaile berezia 

duena, Gavilan operazioa deitzen denaren barruan, erregimeneko ministro garrantzitsu 

baten aurka.  

 

Bitartean, hiriburu donostiarrean, hilketa ikaragarria gertatu da, nazien magia beltzako 

errituala erabili da gazte batekin, Lourdes  Txikiko haitzuloan, polizia armatuko 

inspektoreordea den Veramendik ikertuko du, garai batean eusko gudaria izandakoa; 

beste aldetik, Gestapoko sail sekretuko Hoffmann koronela, sozietate okultistak 

kontrolpean eduki nahian, Donostiara iristen da hilketa burutu duenaren pausoak 

jarraituz.   

 



 

 

 

 

Kontakizun izugarria, suspenserik hoberenetakoa, heriotzaren zain dagoen bitartean 

94 urtekin, oinaze batean dagoena gertatutakoak inoiz kontatu ez direlako, Donostiara 

egin zuen bidaian Gestapoko koronelaren laguntzaile gaztea izan zena, bertan, modu 

harrigarrian, historia eta fikzioa nahasten dira eta Hitler eta Francoren arteko goi-

bileran amaitzen dena, Hendaiako geltokian, 1940ko urriaren 23an.  

 

Modu bikainean girotutako, islatutako eta deskribatutako istorioa, une historiko berezi 

batean gertatutakoa, bertan espioitza, errito sataniko naziak, ikerkuntza poliziarra eta 

ezinezko amodio ezkutua, azken lerroraino harrapatzen du irakurlea.  

 

Autoreari buruz 

 

Zuzenbidean Doktorea, merkataritza kontuetan aditua, negozioen abokatutzan jardun 

da bere bizitza profesionalean ardura handiko postuetan, zenbait konpainietako 

administrazio-kontseiluetan; krisialdi garaian enpresa askotako konkurtso-

administradore judiziala eta eginkizun korporatiboetan espezializatuta dagoen abokatu-

langelako bazkide sortzailea. Merkataritzako doktrina juridiko arloko hainbat liburu 

argitaratu ditu, Las Redes Comerciales (1999, Aranzadi-Thomson Reuters), El 

Resultado en las Sociedades de Capital (2002, Bosch), El Concurso de Acreedores 

eta la Insolvencia (2009, Bosch),  doktrina zientifiko juridiko alorreko hainbat artikulu 

ere argitaratu ditu.  

 

2017. urtean argitaratu zuen lehen aldiz fikziozko obra bat: El caso Lezurrieta 

(Alberdania). Gaur egun, idazten, beste hainbat kreazio-egintzetan eta itsasoarekiko 

duen zaletasunean igarotzen du denbora gehiena.  

 

Prentsako kontaktua 

Informazio zabalagoa nahi izan ezkero, prensa@comunicamelo.es helbidera idatzi edo 

609491422 (Martín) zenbakira deitu.  
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