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Lady Windermere’s Fan
Windermere andrearen haizemailea
1925, AEB

Windermeretarren etxea Londresen. Lady Windermere gaztea (May 
McAvoy) oso kontuz ari da aztertzen nola jarri gonbidatuak afarian. 
Bere alboan jarri behar al du Lord Darlington (Ronald Colman), se-

narraren adiskiderik onena? Horretan, morroi batek esaten dio Darlington 
etorri dela, Lady Windermereri bisita egitera. Bien bitartean, beste gela ba-
tean, 

Lord Windermere (Bert Lytell) gutun bat irakurtzen ari da. Gutunean, 
Erlynne andreak (Irene Rich) adierazten dio «agerpen ezatseginak» egingo 
dituela bera ikustera joaten ez bada. Emaztea Darlingtonekin batera sartzen 
denean gelan, gutuna ezkutatzen ahalegintzen da, eta ezustean atera beharra 
daukala adierazten die. Darlingtonek susmoa du bere lagunak bizitza bikoitza 
daramala, eta egoeraz baliaturik, maite duela esaten dio Lady Windermereri. 

Erlynne andrearen apartamentuan, Lord Windermerek jakiten du emaku-
me hura Lady Windermereren ama dela eta alaba jaio berria zela abandonatu 
zuela, maitale batekin atzerrira ihes egiteko. Haren isiltasunaren eta ondo-
riozko eskandaluaren ordainetan, Windermerek emakume haren gastuak fi-
nantzatuko ditu eta victoriar gizarte zorrotzean sartzen lagunduko dio. 

Ascoteko hipodromoa, bertan elkartzen da gizartearen gaina eta bikaina. 
Lady Erlynne denen ahotan dago: gizonek mirespenez begiratzen diote, guz-
tiz ederra eta dotorea delako; eta emakumeek, berriz, gogor kritikatzen dute 
eta beren buruari galdetzen diote nondik ateratzen ote duen arrotz hark lu-
xuzko bizimodu hartarako dirua. Lord Windermere ausartzen da txutxu-mu-
txu kaltegarriak taldearen aurrean kritikatzera: Darlingtonek irribarre ironi-
koa du, Lady Windermere deseroso dago eta familiaren emakume lagunak 
garraztasun bitriolikoaz ari dira, zeinen artean rol nabarmena duen Berwicke-
ko dukesak. Kritika horiek txunditurik uzten dute taldea. Haien artean dago 
Londresko ezkongai erakargarrienetako bat, Lord Augustus Lorton (Edward 
Martindel), eta, karreraren amaieran, Lady Erlynnerengana hurreratzen da.

Lady Windermereren urtebetetze eguna, goizez. Senarrak, besteak beste, 
oso abaniko ederra ematen dio opari. Baina egun horretan ere, Windermerek 
presaka eta ezorduetan atera behar du etxetik, Lady Erlynnek eskatuta: ala-
baren urtebetetze festara joan nahi du. Windermere etxera itzultzen denean, 
Lady Erlynne festara gonbidatzeko eskatzen dio emazteari. Emazteak ordu-
rako aurkitu ditu senarraren taloitegiko ordainagiriak, eta jakinarazten dio 
«emakume hori» bere etxera sartzen bada, belarrondoko bat emango diola 
abaniko berriarekin. 

Gauzak are gehiago nahasten dira Lady Erlynne festan agertzen denean, 
Windermereren mezua gaizki ulertuta. Gonbidatu zerrendan ez badago ere, 
Lord Augustus iristen da in extremis eta berarekin sartzen da. Areto izuga-
rri hartan sartzen denean, harrituta gelditzen dira denak, eta senarrak Lady 
Erlynne aurkezten dionean emazteari, guztiz txunditurik gelditzen da Win-
dermere andrea eta abanikoa erortzen zaio eskutik. 

Egoera horretan, Lady Windermerek senarra utzi eta Darlingtonen etxera 
joatea erabakitzen du. Lady Erlynnek jakiten duenean alaba joan dela, korrika 
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irteten da haren atzetik. Darlingtonen etxera iristen denean, hirutan saiatzen 
da, hiru argumentu desberdinekin, Lady Windermere konbentzitzen, ez de-
zan ezin konponduzko erabaki bat hartu. Egia esatea («ez naiz zure senarraren 
maitalea») edo amatasunaz baliatzea («fidatu nirekin zure ama banintz beza-
la») ez dira nahikoa izango erabakia aldarazteko. Gizarte konbentzioen aipa-
mena («iraganean zuk bezala jardun nuen eta nire hondamena izan zen hura») 
da gaztea aldarazten duen gauza bakarra. Baina, horretan, gizon talde bat 
agertzen da Darlingtonen etxean, Windermere eta Lord Augustus tartean, 
kopa bat hartzeko asmoz. Han direla, Lord Augustusek Lady Windermereren 
abaniko deigarria ikusten du kanape baten gainean. Darlington erabat nahas-
turik dago eta Windermere, berriz, suak hartuta, lagunaren traizioarekin. Bai-
na alboko atea ireki eta Lady Erlynne agertzen da; gizon taldearen erdi-erdi-
tik igarotzen da, duintasunez, eta aho zabalik uzten ditu denak. 

Biharamunean, Windermeretarrak gosaltzen ari dira. Lady Erlynne eto-
rri dela iragartzen diete, abanikoa itzultzera eta agur esatera, izan ere, behin 
betiko doa atzerrira. Windermerek bakarrik uzten ditu bi emakumeak. Lady 
Erlynnek gazteari esaten dio ez diola inoiz senarrari kontatu behar zer gertatu 
den, bestela haren maitasuna hilaraziko duela eta bere bizitzan egindako gau-
za on bakarra hondatuko duela. 

Etxetik irtetean, Lady Erlynnek Lord Augustusekin topo egiten du, eta 
«bart gauean jokabide lotsagarria izan zenuen. Zurekin ez ezkontzea erabaki 
dut» esaten dio; ondoren, zain duen autora igotzen da. Lord Augustus zalan-
tzati gelditzen da une batez, eta, azkenik, autoan sartzen da; emakume baten 
eskuak ixten du kementsu atea.
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