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EusKal narratibaren 
azKen norabide batzuK^

Iñaki ALDEKOA

Duela guW  Marrazloai^ età m endebaldea  liburna argitaratu nuen. 
Liburu horretan euskal eleberrlglntza modernoaren urrats naguslak 
hartzen ziren aintzat. Oraingo hitzaldl honetan ere han garatutako 
gogoetak izango nituzke olnarri eta ablapuntu. Izan ere, edozein 
gogoeta edo Jeneralizazio egin baino lehen derrlgorrezkoa delako 
gogoeta horien olnarrlan Idazlan konkretu eta zehatzaK aztertuta 
egotea. Ezin Inongo llteratur historia asnnorik ere agertu aldez aurre- 
tik  ez badago ibllblde horren urratsik, eleberrlz eleberri edo Idaziez 
idazie ondo m ugarrltuta. horrexegatik nioen, gorago a lpatutako nire 
lana Izango nuela hitzaldl honetan olnarri eta ablapuntu. Narratibaren 
azken norabideez gogoeta egitera Jarrita ezin bada, idaziez idazie 
eginiko Ibllblde astuna eskalnl, nahlz eta halakorih ere ezlnbestean 
egitea egokituko zaidan. Bai nire flarrazioak eta  mendeba/deak, bai 
1993an argltaratutako EusHal Ipulnen anto logia bai, beren mugak, 
nire m ugak, zituzten, hau da, eglleak ezarrltako edo erabakitako 
m ugak. Halako erabaklekln beti gertatu ohi den gisa, diren guztlak ez 
daude; hori bai, daudenak ondo merezia du te  egotea; B. At><aga, J. 
Sarrionandia, A. Lertxundi edo R. 5alzarbltona. Izen horien artean 
euskal narratibaren ordezkaririk potenteenak blitzen dlrenlk nork uka. 
Bestalde, uste d u t nire hitzaldl honen ondoren datozen zen’balt hlzlarl- 
rentzat sarrera ere badela. Ez d u t balna horl esaten nire hitzaldiaren 
merezimenduak nabarmentzearren; aitzitik, nire gogoetan behin eta

(1) 1999an UEUn emandako hitzaldia.



berriz bueltska ibiliko ditudan erreferentziak eta idazianak nire ondo- 
rengo zenbalt hlziarik patxada eta sakontasun neurtuagoz aztertu 
ahal izango baitituzte.

hasiera-hasleratlk altortu nahl n ituzke jardun honen m ugak eta, 
horregatlxe, esan, hitzaldl honen izenburu egoklagoa eta Justuagoa 
zatekeela honako hau: "euskai narratibaren azken norabide batzuk".

Beraz, "euskai narratibaren azken norabide batzuk" hitzaidtak 
hiru atal nagusi izango ditu: 1) Euskat narraziogintzaren zenbait nora
bide; 2) Qure nobelaglntza postabangoardiakoa epikarik gabe gel- 
dltzen ari o te  da; 3) Bizi dugun sasoi posm odernoak zer eragin luke 
gure nobelagintzan.

1) Euskal narraziogintzaren zenbait norabide

Behaketaren eta dokum entazio t?<orrotx eta maniatikoaren 
iehendabiziko nobelagiletzat har genezake Flaubert, kontuan harturik 
narratzallearen objetib ita te zorrotza, narrazioan zehar tkustezin ger- 
tatzeraino, edo ikusirlk Madame Bovary nobeiatik aurrera errom antl- 
zlsm o kutsua har zezakeen em ozio Kumeena ere noia zientifikoki 
aletu eta xehetzen zuen bere unitate t><ikieneraino; ikusirik, halaber, 
fantasia definigaitz eta etereoek haren destaina zorrotzena merezi 
zutela. )<iK m endeko bigarren zatian eta W .ekoan  izan duen eragina 
kontuan hartzera, berriz, aurreneko nobeiagiie m odernotzat ere har 
genezake. Poesiaren unibertsoan Baudeiaire-k izan zuen eragina, 
Tiaubertek izan zuen nobelarenean.

Berea dugu zientziaren eta artearen arteko ezkontza hau, alegla, 
aurrerantzean gero eta kondenatuagoa dagoeia artea zlentziarekin 
bat egitera, eta baita aiderantzlzkoa ere, zientzia artearen eremura 
hurbiitzera kondenatuta dagoeia.

<3. Flaubertekln hasi, Zola, Joyce, V. Woolf, M. Proust eta W. 
Faulkner-ekin Jarraltu eta 5. Beckett eta nouveau rom an-aren ondo- 
ren nobela m ota baten modernotasun ibiibldeak ezin Izan zuen au
rrera egin. hobelaren tradizio horrek m uturrera ino eram an zituen 
bere aukerak.

Cgunero hasten de/akorekin hasi, Ehun m etrorekin Jarraitu eta



Ene Jesusekin amaitu, nobela modernoaren Ibllblde osoa Iblll zuen 
R. 5alzarbltoriak, azkeneko nobela abangoardiakoaren m uturreralno 
Iblll ere.

Ene Jesus  argitaratu eta handlk hemeretzl urte geroago arte ez 
zen Hamalka Pauso argitaratu.

A tzetik zetorren belaunaldlak — B. Atxaga eta J. Sarrlonandia, 
esate baterako—  beste bidè bat hartu zuen: abenturaren, poetlkota- 
sunaren, narrazio eta poesiaren bidea bl hitzetan esateko. Aide ho- 
rretatlk, belaunaldl berrlak ez zuen gustuko, "istorloa bera baino, 
kontatzearen abentura" errelbindikatzen zuen Salzarbitoriaren estllo 
narratiboa. Belaunaldl berrlarentzat aldlz, Istorloa bera da 
ftjntsezkoa, narrazioa bere zentzurik epikoenean errelblndlkatuko du 
belaunaldl horrek. Ez zen bllakaera hori aurreneko aldlz gertatzen 
Mendebaldeko tradizloan, Esate baterako, nobela naturallstaren au- 
rrean erreakzio berbera gertatu zen: L'Education sentim enta le  nobe- 
lan desagertu egin zen erabat abentura. hobela horretan erabat 
desagertu da Intriga; ordura arteko nobelaren bizkarrezurra zen Isto
rloa (nobelak zerbait kontatzen bazuen, istono bat kontatzen 
baitzuen), ito  egin da nobela horretan, L'Education sentim enta le  
horretatixe garatu zen "naturalism oaren eskola" eta m ugim endu 
llterarioa. 1890  Inguruan sinbollsmoaren ingurutik, eta Stevensonen 
abenturazko tradizio Ingelesa errelbindikatzen zutenen aldetik irltsi 
zen Zola eta nobelaglle erreallsten aurkako erantzuna. Iluysm ans-en 
A rebours  (1884) nobelak errealismoaren agortze eta nekearen tes- 
tigantza bat eskalnl zuen.

Villlers de L'Isle Adam-en Ipuin Krudelak edo Marcel 5chwob-en 
Bizitza Imajinarioah liburuekjada ahaztutako magia eta em ozio poetl- 
koa, erromantikoagoa edo Idealagoa, berreskuratzeko premia lama 
erakusten dute.

Eleberri errealistak blzltzaren alderdlrlk arrunten eta intrantzen- 
denteetan Jarri zuen bere arrêta. Ez da ezer gertatzen nobela horle- 
tan, blzltzaren beraren liabardurak dira irakurleak desflle m onotono 
eta aspertuan igarotzen ikusten dituenak. 5 tevensonen A /txor Uhar- 
teah, beste illura klase bat eskalntzen zlon M. Schowbl, abenturaren 
eta em ozioaren narma, Izpiritualtasun berrl bat, S inbollsm oaren sa- 
soi horretan, 1890eko urteetan, Ipulnaren aldeko eta nobela errea- 
listaren aurkako erreakzioak batera irltsi ziren. Villlers de L'Isle Adam



eta M. 5chw obek, Baudelaire eta Poerenganainoko tradizloa errelbln- 
dlkatu zuten. Ordura arteko nobela errealista arruntzatjoaz, aünosfe- 
ra aldaberritu baten aide egin zuen belaunaldl berrlak, poeslari eta 
Ipuinari genero egoklagoak iritziz. Urte horiexetan -1 8 9 0 ko  urteetan- 
hartu zuen Ipuinak bere tankera definitiboa, gaur egun ezagutzen 
zaion form a modernoa.

Zlutateaz  nobeiatik Etiopiara bitartean abangoardien eraginpean 
lehenengo, eta Borgesen galbahetik pasatako geroagoko Pottekoen 
ikuspegiak ere ez al du aurreko m ende bukaerakojokaldia erreplkatu 
gurean, la bakarrlk protagonistak aldatuz: han Flaubert eta Zola dire- 
larlk eta gurean 5alzarbltorla (gutxiago J. A. Arrieta) eta B. Atxaga eta 
J. 5arrlonandla bestetik?

Azken finean, honelako zerbalt adieraztera datoz Atxaga eta 
5arrlonandia: aizue, nobelak m odu tem oso batean saiatzen dituen 
giza patu Intrantzendente horlek, ez al dira astunegiak eta preblsl- 
bleeglak gertatzen imajinazioa astintzeko orduan? Flauberten L 'fdu* 
cation  sent/m enta/eko herolaren epikotasun osoa besterik ezean 
putetxe bateko atarikora errenditzen bada, bizitzan gertatutako gau- 
zarik hoberentzat gogoratzen duelarik gainera Frederlk Moreauk pa
sadizo hori, zer xarma eskaintzen dio horrek Imajlnazloarl?

Caldera horlek egiten d ituztenek literaturaren baltan sentslblllta- 
te desberdin bat erakusten dute: nobela erreallstaren giza irudi as- 
pertuen aurrean, narrazioaren beraren lllura aldarrikatuko da, narrazlo 
horrexek bere baltan gordeko lukeen eplka zaharrago-betikoaren 
distJrazaleak dira; zaldun, abenturazale, esploradore, marinel, eta 
abar...

Modu batera edo bestera, euskai literaturaren esparruan jada 
benetako klasiko diren lanak idatzl dira Ibilbide eta sentsib llita te des
berdin horien lldotik. Mala noia ObabakoaH (1988) edo HamalHa 
Pauso (1995 ). Izan ere, ez ObabaHoak ez tlam alka Pauso dira gora- 
go m arraztutako Ibllbideen em aitza zuzenak. Nahlz eta gorago azal- 
dutako tradizio eta sentsib llita te horien bldetik etorri, urteetan ore- 
tutako lanaren emaitzak dira. B. Atxagaren eta R. 5alzarbltorlaren 
malsu lanel. A, Lertxundiren O tto  Pette (1994 ) idazian Interesgarrl 
askoa galneratu nahl nleke.

A. Lertxundiren Ibllbideak ez du erakusten bi aurrekoen kohe-



rentziarik. Ezln da A. Lertxundiren 90ko  e leberrig lntzazjardun Obaba- 
hoaken  argitaratzeak orlotarrarengan eragln zuen gogoeta bazter utzi- 
ta. Izan ere, astindu hark ez baltzuen Lert><undi ObabaHoak-en It^ura- 
ko lanik Idazten jarri, bal ordea bere ordura arteko ibilbldea etenarazi 
zuela eragln hark. Obabakoak argitaratu eta gutxira "Obabaren ga- 
rrantziaz" zeritzan artlkulu batean honelako gogoetah egin zituen A. 
Lerlxundlk:

"Obabakoak ilburuaren ondoren, gauzek berdln Jarraituko al dute 
euskal llteraturan? Qaldera zaila, balna erantzuten ahalegintzea 
merezi duena, etorkizuna aztl gisa antzematen hasteak dituen 
arrlskuak ahaztu gäbe. Eta, gure irltzl apalean, hemendik aurrera 
ez dira gauzak berdinak izango gure narratlbagintzan, Ahalegin- 
duko gara zein alderdi aldatuko zaigun adlerazten, labur antxa 
bada ere. Lehenlk, llteraturglntza bera ere errealltatea da. Ez 
errealltatea aztertzeko modua bakarrik, literatura bera eraikitzen 
da, honela, literaturaren gai... Plurlbokakotasunean ere irabaziko 
dute gure nobelek, oraln arteko nobela gehlenek eskalntzen zlgu- 
ten irakurketa laua eta zuzena galndituz. Ipuina ez da, aurre- 
rantzean, nobelaren morrot txikla tzango, estamendu literario au- 
tonomoa balzlk, bere errltmo, tonu eta hlzkera proplozjantzlrlk..."
(A. Lertxundl, Diario Vasco, 1988).

Lertxundlren ustearen kontra, Obabakoak liburuarekln euskal 
Ipulnglntzak saba la jo  zuen, eta 80ko hamarkadan Ipuingintzak izan 
zuen estim a ere ahuidu egingo da 9 0 ko  urteetan. Balna lehen bl 
puntuak ez al dira bete-betean Lerb<undlk berak Car/atik aurrera 
salatutako bldearen puntu programatlkoak? Carla (1989) eta Kapi- 
taln Frakasa (1991) salo handi bezaln frustratuen ondoren O tto  
Pette (1994 ) lan sendoa Idatzl zuen, Obabakoak eta tiam alka Pausa
ren albora erakarri dugun idazlana.

2) (3ure nobelagintza epikarik gäbe geratzen ari ote?

n ire  hurrengo ahaleglna da hlru lan blkaln horlek beren ondoren 
Atxagak, Salzarbltoriak eta Lert^undlk idatzl dltuzten hurrengo la- 
nekln alderatzea. Erabakl honek bete-betean 90eko  nobelagintza 
naguslaren aurrean kokatzen galtu. Morretarako, Eduardo Mendozak 
1998ko  abuztuan argltara em an zuen artlku lu batetik abiatuko nalz.



gerora ere zeresan ugarl ekarri zuen artikulu batetik, hain zuzen. 
Mendozaren artikulu horrek nobelaren gaurkotasunaz eta nolakota- 
sunaz hitz eglteko parada eskainlko digu. Mire ustetan nobelaglle 
katalanak egiten dituen googoetak zentzuzkoak ez ezik beher-beha- 
rrezkoak dira. Nlk uste lagun dlezagukeela gurean gertatzen denaren 
inguruan gogoeta egiten,

"La novela se queda sin épica" zuen izenburu E. Mendozaren 
artlkuluak, eta bertan bizl dltugun gara! posm oderno edo — berak 
nahiago lukeen beste kategona bat erablltzearren—  postabangoar- 
dlakoaz m lntzatu zen. Monelaxe deflnltzen du liendozak sasoi horl:

"Uno de ics resultados más notorios de las llamadas vanguardias 
artísticas fue el de convertir a todas las personas relacionadas 
con el arte, tanto creadores como espectadores, en críticos. Con 
la novela sucedió lo mismo. Algunos hacen coincidir el suceso 
con la aparición de Ulysses, otros lo retrotraen a la de Madame 
Soi/ary, Da lo mismo: probablemente la cosa se produjo de un 
modo gradual; lo que es seguro es que alcanzó su apogeo con la 
novela experimental de los artos cincuenta y 'sesenta de este 
siglo. Lo Importante, a mi parecer, es que, como en las otras 
artes, aquellos experimentos, encaminados a forzar los límites 
de las convenciones narrativas, pusieron en evidencia lo limitado 
de los límites y lo convencional de las convenciones. El mecanis
mo del Juguete quedó a la vista, y lo primero que se vio fue el 
enorme grado de participación que la novela, como cualquier 
otro arte, reclamaba del lector. El viejo símil de la novela como 
espejo de la vida siguió en pie, pero ahora ese espejo solo 
reflejaba una persona leyendo una novela."

Beharbada lehen-lehenik datorkigun Irudia Julio Cortázarren 
ipuin fam atu harena da: "Elkarren segidan dira parkeak". Ipuin ho
rren Istorio fantastikoa honetantxe errenditzen da: ablapuntuan nahlz 
ipulnaren amaleran irakurlea dago, liburua eskuetan duela, besaul- 
klan etzanda.

Qorago azaldu den moduan, F̂ , Salzarbitoria ere E. Mendozak 
gorago diseinatutako tradlzioaren ildoan ja rri beharko genuke: 
Trantziako existentzialisten llburuetatlk nou\/eau rom án  eta estruktu- 
ralismoaren malsuen lanetaraino ibilltako bidea berea ere izan zen.



N K  m endetik aurrera berealdiko ardura hartu zuen nobelak 
bere gain: errealitatea irudtkatu beharra. Egia da m .  m endean bur- 
gesiaren m undu eta antolamendu moralaren berri em an ztgula no
belak, edo, aproposago esanda, gizarte hark bere buruaz zuen irudi- 
kapena. Ezin ukatu nobelaren garrantzia gizarte m odernoaren 
imajlnarioa elikatzeko orduan: maitasuna, aduiterioa, gatazka sozia- 
lak, eta abar. Azken batean, literaturaren ardura gertatu zen gizarte 
burges haren sentsibilitatearen heziketa sentim entala, Morixe da, E. 
Mendozaren ustetan, am aitu dena; alegla, gaur egun ez dio nobelak 
giza imajlnario horrl garai batean em an bide zlon ellkadurarik ema- 
ten,

W . mendean nobelak jasan duen eraldaketa etengabearen on* 
dorioz, idazie katatanak gorago zioen bezala, bizitzaren ispilu gertatu 
ordez, Irakurtzen ari den irakurlearen ispilu blhurtu da nobela.

Oso kuriosoa da nobela m odernoaren ibilbide horren zilegitasu- 
naz eta atzeraezinaz teorizatu eta areago aldarrikatu duen zenbait 
ahots kualiflkaturen irltzi kontraesankorrak konstatatzea. Esate bate- 
rako, Txuma Lasagabasterrek gurean euskai nobelaren errepresen- 
tazlo galtasunaz agertu dituen zalantzak, hau da, gure errealitatea 
irudikatzeko orduan euskai nobelagintzak betetako paperaz: "Parece 
com o si los narradores tuvieran m iedo a enfrentarse con la realidad 
hlstórlco-soclal". Izan ere, esperimentazio formal eta tekn ikoak bes- 
te  hizkuntzetako nobelagintzarekin hom ologatu bal, baina euskal 
nobelagintzak bizi dugun gizartearen ahalegin eta nekea, idealak eta 
porrotak islatzen al ditu? Morixe da Tx. Lasagabasterrek planteatzen 
duen zalantza:

”Pero el reto está ahí; la capacidad de la narración para poner en 
pie mundos en los que ios hombres de hoy, y ¿por qué no?, los 
de mañana, nos reconozcamos "contados"; en lo que somos y 
en lo que hemos sido, en lo que seremos y en lo que nos 
gustarla ser." (J. M. Lasagabaster, 'De Arranondo a Oleaba pasan
do por i^adrid').

><.\K m endeko eleberngintza erreallstari eskatzén zitzaion berbe- 
ra eskatu nahian agertzen zalgu Tx. Lasagabaster goragoko hitz 
horietan. Baina, ezinbestean, halako nostalgia igurtzi batekin esanak 
dirudite, berak ere esaten duen horretan osorik sln istuko ez balu 
bezala.



líala ere, nobela m odernoaren herol hunkigarrienak pertsonala 
arrunt, xum e eta anblguoak dira, halen heroltasuna beren baltan 
aztarka blldutako blzi-pusketak Idatziz Jartzera mugatu ohi da. Izan 
ere. Jasanezina zaigu taKu eta zentzuhk gabeko bizitzarik: bizitza 
flkzloaren zedarrletan eralki beharra dago. Egia da, t>alta ere, pertso
nala interesgarrlenaren m lxerlak ere preblsibleeglak gerla daklzkio- 
keela irakurlearl, balna traum a kolektibo sakonagoen faltan... 5egu- 
ruenlk Tx. Lasagabasterren nostalgia Igurtzt horrek baluke zerikusirik 
R. Barthesek, estruhturallsm o gogorrenaren sasoi lehiatsuak Jada 
baretuago bizi zituenean, aitortzen zuenarekln:

"Eta hortxe, nire bldearen e rd ian -D an te  konjuratuz, bizitza berri 
(Vita nuova) baten atarían-, nire berezltasunaren gallur horretan, 
egin d u t topo bl irakurketa horlekin (egla esan, halnbestetan berrltu 
d ltu t non ez baltaukak data jartzenk). Lehena eleberri handi batena 
da, dagoeneko, ai ene!, idazten ez diren horietako batena. Ez nalz 
obra batez ari, asaldura batez balzlk; niretzat, asaldura horrek Bol- 
koski agurearen heriotzarekin iristen du gaina, bere alaba Marlari 
esaten dizkion azKen hitzekin; herioren hurbilez, bl izaki horlek, au- 
rrez inoiz maitasunaren berbakera (berbakeria) erabili gabe elkar 
m aite zuten bl izaki horlek Inarrosten d ituen samurtasun-eztanda- 
rekin"(R. Barthes, £1 susurro  de l lenguaje).

Ze mintzaira ezohikoa Barthesen ahotan i Ordurako 1978an 
gaude, eta  berak idatzitako guztlaren kontra, nobelaren balore epi- 
koenak berreskuratu nahi lituzke Barthesek, eta  zinezkotasun litera- 
rioaren ("m om en tos  de verdad" bere esanetan) alde apostu eginez, 
desiratuko lukeen nobela idealaren aldeko honako testam entu pro- 
gram atikoa utzi zigun;

"...onartu beharra dago eginklzun den obrak (izan ere, "Idatzi 
nahi duena" deflnltzen ari bainalz neure burua) aktiboki errepre- 
sentatzen duela, esan gabe, sentimendu bat zeinetan ztur bai- 
nengoen, balna izendatzea oso zail zitzaidana, zeren eta ez balta 
gal hitz higatu, iaxo erabiitzearen erabiliz zaiantzako bihurtu diren 
batzuen esparruttk Irteteko. Esan dezakedana, esan behar duda- 
na, zera da. obra bizitu behar duen sentimendu hori maitasuna- 
ren alderdikoa dela; zer da? eskuzataltasuna? karltatea? Behar- 
bada Rousseauk "filosofema" baten duintasuna eman dioiako, 
pletate (edo erruki) deltuko diot" (Ibldenn).



Zergatik horl guztia? E, Mendozarengana itzuliz, esango genuke 
nobelak pisua gaidu duela, ustu egin delà, eta hark eskain dieza- 
gukeen plazerra plazer tntelektuala bihurtu da, gozannen eruditoa: 
"Moy la novela se ha convertido en una forma honesta, civilizada e 
Instructiva de entre ten im iento. (...) y los lectores de novela, en 
sim ples consum idores de novela."

3) Posmodernismoa eta gure nobelagintza

Egla da nobelaren abangoardiaren urratsak ondo iblll eta gero 
Idatzitako nobela dugula 5aizarbltorlaren tiam aika  Pauso. Baina argl 
utzl nahl nuke hem en nire Ikuspegla nobela horri buruz; tiam aika  
Pauso da euskal nobelagintza m odernoaren lorpenik hdndiena. Ber
tan daude oretuta aurreko urteetako esperimentazio formai eta es- 
trukturalak eta errealltate historiko-soziala, gorago Tx, Lasagabaste- 
rrek aldarrikatzen zuen errealltatea, haln zuzen. Mau da, pertsonaiek 
eta pertsonala horlel egokitutako glza inguruak osatzen duten unl- 
bertso nobellstikoak, gure munduaren sasol nagusl bat hobeto irudl- 
katzeko eta ulertzeko ballo dezakeen nobela da. Baina kontuz, he
men ez dago literatura engaiaturik, ez dago pertsonala nagusi edo 
narratzallearen aldetik Inongo konprom ezu ideologiko edo etikorik 
glzartearekiko; dagoena da konprom ezu moral sendo bat pertsonala 
nagusi horrek bizl duen m unduareklko. Hobelaglleak ere badaki 
pertsonala horri egokitu zalzklon zirkunstantzien berrl, hor egingo du 
lan m em orlak, unibertso nobellstiko horl unibertso moral bat ere 
izan dadin. horl da zallagoa, bâtez ere gure artean, gizakiaren pultsio 
moralak ideologia Jakin eta konkretuekin m odu baldar batean nahasl- 
rlk agertzen zaïzkigunean nonahl. Baina unlt>ertso moral hori gabe, 
pertsonaiek dilem a moral baten aurrean erabakitzeko gauza ez badi- 
ra, idazie-narratzallearen morrol ideologikoak baino ez dira gertatzen. 
Hor ez dago nobela interesgarririk Inoiz. Talentuak talentu, zenbat 
halako gureani Barthesek esaten zuen bezala:

"Eieberrlak ez du Inoia ere bortxatzen bestea (Iraisurlea); tiaren 
unea afektuen egla da, ez ideiena; hortaz, inoiz ez da arrea, 
terrorista (...) Artearen aiderdian dago, ez Apezgoarenean" (Ibi
dem).

tIamaiHa Pausoh bere baitan ditu euskal llteraturan nekez aurki



daitezkeen emoziozko uneak, gorago R. Barthesek zinezko unetzat 
hartzen zituenak:

"...ohartu nintzen pasadizo haiek "eglaren une" gisa hartzen nl- 
tuela (ez dut beste esapiderlk aurkitzen): bat-batean literatura 
(horlxe balta kontua) guztlz bat zetorren emozio inarrosaldi ba- 
tekin, "garrasl" batekin (...) "Eglaren uneak" ez du zerikusirlk 
"erreallsmoarekln". (...) ez genezan llburuaren funtsa egituran 
ezar, balzlk eta, aitzitik, onar genezan obrak emozionatu, egiten 
duela, bizl delà, erne egiten delà "lurreratze" halako batt esker, 
eta ez dltuela zutik uzten une batzuk balzlk, eta horlek, zehatz 
hitz eglnez, gallurrak direla, Irakurketa bizia..." (Ibidem).

Irakurketaren pathos  horretan, eta nahlz eta, gorago azaldu 
dugun bezala, beste m u tu r batetik sortu tako unlbertso literario bat 
Izan, ObabaHodh-eh eraglndako emozloak ere badu lekurik, Bl lanok 
dira euskal narratlba m odernoak em an dituen gallurrak. Eta A. Ler- 
txundlren O tto Pette  nobela? Euskat nobeJaglntzaren historia patetl- 
ko bat eglngo balitz, nlre ustetan ezlngo genuke em ozio literario 
berberaz ja rdun llburu guztlez. O tto  Pette  erreferente bazterrezlna 
blhurtu zalgu sortu duen prosa literario eredugarrl e ta jasoarengatlk, 
ordura arteko, eta geroagora ere, narratibaren irispldeak areagotu 
dituelako. Nago prosa literario aberats horrek estall egiten duela jada 
berez Interesgarria eta nobedosoa gertatzen den m undu flktlzloa.

Andu Lertxundiren IFREhTZUAK sali osoa eglleak berak Obaba- 
hoak argltaratu berrltan idatzltako gogoeten ondorlo baino ez da. 
Monela zloen Lertxundlk orduan: "Lehenlk llteraturgintza bera ere 
errealitatea da. Ez errealitatea aztertzeko m odua bakarrlk, literatura 
bera eralkitzen da, honela, literaturaren gai".

Morrelako planteam endu batek derrlgorrez ekarrl behar zuen 
egllea testuartekotasun oparo batera. horra, berriz, Qaltzaundi elkar- 
tean duela gutxl em andako hltzaldlko hltzak:

"Qure iragana, gure giza taldeak eta espazioak geure beglez eta 
geure hlzkuntzan ikustea: llteraturak zer esan handla du horretan. 
navarro Vlllosladak abarkekin eta ardi larruekln Ikusl gintuen ora- 
intsu ehun urte, eta ordutlk abarkekin eta ardi larruekln Ikusten 
ditugu Erdl Aro haslerako euskaldunak, halatsu ikusten galtuzte 
besteek ere. Baina Jantzien kontu hori baino haratagoko gora-



behera bat ere agen da horren guztlaren atzean: gure iraganaren 
eraikuntza ez da historlako llburuetan solllh eglten" (A, Lertxundl, 
■Qarenaren neurrla')

Morlne da IfrentzuaK salta: geure beglez, geure hlzkuntzan (An- 
durenean, alegla) Mendebaldeko Istorio fundatzalle batzuen galnean 
eralkitako literatura. Ezaugarrl nagusiak, bada, bi: intertestualltate 
etengabea eta prosa llterarloaren ekarrl eskerga.

hahlz eta testuartekotasun oparoa, errealitatearen gorpuzkeratik 
aske garatzen den aidetik, posm odernltatearen ezugarrletako bat 
izan, Modernitatearen ikuspegl ortodoxoenetik idatzitako hitzak dira 
Arg/zar/aren egunak eleberrlko hitzok:

"triblallzazloa: desitxuraketaren gallur demokratlkoaz berdlntzen 
ditu arrunkeria eta klaslkotasuna, moda eta artea".

Eta aurrera eginez, ba al dago planteamendu desberdlnik 5ai- 
zarbltorlaren hurrengo nobelan, edo Atxagaren hurrengo nobeletan? 
Izan ere, nnotlbo beretara Jaitsita ere, Ilterararloki nahlz nobellsükoki, 
ze planteam endu desberdlnak tlam aika Pauso eta Qizona bere ba- 
hardadeanen artekoak,

Lehenengo eta behin, esan Qlzona bere bakardadean nobelaren 
Irakurketa askoz ere arlnagoa dela, baina ez bakarrik hamaIHa Pauso- 
rekln alderatuta, balta Obabakoak berarekln alderatuta ere. non 
dago Oizona bere bakardadean edo Zeru horiek  bezalako irakurketa 
arm eta erraz horren sekretua? nobelen egltura llnealean, batetik: 
narrazioa ablatu, korapllatu eta am aitu eglten da. Gizona bere bakar
dadean nobelako antotamendu narratibo kalkulatuan garrantzltsua- 
goa gertatzen da narrazloaren beraren eraiketa autonom oa Carlos 
pertsonalak Islatuko lukeen m undu inguruan sakontzea t>alno. 5us- 
pensearen doslflkazio kalkulatua da egileak garatu duen ballabide 
nagusi. Patricia highsm ith-en ildotik, aurrerantzean nobelak oratu, 
harrapatu egin behar du irakurlea zintzurretik, eta ez askatu ha- 
rentzat txorro tx eraikl duen sarearen amaiera arte. Beharbada, hel- 
buru horretarako nagusi dlren ballabide eta teknikak nobelaren beste 
osagarrien aldean garrantzitsuak bihurtu dira. Alde horretatik, Obaba- 
koak-en  munduarekin alderatuz gero, ba, ezinbestean agertzen zalz- 
kigu konbentzionalagoak nobela horiek.

Obabakoak lana Modernitatearen tradlzio nagusi baten emaltza



definitiboa zen; hango pertsonalen "n l"ak Modernitate horrek eragin- 
dako psikopatologia nagusien isla ziren, Modernitateak zabaldutako 
"n i"aren zatitze eta flnltzearen ondorio. Eszenategi haletan normalak 
ziren E. Munch edo V. Van Qogh bezalako margolarlen aipuak. "Qa- 
rrasia" bezalako margolan baten barne m undu atorm entatuaren eta 
kanpoko espresloaren artekoak irudika lezake narrazloetako nnun- 
duak ere nolakoak ziren. Izan ere, kanpo/barne dikotom lak sakonta- 
sun modernoetara erakartzen galtu. handlk zetorkion emozioa ere, 
lehen gorago alpatutako estilo patetiko eta trantzendentean oretuta 
Iristen zaio Irakurlearl, izan ere, Irakurketa horretarako hezita zegoen 
irakurleak halako transferentzia mota bat Jasango baitzuen. Egia 
esan, transferentzia edo Artearen Instltuzloaren estalpean sortzailea- 
ren eta hartzaltearen artean konpartitutako Izpiritualltate horl oso- 
osoan fenom eno m odernoa da, Modernltatearen emaitza eta on
dorio.

Izpiritualltate horixe da sasol posmodernoetan seguruenik dese- 
glten ari dena. "A gortu", "desegin" eta antzeko hitzek beharbada 
halako akabamendu baten mezua heda dezakete. (3auzak,ordea, ez 
dira hórrela gertatzen, ez dira ez tupustean sortzen eta ez modu 
berean amaitzen. florm alean horrelako antzaldaketak askoz ere gra- 
dualagoak izaten dira, areago aldaketa kultural bati bagagozklo. Ze, 
sakontasun eta izpiritualltate berbera eragin dezaketen llburuak argl- 
taratzen Jarraituta ere, egla da, Borgesek esaten zuen m oduan, ez 
direla obrak aldatzen, aldatzen dlrenak Irakurleak dlrela. Hago, hala 
ere, alderantzizko bidea ere gertatzen delà, hau da, Idazieak berak 
ere irakurtzen ditu bere giroan glzartearen Joerak eta horrek t>adu 
gehienetan ondoriorik Idazten diren llburuetan.

Esate baterako, bizi d ltugun garai hauen ezaugarrl nagusietakoa 
honako hauxe da, kultura Jasoaren eta komertzialagoaren ber- 
dintzea. Alegla, aurrerantzean kultur ekolzpenak ere eskae- 
ra/eskalntza balantzaren arabera neurtuko dira, horl hórrela bada, 
erabat neutrallzatuta gelditzen dira llteratur lanaren karga eta mezu 
utoplko iraultzaileak. Horren ondorioz, beraz, ordura arte prestljloa 
eta Literaturaren instltuzloaren oniritzia zituzten Idazian eta egileek 
pisua gaIdu dute. Ordura arte  nondik aurrera egin seinalatzeko galta- 
suna eta eragina bereganatzen zuten liburu eta Idazie asko ohorezko 
postu pribllegiatu horl gabe gelditu dira, onenean Unibertsitateko 
ikerketa sailetan ezkutatuta. Modernitatearen norablde bakarreko



edo abangoardia sasolak ahuidu diren honeîan, orain arte bide prlbl- 
legiatu horretatlk kanpora ibilitako ahotsak edo estlloak -edo ordura 
arte ahotsik eta estilorik gabeak- errentablllzatu ditu llteratur zirkuitu 
aldaberrituak. Orduan ikusi ahal izan dugu, instituzio literario horren 
babesik ezean, literatura Jasoaren Jarraitzailea edo irakurlegoa oso 
nriinorltarloa delà. Qaur egun edozein editorek inongo lotsarik gabe 
a itortuko lizuke ez lukeela, ezta oparituta ere, Modernitatearen llbu- 
rurik enblem atikoena eta Ikurra den J. Joyce-ren Ulysses nobela 
argltaratu ko.

Qauzak hórrela, neure buruarl egiten diodan galdera hauxe da, 
egoera aldakor horrek zer-nolako eragina eduki dezake sortzaile ba- 
tengan? Ze, garbi dagoena da, gure m undu berekoak baldin badira, 
nolabaiteko hausnarketarik egon behar duela. Mala ere, garbi esan 
behar da, "posm oderno" bezalako kategoriek s in tom ak de- 
tektatzeko baino ez dutela balio. Ezen egile beraren urte gutxiren 
barruan Idatzltako lanetan antzem aten ahal da halakorik? <3orago 
esan dudan bezala, aldaketak graduaiki gerta daitezke, eta, maiz, 
oharkabean ere bai.

Esate baterako, Saizarbltorlaren Bihotz bi nobelarl arrêta apur 
bat eskaintzea aski da, berehala konturatzeko "posm oderno" bezala
ko kategoria batek bazterrak nahasteko baino ez ligukeela balio. 
Mitzaldijada aspergarriaren haritik, zerbait esan daiteke 5alzarbitoria- 
ren nobela horri buruz?

Ba, esan daiteke, azalean duen Mopper-en desolazioaren irudia 
bezala, oso m odernoa dela Blhotz bl, ez bainuke nik nobela ho- 
rrentzat inondik ere posm oderno kategoria onartuko. Baina, gatozen 
berriz ere graduazioetara. Izan ere, MamaiHa Pauso gure Modernita- 
tearen gailurtzat Jarri badut, ezin uka bi nobelen artean dagoen 
aidea. Zeintzuk dira alde horren markak? Masiera-hasieratik zerrenda 
daitezke batzuk; tonua. Ironia, umorea eta komizitatea, parodia... 
Aldi berean, beste zerrenda bat ere sala daiteke: tonu ez angustla- 
tua, tonu desinibltua, arintasuna. Kontua izango litzateke asmatzea 
noia irakurrlko lukeen egile beraren aurreko lanak ezagutzen ez di
tuen irakurle ez inform atuak, edo nobela m odernoaren egitura eta 
m otibo  errepikakorretan arnasarik gaitzen ez duenak, gerraren h is to 
ria urrutlegi gelditzen zaion irakurleak. Mau da: egileak berak hain- 
beste zor dion tradizio literarioaren inform aziorik ez duenak (non



azala+edukia=azal kondentsatzailea tratam endu narratlboa Ihes egi- 
ten dion) zer Irakurtzen du Bihotz bi nobelan, Ba, gizona, protagonis
ta alegla, galztoa dela, em akum ea berrlz gajo samarra; hanbrekoa, 
m em orlaren lausotasunaz harantzago hlstoriaz blluztutako gerrako 
tx lste barregarrlak; eta koktelaren hasieran eta amaleran, telefllm ea- 
ren muslkaz girotuta, em akum e bat lelhotlk behera.

Badakit tranpa eglten an nalzela, susm atu baino egin ez Hamai- 
Ha Pausotik Bihotz b/rako aldea zertan konkretatzen den, eta hala 
e re ja rd u n  egin behar. Eta tranpa egin nahlan Ibill nalz ezen garbi 
baltago Bihotz biH prolektatzen duen irakurle m otak ("irakurle inplizl- 
tuak"), goragoko inform azlo horren berrl t« d u e n  irakurle heldua de- 
lako.

Beharbada, horregatlxe gustatu zltzaidan Joxean Muñozek bl 
nobelen artean egin zuen lotura eta berelzketa:

"S/hotz W-ren protagonistak hlzteglak (entziklopedlah) saltzen ba* 
ditu, lehenago norbaltek idatzl zituelako da. "hitz askoren deflni- 
zloak buruz daklzkit" esateko gal bada, lehenago norbaltek hartu 
zuelako hitzak zehatz, labur eta tnnko adierazteko nekea. hamal- 
Ha Pau50-ren protagonista izan zen hlzteglgllea".

Bihotz biH giro m edlatikoen igurtzla narratiblzatuta du: telesallak, 
fíeader's  Digest-en ordez Entzlklopedla, pare bat film e arrakastatsu- 
ren izenburuak eta glda turlstikoetatlk hartutako informazloa llrateke 
erreferentzla kultural bakarrak.

Kontua da egileak guztlz ohartuk ijoka tu  duela montaje guztlan. 
Kontua da, egileak inork baino hobeto daklela, Modernitatearen gure 
okaso honetan edo Posmodernia estreinatu berrlan, norh Jakln?, 
garal bateko zentzuz eta sentim enduaren indarrez betetako hitzak 
blaga huts bihurtu dlrela egun, m arm ar etengabe bat. Mola azaidu 
egoera hori? Monako honetan ere guztlz zllegla lltzateke, nobelaglle 
m oderne guztlen maisuak, Flaubertek alegla, adlerazltakoa: zallagoa 
da m edlokritatearen ahotik hitz eginaraztea pertsonaiel. hortxe ze- 
goen nobelaglle frantsesarentzat zinezko m entu artlstikoa.

Ricardo Senabrek idatzi zuen erreselnako esaldirik zentzudune- 
na jasoaz eman nahi moke amaiera gogoeta honl: "A m or Y guerra es 
un oasis en m edio de  este  desierto de frivolidades m ercantiles que 
nos aflige".



Beharbada, barKaezina irudituko litzaloke bati baino gehiagori 
posm odernism oaz hitz egiten hasi eta, gorago alpatu ditudan ahots 
iritsi berriak bazter utzi Izana. Mon daude Jasone Osoro, Unal Iturrla- 
ga eta besteak? Egon badaude, baina non ez dakit oso ondo. 5egu- 
ru nago egongo delà nik baino hobeto idazie bernez hitz egingo 
duenik. ikusl ahal Izan duzuen bezala, idazie beteranoez nnlntzatu 
nalz, eta nahiko astun eta idela garbi gutxirekin pontiflkatzen Jardu- 
teko. Mila esker nire hitzaspertu honi zuen arrêta eskalnl Izanagatlk.
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1999KO Kaiera

Jon KORTAZAR

1. Maitasunaren ezpalak

fllre eskuetara heldu dlren aurtengo lehen poem a llburu biak 
maltasunaren Inguruan mugltzen dira. Pili Kaltzadak em an zlon ha- 
slera nire poesla-lrakurketen urteari bere Ur M m e le tak  testuaren 
bldez. Ahots berria eta em akum e batena. Kuriosoa da, balna laz ere 
em akum eak izan ziren lehenak poesía argltaratzeko orduan, Itxaro 
Bordaren Orain hunklgarrlaren eskutlk. Bestea berrlkl argitaratu da, 
José Luis Padronen ¡bala eurt-erasotan bezala izenburuarekln.

Biak agertzen dira gal baten inguruan talutuak: maltasunaren 
Inguruan, haln zuzen ere, balna maltasunaren Ikuspegi desberdin bl 
eskalntzen d ituzte  bere orrialdeetan.

1.1 . Maltasuna gaitzen duenaren hltz gordlna da Pili Kaitzadarena, 
eta agían sentlm endua azaltzeko indarrean aurkituko du irakurleak, 
nire Irltzlz, liburuaren alderik nabarmenena. Autodestrukzioaren 
llunpeetatlk ez du ihes eglten poesiaren nitasunaren ahotsak eta 
maltatu eta maitatua ez izanaren artean mugltzen da idazlearen 
lablrlntua.

5entim enduaren azalpenaren aldetlk, noiz edo noiz Kerexetaren 
Ezezagun baten koadernoa etorrl zalt gogora. Balna aide horretan 
besterik ez, arras desberdlna baltugu espreslo moldea. Kerexetare- 
nean narratlboa, hemen Hrika slnbollstaren lldoetatlk doan hlzkera. 
holz edo nolz, baita ere, hlrurogelta hamarreko urteetan asko erabill 
zen espresaera etorrl zalt burura, gerora "ttik itasunaren poesía" ize- 
narekln ezagutarazl dena. Abestiaren moldea nabari zalo testuarl



askotan, paraiellsmoa behin eta berrlro erablltzen denean, edo egu- 
neroko hizkuntzaren m oldeak agertzen dituenean,

Qaltzeko arrlskuan dagoenaren tonua da nagusi eta mantendua 
liburuan eta hitz hauek labur dezakete, aglan, Ilburuaren tonua: "Eta 
Jadanik/ denbora agortu bazaigu e re ./ del egldazu.// Meguak ere/ 
Jakln behar Izaten du / heidu zaiola,/ bete-betean,/ elurra eglteko 
tenorea".

1.2. Maltasunean burua galdurik duenaren tonua da Jose Luis Padro- 
nena. Berea sentim enduaren ospakizuna da; maltasuna bizl du eta 
kontatu eglten du.

Joera honetatik ondorlo bl izan d itu  bere poeslak. Batetik, la 
dena bihur dalteke testurako erabllgarrl; edozein m om entu, edozeln 
deskribapen; puntu honetan ugarltasunean badago arrlskuhk; poe- 
m en tentslorl beglratuz gero, ez dira malla berekoak guztlak, nahlz 
eta egunerokotasunaren metaforlzazioa, Irakurketa eta aldaketa izan 
poesia honen zutaberlk naguslenetarikoak, Bestetik, maltasunaren 
ospakizuna izan arren, sentlm enduak baditu gorabeherak, eta "lt>ai 
beroak" sallaren ondoren "Ibai hotzak e to rrl", poesia honetan bizitza 
eta herlotza elkarturik agertzen direlako. Linearen gorazarrea egin 
Ohl du idazieak. Jakin daklelako unea desagertu egingo dela, eta 
unearen hausnarketa eginez salbatzen dela glzakla herlotzatJk, 
transzendentzia puntua bllatzen duelarik prozesuan. Maltasunarekln 
batera denboraren Joana blldurik agertzen da. /^zken batean esangu- 
ratsua balta llburuari ja rrltako  Izena: u r barrenera, ibalra, azaletik 
Jausten diren euri tan ten  jokoak eratzen du llbunjaren esanahlrik 
naguslena. Barnetlk doan sentlmenduarl egunero unea datorklo, ura 
bata (Ibala), ura bestea (eurla), iraunkorra hura, galgarria bestea. 
Balna eguneroko eta Iraunkor izan balta da ura, bakarra sentim en- 
dua.

Unea metaforlzatzea malte du Padronek, batzuetan p>aradoxa, 
eta esaldl fllosoflkoa linkarekin baturik agertzen delarlk. Txlkltasuna- 
ren poeslaren zenbalt ezaugarrl ere ekarri ditu Ilburuaren orrlaldeta* 
ra: paralelismo Jokoak, aurrera kasik eg lten ez duten poema borobl- 
lak. Eta izen soiletan, aditzik gabe, eralkirlko poema luzeak. Izadla 
eta materlaren izakla blitzen dlren tokian hasten da Padronen poesia 
elkarrizketan.



Z. Unibertso tnikien egoneza

Em akum e poeteri lana ugaria izan da poesiaren argitaratzea urri 
den urte honetan. IraKurleak kontuan hartu beharko luke urriaren 
hasiera arte, hiru poema llburu berrl argitaratu direla -b e s te rik  e z - 
euskaraz.

Qaurkoan 9 0  hamarkadan hazi d irenen lana alpatu nahl nuke. 
Isabel Dlazek Irun 5arla irabazi zuen 1998 . Urtean, O ntzl Iluna lana- 
rekin, eta, ohltura denez, aurten argitaratu du llburua Kutxak; Miren 
Agur Meabek bere 01, hondarrezho em akaitz  poem ategla Lasarte 
Oria lehlaketan saritua Ikusl zuen, aspaldltxo, eta orain Idatz &  Mintz 
aldizkarlak em ango du argltara, bere aleen gehigarrl glsa.

Emakumeek, adlbldez, Qallzlan berrlkuntza ederra em an dlote 
olerklglntzarl, eta ahots berriek poesiglntza aldatu egin dute. Asko 
dira (Olga hovo, Chus Pato, Yolanda Castaño, Enma Couceiro, María 
Cebrelro) Rosallaren hlzkuntzan lanean ari dlrenak. Qure artean, ez 
dira horrenbeste eta urrundlk ere ez du te  Finlsterreko lurraldean 
duten indarra. Balna Isabel Diazek ere badltu erro galizlarrak eta 
poema bat gallzieraz em an du bere llburuan, eta ez frantsesez, 
irakurle galzkl enteratu batek esan duenez.

Z . l .  Ontzia eta emakumea

Ontzi lluna liburu hau Isabel Díazen lanean blgarrena da. Au- 
rrekoa ere Ernestina C ham pourdn 5arlketa irabazl ondoren argitara
tu zioten poetan. Eta ordukoaren antzera Ontzl lluna poema desber- 
dlnez osaturlko poem ategla dugu. Ardatz nagusia, agían, tltuluan 
bertan dago. Ontzia em akum earen slnboloa da pentsakizun tradlzio- 
nalean: glzonen munduan, Berreterretxeren kantorlan Margaritak 
eskuekln ontzia osatzen du eta bertan hartzen du Berreterretxeren 
odola, hazla, azken batean, Liburuko poem a txiki batek adierazi du 
testuan landu nahl den esanahla; ontzl lluna: gaua da, balna "ontzlrlk 
ontziena", em akum ea. lilk  ordea, nahigo du t beste zerbait irakurrl, 
"ontz ia" em akum ea da, eta "lluna", gatazkatsua den bere izaera. 
Unibertso txlkla egonezlnez eta artegatasunez agertzen da, hlgidura 
handiz.

Llburua polledroa da, gai desberdlnez osatua. Emakumearen



egoera da, aglan nagusi llburuan zehar. Egoera bikoltza, gizonaren 
azpian bizi da ia bakarriK bere egoera sotilean, balna askatasuna nahi 
du. Eta Isabel Diazek askotan adlerazten du askatasun nahia: "Zeren 
eta em akum eak gutxitan izan baltira bidalariak/ (Zergatik balna?). 
Besteetan, ordea, emakum earen bizitza xum e eta sotila, detatleetan 
olnarritua agertzen da askotan; Irria, hitz sotlla, esaldia um lla barre
naren lasaltzeko: "'Ez zaltut gaidu nahl'/ entzun nahi nuke", liorrekin 
nahlko eta sobera balltz bezala,

Aglan ilburuko kontraesanik handlena, galen artean egin den 
barrelaketa izan da; bata bestearen atzean agertu dira, gai sentlm en- 
talak, bertso laburrak, egoerazko galak, haur kantak... Pentsaklzunak 
askotan em aten die sendotasuna Ilburuko poemel, eta Irakurgarrlak 
dira oso testuan han-hemenka agertzen dlren zenbait bertso eder. 
Mauek, adibldez: "betegabeko am etsek/ em akum ezko izena dute", 
edo "Usteidu egin da arbola/ eta honen gainean eralkitako/ sinlsmen 
eta balore sistlm a osoa".

Molzbehlnka Atxagaren ft/op/aren oihartzunak nabarlak dira, bal
na llburuak badu pentsakizun eta sentlnnenduen arteko adabaki ez 
ongi josia , bata aide batetik eta bestea beste toki ba te tik  joango 
balira bezala.

Mizkeran e re  nabarl zaio horl Isabel Diazi: irudi zenbalt, eta 
zenbait hitz bigun agertzen dira, plsu tradizlonal larregi dute , aglan, 
nire gustuko, balna elkarrlzketaren tonua lortzen duenean, amah 
edo adlskidearl eskainltako poenna boroblletan, testuek edertasun 
bitxia lortu dute.

"Meu naiz m alerusa" idaztl duen em akum eak t>adu zeresanik 
gaurko poeslaren alorrean, ontzia iluntasunez beteko bazalo ere.

2 .2 . Urtaro esperokoa

Edozein irakurlek baino hobeto azaidu du Miren Agur Meabek 
hitzaurre ezln ordainduzko batean zeln diren bere Ilburuaren historia 
eta helburua, 1991 . urtean Lasarte-Orlako lehiaketako irabazie, za- 
balkunde kaxkar baten erruz erdl galdunk izan da poem ategl borobll 
hau llburutegletako apaletan. Juradu hartan egonlko Juan Man 
Lekuonak hitz egin zidan liburu honen balloaz aspaldl eta presazko



irakurKeta bat egin nlon aspaldi. Bigarren bizitza eskaini d io te  Labay- 
ru Ikastegikoek poema ongi m oidatu -m o lda tueg l, aglan?- honi.

Peneloperen m itoan olnarrlturik liburuak zazpi zenbaki magikoa 
darabll Infinltuaren adlerazie. Idazieak m oidatu egin du liburua, baina 
gorde egin du literatura tradizional eta m itoaren arteko kinka. Zazpi 
zatiok pareka agertzen dira: maltasunaren poz eta nekeak, idaztea- 
ren poz eta nekeak, denborarl buruzkoak, nahaste-borrastekoak, eta 
zazpigarrenik ez dago, liburuari bukaera zabala eman nahlz.

Emakumearen ikuspegla da, aglan, liburuan nabarm en agertzen 
dena: bere galderaz osatua, larrialdi batek bultzatuko balu bezala 
poem en ahotsa diskurtsoaren eralkitzera. Morregatlk dira poem aren 
haslerak garrantzltsuak eta Indarrez osatuak; Irakurlea hasieratik har
tu behar du idazieak, Bestela, Irudimena esaldiaren barrokismoan 
-aberastasuna ere deltu lezake no rba ltek- kiriblitzen baita. Mlztegla- 
ren hautapenean lan eskerga egin du poetak, baina zenbait irudi 
zehatz gabeak agertzen dira. Ez dira alferrik igaro zortzl urte, eta 
pena da, estetika rekargatuegla agertzen delako, aurkikuntza ede- 
rren artean.

Definizloarl buruzko poesia da, batzuetan Miren Agur Meaberen 
lehen llburu honetakoa. Esaldiaren aberastasunean slnonlm laren 
blla, pilaketa behin eta berrlro erabillz, onomatopela askotxorekln 
sentim enduen adlerazpenean.

Irakurle honi llburuaren eraiketan eg in iko joko  arkitektoniko, hlz- 
kera eus teko  ahalegin bizia, zenbait esald i Indartsu a tseg in  izan 
zaizkio, eta etorkizunak em ango du estilo bat egin nahl izan duen 
poeta honen berri.

3. Haurrentzako poesia

helduentzat eginiko poesiaren uzta urna gertatzen ari den urte 
honetan, nabarmen ugaritu da, edo ugaritzekotan da haurrentzako 
beren-beregi sorturiko poesia liburuen sorta. Berriki agertu da Lutxo 
Eglaren KalezuloHo animalier) lUalah, Pamlela argita letxeko edlzio 
ongl t>aino hobekl prestaturlko argitalpenean, inprentako probetan 
ezagutzen du t Jaun Juan Kruz Igerabideren Botoi bat bezala, euska-



raz eta gaztelaniaz Anaya-haritza etxeaK agertuko duena, eta ager- 
tzear om en dago Kariös Linazasororen lana Alzkorrl edltorialean.

Maurrentzako egiten den poesiaren hiru adibide, bada.

Lutxo Egiarena lehen llburua da, egunkarietan asko iblll ondo
ren. De/an eglniko kolaborazioak ezagutzen genlzklon. Badaklgu ba- 
duela ere poema liburu bat idatzla, kalea nolz ikusiko zaln. Tartean 
haurrentzako zuzendurlko llburu hau em an du argitara.

Ironia eta gogo jokoan  oinarrlturlko poema laburrak dira llbu- 
ruan, Qrandvllleren marrazkiak eta Joaquín Resanorenak lagun dltue- 
la. Zazpl ataletan banatuak, anlmalla m ota askorekln egin du lan 
Lutxo Eglaren irudlm en m unduak; anlmalla zaunkalarlak, miaolarlak, 
hegalarlak, ttlpiak, handlak, bihurrtak, eta azken hltzak. Paradoxa eta 
absurduaren m undutik hurbll, poetak lan berezla egin du poema 
laburretan alegietan agertzen den kontrako irudla em ateko. Anima- 
llak ez dira bertuteen adlerazplde, Jolasaren eta m undu maglkoaren 
agerbtde baino.Kasu honetan errealltatearen malla blgaz eglten da 
jo ko : "zaidia/ irrlntzlka/ xake taulan", beste honetan m lngostasunak 
agintzen du: "Muskerra/ bakardadeaz m lntzo zalo/ hlriko poeta 
gaz tea rr, edo krltlka soziala: "Isllak olhua/ isllik garraxia/ istllk berba/ 
eta Isllik txorla./ Qaur golzean ekarri ba itute/ teleblsta berria".

Qala Jarrita balego legez, poetak animallen m unduari errepasoa 
em an dio, irrlbarre xum e batez poeman sartzeko eskaintza egiten 
diola irakurleari.

Juan Kruz Igarablderen poem etan, ordea, hats poetikoak -llr l- 
koak- pisu handiagoa du. Egiaren anlmaiiak hlritarrak dira, metroan 
lan egiten dute edo espaloiak zat» lduz doaz. Juan Kruz Igarablderen 
m undua izadlan gertatzen da,, han ditu bere m unduaren erroak. 
Haurrak ere poem en barnean agertzen dira, pertsonala glsa: "Qizo
naren irrlbarrea,/Emakumearen irrlbarrea,/ m usu bat, eta nl". Ezin 
zalo hasiera hoberik em an ez blzltza bati ez llburu t>ati.

Ez da hau erdaraz em aten duen lehen llburua. Igerabidek Mipe- 
rlon argltaletxe nonbraduan atera zuen ßeg/ ninlaren poem ah  llburua 
oraln urte  batzuk. Eta euskarazko aldaklaren muslkaltasuna fina eta 
garbla bada ere, eta Itzulpenak zenbaltetan horren berrl ez badu 
em aten ere, gazte lerakojokoa zolla da, hala ere.

Merrl llrikako metaforizazio prozedura hurbll du Igerabidek, kopla



zaharraren taiukera edonon aurkituko zaio. Kontuan hartu beharko 
genuke sortaldeko fllosoflaren mlreslea ere izan dugula idazlea eta 
Japonlako "haiku" form a poetiko labur eta bltxlen langlle eta izan 
dela denbora luzean.

Boto l bat bezala llburu batua da, narratiboki eralkla. haurraren 
Jalotzaren ondoren, egunaren jalotza dator, m utll koskorraren m un- 
duarl lluna darraio, hórrela pertsonalen m unduaren kontrapuntu glsa 
agertzen da izadla. 5entlpenen modulazloak, batzuetan alaltasunak, 
besteetan minak, han pozak, hemen negarrak kontraste jokoa  ez 
ezik, Ilburuaren Jarraipen batua em an dute. Adibldez, 56 . eta 57. 
orrlaldeetan agertzen den paraiellsmoa aipatu beharko genuke; 
"Maurra pozik : /  Loreak Jalotzen zalzklo /  po ltslkotik". horren ondo
ren, naturaren irudi paraleloa eskalnlko zaigu; "Adarño ttik i,/ Barrez 
lehertu da/ krik, klllkl".

Metaforlzazio prozedurak dira harrlgarrien sentim endu fineko 
poeta honengan; Jalotzen den haurra botola da, amaren tltlak, 
eguzkiak, bizlkleta galdua, buru makur da, etslpenaren sinbolo glsa, 
logura elefante llun bl betazalen galnean... eta hórrela behin eta 
berriro, harrigarrlak Ilburuaren argltasuna inolz estaltzen ez duelarlk.

Juan Kruz Igerablde erreferente garrantzltsua gertatu da gure 
haur llteraturan. Liburua aspaldl egin duen bidean beste pausua da.

4. Poeta berrien erronda

4 .1 , hortasunaren blla ablaturlko llburua dugu llongo  no r izenburu- 
pean Jon Alastulk argitaratu duena Olnatiko Potxo argltalzuloan. Argl- 
taletxeen faltan argitalzuloetara joan  behar Idazie berrlak, Potxoren 
lana ere aipatzekoa da. Letra zaietasunez so rtu riko jo ko  eta errenta* 
rik gabeko salo aldi eta tentaldia ere bada, Adlsklde talde baten 
lanez urtero-urtero  bere lanak argitaratu d ituzte Lope de Agirre haren 
gutune tik  haslta,

Ez dakit zer nolako zabaikundea izango duen llburu honek, bai
na Nongo nor hau ezagutzeko eskatuko moke Irakurlearl, Plaquette 
antzeko llburu honek blitzen dituen hamasel olerkiak tankera des- 
berdinekoak dira, eta ahots ugarlkoak, tentatzen ari den poetaren



ahotsa oralndlk heidu gabe (Alustui 1971. urteKoa dugu) balitz beza
la, ten tu  desberdinez, m odu desberdlnak agertuz.

hitzaurrea idazten duen Gerardo Markuletak hiru sail nagusitan 
banandu dio lana estrelnako poeta honi: erdl aro ukltukoak, gelto- 
klez eta hotelez ari zatguna eta azkenengoz, sententzla itxurako 
poemak. hlretzat, " flo n g o  nor", llburuarl izena em an dlon poemak 
adierazten du ahotsaren zentzu nagusla: nortasunaren blla ablatzen 
denaren burua dago kontutan testu horretan. Mongo nor hori hitz 
Joko harritu batean bere joanaren joanaz galdezka ari zaigu, Nemesio 
Etxanlzen testua gogora dakarren etengabeko nor hitzaren deklinabl- 
dean. "B lhotz berria estre lnatuko" duen poetaren testuak dira he- 
m en zentzudunak. Munduan galduta dagoen nortasunak hegoalde- 
rantz egiten du, historia baten blla, batzuetan espazloetan ardura 
Jarrita, besteetan nortasunak eta denborak nahastuz etengabeko 
Jokoan.

Qaurkotasuneko narrazioan olnarrlturlko poem ak (bldalak, te le- 
fonoak, hotelak) dira, nire irltzlrako borobllenak, hunklgarrlenak, kon
tutan hartu behar bada ere, sujerikorrak direla Erdl aroan kokaturl- 
koak, sujerikorrak eta islltzen den datu baten eralkltakoak, 
"Qaztelua, u rru ti" deiturlkoan bezala.

"Urteak, galderak, m apak" osatzen dituzte testuaren ardatz na- 
barienak, eta, aglan, hor dira hlru hari ere llbunjaren mataza osatu 
nahl dugunerako. Urteak: behin eta berrlro denboraren Joana pre
sente baitago poem ateglan: "hamalka baltlra hiltzeko aukeralV Baina 
bat. bizitzekoa eta berorl bakarra". Galderak: batez ere zälantzarena, 
"Gaztelua, u rru ti" deiturlkoan gertatzen den bezala, poem an ez balta 
azaltzen zer gertatu den, eta beraz, poem ako pertsonalarl eginda- 
koaren zentzuaz Izango duen galdera geratuko zaio betiko. Mapak, 
azkenez, blzltza berrl baten esperantzarekln.

Morren guztlaren azpltlk, baina, badira egunerokotasunaren ha
rían galdurlko poem ak ("Belarrl garblketan", adlbidez), edo errltm oa- 
ren m ugetan kulunkatzen direnak, besterik gabe ("B ost arrazoi", 
absurdutik hurbll darabllena poetak).

4 .2  Alaustulren kasutlk urrun dago, aglan, ?^bler Olasorena. 5arike- 
ten z irkuituetatik ezagutarazi du bere burua Qastelzen blzl den poeta 
honek, eta llburu partida baten idazle da. Behln irabazl du Ernestina



Champurcln 5arla, hirutan Urrutxu eta Zumarragaho Udalek eratzen 
duten Iparragirre 5aria. Baina, batetik edo besteagatik, Olasoren 
ianak ez du arreta handirik lortu zirkuituetan. Poeta bakarti, poeta fin, 
poeta ondua. Oihartzuna etorriko ahal da bere bidera Itzala egiten.

Llburu bi etorrl zaizkit eskuetara, biak sariketak argitaratzen dl- 
tuen Berm ingham  etxearen eskutlk eta Felipe Juaristi lagunari esker: 
1998an argitaratu zen Urtaro, eta berrlkl agertu den Datak eta  post- 
datah, Itxura desberdinekoak balna poenna laburrari lotuak. Urtaro 
haikuz osaturlko poema llburua da, badakizue zer den halkua; Japo* 
niako poeslan erabiitzen den ahapaidi m ota  da, oso laburra, zen 
fllosoflarekin lotua eta une batez begiradaren luzea argltzen duena.

5aiatu da, gainera, haikuen neurriak m antentzen, eta liburuaren 
egituran, Vivaldiren lau urtaroak kontuan hartuz, ibllblde berbera 
eglten da. Malkuak, baina, irristagarriak dira, osa zalla bat ona egitea, 
eta oso erraza asko txar egitea. Qal aldetlk, m olde desberdin aurki 
ditzakegu: izadlaren kontenplaziotik sortuak, eta subjetibitatea bl- 
latzen dutenak. Halek dira ugariak, beste hauek, ordea, ez dira malz 
agertzen, nahlz eta, nire ustetan interesgarriagoak gertatzen dlren: 
"Zeinen goiz /  den/ berandu", bezalakoek sententzia itxura hartzen 
dute.

Modu askotakoak dira llburuan agertzen direnak, balna larregiak 
ez ote  direlakotan nago: tentsioaren tentsioez, haiku bat oraln eta 
ondoren beste bat, irakurketarako, irakurketa jarra itu  baterako ez du 
betarik em aten egileak. Agían bere eskuera fin eta sentsibllltatez 
betearen berri izateak em aten dio ilbururl interesa.

Datah eta p o s td a ta i llburuak jarraitzen du poesia m inor, Itxuraz 
tKiki baten bidea: gregeria edo aforism o deitzen ditu prologlle lane- 
tan arituriko Felipe Juaristik, ohar edo ateraldl ere badira. haikuen 
tradizioa ugari ez, balna polita izan badugu gure artean (Juan Kruz 
Igerabideren haurrentzako poema liburu ederrak, Ailleten Halku-mai- 
ku, berrienak baino ez alpatzearren), llburu honek Albertiren poesia 
arina dakar burura. Egunerokotasunaren ezpaletatik ateratako poe- 
m ak d itugu: marra, irudi baino gehlago, apuntea, m argo osatua 
t>aino lehenago.

Datek egunkari baten berrl em aten dute, berriro denboraren 
ziklotasuna, boroblltasuna gogoratuz, eta hein berean, Joan doana- 
ren martxa tragikoa. Postdatek egun bakoltzeko ohar idatzla da.



Ingenioarenjokoan, kontzeptuen jo k o  dantzan denetarik aurki deza- 
kegu: ohar Ironiko polita, hitz Jokoa, onom atopelaren indarra, firl-firia, 
hitzen egon eza, iruzurra, deabrukerla txikiak, Quztiak akumulazioaz.

Testuak pllatuz lan eglten duen poeta da Olaso, eta hlzkuntza- 
rekln esku fina erakutsl badezake ere, poema laburrekln lan egin 
arren, luzeeglak eg lten zalzkit bere llburuak.

Quztiz itxura sinbollstan idaztl du bere Pello Otxotekok. harandi- 
ko  begiradaren blla deitu du bere llburua, hau ere Berm lngham  
argltaletxearen eskutik  emana.

Izenburuan bertan agerl dira sinboilsmoaren m etaforarik ga- 
rrantzltsuenak; beglrada: fintasunaren sinbolo eta "haraindlko"aren 
blla abiatzen den joe ra .

Poema txiklak dira, gehlen batez idazieak eman dituenak. "Mal
te d itu  m alte" leloarekin hasita testuak badu kantarekin loturank, 
errltm o zollarekln. "h o r izatearen asegaitz" agerl da llburuan pertso
nala poetlkoa, Ihes eglten dlon izaklaren blla ablaturikoa.

5lnbollsm oak aspaldl agertu zuen bere helburua ez zegoela 
beglek ikusten zuten aldean, balzlk eta urrunago agertzen zen m un
du batean. Morrela dio testan izenburua eman dio poem ak: "Izan 
e re ,/ ez al du m erezi/ zeru llun itzaltsua behatzea/ Isolamendu so ti
lean/ izar-argi bakarra baldin badago ere?/ haralndlko begiradaren 
blla" (59).

Ohikoak d iren ezaugarhak aurkitu ditzakegu testuan: errlüno 
jokoak, izen sln tagm en piiaketan agerturlko formulak, anaforaren 
erabilpena, dena sentslbilltatearen agerpenaren aide.

5 . Ahotsaren indarra

Erromantlzlsmoarentzat poesia zerbait handia zen, duina, egla 
ezagutzeko bldea, egunerokotik gora egiten duena, hlzkera arrunta 
mesprezuz tratatzen duena, deuna, zientziak baino hobeto egia zer 
den daklena, egla humanistikoa, noia ez?, pertsonarentzat egoki 
den egia, hlzkera aldetik autonom oa, malia arruntarekin zerikusirik 
ja k ln  nahl ez duena. Hegaz goraka eg lten duen poesia dugu gure 
begi ninletan aspaldi geratu dena. Horrelakoxeak dira sariketetara



aurkezten diren original gehlenak, Txukun, euskara ondo baino ho- 
beto erabiltzen dutenak, modernlsnnoaren hizkuntzan, sentipenen 
hiz-kuntzan agerikoak,

Postm odernitateak gauzak aldatu ditu erabat. Eta gaur egun 
gauzak nondik nora doazen jak itea  ez bada erraza ere, editorialetan 
gurago om en dute goian Jarri dugun era horretako poeslarik agertu 
ez. Ikuspegi errom antikoaren aurkako bi d itugu gure artean gaur. 
Poesiaren alorrean exkax baino exkanagoa -o ro  har eta salbuespe- 
nak salbuespen- izan den urtea bukatzera om en datoz biok, eta 
erabat diferenteak dira sentipenen poesiatik. Gerardo Markuietaren 
hauta-lanerako poem ategla  da lehena, eta Martin Etxeberria Qarro- 
ren Katiluaren Ipurdla, bigarrena.

5.1, Poetika banarekin hasten dira liburu biak, baina Etxeberria Qa- 
rrorena hartuko d u t kontutan joe ra  baten adierazpide iruditzen zaida- 
lako. Kontrajarpen bortitz batekin hasten du poem ategia gazteak: 
"Infinltuaren zatlak/ ikusi nituela/ idazten ari n intzen/.../ Eta bitartean,/ 
han zegoen/ katilu txuri tx ik ia /.../ Berak esan dlzkidan eglak/ ez dizkit 
zeruak esango". Zeruaren eglak aide batera uzten dira katilu txiki 
baten eglaren aurrean; metafisikaren azken aztarnak gaitzetsi dira, 
errealismoak, egunerokotasunaren aide. Poetika defin itzeko m odu 
argia da behintzat.

Ondoren, "Freskoa" gisa saidu nahi izan duten poesia dator. 
Agian, erreallsm o zakarraren b idetik egindako obserbazioaren poesia 
da agertzen dena liburuan, batzuetan azalean geratzen dena ("Ka- 
m ixeta txuriari begira" adibide hurbila em atearren, "Qorka Zanzi
bar"), ironia m erke batez poem aren tonua aldatzen duena ("Zerren
da bat hiretzat"), besteetan m unduaren ikuspegi lasala em aten 
duena ("Qure portuak", "M artin"), beti ere bizitzari buruz irltzl 
ezezkorra em aten delarik: "Bizitza./ Beti haurdun bezala,/ inolz erdltu 
gäbe",

Badlrudl proposamen este tlko ezohlzko baten aurrean gaudela; 
erotJsmoaren agerblde, eguneroko bizitzaren aparkaleku, begirada- 
ren erresum a da hau, nolzbehinka beglrada hausnarketa bihurtzen 
dela, beti ere hausnarketa ezohlzko. Mala eta guztiz, eta edltoreek 
beste zerbalt esaten badute ere kontrazalean, nik uste, Jarraitu dira 
arrlskuak egunerokotasunaren poesia honetan. Egia da, halaber, iru- 
dlen m useo berrl bat dakarrela liburuak: hurblltasunean oinarrituta-



koa, marketan eta Iradokortasunean olnarrltua: agian, zlnemaren 
erreferentzla kulturalak dira hem en agerl dlrenak, agian gazteen 
m unduaren ispllua da (marken aipamenak ez dira falta).

Liburuaren balorerik aipagarriena balna, narrazio kutsua da. Ez 
bakarrik poema bakoltzak duen narralo kutsua (hor dira lauklak, 
antzerki osoaren argum entua ulertzeko betarik ez bagenu bezala) 
liburu osoko narrazio kutsua baino. Badira m otlbo zenbait (katllua, 
Ipurdia, mozkorra) llburuan zehar behln eta berriro errepikatzen dlre
nak, osoarl osotasunaren bira emanez. Bat aipatu nahi nuke, behin 
eta berriro agertuz, liburuaren zentzua ere agertzen duelako. Bertso 
soll bat da: "tris turak ere adlkzioa sortzen du".

Baina idazieak esan duen gisa -a sko  baitira idazkerarl buruzko 
aipam enak llburuan: "Mik ez nuen/ idazten ikasi;/ izaten ikasi nuen". 
Beraz idazkera eta bizlera haln hurblletik lotzen duen idaziearentzat 
biziera helduak idazkera poetlkoaren um otzea ekarrlko duelakoa es- 
peroan gara.

Eran Alonso poeta galizlarrak llburu bat idatzi zuen Tortillas para 
05 obrelros Izenburupean. Liburu horretan tortillak eglten zituen 
em akum earen ahotsa nagusltzen zen, llburua beraz, em akum e ho
rren ikuspegitik em aten zen. Berritasuna bilatuz gero, hobe em aku
m e arruntaren ahotsa.

Gerardo Markuletak aspaldl defendatu du esperlentzia poesia
ren balloa, eta nolzbait Joera horretako poetak Itzull d itu  euskarara. 
Ukitu fìlologiko-ironikoaren esparruan kokatu du bere hauta-lanerako 
poem a hauek, izenburuan 5arasolaren hiztegia alpatuz (agian, "Poe- 
tlka IV"an aipatzen den hiztegia?). Poetika t>atektn hasten da poem a- 
teg i hau: poesiaren indar jux tua  goraipatuz, poesiaren goxotasun 
pobrea, poesiaren ezereza, balna idatzi ostean ere "atzamarra erre- 
tzeko arriskua" ere badela gogoratuz. "A tarikoak" lehen sailean poe
m en izaeraz isurltako hausnarketak aurkeztu ditu poetak.

Minaren inguruan idatzitako liburua dugu hau, eta batasun 
kontzeptualak em an dio osotasun-haria testuarl. horrek eta idazkera 
fin  baten adierazpideak.

Llburua zabaidu aurretiko Virgllioren alpu batek gogoratzen due
nez. "Minak bere ahotserako bidea urratzen du". Eta hórrela egin da 
poem ategi osoan: m inak urratu du ahotsa, egin du bide sentipene-



tik  hitzetara. Liburuan "hainbat berbam ln,/ zenbait herrim in,/ m aite- 
m in zerbait". Hórrela eratzen da liburuaren egitura: Mineriak, berba 
m inetlk  sorturlko hitzak, hitz Jokoak, pentsamendual^, parodiak, tes- 
tuen galnean idatzitako testuak,

Merrlnninak osatzen du liburuko hirugarren aidea "Herrim in ari* 
ketak": gorroto eta m aite  den lur eta herri baten inguruak, Egliearen 
adiskideei gutxien gustatzen zaien ataia, "Inondar" glsa bere burua 
aipatu duena salatzen da gure errealltatea go to r izan den itsasoan 
marinel zaharra tzaten, eta batzuentzako eta besteentzako kritlka 
aurkltzen den ataleko Joera ezezkorra da, m ende bukaerako semearl 
dagoklon gisa,

Laugarren ataia, "M altem in arlketak", liburuko borobllena dela- 
kotan nago. Esperlentzi poeslak beti Jo zuen elegiaren bidetik, eta 
hem en bat baino gehiago aurkltzen dira. Baina ahotsen ugarltasu- 
nak, eta maitasunari buruz em andako ezpala desberdlnek osatzen 
dute atalaren ballo nagusla. Testuetan nabarl da oraindik Markuletak 
bere testue l ematen dien hoztasun urrundua, baina arnasa zabala- 
goa da, hizpidea zabalagoa, eta irudi soilaren gainetik (egon badiren 
arren horrelako bertso-lerro gutxiko testuak) egileak utzi dio irakur- 
leari arnasa hartzen.

Liburuan badirudi idazieak testuak idazten dituela, eta Joera m e- 
tatestuala erraz Ikusten da testuan, balna poem aren alorra laugarren 
atal honetan ageriago geratu da, eta aglan, horregatik da gustaga- 
rrlagoa maitasunari buruzko Ikuspegi ironiko hau.
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Lauaxeta eta JesuitaK: 
ohar batzuk

Gotzon (5ARATC

Qauza Jakina da Lauaxeta Josulagun izan zela. Josulagun  hitz 
honetaz argltasun bat. Q u k je su lto K  geure artean horrelaxe deitzen 
genituen geure buruok: Josulagun. Eta "Connpañia de Jesús" adle- 
razteko, Jesusen Lagundia.

"Jesuíta" hitza ere malz erabiltzen genuen eta dugu. Euskaraz 
Idazterakoan, baina, "Josulagun" sarriago erabiltzen genuen geure 
gazte denboran eta orain ere.

Lauaxetaren bizitzaz oraintxe em ango ditudan berrlak beraren 
adiskideek esanda dakizkit. Batez ere Daniel Gastón, Leon Lopetegi 
eta Tellx Kortajosulagunel esker. Denak zenduak dira.

Gaston eta Lopetegirektn urte askoan Deustu Unibertsltatean 
blzi Izan nintzen.

Felix Kortarekin maíz m intzatu nintzen Bllbon zegoela. Gerra 
zlbliaren ondoren, "Jesusen Bihotzaren Deia" aldizkarla bigarren aldiz 
argitaratzen hasi zenean, Felix Korta aldizkariaren buru egin zuten. 
Felix Korta Lauaxetarekin batera sartu zen jesuíta .

Gastonek ez zekien euskaraz. flafarroako Vlanan sortua zen 
(1907). Gizon legetsua e ta ja to rra  genuen. Literatuaz oso axolatua. 
Elkarrekln hizketaldl luzeak izaten genituen Deustu Unlbertsltateko 
geure egoitzan.

Malz neure langelako giltzak uzten nizklon, han ditudan literatura



llburuetatlk nahi beste hartzeko. Bere bizitzako azken aldlan "eleberri 
beltzaz" erabat zaletu zen.

Esteban Urkiaga, Lauaxeta, Laukizen sortu zen 1905ean. Ume 
kOMkorretan, ordea, Munglara aldatu zen familia osoarekln. 1918an 
Durangora Ikastera joan zen. josulagunen ikastetxera. rtortxe gaitzen 
zlren geroago apalz izango ziren gazteak.

Lauaxeta 1921an Josulagun egin zen Lololan, hobiziadoan ari- 
m ako zuzendari, hots, Josuiagunek "A ita Maisu" deitzen dutena, 
Tolosako Martin Qarmendia izan zuen, euskara gartsuki m alte zuena.

Euskaltzale talde bikalna osatu zen noblzlokldeen artean. Aipatu 
ditugun Qaston, Lopetegl eta Kortaz gainera, Elantxobeko Iblnaga- 
t>eltia Andlma, Lesakako Frantzlsko 5arobe eta Arrasateko Jokin 
Zaltegi ere han aurkltzen zlren.

Apaiztegi eta kom entuetan euskaldunak blidu direnean, maiz 
elkarri bihotz em an eta euskaltzale bikalnak sortu Izan dira.

Zalduby eta Ellzanburu, adlbldez, Larresoron euskaltzaletu zlren.

rrantziskotarretan Pablo Aglrrebalzategik, Jose Azurmendik, Jo- 
seba Intxaustik eta Juan M, Torrealdaik osatzen zuten taldea aspaldi 
nabarm endu zen Euskal Merrian.

Karmeldarren artean ezagunak d itugu 5antl Onalndia, Lino Ake- 
solo, Julen Urklza, Luis Baraiazarra eta Patxl Uribarren. Lan harriga- 
rrlak burutu dituzte.

Lauaxetaren lagunetarik Ibiñagabeltiak Jesusen Lagundia utzl 
egin zuen eta Venezolara aldaratu zen. Man eta geroago ere betl 
euskararen aide kallpu handiz ian egingo du.

5arobe euskaltzale eta gizon salndua zela d lo te . Lauaxetaren 
ikaskideetarlk hauxe da nlk ezagutu ez nuen josu lagun bakarra. 
Mortasun handltako kristaua om en zen. Quztlek begin jne zioten, 
Felix Kortak esaten zidanez. 5antu ohoretan hll zen Tuteran, 5unbi- 
llako erretore den On Basil,o Saroberen anala zen,

Denetan Jokin Zaltegl zen euskaltzalerik sutsuena. Q lzonjatorra 
eta  ausarta, bere bizitza osoa Jaungolkoaren eta euskararen aide 
em ango zuena.



Qerra zibila bukatu eta abertzale zelako, Amerlketara bidali zu
ten naguslek,

Ez zen bakarra izan, Arrazoi berberagatlk beste jesuíta batzuek 
ere aide egln behar izan zuten Amerlketara; Aglrrezezlagak, Magure- 
gik, Atutxak, Jorge Agirrek,,

Qlroa Francoren aldekoa zen. Qogoan eduki behar da, Errepubll- 
kak lege gogorrak em an zituela Jesuiten kontra. Askok aide egln 
zuten atzerrira,

Franco Errepublikaren kontra ja lk l zenean, salbatzalletzatjo zuen 
jesu íta  askok.

Gerla zlbliaren denboran Arsuaga Josulaguna gudarlen kaperau 
ibili zen, flo rba itek salatu egin zuen Erromara. Erromatik aglndua 
etorri zitzalon, gudarlen kaperau Izatea ez zela gauza egokla.

Francoren soldaduekin Josulagun asko ibIli zen kaperau. horien 
kontra ez zen salaketarik Izan.

Franco buruargla zen eta Jesuiten onglnahia Irabazteko, bereha- 
laxe harlen kontrako lege guztlak desegin zituen.

Zaltegl Amerlketan Irten egln zen Jesusen Lagunditlk. Mil arte, 
apaizJarraitu zuen, ordea.

Guatemalan "Euzko Qogoa" aldlzkarla atera zuen (1950). Fran
coren denboran hauxe genuen euskaraz idatzitako aldlzkari bakarra. 
Zaltegik aldlzkarla Euskal herrlko Iparraldera Igortzen zuen. Beste 
batzuen lana zen Iparraldetlk ezkutuan Megoaldean sartzea,

Qu zain egoten ginen, "Eusko Gogoa" nolz etorriko. Gure izter- 
beglek euskara m enperatzeko ahalegin guztlak egiten zituzten garal 
golbel hartan, aldlzkari horrek bihotza altxatzen zigun.

Mik neure mendean euskaraz Idatzl dudan Iehendabiziko artlku- 
lua "Eusko Gogoa"n Idatzi nuen.

Zaltegl Am erlketatlk etorri zenean, harektn egoteko era Izan 
nuen. Deustu Unlbertsltatera etortzen zen bere liburuen propaganda 
egitera, Batez ere euskaratu zituen Platonen lanak zabaidu nahl 
zituen.

Arrasatek gizon ospetsuak Izan ditu. horien artean Zaltegl.



LololaKojosulagunen taldean besteok ere bazlren: Plazldo Muji- 
ka, Migel Marl Zublaga, Erraimun Argarate eta Qillermo Larrañaga.

Plazldo Mujika ospetsua da. Batez ere bere Diccionario Castella- 
no-Vasco zoragarrlarengatik, Euskaraz eguzktz eguzki idazten Jardu- 
ten  dugunok, ongi daklgu zein mesedegarrl den. Ez dago horren 
parean iplnl lltekeen beste Castellano-Vasco hizteglrlk. Ez eta hurrik 
em anik ere.

hiztegl askok hori Izan du Iturri, aipatu egin ez badu ere.

Pasadizo bat gogoratzen zalt. Behin Deustu Unlt>ertsitatera 
euskal idazle entzute tsu bat ekarrl nuen, hitz egiten ari zela, honela 
esan zuen:

"Mik neure eleberrletan "tener hambre" hamar modutara esaten 
dut. Eta ez pentsa neuk asmatutako moideak dlremk, ez. Mol- 
deok..., [ezbalan egon zen une batez]... Azkueren hiztegltlk atera 
d ltu f.

hola aterako zituen Azkueren hiztegltlk nnoldeok? 5eguru asko 
Mujikatik atera zituela, han baltaude garbi asko; "ham bre " hitzean 
begiratzea, besterik ez zuen behar.

Bere burua goratzeko, ordea, Azkue aipatzea hobe zela Iruditu 
zitzaion.

Meu eta beste  Josulagun batzuk Mujikarl esker berezlak em an 
beharrean gaude. Qure haur denboran euskara debekatua genuen 
Qlpuzkoako herrlxketan. Francoren urte rlk  larrlenak ziren. Eskolan ez 
zegoen euskaraz Ikasterik, ez hitz eglterik.

Batxilleratoa egltera Durangoko Jesuiten Ikastetxera Joan eta 
gauza bera, Edoskltzen genuen kultura oso osoa espalnolez zen.

Mantxe euskaltzaletu nintzen nl, ordea, hamabi urterekin, Al- 
tx)an lagun euskaltzaleak nituen eta espalnoltzaleak ere bai.

Orduantxe lehendablzlko aldiz egin nion galde neure buruarl: "Mi 
zer nalz, euskalduna ala espalnola?"

Josulagun sartu ginenean hasi ginen euskaraz idazten. Lehengo 
maisua Plazldo Mujika Izan genuen. Mik ordurarte bakar bakarrik 
geure  etxean Ikasitako euskaraz eglten nuen, Plazldok norabide be-



mah erakutsi zlzKlgun, Ostegunero blitzen ginen euskaldun talde 
bat, gram atlka eta, Ikasteko.

Plazido Mujikaz hauxe esan behar dut, nolz edo behln haren 
biografia osatuko bada ere,

Plazido gizon buruargla izan arren (buru handl-handia zuen gai
nera), bl urteko haur batek baino malizia guttlago zuen. heure  m en- 
dean bakan ezagutu du t holakorik, haren xaloai

Qertatzen zitzaion guztla kontaten zuen, haurtxo batek bezala. 
Iparraldean laborarlek erraten duten bezala, ez zuen "g ibe leko ate- 
nk",

Quregana etorriko zen goizean eta esan: "Ez dakit, gaur Iratzarrl 
nalzenean, hankak burkoaren galnean neuzkan eta burua ohe barre
nean".

Meure denboran josulagun disziplinatu eta zartadatsu asko eza
gutu dut. <3utxl Plazldoren mailakoak,

Caste/Zano-Vasco hiztegia noia egin zuen harrlgarrla da, Olneta- 
ko kaxetan sartzen zituen hitzez beteriko txarteltxoak, eskuz Idatziak, 
Jakina. Orduak eta orduak, asteak eta asteak, urteak eta urteak 
em an zituen hlztegi hori eglten.

Denbora ez galtzeko, gelako atean, kanpo aldetlk, ohar bat 
Iplnia zuen, baketan utz zezaten: "Lanean".

Qu halere sartu eglten ginen haren gelan eta idazten ikusten 
genuen, burua m akur, hatsa hartzeko ere betarik gabe,

Ez d u t uste bat ere zegoenik, MuJika ezagutu eta m alteko ez 
zuenlk.

Migel Mari Zubiagaz beregainezko onespenez m lntzatu behar 
naiz. heure denboran euskaldun gutxi ezagutu du t euskaraz horren 
ederki hltz egin eta idazten zuenlk.

Lauaxetaren seguratar Ikaskide honek bere bfzitza osoa misio
em aten em an zuen hegoaldeko bazter guztletan. haurtzarotik
euskaraz ongi bazekien ere, gero bere m isloetan tok i askotako 
euskara Ikasi zuen.

Qu Lololan dotrinako haurrekin txangoren bat antolatzen genue-



nean, dim  esKe Zublagarengana Jotzen genuen. Beti zen bihotz za- 
bal, batez ere euskara tartean bazen. Euskaltzale zintzoa.

Idatzi zituen llburuek haren maisutasuna erakusten digute. Egla 
esan. batzuetan abstraktoegi idazten duela iruditzen zait. Qauzak 
bikain esan bal, ordea, Euskaraz ongi idatzi nahi dutenei, nik haren 
liburuak irakurtzeko aholkatuko nieke : Zorion bidea, /burrera beti, 
Indar-lturrla, Qolzeko izarra...

Urretxuko Ramon edo Erraimun Argaratek Jesus'en Biotzaren 
Deya"n olerki batzuk idatzi zituen eta prosaz ere zenbait lan.

Filipinasetan urte  mordoa em an zuen misiolari, Qero Loiolara 
etorri zen. Mantxe ezagutu nuen. Qizon jatorra, alaia, potoltxoa. 
adiskidetsua zen. Euskaltzale fina, Ahots zoragarria zuen. Qustura 
entzuten genion kantatzen.

Qillermo Larrañaga azkoitiarra Tuterako gure ikastetxean ezagu
tu nuen. Itzulpen jakingarriak egin zituen, Horien artean "M///a ta  bat 
gauetako Ipuiak".

Caracas-en blzi izan zen eta Venezuela 'ko matxinadak amazort- 
zlgarren gizaldian burutu zuen.

h ik  Guillermo batez ere bere irakasklntza liburuengatik ezagu
tzen nuen. Batzuk ez zituen argltaratu. him lka  bai.

Beti eduki zuen euskara aintzakotzat.

Patxi Kortak, Zubiagak, Qastonek... denek esaten zidaten Laua
xeta lotsati eta izutJa zela. Dena barnean igarotzen zuena.

Junioradoan

Mobiziadoa egin ondoren. 1925an. Loiolan bertan "Junioradoa" 
eg iten hasi zen Lauaxeta, hots, ikasketa klasikoak.

Besteak beste, Virgilio, Morazio, Dem ostenes. hom ero  eta 5o- 
fokles aztertzen zituzten. Inazio Errandonearekin Ikasi zituzten greziar 
tragediak. horien artean Edlpo, Elektra eta Antigona, Quk ere geure 
Junioradoan gauza bera egiten genuen,

Alta Jose Maria Estefanía izan zuten errom atar poeten maisu.



Estefanía llteraturan oso ongi Jantzia zela oralntxe enekin bizi den 
Zeanurlho Anton Arzarl eta beste askorl entzuna diet. Arza Estefanla- 
ren ikasle Izan zen.

Estefanía, euskaraz ikasteaz galnera, zaletu egin zen euskara- 
rekln. Euskaldunak bultzatu eglten zituen euskaraz Idatz zezaten.

Lauaxetaren, Lizardlren eta Orixeren baltan eragln handia izan 
zuen Estefanlak. Patxl A ltunak aztertu du alderdi hau [Ikus bibliogra
fia],

Bestela ere Lauaxetaren garal hartan Raimundo Olablde (blblla- 
ren Itzultzallea), Francisco Apalategi (EusHal mutillah arm etan) eta 
Zeanurlko Juanjo Qoikoetxea Lololan zeuden. Denak euskaltzaleak. 
Qazteek. euskal galez zerbait galdetzeko, bazuten nora jo .

Apalategi zuzendah zutela eta Estefanía laguntzalle, 1923an 
Academia Vasca sortu zuten jun lorrek. Euskara lantzeko anto lam en- 
dua zen. Ordurako Oñan, Jesuiten teologia etxean, bazen horren 
antzeko beste Academia Vasca. Lauaxeta Oñara aldatuko denean, 
han sartuko da.

Daniel Qastonek Junloradoan erablltzen zuten zenbatt llburu ai
patu zidan:

—Kleutgen, Joseph 5.1.: Ars dlcendi.Prlscorum, potlsslmum  
praeceptis et exemplls. Iliustrata a Josep/io Kletugen. 5llvae 
Duels, Verhoeven Frates, 1855

—Fitz Moritz Kelly: Historia de ia literatura española

—Jungmann: Literatura un/versa/

—Menezdez y Pelayo malz irakurri eta oso estimatua zuten.

—Jungman, Jose: La belleza y las bellas artes según las doctri
nas de ia fiiosofia socrática y de la cristiana. Madrid, Tip, del 
Asilo de huérfanos del 5agr, Corazón de Jesus, 1881

Leon Lopetegl nlre bizikideak beste testu baten berrl em an 
zidan:

—Qomez Bravo: Poesía española y  americana,

—Modelos de literatura castellana en prosa y verso escogidos 
por el P, Vicente Agusti, 5.1, Mirug, arglt. 1908



Lauaxeta Junioradoan bihurtu zen euskaltzale, Jokin Zaitegiren 
eraginez batez ere. Aldi horretan idatzl zuen bere lehenbiziko olerkia, 
Josuiagunek Bilbon ateratzen zuten Jesusen Biotzaren Deia aldlzka- 
rlan,

Behln Junior euskaltzale batzuk elkarrekln zeudela. batek (Zalte- 
glk beharbada) "Qora Euskadi askatuta" olhu egin zuen.

Junlorren alta nninistroa Inazio Errandoneak horren berrl izan 
zuen eta tx it haserretu zen, Euskaldunel herrletan gogor egin zien,

Lololako argitasunen artean, nahletaezkoa da Leon Lopeteglk 
Lauanetaz kontatzen duena aipatzea, Mitzez hltz artikulu honetara 
aldatuko dut.

Qarbi azaitzen dira bl aìderdlok: Lauaxetak euskararl zion maita- 
suna eta sentlbera zela.

Monatx Lopeteglk Idatzitako eta ntrl utzltako lerrook. Erdaraz 
dago eta dagoen bezala dakart.

Episodios curiosos de mi vlda en este aspecto

Ma habido algunos que han cobrado todo su interés después de 
algunos ai^os. Recordemos en primer lugar este episodio de 
prennoniclón trágica, que tuvo el famoso Urquiaga (Lauaxeta), 
cuando estudiábamos retórica en Loyola a fines de 1925 o 
principios de 1924.

había dado el entonces reciente obispo de Vitoria, Fr. Zacarías 
Martinez, agustino, unas disposiciones sobre la enseñanza del 
catecismo en su diócesis, y exigía mucha preferencia por el 
castellano, incluso a ios niños euskeldunes,

Mo recuerdo los términos exactos de esas disposiciones, pero 
hay que hacer notar que se dieron pocos meses después del 
comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, en Seüembre de 
1925.

En cierta ocasión comentát>amos en el recreo de la noche de 
uno de aquellos días de invierno lo que no considerábamos 
digno de acierto, desde el punto de vista del respeto debido a 
las diversas lenguas vernáculas para el bien de las almas, y 
participábamos en la conversación Lauaxeta y un servidor, que



nos oponíamos a lo que tenía de partidista aquella disposición, y 
otros no eskeldunes, de cuyo nombre no me acuerdo, y que 
defendían más bien la postura del Obispo en este punto, pero no 
precisamente desde el punto de vista apostólico. 

hosotros nos opusimos y tratamos de explicar todo aquello. 
Lauaxeta, que era muy impresionable, se excitó por lo visto más 
de lo que yo había supuesto.

May que tener en cuenta, que el poeta fue algún tiempo sonám
bulo, y que por eso tuvo como compañero de cuarto al que 
luego fue P. Martlcorena, del que nos acordaremos después, 
pues era muy sereno y forzudo, por si hiciera falta en alguna 
ocasión enfrentarse con el Lauaxeta sonámbulo.

A la mañana siguiente a nuestra pequeños discusión, se me 
presentó el poeta en mi cuarto, y llamándome a la puerta, como 
lo hacía siempre, me contó su pesadilla de aquella hoche.

Soñaba que había comenzado una guerra civil en toda España, 
desde los Pirineos a Cádiz, y que "también p)articipát)amos noso
tros".

Y así había estado dándole vueltas a esa Idea que le había 
desazonado y de la que todavía se notaba la impresión recibida. 
El lo atribula a la conversación sostenida la noche anterior y al 
brío con que había sostenido su punto de vista.

Cuando al cabo de los años, Lauaxeta fue hecho prisionero en 
Qernlka y fusilado en Vitoria, me acordé de esta especie de 
premonición profètica que ya había recibido y que tan tremenda
mente cierta iba a resultar para él.

Filosofian

1926an Lolola utzl eta Lauaxeta filosofia ikasketak egitera, Oña- 
ra (Burgos) aldatu zen. Man Frantzlako poeten irakurle kartsua egln 
zen. Eta oso bertsozale. Francis Jam m es eta Baudelalren zenbait 
olerki euskeratu zuen (Ikus EusHo OlerHlaH. Poesías Vasca, 1950. 
12-14 orri)

Daniel Qastonek nire egolllarkideak Lauaxetak Meine irakurtzen 
zuela dio. Bal eta Alfred de Musset, Qerra Junquelro, Qoethe, An-



drelev, Etchendorf eta Momero. Qastonen ustez Momerok eragin 
handia du Lauaxeta baitan.

Lauaxetak Leopardi oso malte zuela esaten zidan Daniel Qasto- 
nek. "II passero so lltarlo"k eta "L 'ln fln ito "k  zirrara handia egin ziotela 
a ltortu  zlon Lauaxetak berak.

Qastonek gertaklzun hau kontatu zidan. 1928 urtea zen eta 
Qaston eta Lauaxeta Oñan zeuden, filosofìa Ikasten.

Esan dudanez, Gaston bera oso literatura zalea zen eta llburute- 
g ltlk  Leopardlren llburu bat atera zuen. Lauaxetarekln m lntzatu zen 
llburu hartaz eta hark uzteko eskatu zlon, hórrela egin zuen Qasto- 
nek.

Luzaro gabe, ordea, Lauaxetak utzi egin zuen Jesusen Lagundia 
eta Onatik aide egin zuen. Lauaxetaren gela garbltzerakoan Leopar
dlren llburua agertu zen. Qastonen izenean baltzegoen, llburuzainak 
errletan egin zlon, liburuak elkarrl uztea debekatua zegoela eta.

Lauaxetak ez zituen filosofia ikasketak bukatu. Jesusen Lagundi- 
tik  irten zen 1928an.

Ez dago zuzen, beraz, Elhuyar, h iz teg i EntzlHIpedikoak em aten 
duen arglbldea (1 0 7 7  or.); Lauaxeta "apalztu zenean Bllbora Joan 
zen".

Lauaxeta ez zen sekula apalz izan. Apaiz izateko filosofia urte bat 
m en ts  zuen, hiru urte  majisterltza eta hiru urte teologia. Malaxe 
bada. Jesuíta Jarraituz gero, zazpiren bat urte falta zituen apaiz Iza
teko.

Qastoni malz galdetu Izan d io t zergatlk Irten ote zen. Bi arrazol 
em aten zizkldan:

Lehendabizlkorlk: "Apalz izateko t>alno poeta izateko indar han- 
dlago sumatzen zuelako".

Lauaxetak aspalditlk sumatua zuen bere baitan ilteraturarentza- 
ko zaletasuna. Zaletasun hori josu lagun Izateko zaletasuna baino 
handiago zela konturatu  zen eta utzi egin zuen Jesusen Lagundia.

Bl Indar horiek nolz eta behln elkarren kontra Jardun lezaketeela 
garbi dago. Qraclan eta Coloma larri ibill zlren, Jesusen Lagundia utzi



ala ez. Fraukak utzi egin zuen eta beste askok ere egin du bere 
baitan gogoeta h o r ija rra itu  ala irten.

Bestaide, etorkizuna beltz ikusten zuen Jesusen Lagundian, ez 
baltzuen, guztira, euskararentzako maltasun handirik hautem aten.

Lauaxetak sufritu eglten om en zuen josu lagun askoren artean 
euskararenganako zabarkeria ikuslta, Erdal giroan bizl beriar. Izutia 
zenez gero, balna, Isiidu eglten zen eta kolkoan gordetzen zuen 
dena.

Lauaxetak, aldiz, Qastonen ustez, bere burua erdaraz baino ho- 
bekl adierazten zuen euskaraz.

Nik, egla esan, azken puntu honetaz duda handia eglten dut, 
Lauaxetak, jesuíta sartu zenean, euskara la ahaztua baltzuen eta 
nolabalt ere euskaldun berrla baltzen. Jesuíta ikasketak, berrlz, latl- 
nez eta gazteleraz egin zituen, la guzti guztlak.

Ez d u t Inondik ere ikusten aldi hartan Lauaxetak euskaraz erda
raz baino hobeki zeklenlk. horl bal, Jesusen Lagundltlk atera eta 
euskaraz erdaraz baino gehiago idatzl zuen eta trebatu ere, ongi 
trebatu zen.

Lauaxeta jesuíta zeneko argazklren baten blla erotua Iblli nalz. Ez 
du t aurkitu. Bazlren, seguru asko. Felix Kortak esan zidanez, berak 
ere bazuen. Puskatu egin zuen, ordea.

hem en argitasun bat ematea kom eni da. Lauaxeta eta Orixe 
biok izan ziren josu iagun eta biok utzi zuten Jesusen Lagundia.

Bion artean aide handia dago, baina. Lauaxeta bere nahiez atera 
zen Jesusen Lagundltlk.

Orixe, osterà, bota egin zuten. Berak jarra itu nahi zuen Josuia
gun. Magusiek uste izan zuten, halere, jesuíta izateko ez zuela bailo, 
beraren izakera kaikarragatik.

Orixeren bizitza eta lana ez dago ulertzerik puntu hau gogotan 
eduki gabe.

Orixek bere bizitza osoan eduki zuen bihotz zolan arantza hori 
sartua.

Qure artean, Josulagunon artean, bazen sinesmen bat: josula-



gun hiltzen zena salbatu egiten zela. Santa Teresah ere zeruko 
ikusm en baten ondoren horixe esan zuen: "Jesusen Lagundlan 
hiltzen diren guztlak zeruratzen dira",

Bestalde, Jesusen Lagunditlk ateratzea ez zen selnale ona. Jaln- 
koaren eskutlk aide egltea bezala zen.

Orixek kezka hori izan zuen beti. Ea salbatuko ote  zen. horrega- 
tlk  bere m ende guztlan zintzo z in tzo jokatu  zuen, Infernurako bidettk 
ahallk eta urrutienik iblltzeko.

Bere lan guztletan "Jalnkoaren billa" iblll zen, Eleberriren bat 
eg iteko eskatu zlotenean, hura bere bidea ez zela erantzun zuen,

Malz esan zloten ea ez ote  zuen apalz Izan nahl. Berak ezetz: 
"h lkJosulagun hll nahl nuke". Morixe zen bere Irrlka sakona.

Orixe Jesusen Lagunditlk zergatik bota zuten ez dago garbi, 
Egia jaklteko, esaera zaharrak dloen bezala, bl alderdlel entzun beha- 
rko zitzalen. "Zegik (ez egln) ezer liendorea (alkate) entzun artean 
bestea", Orlxeri eta Josulagun naguslel adltu beharko genieke. Eta 
orduan ere, kontua garbi geldituko litzatekeen ez nago zlur.

Josulagunek botatzeko em an zituzten arrazolak gordeak daude 
artxlboetan. 5ekretu  handla da, ordea, eta ez dago artxibo horletara 
hurbiltzerik.

Lauaxetak, Jesusen Lagunditlk ja lg l eta soldadutza egln beharra 
izan zuen Qarellanon.

1930ean Euskaltzaleek Errenterian antolatu zuten lehenbizlko 
"Euskal O lertl" egunean "Maitale ku ttuna" olerkiaz lehen sana irabazl 
zuen.

Txapelketa honetan lehlaklde ospetsuak Izan zituen: Lizardl, 
Orixe, Jaurtarkol, Lofdl, Zugasti, Enbeltla.

Olerti egun hauen antolatzaile Altzol zen, euskal Olerklaren era- 
gilea.

"Maltale kuttuna"z hauxe esango nuke. Deustu Unibertsltatean, 
Euskal Fllologiako ikasleei askltan azaldu izan d ie t olerki hau. Ez da 
Lauaxetaren onenetakoa, Emakume tradizlonalaren, elizkolaren eta



zintzoaren eredua goratzen zuenez gero, ordea, epaimahikldeeK oso 
gogarakoa izan zuten.

hurrengo urtean (1931) EuzHadi (1913 -1937 )ko  "Euzkel Ata- 
la"ren ardura berak hartu zuen, ordurarte Orixek zeukana. Moiz 
behinka olerkiren bat ere idazten zuen.

193 la n  Bide barrijak olerki biiduma argltara zuen eta lau urte 
geroago (1935ean) Arrats beran.

Bestalde, Euzhadl, EuzHara eta YaHintza aldizkarietan idazten 
zuen.

Ipuingintzan eta antzerkigintzan ere aritu zen. Itzuitzeari ekln 
Zion noiz eta behin. Onaihdlaren liburuan (Urkiaga'tar Estepan "Laua
xeta". O lerki guztlak) aurki liteke beraren zenbait itzulpen.

Qu lan honetan ez goaz Lauaxetaren lana aztertzera.

Lauaxeta 1937 .go apirllaren 26an Qernikan harrapatu zuten 
francotarrek, frantses kazetalari batzuei herri hartan gertatutako bon- 
bardaketa erakusten ari zitzaiela.

Qernikatik Qasteizko espetxera erannan zuten. han hil zuten, 
Espíainia baino Euskal herria m aiteago zuelako.

Lauaxetaren hedotzaren berriak Alta Moreno Josulagunak gazti- 
gatu dizkit. Alta Moreno hau izan zen Lauaxeta espetxean bisitatu eta 
hlitzeko preparatu zuena.

Alfonso Moreno Bilboko Josuiagunen Egoitzan bizi zen, "Corte 
Ingles" ondean.

Alta Morenok Qasteizen hiru bat aldiz ikusi zuen, espetxetzat 
erablltzen zuten Karmeldarren etxean. Ez dakt Lauaxetak berak dei- 
turik, ala bestela, garal hartan espetxekoen ardura espirituala berak 
zuelako. Alta Morenok ez zekien euskaraz.

Ikuste ra joan  eta bltan aurkitu om en zuen gelan belaunlkaturlk, 
ebajelioa irakurtzen. Betl pasarte bera Irakurtzen ari om en zen. Joha- 
nesen ebageiioaren pasarte hau; "Non vu ltls  venire ad m e  u t dem  
vitam ". "Bizla eman dezalzuedan, ez duzue niregana etorrl nahi".

Alta Morenorekin ez om en zuen literaturaz hitz egin. Beti erll- 
Jioaz.



Beste hitzok ere esaten om en zituen (Alta Morenok kuademo 
zahar bat erakutsi dit, orduko kontuak dituena, orduan idatziak, 
berak dioenez). Lauaxetaren hitzok irakurtzen dizkit:

—5i he de pecar el día de mañana, prefiero morir ahora.

—Dios mi padre,

—Jesus vida, Jesus ei único (Morenoren kuadernoan azpimarra- 
tua).

—Muero contento porque muero con Jesús.

—Confío plenamente en ia Virgen.

Mil baino iehenago, espetxean zegoeia. Alta Morenok esan 
om en zion:

—Begira, zuk ez duzu gauza oiserrik egin, ez duzu borrokan parte 
hartu. Anala Banco de Biibaoko zuzendari dut. Beharbada zure 
askatasuna ior iezake.

Lauaxetak, ordea, ez om en zuen nahi:

"Ez du merezi, illitzeko ez naiz inoiz orain bezain ongl gerturik
egongo".

Ekainaren 24an, hil bezperako arratsaidean, berriz ikusl zuen 
Aita Morenok.

Biharamunean, 25ean (1937), golzeko 5 :30 tan atera zuten fur- 
gonetan Karmeldarren etxetik Qastelzko hllerrira. Mamar lagun om en 
zeuden. Morien artean Aita Moreno ere bal.

Presoak hllerrlko atez kanpora hiltzen zituzten, horm en kontra. 
Alta Morenok bere gurutzea em an om en zlon eta Lauaxetak eskue
tan hartu.

Miltzerakoan lasai lasal om en zegoen. Qurutzearekin hitz egin 
om en zuen.

Tiroak tira eta buruaren eskublko aldea xoll (erabat) txlkltu 
om en zioten, garunak atereak eta xehatuak ikusten zltzaizkiola.

Mil eta gero. Alta Morenok hartu om en zituen Lauaxetak zeuz- 
kan gurutzea. medailla eta errosarloa.
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Patxi Etxeberria, 
andoaindar ezezaguna

Eiisabete QARMCMDIA

Patxi Etxeberriaz gaidetu eta ziur jende  gehienak ezagutzen 
duela Izen horretako norbalt, hain balta arrunta, Espainian José Pé
rez edo Frantzian Francois Dupont izan daitekeen bezala. Baina Patxi 
Etxeberria Toiosa, euskaigintzan nor izatera iritsi zen gizona, ezeza
guna dugu, euskaltzale, Jesuita eta andoaindar batzurentzat saibu. 
Konparatu bestela, demagun, Aitzoi, don Manuel Lekuona edo don 
Jose Migel Barandiaranekin, Etxeberriaren garaikldeak eta giro be
rekoak hirurak ere. Andoaindarra ezezagun izatearen arrazoia, lehe
nengo eta behin, honek esplikatzen du: bere bizitzaren zatirik haun- 
diena, 8 9  urte tik  54  urte luze, Ekialdean Urrunean egin zituen, 
Txinan eta Fiiipinetan hain zuzen ere. lioge i urterekin irabazi zuen 
ietien idazketa sana, Donostiako 5anto Tomasetan, eta hil bezpera 
arte ez zion euskaraz idazteari utzi, baina bere obra aldizkarietan 
barreiatuta geratu da, umezurtz, neurri haundian erbestean bizi iza- 
teagatik.

Zinez euskaitzaie eta abertzale zen gizona, euskaigintzan bete 
betean lanean zebllela, zergatik denak utzi eta jesu ita  sartu o te  zen, 
zertarako eta Txinan la bizl osoko atzerrialdia Jasateko? hori argitu 
ezinezko auzia gertatzen da. Izan ere, m isiolaritzarako bokazloa Izan- 
da ere, eta zalantzadk ez dago bazeukala, nolabalt behartuta Joan 
zen Txinara, Jesuiten barruko liskar p>olit!koek eraginda. Qerora, 58  
urterekin, Euskal Herrian eta Erroman egonaldl bat egin ondoren 
Olabideren Idazteuna inprentarako prestatzen, badirudi aukera ezin 
hobea izan zezakeela mlslolaritza utzi eta hem en geratzeko. Frankls-



moa bere onenean zegoen, baina gerra osteko etenaren ondoren 
pollkl pollki euskalgintza hariak lotzen hasia zen, Ellzaren babesean 
neurri haundi batean, hala ere, ez ba, Patxl Et^eberda Formosara 
itzull zen. Bere borondate osoz ala Jesusen Lagundiko naguslek hala 
aginduta?

Urte batzuk geroago, 1975ean, Alta Arrupek ezezkoa eman 
zlon Bixente Olano andoaindarrak Etxeberrla herrlratzeko egindako 
eskarlarl. Alta Etxeberrlaren mislolaritzarako bokazloa eta lurralde 
urrun haietan eglten ari den lana alpatzen ditu Arrupek hark han 
jarra itzeko arrazoltzat. Berhro ere, ezin zalantzan jarri m o tlbo  horiek, 
balna zergatlk hortaz bizl zuen Etxeberriak Euskal Merrltlk urruti ego- 
tea erbesteaidi modura? Izan ere, bere gutunetan ase ezinezko 
herrim ina ageri da behln eta berriz. herrim ina e ta jak inm ina  hemen 
gertatzen den guztiaz, euskalgintzan eta herrlglntzan orohar.

A ltortu beharra dago, horl bal. Trinan egoteari eskertzen zlola 
bere burua 36ko  gerratlk llbratu Izana. Qerratlk eta haren ondorlo 
Ikaragarrletatlk. Familian bertan bizl izan zuen drama, anala Joxe 
Inixio, Itxarkundia batallolko gudarla, Artxandan hil zuten, Patxi Etxe- 
berrlak susmatzen zuenez, ezagunen batek gainera. Anaiaren hllke- 
tak eragindako oinazea poeslara isuri zuen andoaindarrak. Beharba
da kontzientzia txar apurren bat ere Izango zuen, berak piztu bait 
zuen etxean abertzaletasunerako garra. Urruti izateak nahigabea 
haunditu egingo zlon, zlur. Eta urruti egon arren, ez zen llbratu, 
sinbolikokl behintzat, gerraren atzaparretatlk. Etxekoek, gerrak Iraun 
zuen bitartean, meta batean izkutatuta edukl zituzten Aita Etxebe- 
rriak hem en utzltako bi gauza esanguratsuenak: kaliza eta 1933ko 
Eusko Olerti Eguneko lan sarituen llburua. Kallza gom en beldurrez 
gorderik izango zuten; llburua berriz, frankistengatlk. Meta barrenean 
gordetako kalizak eta llburuak laburbiitzen dute Etxeberriaren bizitza.

Belar motzeko maiorazkoa

Merdllegi baserriko oinordekoa zen Patxl Etxeberrla. Merdilegi, 
Andoaingo Qolburu auzoan, bl etxebizitzako taserria  da. Bata Nagusl 
Etxea, eta bestea Etxe Beitza, harri llunez eglna balta, garai batean 
etxeordea izana nonbait eta Patxiren aurrekoek bizitzeko egokitua.



Izan ere, am aren aldeko alton-am onak EIdualendik etorriak ziren, eta 
Merdilegin m aizter gisa sartuak.

Euskal herrian beste askotan bezala, em akum ezkoen lerroari 
Jarraitu behar zaio Patxiren izaera edo behintzat ib llb ideajarraitzeko. 
Berak altortua da am ak aitak baino aginte haundiagoa zuela etxean, 
eta am onak zuzen zuzen gobernatzen zituela senide guztlak, has- 
teko, beraz, amona, Mikelantoni Zumalakarregi, senarra hartuta El- 
dualendik Merdilegira etorria. 5em eek Ameriketara aide egin ztoten, 
batak Kubara eta beste blek Argentinara. Ama-alabak bakarrik geldl- 
tuta, etxean glzonen bat behar zutela eta, senarra AItzagatlk ekarrl 
zuen alabak, María Bautista Tolosa Zumalakarreglk, hlginio Etxeberria 
zuen izena aitzagarrak. Eta honela Maria Bautista eta higlnlorengan- 
dlk Jalo zen IQOOeko apirllaren 23an José Frantzisko Etxeberria 
Tolosa, Praixku etxekoentzat. haren atzetik beste  hamar neska-m util 
etorri ziren, horietatik bi tx ikitan hilak. Familia haundia nolanahi ere, 
Andoainen etorkin eta m aizter izateko.

U m etan izandako gaisoaidi luze batek Jarri zuen Patxi bere bl- 
zitzako aflzio nagusi izango ziren musika eta le tren bidean. Etxeko- 
neko nagusiak, bisitan Joaten zitzaionean, filarmonika bat agintzen 
ornen zion sendatzen zenerako. Patxl, ilusio haren bizipozez sendatu 
bai, eta filarmonikarik iritsi ez. Urtetan itxoln behar izan zuen musika 
zaletasuna jorratzeko. Qainerantzean gaisoalditik olnez Ibiitzen 
ahaztuta baina burua bizkortuta atera zen, Eskolara itzuü zenean, 
gauzak aise eta gogoz ikasten om en zituen, bere susm otan am ak 
egindako prom esaren batí esker. Eskolara, Merdilegitlk aurrez aurre 
eta behekaldean dagoen 5orablia auzoko elizpera joa ten  zen hasie
ran, gero berriz Andoaingo alkate izan zen Keperin Ansak sortutako- 
ra, Berez hor bukatu beharko zituen ikasketak Merdilegiko maioraz- 
koak, baina Andoainen bertan bazuen beste aukerarik: latina ikasteko 
seminarioa, Ustoajaunak zuzentzen zuena.

Seminarioa, eskota bikoitza

Apaizgintzarako gogoa zer nolatan sortu zitzaion, hori ez du 
kontatzen Etxeberrlak. Izan ere bere bizitzan oinarrlzko izan ziren 
erabakiei bun jz argitasun gutxi em aten du. Eta hala ere, kontatu 
kontatzen d itu  gertakizunak xehetasun nahikorekin. Esate baterako



hauKe, Ustoaren sem inarlora saitzeko deia Jaso zuen unea: "Egun 
hori Irailaren 16a zela uste dut. M a  eta n i garoa ebahitzera Joan 
g inen, eta han ari ginela nere arreba Erramona Joan zen berria 
em atera: alzak, Frantzisho, sem inarlora Joateko. Ordurako eskalniak 
eta egln zituzten e txekoek eta Joateko. Eta n i etxera e torri nintzen, 
zerba lt hartuko nuen, maindireak edo lo egiteko, eta Joan nintzen".

16 urte zituen orduan PaWk eta fam ulo edo m orrai modura 
sartu zen seminarloan, hau da, ikasketaK lanaren truke  ordalntzen 
zituela. BaserrltiK kalera, garoa ebakitzetik seminarlora, latina ikaste- 
ra. 5egurasko hor heIdu ahal izango zien m usikako ikasketei ere. 
Kontua da hlru urtez Andoaingo seminarloan aritu, probet^u onez 
nonbalt, eta orduan Qipuzkoako apalzgalak ere blitzen zituen Qas- 
te izko seminarloan sartu ahal izan zela, hori 1919ko  abuztuaren 
hasieran, Qastelzen Andra Marl Zurlarenjaiak zirela.

Qasteizko seminarioa apalzgintzarako ikasieku izateaz gain, 
euskal jakintzarako eskoia ere blhurtu zitzalon Etxeberrlari. ordurako 
sortua zitzalon gogoa garatzeko tokl aproposa. Kontuan hartu behar 
da euskalglntzaren Pizkunde garaia zela hura. 5ortu  berrlak zlren 
Eusko ikasakuntza eta Euskaitzaindia, 1918an Oñatin egindako Kon- 
gresuaren ondoren. Apalz Jende asko zegoen m ugim endu horietan 
sartuta. Horien artean bi izen esanguratsu, orduan eta gerora euskal 
jak in tzan arrastoa utziko zutenak; Manuel Lekuona eta José Migel 
Barandiaran. Ataundarra m atem atiketako irakasiea izan zuen. Lekuo
na berriz, Et^eberria bera baino sel urte zaharragoa, bide erakusle 
euskalgintzan. Lehenengo pausoa dotrina berria euskaratzeko tai- 
dean sartzea izan zen, Fiiosoflako bi urte, beste hiru teologiakoak, 
ikasketak burutu eta apaizteko prest zen Etxeberria, eta hórrela, 
1925eko  abenduaren 19an em an zuen meza berna. Apaizgintza- 
rekln batera, sem inariotik hernianerako irrlka atera zuen Etxeberriak: 
"Apaiz ikasketak egiten genituenean guk bal am ets egiten genueia. 
ho rixe f Behin zerbalt ginenean Euzkadi osoa zuzendu behar genueia  
esanez ibiltzen ginen. Izan ere, oker zeuden gauzak asko zlren".

Molde berriKo apaiza

liusio hon dena apur bat hoztu egin zitzalon lehenengo izan 
zuen karguan, Burgosko m ugan dagoen Arabako Lalastran. Man,



aitortzen zuen gerora, ezin etsl. honbait euskaltasuna zerio ia joanda- 
Ko apaiz gaztearentzat hura ez zen eremu egoKiena. Dena den, iau 
hilabete besterik ez zituen igaro han. le is te r zuen beste destino bat, 
Qoierrin oraingoa, euskal giro bete betean: itsaso lehendabizi eta 
ondoren Ezkioko 5anta Luzia, edo berak nahiago zuen izenez, Andua 
deituriko auzoa. Esanguratsua da xehetasun hau ere. Izan ere, 2u- 
marragako 5anta Luzia periak iapurtu zion izena Anduari, eta Etxebe
rrlak nahiago zuen izen zaharra erabiitzea, santarenaren ordez.

Quztira Iau urte egin zituen Etxeberrlak Qoierrin, gerora kon
tatzen zuenaren arabera, Iau urte bizipozez beteak. Qlro aproposa 
aurkitu zuen eta baita arrastoa utzi ere inguruan. horretarako haus- 
tura bat edo beste eraginda, horl bal. Apaiz berriak ez zuen ez 
ardorih edaten ez kartatan eglten. Beraz, Itsasoko apaiz zaharra 
penaturlk geratu zen, Jokorako lagunik gabe. Patxl Etxeberriaren 
zaletasunak beste era batekoak ziren: nnusika, poesia, eta antzerkia, 
hori dena euskaltzaletasunean bllduta.

Laurogelta gehiago urterekin ere Patxi Etxeberria gizon bizl eta 
bixkorra baldin bazen, noia buruz hala gorputzez ere, hogelta hamar 
urteko buelta horretan zer izango zen imajina llteke, Txikl asko beza
la, iharra eta arina, Ibiltaria. Gerora oroitzen d itu  mendiz egiten zituen 
iblllak, Itsasotik Ezkiora eta alderantziz, nolanahl; N tsason izaten 
nintzen hartan, busti beldur haundl gabe, m endiz m endi h a n tle  
jo a te n  n in tzen Ezkiora, don 5lnforosorekln hitzaspertua egltera. hura  
etxean ez bazen... n i berriro Itsasora, bazterretako Intzak bilduz. 
halek bal urte  ederrak eta egun alaiak eta baztertxo atseglnak". Don 
5inforoso hori Ibarguen zen abizenez, argazklak ateratzen trebea; 
badu bat Ezkioko Igartu Beiti baserrlko sukaldean familia osoari egin- 
dakoa, antropologoentzako egokla oso.

Qlro horretan, telesall ingeles bateko apaiz protagonista bezala 
irudikatu dezakegu Etxeberria: gaztea, dinam ikoa, afizioz, jak inm inez 
eta eginkizunez betea. Izan ere, eliza eta m endi aldea bal, balna 
kalean ere bazituen bere harreman sozialak. Morretarako Ormaiztegi 
zeukan eskueran. herri txikia izan arren errepldez eta trenbidez ondo 
kom unikatua, bainuetxearen urterlk onenetan eta industria hasi be- 
rriarekin. Lantegi horietako bat Irizartarren altzari fabrika zen, euskal 
estJIoko tallan izen haundikoa. Irizarren emaztea, doña Cándida Sala
zar, m endeko se iio ra  ilustratu eta dotorea zen, etxea tertulia



gune blhurtzen zekien horietakoa, eta han izan zuen sartuetxea 
Etxeberriak, Laister bildu zuen taldea inguruan.

Irakasle eta eragile

Izan ere, Ormaiztegin, garaiko euskal giro azkarrenetan ohizkoa 
zen bezala, antzerki talde bat Jarri zuen martxan Etxeberriak, Jende 
gaztea, entsaioak Irlzartarren lantegian egiten zituzten. Balna euska
raren Inguruko lanak ez ziren horretara mugatzen. Anduara Jeitsi 
zenean, orduz kanpoko eskola bat sortu zuen apaizetxean, haur eta 
gaztet><oekln euskara eta musika lantzeko.

Qoierrln ez zegoen garai hartan ikastolarik edo antzekorik. Etxe- 
berriak 10-14 urte  bitarteko ikasleak blitzen zituen inguruko hern 
guztietatik, Qero Euskal Jaietara eram aten zituen, horietan izaten 
ziren lehiaketetan parte hartzera. 1950ean, Errenterian ospatutako 
lehen Eusko Olerti Egunean, bere bi ikaslek san bana Jaso zuten 
poesia errezltatzen. Urtebete lehenago, Aiete eta Leitzako haurrekin 
batera, Patxl Etxebernaren zuzendaritzapean aurkeztutako Ezkioko 
taldea nabarm entzen du EusHal EsnaleaK  Andoainen izandako 
Euskal liaur Egunaren kronikan.

Zalantzarik gabe, egun hori markatua zegoen Etxet>erriarentzat. 
Irailaren 21a zen, Larramendiren om enezko astearen azken aurreko 
eguna. hantxe, egun horretan, eta, ez ahaztu, bere herrian. Jaso 
zuen apaiz gazteak beste lan bati ek iteko gonbltea. Argla astekaria 
zuzendaririk gabe geratua zen, Bitor Qantaonandia, ordurarteko zu- 
zendana, hil e ta  gero.Egin dute topo  Etxeberriak eta  Aita Jorge 
Aglrre Jesuttak, eta honek, zapla, alblstea: "Badahih, Argia-n zuzen- 
darlrlH ez zegok, eta Ibili d ituk blla eta blla. eta hire Izena agertu duH 
ho r tartean, eta  hlk Izan beharko duk". horrelaxe kontatzen du 
EtxeberMak berak, Alta Agirrek esandakoa, Esan eta egin, apalz 
gazteak laister zuen bere gain astekarl bizkor eta hedatua zen Argla- 
ren zuzendarltza. Ez zuen, ordea, asko iraun langintza horretan. 
Beste gogoren batek Jana zlon barrua, eta zirt zart, berehala zen 
Lololan ateJoka, Jesuíta eglteko asm otan.



Zergatik lagundira?

Etxeberriaren paperetan arakatu eta zintzlllk geratzen da galde
ra. Zergatik apalztu eta gero jesuíta izateko enpeinu hon? holatan 
utzl aide batera arrakastaz betetzen an zen euskalglntzako lanak? 
Qaldera hauek are eta zentzu haundlagoa hartzen dute gainera kon
tuan hartuz gero Lagundlan sartzeak barru eta kanpoko erbeste- 
ratzera eraman zuela nolabalt, Lagundl barruan euskaltzale izateak 
oztopo eta nahlgabeak ekarrl zizklon batetik, apaiz soil izanez neke- 
zago Izango zituenak, eta bestetik, Euskal Herrltlk berehala aldendu 
zuen, Belglkara lehendabizi eta Txlnara gero, ia bizitza osorako.

1930eko  uztailaren 15ean Loiolan sartu eta hurrengo urteko 
otsallaren 5an Belglkako Tournaira bidean zen beste Jesuíta batzu- 
rekln, Manuel Azaña Errepubllkako presldenteak Lagundia Espainlako 
lurraldeetatik uxatu zuenean. Loiolan hasltako noblzladua Tournain 
eta Marneffen osatu eta 1931ko uztailaren 17an egln zituen zinitzak 
Etxeberrlak. Luzagabe, Txinara Joateko zorlan zen. "OoltiH behera" 
e torri om en zitzalon aglndua eta susm oa hartu zlon abertzalea iza- 
teagatlk aldendu nahl Izan zutela nagusiek: "Beti gogo txarra naba- 
rltzen men, ni Europan blzl nendin beste Jesulagunekin batean". 
Kontua da hitza hartu egln zlotela nagusiek, behln baino gehlagotan 
esana bait zien; "Memen behar ez banauzue, n l Txinara bidali". 
Jesuiten artean bazuen lagun bat, Alta Agirre, hem en gera zedin 
ahalegin guztlak egin zituena, baina hark ere etsi egln behar nagu- 
siengandlk jaso tako  erantzunarengatik: Voateho, tì/k esHatu om en  
duk eta".

Sanestebanetan, abuztuaren hasieran, festak Qolburu auzoan. 
1933koak gazl-gozoak gertatu ziren Merdlleglko Etxe Beltzean; 
Praixkuren despedida, Txinara irten aurretik, Agian barruan sentituko 
zuen zerbalt, urruntasunak dakarren beldurra, baina ez zekien asko 
ez zituela berrlro ikusiko ez alta-am ak eta ezta anala Joxe Inixlo ere, 
Bihotza erdlbituta izan behar zuen nolanahl ere; hain ju x tu  euskal 
letretan bere izena gallentzen an zen garaian, bazlhoan urruti, m islo- 
tara.



Bost lore

Aldean sari ba tzeram an, Urretxun Iparraglrreren ohorez antola- 
tu tako  Olerti Egunean lortua. 1953ko uztallaren 15an izan zen hori, 
Txinara irten baino aste batzuK lehenago. Poenna saritua; "B ost 
lo re", Belgihan Idatzia. 5ari honekln Izan zituen gorabeheraK Etxebe- 
rriak. Altzolek, hasieran, gutxietsi egin zuen, gero bere irltzia aldatu 
arren: "öost lo re  azaletik Irakurri izateak gurl ere halako ezbeharren 
ba t egin o te  zen Iruditu zitzalgun.Balna zehatz e ta  astiro aztertu  
ondoren hamaika gauza  sot// eta aratz aurkitu  d itugu". Morren ondo
ren, Altzolek euskal estetika propio eta berezlaren aldarnkapena 
eg iteko  erablll zuen poema saritua. Etxeberrlarentzat atzerrlan, Belgl- 
kan, sentitu tako herrlm lna adierazteko bidea izan zen, besteak bes
te , "Bost lore". Ablapuntu, haurtzaroko paraJeaK:

£ne, Belabi-m endll 
Ezin n ik  zu aantzll

(jaragarrll go lz batez 
Eguras nalean,
Muñoz m uño  nablizu 
Zure belarrean:
Lelzaran eglz eder 
Zure oin aurrean.
Txlt m ardul dago Izadi 
Ain egal ezean.

Merrlmlna Jaulkltzeko m otlbo eta aukerak sobera izango zituen 
handik aurrera Alta Etxeberrlak.

MisiotaKo abenturak

Beste zazpljesuitehin Joan zen Etxeberria Txinara: Barandlaran, 
Boiunburu, Eguren, Lazplta, Lopez, Totorika eta Qogorza. Marsellatlk 
abuztuaren 12an irten eta hilabete pasatxora, irallaren 15ean, iritsi 
ziren 5hangaira. Itsasuntzlan ateratako argazkl batean mislolarl itxu- 
rarekln agerl da Etxeberria, lehenago sekula ikusl gabeko bizar luze 
luzearekln. Mislolarl itxura bal, balna horretan tajuz Jarduteko hl- 
zkuntza ikasl behar ezer baino lehen. Eskolarlk gabe, belarriz, arltua- 
ren poderloz. "G ero irakurtzen Ikasl genuen p ittinka p ittinka; Idazten. 
n ik  t>ehln ere ez nuen gogorik Izan". Marrlgarri samarra gertatzen da



Etxeberrlaren altorpen hau, idazten ez ikasi nahi izatea aiegla, batetik 
berak horretarako zuen zaletasunagatik -euskaraz behintzat- eta 
bestetik m isioiariek zeuden iurraldeetara egokitu beharra aldarri
katzen zuelako, tokian toklko kuitura ezagutu eta errespetatuz.

Wuhu, Tatung, Manshan, Chaohsien... horietxek berak pasata- 
ko tokiak hogei urtetan zehar, Ezer gutxi dakigu urte horietaz, ez 
bada polttikako gorabeheren baitan Jasan behar izan zituenak. Esate- 
rako 1957an, Tatungen, Txina hartua zuten Japoniarren tiroak etxe- 
raino iritsi zitzaizkion. Qero, kom unistekin, etxean preso egon zen 
lau urtez: "Etxea Hartzela bihurtu zitzaidari, espetnea bezaiaxe. f ta  
bertsoah idatzi n ituen  egunerohoa eg/nez, egunero, egunero, egu- 
nero", Idatzi horiek auskalo non gaidu zlren. Bere lehenguslna Muni
ta m oja mlslolariaren eskutan Jarri o te  zituen, kontua da paraderorik 
ez daklgula,

Txinan, horl bal, Wuhun, argitalpen bltxl bat egin zuten Jesultek 
Irltsi eta berehala; 1934ko egutegia euskaraz, argazki eta guztl, 
m lsloaren laguntzalleel Euskal herrlra bidaltzeko hango berrl enna- 
nez, Etxeberriaren idatzi eta argazkletarako zaletasuna ezagututa, 
bere eskua som a llteke egutegi horren atzetik. Izan ere, Etxeberrlak 
bazuen kazetari sena, hem engo aldlzkarietara bldaltzen zituen artlku- 
luetan ez ezlk, gutunetan ere isurtzen zuena. Qutunen lagungarrl, 
oso sarrl igortzen zituen berak ateratako argazklak, idatzlarekln eta 
irudlekln kronlka m odukoak osatuz,

1952ko amaleran Mao Tse-Tungen erreglmenak uxatu eta 
Form osarajoan zen Etxeberrla, Txlang Kal-5heren Errepublikara, Man 
lasalago blzl ahal izan zuen mlsiolaritza. Morretan zegoen, ustega- 
beko agindua Jaso zuenean: e tor zedlla Euskal Merrla, Olablderen 
Biblia argltaratzeko prestatzera.

BIblian m urg ilduta

Lan horl eg lteko  agindua noia Jaso zuen, hórrela kontatzen du 
Etxeberrlak berak:

Here esher/h ez zen Izan FormosatlH Euzi^adira itzultze hartan. 
Orduan, hantxe. basarritaide poilt-poiitean nintzen, eta 1955eho 
iraiiaren azhen Igandean, Loioia erk/ naguslho Jesuiagun eshudu-



narl idatzl nion. Olabiderena argitaratzeho zerbait egin behar zue- 
ia. (juH eshutitzai^ etxeho nagusiarí uzten genizkion, egoi^ieraz 
bidall zitzan. Biharamonean, nere baserri íxokoan nintzen eta 
iiuntze-iluntzean, hango gure nagusia nere blla-.

—Baina zer zabiitza? fta, urrutizi*.iñez deia neretzat EuzHadira 
itzuii nendin, Olabiderena argítaratzel^o.

hórrela, nere blla zebiitzala Jakiteak harritu ninduen. Baina, Erro- 
maho Jesuiagunen tiagusiaren aglndua zela... eta, n/h /s/Z/H egon 
behar.

Marrtgarrl samarra gertatzen da nota egun batean, Formosa 
urrun hartan, gutuna idatzi Loiolako naguslari eta hurrengo egunean 
agindua Jasotzen duen telefonoz. Zaiantzarik gabe, fapsusen bat izan 
zuen Etxeberriak datekin. Qainera, Idazteunaren sarreran jaso ta  da- 
goenez, Janssens, Jesuiten Lagundiko ílagusiak, 1955eko irailaren 
17an idatzi zion ErromaOk Loiolako Erki Buruarl, O labideren Biblia 
argitaratzea gom endatuz. Kontuak kontu, agindua em an zioten, bai, 
eta berak "is ilik egon behar" apal batekin estaitzen badu ere, za
iantzarik ez gogoz hartuko zuela enkargua.

Raimundo Olabide Jesuíta arabarrak, lan eskerga egin ondoren, 
azken ukituen faltan utzl zuen Idazteuna 1942an hit zenean. Marrez 
geroztik, han zegoen trat>atuta idatzia, baten eskutatik besterenetara 
pasaz, aurrerapen haundirik gabe, Qerra osteko euskararen kontrako 
giroa apur bat arinduta, garal egokia zen erljjio liburua argitaratzeko. 
Eta hórrela, Europara etorri eta buru belarri sartu zen Patxi Etxet>erria 
Itun Zahar eta Berria Jasotzen d ituen liburua osatzen. Morretarako, 
1955 eta 1959 artean hamar hilabete igaro zituen Erroman eta 
gainerantzeko denbora Bilboko Indautxun. Argltaratu, Bllbon bertan, 
Qryelmo inprlm ategian argltaratu zen Idazteuna. 1958an. Etxebe- 
rriak, llburuaren amaieran, bi mita eta ia berrehungarren orrialdean, 
aitortzen du bere esku hartzea honako bertso hauen bidez:

Olabide'tar Erramun Aba 
Gazteiz’ko  sem e azkarral:
Idazti D eunen zure itzuiketa au 
Lan aundi bikain bakarra.
Argitalpena zuzen-bearrez 
Iblll da andoaindarra;



Aren izena Etxeberria... 
Izango bait-du abarra.

Formosa-lloilo-Loioia

1959 arte luzatu zuen Etxeberrlak egonaldia Euskal Merrian. 
Izan zltekeen garai egokla hem en geratzeko, sasoiko glzona artean, 
urterlk onenak m isloetan emana lada, bazeukan aukera Euskal He
rnán bal elizgizon modura eta balta euskaltzale glsa ere nahlkoa lan 
eglteko. Balna berrlro ere, Formosarako bldea hartu zuen, eta beste 
hamazazpl urte  han Igaro. hurrengo destlnoa berrlz, Flllpinetako Iloilo 
izan zuen, 1975ean iritsl eta hamabi urtez. Ez zuen denbora alferrik 
galdu. Batetik, bertako hizkuntza ikasi behar, eta hórrela, berak 
esaten zuen bezala, hamabigarrena "lardatzera" iritsi zen. Bestetik, 
berriz, ja ioterria  ahaztu ezinik, euskaidunen aztarnak arakatu zituen 
irletan, eta hórrela, euskal Jatorriko abizenen biiduma aberats bat 
osatu. Euskal herriarekin harremanetan jarraitzen zuen, beti bezala, 
gutun eta aidizkarlak m edio. Mori, 1987ko  abenduan Lololara ekarri 
zuten arte, "u rte  as/<o dituenarentzat hem en (lloilon) toHi egohirih ez 
dutela eta ...".

Lololan hasitako erbesteratzeak Lololan behar zuen amaiera, 
Beranduegi aglan. Beranduegl Euskal Merrlarl pjausoa hartzeko. Mor- 
tik  bere kexa: "Lololara ekarrl naute. Etortzerlh ez nuen esHatu. 
Berrogeita hamaiau urte  haundi erbestean eman ondoren... lehen- 
goa ez da Euzkadl. Qizartea erabat aldatu da. Hau ez da n ik utzi 
nuen Euskal herria, ez burubidez, ez hizkuntzaz".

Berrlro ere, eta blzlaldlaren amalerara iritsita, Alta Etxeberria 
erdlblturik. Euskal Merriko egoera ez du gogoko. Mizkuntza kontutan 
garblzale amorratua izaten segitzen zuen, h-a gorroto. Qlzartearen 
Joera berrlak ez ditu ulertzen ez konpartltzen. Mala ere, ez zen 5antu- 
tegl zuloan izkutatu. Osasunak lagundu zion bltartean, bere azken 
egunetararte, lagun zaharrak bisitatu, euskal glroko ospaklzunetara 
Joan, hala ñola Senpereko Merri Urratsera edo Udalerrl Euskaidunen 
Mankom unltatekojalatdlra Llzartzan... e ta  bizitza osoan zehar bezala, 
idazmakina prest. Mala utzl zuen azken arnasa em an bezperan ere, 
Tomas Qarbizu muslkaglle lezotarraren herlotzak eragln zlzklon 
bertsoak idazten. 1989ko abenduaren San, golzeko selak aldera,



hilzorian aurkitu zuten, egun pare bat aurretik antzem andako tronbo- 
s lak jo ta . Paperean, gogoeta hauxe:

Eguna bezain laister 
Urteak amaitu:
Zdballk ataria 
Andlk nal de t sartu.
Goibelaldl txatxuak 
Betlko baztartu...
Biotz barrengo labe 
ñz d e t nal banatu.

>^blerko Frantzlskoren egunean em an zuen beraz azken ama
sa, beretzako Euskararen Eguna zen datan. Qerra garaiko kallza eta 
olerki llburua aide banatan, ?^blerkoaren mlsiolaritza eta euskara 
beste bletan, horratx Aita Patxi Etxeberriaren gurutzea edo, nahl 
bada, laburua marrazten duten ardatzak.



MiKel Lasaren 
lehen poetiKara hubllKeta bat

Luis Mari MUJIKA

Mihel Lasaren pasarte p)oetiko zenbait Komentatu genuen, orain 
urte batzuk, Miranderen poesigintzari eskainitako ianean.^ hurrengo 
orrietan bere Poema Bílduma m ugatuko gara hem en, ongi jak in ik  
EhU.ak gerora M em ory Dump  izenpean bere poesiaren Ikuspegi 
zabalagoa argitaratu zuela.

Mikel Lasaren poesia, zoritxarrez, aski alboraturik egon da garai
ko arestiar poesia sozlalaren arrakasta erosoa, besteen artean, tar- 
teko zela (eta, haln zuzen, ikustekoa lltzateke autore batzuk euskai 
nnunduan Jasan duen isilunearen zergatia). Miranderen ostean M. 
Lasak urrats berezlenetakoak eskaini dizkio euskai poesiari. Bere 
m intzo poetikoaren ezaugarrietan sintagma askoen egitura luzea, 
m etaforlsm o eta sinboiism o onduak daude. Lasaren pasarte poeti
koak luzeak dira (noiabalt, gaztelanlaren erem uan V icente Aleixandre 
batek eskalntzen dizkigun gisakoak), eta luzadura horren m am idu- 
ran, noiabalt, bere poesiglntza gehlena poesia askean garatzeak 
zerikusia izan du. Lasak ihes egiten du, hasieratik, Lizardiren hertsa- 
duratik; gure poetaren s in tagm ek askatasun eta malgutasun berezla 
azaitzen dute, kera zabaieko form ak lortuz. Ikus dezagun, bada, bere 
poesiaren aide zenbait, laburki. Lan honetan ez ditugu poetaren kera 
guztiak harrotuko, aide formai batzuk baino.

(1) Luis Marl MuJika: Miranderen poeslaglntza, II alea, 88 end.



1 .- Sintagma poetiko luzeak

MIkel Lasaren poesiglntzan s intagm ak kerantza luzeagatik karak- 
terlzatzen dira. Arestik, lehenago. 30 . hamarkadako olerkarlen 
hertsaduratik ihes egln zuen hizkuntzaren trataeran form a lau eta 
herrlkolagoak hartuz, M. Lasak ere 30eko belaunaldlaren estetika 
zeharo desberdlna agertzen digu bere poeslglntza eralkltzean (neu- 
rria albora uzten du, gehlenbat), eta irudlteria berria azalpide malgu 
eta luzeagotan -m ultzo poetiko garatuagotan- eskaintzen. Lasaren 
m lntzo poetikoa gozoa eta slnfonlkoa da, Olatu batean glsa kateatu- 
tako irudl-sareak em aten dlzkigu esakun luzetan. Sinboloak eta m e- 
taforen lanketa, aide formalen eralkuntza, atsegin zalo Lasarl. Euska
ra askl laua du, (espreski, Lizardik eta Lauaxetak anltzetan gure 
mintzalra poetlkoarl eglnlko to rtu ra tlk  aide egln guraz...). Lasaren 
poeslan ez dago Lizardlren dlszlplinarlk, baina harengan arrotzagoa 
zen malgutasuna eta kera uhlntsuen garapena agertzen dlgu. hona 
adibide garbi bat perpausen luzadura eta irudlterlaren aldetik:

Arratsalde hura munduaren azkenengo eguna zen 
t'am o r em an gen ion  bizitzari
Udaberrlan Hantatu nuen hasieraHo egunaz ez naiz oroitzen  
Jainkoak gizona tanketatu zuen egunaz 
ez naiz oroitzen  
paradisuko azken egun fiontan.
Hatuak ganbaretan lo daudez 
to iesgabeko  am etsetan 
urteak e ta  denborak deusezten  
edo ta denbora mllaka ugaritzen^.

Lehengo zatian perpausa poetikoa (la inolako puntu, kom a eta 
etendurarlk gabe) zazpi lerrotan luzatzen da, olatualdl bat-t>era bai- 
lltzan. Luzadura eufonlkoa ekitaldl luzean em aten da gogoeta eta 
olde poetJkoak hori eskatzen dlolako. hem en Lasak ez du neurriaren 
trabarlk (eta poesia neurrigabea hautam en zilegla da, ongi aprobe- 
txatzen bada), eta faktore horrek erraztu egin dio poetan saredura 
hain hedatua eratzerakoan.

(2) MIkel Lasa eta Amala Lasa. Poema Bllduma. Ed. Merrl-gogoa 
1971, 58 or. Qure alpu guztlak edlzlo honetatik eglnen dira.



Poema berean gorago beste pasarte hauek:

.,. Triste diren bezela tamarindoaren adarrah
itsas bazterrean
euriaren pean
tris te  ta uste/ palmondoa
udazkenean
"cha le t" ubelarenJardinean 
ZarauzHo p/a/at/h ez hain urruti

Hemen, irudiez aparte (eta bertan tamarindoa  aipatzea aski su* 
gerentea gertatzen da), -ean dektlnatiboa behln eta berrlz, uhlna 
bezala amalerak erreplka gozotan saretzen (eta bertan ez da errlpio- 
rik em aten bertso neurtuetan bezala).

ßertso urratuah poem ah ere antzeho azalpldeah ditu:
Poetan haurtzaroan diruaren kutizia gezurrez hendu zioten  
balt zehiten Jahin idela hutsa zein m ixerablea den 
Bainan beherago m in tzo  sugerigarriagoz:
Qure hiztegiho zeinbat h itz  doaz
eta orain ez dira ezer ez bada
m em oria  desm em oriatu baten oroitzapen gazigeza

Murrengo pasartean m lntzo sinbollko umotuagoa oraindlk, ura, 
itsasoa eta e lem entu botanikoak tartekatuz:

(jlzon  berriaren ietaniah Hantzatzera noa
Mila gauza um iien dizdira izHutuan:
nere ezpainetan daramadan basa-hrabelina
h itz  zuloetan dantzan darabilan ur berdea
eta nere gelaho  egunaren zazpi argi d iferenteak...

...hainbeste ontzl nere begletako itsasoan 
hainbeste m eta l so lnu urrutitik karraxiak albotik 
hainbeste burni gurutzatu  haln estruktura egoklak 
nere oln-azplko lurra go tortzen ari...

(5) "Amorio galduak", 58 or.
(4) "Bertso urratuak", 63 or.
(5) Ibidem, 64 or.
(6) "Qaur ideki diet itsasoarl eta halzearl ieihoa", 100 or.



Eta beste keru errom antlko eta ebokatzalle batez:

Balnan Inularraren nehor ez da oroltuHo zutaz maltea  
bahartl ororen g lsa zure Hanta bortltza Izan arren 
norbalt abesten ari dela, ari dela, som ata  arren 
historiaren zer-esanaz galdezHa ari den zotin galdua.^

Qisa hoentako m lntzo solte eta hedatua gerraoste ondorengo 
poeslglntzan lehenengotakoa da (ezen eta, Miranderen poetlka neu- 
rrlarl lotuagoa zegoen, eta bere hedadura sintagnnatikoa egituraz 
urrlagoa zen). Qolko pasartetan sintagm a luzeen irudi-sareak malgu- 
m algu emanda agerl dira, ari dela/ ari dela  erreplkaz eta guztl.

Murrengoan, berriz, egltura pausatsua palsalaren sinbolismoan 
bilduriko xarmaz azaitzen zaigu:

5alamanHa aldean Tejares.
Hlbaiho ur beitzean ene aurpegia Islatzen.
Chanberiho txabola txlroaH 
Irlaren garezur munoan...

2 .-  Irudien m undua

Mikel Lasaren irudi-mundua ez da hain harroa bere poetlkaren 
hasl-masietan, ezta ere zerbait bortxatua; musika isurterrazez doan 
expresloa da baino. Lasak aide formalarl garrantzl handia damalo, 
e ta, protestazko poesia eglten duenean ere, ez du zapuzten slnbo- 
loen mamidura. Qure poetan mezu poetikoarl egoW zaion irudi-ltzal- 
dura ematea atsegin zaio. Hurrengo lerroetan, kom entarlo handirik 
gabe, irudi horlen azalpen soli bat egin dalteke:

Eurlaren trlstea
ari eta ari atergat>eHo amalan

(7) Poema bera, 104 or.
Qogoratzekoak dira, orobat beste pasarteok. "Katuah ganbaretan lo daudez 

gau t'egun denborarl denbora emanai... "  (“Amorío galduak", 57 or.).
(8) "Salamanca I", 111 or.
(9) "Amorío galduak", 57 or. Balta beste hau ere: " fta  plala-hondar- 

hustuah udazkenean/ ez du ene ets/penaren zapore garratza“  ("Denboraren 
marka, 62 or ).



EuriagatIH triste  ari
Triste diren bezela tamarindoaren adarra l^..}^

Mundu axoiai<¡abeah Itsaso Izugarriali pialaren bakardadeak 
em aten ez ziguna: maltasunaren arrastoa.

Zelnek bait du  urtearen zehar 
bizlaren hari guztla  kolorazten 
zelnek bait du ene arpeglaren eskultura  
beheraka zlm urrez markatzen

Ondorengo pasartean Iruditerla m uslkaren  tem atlkatih sortuta:

Izagak soillk halzearl buru emanaz 
tristezlazko salm oak  
m urm uratzen d ituzte...

Lasaren poesiglntzaren edozer da m otlbu adlerazpen estetihoen 
iturburu, adlbidez, kalo baten garraisla edo txalupa baten forma:

Ez dezagun poem a zeru zolan Ixekl
kalo baten orrua edo txalupa baten g lbe l borobila
edo2 e/n poem a baino ederrago direnean

Eta era orlglnalago (eta jatorrago) batez:

Urrutltik etorri am ets zurrunblloa 
bata bestearen ondotik  
m arm ol-lrudiz blhurtu zen

hem en zurrunblloaren metaforak metallzazioa Jasan du ohiko 
lido form aletatlk urrun. Marmolak poesia barroko (edo m odernista 
baten kerua, segun,,.) ukan arren, hem en adlerazpen sugerentea 
du, ametsa bezalako e lem entu anim iko bati atxiki zaiolako.

Eta oralndlk saredura konplexu eta barnekoiagoaz (set lerrotan, 
nahlz eta t>ertso librean) hurrengo pasarte poetiko ongi eglturatua:

(10) Ibidem.
(11) "Denboraren marka", 61 or.
(12) Ibidem, 62 or.
(13) "Bertso urratuak", 63 or.
(14) Ibidem, 65 or.



tiem en zegoen egon gizona 
txaplata beltz Iduria 
erruhlgabeko eguzhlpean 
bidexiorrean hIxHaldua 
an lltsetan xahutzen ari den 
marrazhi beltz asaldatua

Mintzo sinbollko eder bera em akum earen solna eta lîsasoaren 
neurrigabetasuna lotzen dltuenean. A m etsak ez dauka mugarlk, 
itsasoak bere linean (emakumearen bllustasun  luzean) ez duen glsa:

Itsas aurrean egin nuen  ametsa
eta em ahum earen maltasunaren desloa
Itsas ertza neurn gabea da eta
arrezHero bien gorputzah uztarturIH zeuden
oihal zurl bat Itxura aldatzen urrun nabarrean
eta dagoeneko bien gorputzak uztarturik daudez

Oraindlk gaztea den Mlkel Lasarengan atzeman dalteke llargla- 
ren slnbolo-lndarra, Machado edo Juán R. Jiménezen edozein orrltan 
aurki dalteken bera, balna euskaldun baten xarmaz. llargla amodloa- 
ren lekuko aproposa da:

Qaua zen eta  llargi haundia 
gezurrezko gaua gezurrezko llargla.
Bl Itzal besterlk  ez ginen  
lllurazko gau hartan 
Itsasoaren ertzean eta 
haltz haundi baten galnean

Hemen llargla eta itsasoa kostaldeko edozein poetak eraikl de* 
zaken koadroa eskalnlz. Maltasunaren giro anim lkoarl gune aproposa 
Jarri nahl izan dio.

(15) Ibidem, 66  or.
(16) Ibidem, 67 or. Eta trenaren estanpa profltaturlk: "Sattetean/gaua 

be/tz luzaren ondotik/ trenaren etensai>e/<o ritmo hinjkola/ mutu gerdtu 
zen..." ("Egunsenti Izoztua", 65 or,).- Eta blsemlazko indar blziaz hurrengo 
atal paisajlstikoa: "hendi muño kaska-motzaf mixeriaren azidoak errea” 
(Ibidem, 66 or.).

(17) "Bltartean", 71 or.



rtlru inexiboz (-ean/an) osaturiko pasarte Iheshor-abstraktuan, 
berriz, erreplkatan ondutako naturaltasunez, bestalde:

Oauerdian nago 
rom antlkuen ugartean 
Izatearen mugan  
m ugaren mugan.

Erromantlzlsmoarl loturlko pasartean, "m udaren m ugan" dela- 
koa errepikatuz, ahalako tranzendentzia, helgalztasun existentziala 
em an nahi izan dio pasartearl, amodioa sentttzea zentzu fisikoei 
dagokiena baino zerbait gehiago bailitzan.

Ez-iraunkortasunaren koadro banala hondartzan idatzlriko letren 
gorabeheran ere bal :

Enamoratua hondarraren gainean  
idatzi du t zure Izena maitea... 
irudi banai eta eternalak 
(bihotza ta gezia) 
marrazten nituelarik

19
hondarraren gainean eta uraren ertzean.

hurrengo zatian bakardadearen hasea irriaz eta neska-m usuz 
egiaztatua, euskaran garaiko olde poetikoan hain ohikoa ez zen 
ildotan emana:

Eta pobiatuHo du t
ene animaren bahardadea
gizonaren irrlz ta neskatxaren m usuz

(18) "Txorabloa", 74 or. idazkera inprezlso baten aldetIK oso sugeriga- 
rrla bihurtzen da "galdu egiten naiz ez dakIt nungo bideetatik" deiakoa. 
(Ibidem, 75 or.). Eta liargtaren tematlkara berretorriz: "...Maltasun kolore/ 
eglazkoa, lilurazko Izar-llarglrik gabe,/ ez gehiago pentsatu... "  ("Eguzki berrl- 
tan", 89 or.). Bide berdlnetik: "Ma/tea zure besoetan/ ez da llargirik ez 
Izarrlk..." ("Maltea zure besoetan", 75 or.). Baina hurrengoan mlntzoa exls- 
tentzlailstagoa bllakatzen da: "Zoaz eta esalozu fílike-ri:/ Izarren hautsa 
krudela da/ eta liargiaren esneak/ goragaia ematen drt"(” Poeta berria", 80 
or.). Ez ahantz gazteianiako poeslan malz erabiila izan dela "/una lechosa" 
deiakoa tindu Inpreslonlstaz,

(19) "Enamoratua". 77 or.



V. Alelxandre baten poetikan "pob lar" hitza aunitzetan agerl da; 
hem en LasaK "pob la tu " (eta "be te", ez Ibiltzea) urrats on bat da 
gure  hizkuntzaren esparru espresiboan, ezen eta "pob la tu" horreh 
"b e te " ohiko aditzak ez duen konnotapen expresibo biribllagoa Ja
sotzen du sinbolism oaren aldetik. hahiz maileguen urradura lexikai 
baten beldur Izan, kom eni da m lntzo poetikoan horrelako "erosloak" 
espresloaren m esedetan noizbehinka onartzea. Metaforlsmoak ” er- 
derakadak" lasal beregana ditzake, lorpen poetikoa adierazkorragoa 
gertatzen bada.

Eta egoera existentzial antite tiko batean kokatuta:

Poetaren gogoa  
bl2l dabll airean 
am ets herrian errege 
m undu /lone ian  pobere

Ukaezinezko lorpen gertatzen dira, orobat, teknika m odernoa
ren aldetik ondorengo formula baldan -axolagabeak-, Inozokl, eta, 
kerantza Inprezlsoanjalglak:

hiantatu nahl d u t hanta bat 
axola gabe 
Inorentzat 
haizearl beharbada 
beharbada Itsasoarl.
Edozein blue
azkenengo m odako airea...

Eta karakterizazio palsajlstlko sugerikorretan bllduta, lainoa, 
ugartea, Itsasoa alpatuz:

(20) "Poeta berria", 80 or.
(21) "Abestlak", 86 or. Eta erreptken bidez erritmo patxadatsuagoan: 

"Mendi mugak su eta gar/ oro agl, oro garbi, t>adaezpadako amets Iliurak 
gat>e/ naiz eta eguzkia oraindik ez agertu,.." ("Eguzkl berrltan", 90 or ). Eta 
lehenago ez partlkula erreplkatuz; "Ez gehiago pentsatu,/ eguzkl berrltan 
zaude.l Ez galda, ez blla,/ zalantza oro bazter,/ eguzkl berrltan zaude" 
("Eguzkl berrltan", 89 or.).

(22) "Zorlona, zorrlonttoa", 91 or.



Paisaje pasartea laino urratu glsa 
burutlk zalzhit Iragan gdd lro ...

Edertasun blluzia zein Izugarrla deni 
Ipar aidera Ihesi doan Itsas bazterraren linea 
negua m alte duten hegaztl grls haundlen hegada 
eguzkl-begl-haundia ugartearen galnean

Kalnuak ablada haundlan agurtu ninduten  
Itsas galneko zeru zolan Joan^tzutletan
grls hitsean gaidu bitartean

Zehaztapen palsaJistiKo hauek, dudarik gabe, deskrlbapen nag! 
baten oldean eginak daude, eta blsemlazko kerak dira nabarl, nahlz 
eta riiin tzo  hau ez izan oraindlk osoro Irrazionala.

Ondorengo pasarte palsajistikoa formalkl Llzardlrena baino 
askoz aske eta “ irrazlonalagoa" da, "ko lore  errebelatua" eta "hll^ala- 
ren kantsanzioaz m lntzo zalgularik" Lasa:

Orduan gizonak eta  harrlak t>errlro pakeak eglnen d ituzte
eta  lano gorrltua eguzkl blldua
erdoiaren kolore errebelatua
(t>ehin gizonaren esperantza)
hlbalaren kantsazloan Islatuko dira
eta nere animaren egonarria eta esperantza izanen

Kera deskriptlboetan poesia modernoarl m olde uhintsu-luzeak 
atsegin zalzklo, eta erraz topa daitezke V. Alelxandreren poeslan ere 
garapen haln luzeko formulak, Aldlz, nekezago atzeman daitezke 
gure SO.olerkarletan egitura haln zat>aleko pasaguneak.

Murrengoan desknbapen luze-armoniatsuetan idazkera ez-prezl- 
soaren nabardurak gorpuzten dira:

Far'eginen dut, egunen batean Itsasoaren aurpegian 
gauza guztien hutsunea garbi Ikusiko dudanean

(23) “TÄ.E.-rr, 97 or.
(24) "C3aur Ideki diet itsasoan eta halzearl leihoa", 99 or.
(25) "T>^.E-rl", 98 or.
(26) "Qaur ideki diet itsasoarl eta halzearl leihoa", 101 or.



(llargi erdia gauean, libera ontzl erratuaren moduan, 
lano urratuetan galdurih, hondora zorlan, Itsas-ertzean) .

Kera ez-zehatza isladatzen da "lano urratuetan galdurik" pasar- 
tean, eta baita ere "ontzi urratuaren" eszenario llargitsu-baldanean. 
Paisaje horrek, dudahk gabe, Lizardirenak baino ebokazio-zama bizia- 
goa dauka (bisem iazko kutsu um otuagoa), nahiz eta egitura fornna- 
iez harena baino errezagoa izan,

lido beretik, orobat, beste eszenategi t>atean:

Ostegur)a eta  basondoah,
euria, bakardadea eta bideak...
bal ostegun batez aglan, udazKenean

Eta oraindik Inprezisiozko idazkera aspergarrltasunez eta urrun- 
tasunez tlndatzen duenean:

Euriaren trlstea 20
ari ta ari atergabe amalan

Bakarrik d iote, masopak 
m endebaieruntz  
ihesiJoan dlrela,
faropeko harrien ondotik iraganaz...

Azkenik, ondorengo textuan paisaiaren gogoeta ebokazioarekin

(27)"Far-eginen dut", 103 or. Eta oraindik metaforlsmo "Irrazlonai" 
t>aten uhln freskoan: "Mere ezpainetan daramadan basa-krabellna/ hitz zu- 
loetan dantzan darabllan ur berdea /  eta nere gelako egunaren zazpi argl 
dlferenteak" ("Qaur Ideki diet Itsasoarl eta haizeari lelhoa", 100 or,). Eta 
Itsas-paisajea eta eurira Itzullz: "Ene begietan euria/ itsas gainean langarra. / 
tAundutIk aparte/ itsaspeko herri honetan/ uhinak uhinen ondotik.., " (Acua- 
rium edo Itsaspeko herrla", 107 or),

(28) "Cesar Vallejo", 106 or,
(29) "Amorío galduak", 57 or. l^sak prosaz emanlko pasartetan ere 

zertzelada paisajlstlko ebokatltjo berak: "/gandearen haund/tasunean gaidu 
egiten nalz. Igandeetan uneak luzeago dira, zeru tarteak ¿aba/ago,., ttsasoa 
laino eta Donostia bera nekez Ikusten diagu, Jalzkibel nekezago. Oaurzlurki 
tiondarrlbl, Oetharta eta Miarritzeko arglak ez dizkiagu ikuslko, ez llargi 
santurik Itsaso gainean. Oaitz erdi". "Mais debarrasse, , ,“, 83 or.

(30) "Acuarlum edo itsaspeko herria", 108 or.



uztartuta, lehen kom entaturlko egitura luze-uhintsuan m uina eta for
ma biziki lotzen direlarik:

Egunen batean beharho dugu pausatu  
udaraho egun narras luzeen ondoren  
giza erreaiidade humilaren ohean etzan  
banitate oroetaz bilhustu, m arm ario guzietaz  
eta  azKen finean gure baitara Itzuii 
ene bu rua rlso  egin...
Ur-lo Isllaren sabelera ondora.^^

Mirandek ez zuen, gehlenbat, ondu pasarte poetiko hain luzerik, 
malgutasun sintagm atiko hain eglturarlk. Lasa poeta, bada. Mirande 
baino malguagoa dugu pasarte poettkoaren garapenean. Lasarl, or- 
dea, aglan, Miranderen erritm oaren diszipllna eta hertsitasun heldua 
falta zalo.

Memen em andako pasarte poetikoaz inferitzen da euskal poe- 
slak eginiko aldaketa kualitatiboa zela, bereziki, SO.eko belaunaldiari 
zegokionez. Mirandek eta Lasak eglnlko urratsa geroko beste  poeta 
batzuengan bortitzagoa bllakatuko zen. Mlntzo poetikoaren irudlteria 
eta espresaera irrazionalaren ahalbldeak gero eta oparoagoak gerta- 
tuko zlren.

3 .- Irudi batzuen saredurak

Gaia guztlz sakontzeko asm orik gabe, Mikel Lasaren poesl- 
glntzan bada "Irrazionallsmoaren" norabldean m am itzen den beste 
alderdi berezi bat. Bere irudi askoen irrazionaitasuna da.

(51) "Egunen batean", 109 or, Qazteiako palsajean umotutako Irudiak 
ere ez dira falta Lasaren luman, eta pasarte horietan gaztelaniar poesia 
palsajistikoaren eragina sumatzea ez da ganza gaitza gertatzen. Mona bl 
adiblde. "tllbaì bat bestearen ondotih geldiro/ Tormesei^ amets-guraz nln- 
duen inguratzer)./ Larridurai^ amore eman ninduen/ abla haundian zetorren 
Qaztelal^o gau zabala" ("Salamanca li". 111 or.), "5a/amanha aldean Teja
res: /haize errota eroriaren ondoan burnlzi^o zubi pean,/ Eiffeien zubia, 
erausi berria/ haize errota eroriarerì ondoan/ /tsu-mut//ak atseden plsi^at du 
hartzen." ("Salamanca ili", 115 or.).



Irudlak eta metaforak irrazionai Izateko A eta B malla arteko 
lotura-planoa Irudi tradizlonaletakoa baino gaitzagoa Izan behar du. 
Beraz, A (malla erreala) eta B (maila Irudlkatuaren) artean etendura 
haln gaitza ez denean bl malien arteko lotura handiagoa da — antz 
flslkoen bidetik— , irudi tradlzlonaletan gertatzen den bezala. Metafo
ra modernoetan lotura horren glitzadura ahuitzen etorriko zen, balna, 
bett ere, beste lanetan esana dugunez, pasarte literariotan halako 
lotura-Ktrnnta bat utziz du sub je tib ism o herm etiko hutsean ez erort- 
zeko. Hala ere, Irudi guztlz tradizionalen eta irrazionalen (m odernoen) 
arteko  m ugak guztlz zehaztea zalla da, m etaforen interpretapenean 
garaiko estetikak zerikusl handia baltu. Bestalde, maila erreala (A)
— B taldera ez ezlk—  beste C,D,E,F gisakoetara heda dalteke testa 
bakoltzaren konplexltate helnean.

Metafora m odernoak (eta, globalkl, Irudi modernoak) A eta B 
planoen arteko sareak dllultuagoak, urtuagoak eskalnl ohi d itu; bide 
horretatlk, ondorioz, emozio este tiko subjetlboarl ta rte  nagusiagoa 
em aten zalo.

liau dena kontutan edukirik, Mikel Lasaren hurrengo pasartetan 
iruditerla "irrazionai" baten aztarnak atzem an daitezke.

Mona lehen adibidea:

Maitea zure besoetan
ez da llargiriH ez izarrik
zure besoetan maitia
gaidu egiten naiz ez dakit nungo b ideetatik.^^

Poema labainkor honetan m lntzo llterarloa "irrazionala" da, du
darik gabe, hots, Iruditerla m oderno baten m oldetan egituratua 
azaitzen da. Eskem etan jarrita  hau em anen luke:

A = B (b l.bZ), C, 0.
Z (emozioa)

Bertan hurrengo elem entuak: A (t>e5oetan) =  B ( b l  ilargirik, b2 
izarrik), C (gaidu), D (bideetatik).

Pasartea, hurbllagotik aztertuta, poetak maila erreal-som atiko 
bati (A t>esoetan) e lem entu am etsezkoak (hau da, onirlkoak edo



irrazlonalaK) aplikatzen dizklo, ezen ezinezkoa da m altearen besoe- 
tan arrazionalki ilargia (b l) ,  edo izarrak (b2) ezartzea, ezta ere mai- 
tearen besoen gune espazlal urrlan mutila galtzea (C), ez dakit non- 
go bideetan (D). Pasarte poetlkoak ebokazio-ahaibidea areagotua 
Ikusten du "ez dakit" horrek damaion ezprezlsioaz. Poetak, aglan, 
pasarte "irrazlonal" (onirlko) hori konturatu gabe sortu du, garalko 
olde subjetlblstaren uhlnetan m urglldurik, baina bere m lntzo poetl
koak form alltate tradlzlonal batetik ihes egiten du.

har dezagun beste kasu bat:

Itsas-ontzi alntzlnako kobrearen m eta l zaharrak 
ez du ene Itxura tristearen tristura 
eta plala-hondar-hustuak udazkenean 
ez du ene etsipenaren  zapore garratza.

Tamarlza eta pikondoan
nere haurtzaroko Izarotlk
denak errez desustralturik Izan dire denaki
Izagak sollik  haizearl buru emanaz
tristezlazko salmoak
m urm uratzen dituzte
Ipar-halzearen eraginez ta berresaten:
"01 gure denbora hunen deso lam entua l".^^

Pasarte honetan paralelismo zenbait egln daiteke A malla 
(erreala) eta B eta C malla (ez-realen) artean. A mallan Itsasontzia 
eta piala  fislkoak agerl dira lehen ahapaldlan, eta metal-zaharrak (a l)  
eta hondar-hustua  (a2) malla errealaren osagarri bezala,

B mallan (hots, malla Irudlkatuan) Itxura anim lkoa, etslpena  eta 
zapore- garratza agerl dira, Qolko e lem entu errealel adlerazpen am- 
m ikoak (eta llogikoak) egozten zalzkle, piala batek etslpenezko za- 
porea sentltzea ez balta arrazolzkoa.

Bigarren ahapaldlan A mallan tamarlzak, plkondoak eta Izagak 
agertzen dira e lem entu erreal-botanlko glsa. hauek ez dira 
am etsezko e lem entu irudlkatuak bere izaeran, Baina, zuhaltz fislko



horiei B mallan haurtzaroHo izaroa egozten zale irrazionalKl, ezen eta 
haurtzaroa berez ez da inolako irla edo Izaro fisikoa. Logikoki, "de- 
sustraltze" hori zuhaitzei dagokie, balna hem engo desustralheta  
malla subjetlbo-lrrazlonal batean (ez flslkoan) Interpretatu behar da. 
B mailan tristeziazko salmoak (b l)  murmuratzea — eta alene edo 
lamentazio anim lkoak (b2) Jalgltzea—  m lntzo irudlkatuan jardutea 
da. Beraz, ihlek ez dezakete Inolz salm orik esan... Poetak, eskema 
honetara bll daltezken, fenom enoak erablll ditu:

A (Itsasuntzia, plaia, tamarlzaH, pihondoaH, izagaH ), a l  (hondar 
hustuak, halzeari buruz emariaz, desustraituak), a2 (ipar-haizearen 
eraginez) -denak e lem entu ftsikoak-, eta B {tristura, zapore garratza, 
salmoak, aiher)ea edo lameritazioa, b l  {etsipen eta tristeziazko  sen- 
tlpena) eta C (haurtzaroko izaroa), azken hau ere malla ezrealean. 
Beraz, A eta B, C planoak, barruan a l/a 2  eta b l  subsalletan sallka- 
tuak.

Hirugarren testua beste lan batean aztertua dugu, eta hangoa 
ekarrlko dugu laburturlk hona, Mona zatia:

Paradisa gaiduetako oroipena da
noia pa im ondo haundi baten pean
Itzala genuela adisklde
noia tamariza eta pikondopean
ari gInen pekatua
haraglzko pekatua
euriagatik tris te  ari,
tris te  diren bezala tamahndoaren adarrak
itsas bazterrean
euriaren pean
tris te  ta  uste/ paimondoa
udazkenean
"cha le t" ubelaren jard inean  
Zarauzko plaiatik ez hain urrut/.^^

Kasu honetan malla erreala (A), hots, am etsezko paradlsua 
kontsldera dalteke, — literatura askotan bezala—  poetak funtzlo  
erreai bat egozten baltlo animoa den zerbaltl, eta B (tamariza) eta C



(palmondoa) planoel dagokiena malla ezreal-konparabidezkoanjarrla
agertzen da (poetak noia .....  noia form ulak darabiltzalarik). B eta C
mallak luze eta konplexuak dira, ezen eta subsail anitzetan hedatzen 
dira. Orolpena gauza ezreal glsa finkatzen badugu beste ingurune 
guztla (tamarlza eta palmondoarena) eszenarlo am estu eta irreal da. 
Ingurune horl egoera onlrlko batetik sortua da, eta tam arindoaren 
adarrak tr/ste daudela (edo palmondoa go ibe l dagoela) esatea "irra- 
zional" da. Beste subm ailak b2 pekatua, b3 Itsas-bazterra, b4  eurl- 
pea, eta cl palmondopea, cZ itzala, c5 udazHena, c4 Jardina llrateke, 
e lem entu irudlkatuekin loturlkoak.

Pasarte honetan poetak "paradlsuko" orolpena gertahizun  
erreal g lsa ja rrl du (nahlz eta paradlsuko eszenategl llteraturako kasu 
gehienetan malla ezrealean kokatu), eta bere erlazioan beste ele
m entu am estuak (berez fislko direnak) irrazionalki erabill d itu. A 
(oroipena), a l  (paradlsuHoa) =  B (tamarindo adarrak), b l  (tamariza), 
b2 (pekatua), b3 (itsas-bazterra). b4 (euripea), C (palmondoa), c l  
(palmondopea), c2  (itzala), c3 (udazkena), c4  (jardina ), c5(Za- 
rauzko piala). Z mailan am odiozko  am ets gozo baten emozioa.

Pasarte guztl hau, nahlz eta euskal eszenategl geografiko ba
tean kokatu, aski exotlko bilakatzen da, palm ondoak  bezalako 
zuhaltz arrotzak baltaude tartean.

Mikel Lasaren poetikak mereziko luke beste kontslderazio astl- 
tsuagoak egitea hem en alpatutako btdetik; dena den, aski garbi 
gelditzen da bere sorkuntzak euskal poeslan esperlm entaturlko alda- 
kuntza kualltatiboa Izan dela lido "irrazlonal-subjetlbo" horren norabl- 
dean.
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Gabriel Aresti 
ZorrotzaKo portuari

Ange! ZELAI ETA

Gabriel Maria Aresti Seguróla poeta Bilbon Jaio zen, 1953ko 
urriaren 14an, gateianiaz mintzatzen zen familia batean. Bi anaia 
zituen zaharragoak.

Kom ertzio Eskolan Perito Mercantil delako ikasketak 1953an 
bukatzen ditu. Euskara, osterà, ez daklgu zein m odutan edo m eto- 
dorekln ikasi zuen. Peritajea bukatzen duen une honetan, badaklgu 
A lfonso Irigoienekin harremanetan zegoela eta Euskaitzaindian eskal 
llburu ktasikoak irakurtzen eta aztertzen zituela.

Soldaduska Bllbon bertan egin zuen gehiena eta hauxe eglten 
zlharduela prestatu bide zituen Zorrotzako portuan zen Compañía 
Vasco-Africanan sartzeko oposizioa edo frogak. Parte hartzen zuen, 
balta ere, Txinpartak teatro taldearekin eta La Concordian Jokatu ohi 
ziren tertulietan: azken hauetan ezagutuko zituen Qabrielek Emiliano 
Sema, Blas de Otero, Vidal de Mlcolàs, Gabi del Moral, Ibarrola, eta 
beste.

Urte honetantxe, hots, 1953an, Orixe dator Bllboko portura, 
Quatemalatlk, e ta  hlru euskaltzale aterako zalzklo ongl-etorrla eg lte
ra; Labaien zaharra, Alfonso Irlgolen eta Gabriel Aresti.

Miru urte geroago, 1956garren urteko otsallaren batean, Zo
rrotzako portuko Compañía Vasco-Africanan hasten da lanean 
"co m o  contro lador de cargam entos de madera tropical, embarcada 
px>r la Compañía Vasco Africana y destinada a varios consum idores 
de la zona". Bi urtez Jardungo du hem en, "oficial adm inistrativo"



mailarekin, 1960an Laudion baltihardu, Maderas Reunidas 5 .A. en- 
trepresan (antza denez b lok jaube berberenak).

Zorrotzako portu honetako Qabdelen Jardunaldla berehala ikusi
ko da beronen poesietan,

(Arestik 23  urte  inguru dauzkan une honetsn, badirudi Bilboko 
burgesia erta ineko em akum e batekin ibili izan déla, berau abando- 
natu egiten duela, eta urte bete beranduago, 1957ko  maiatzaren 
lehenean emaztea izango zuen Meiirekin konprom etitzen déla.)

Arestiren lehen pubiikazio poetikoa Zaltegik frankism oaren kau- 
saz klandestinitate antzean Guatemalan argitara em aten zuen 
EUSKO QOQOA aldizkarian gertatzen da 1954an (ÍK-X, 154).

1962an, Orine 5aria irabazten du Qabrieiek, harri eta tie rri poe
ma liburuarekin. Epaimahaikoak Arrue, Labaien eta Loidi ziren, Biga- 
rren 5aria Aranalderentzat izan zen. hirugarrena, Lukas Dorrosoro- 
rentzat. Poema liburu hau, bi urte beranduago em ango du argitara 
Zarauzko Itxaropena etxeak.

hasierako Eskeintza luzekotean, D poem a Julian Landajo nire 
lagun zenari, Zorrotzan Izan zuen herlotzaren oroipengarri dio, Oso- 
osoan irakurrlko dugu,

O), OñíFAnDO £t1 EL MU£LL£ DE ZOññOZA 
C/ barco alemán ha atracado en Zorroza. 
Trae cemento en sacos de cien W/os, 
M/eníras tanto, '
estaban Antonio y Quillermo 
con la sierra 
tronzando un árbo/.
Con cuerdas.-, 
rio hay cables...

Tira que tira.
/Entontó ahora.
Oulllermo luego, 
cuándo me mortré.
Qu///ermo.
/\quí en castellano, 
y allí en vascongado.
Jurat>an.
Porque la injusOcia no es pollgota 
e Igual 
trata

D) ZOnñOTZmO PORTUAH A LD A m iM “
Aleman barhua atrahatu da Zorrotzan
ZImentua dakar. ehun hlloko sakoetan.
Bien ö/tartean
Anton eta Gllen zeuden
zerrarekin
tronho hura erdiNtzen.
SokareMn...
Eztago kablertk.
Bestela...
Tira eta tira.
Orain Anton, 
gero G/ien, 
eznalz hilen.
Ollen.
tiemen euskeraz 
ta han erderaz.
Birao eglten zuten, 
oherbldeak ezpa/taW m/ntzaerarth, 
berd/n tratatzen ba/tu 
erdalduna



eta al Castellano
euscalduna. y  al bascongado.
Arbolaren neurriak hartu nituen. Tomé las medidas del tronco.
Antiojuak bustltzen zltzalzkidan. 5e me mojaban los cristales.
(Amak gauean pentsatu zuen errekara (Ml madre por la noche llegó a pensar
eran n/ntze/a>. Eta esan nuen: que me habla caldo a la ría). Y dije:
Betl paratuko nalz Siempre me pondré
gizonaren aide. al lado de l hombre.
Qllen. Antonio.
Antón. Guillermo.

Eskelntzan dioen legez, Julian Landajo izeneho ñire lagun zenari, 
Zorrotzan Izan zuen heriotzaren orolpengarrí Idazten du Arestik. Be- 
ronen biografia egin nuenean, Vasco-Afrlcanako nagusi batek ziosta- 
nez, "Landajo, arratiano, era el pro to tipo de los v/lejos capataces 
vascos, tosco y exigente, trabajador Infatigable, que no tennía ni al 
frío ni a la lluvia; algunos dicen que parecía una figura de Zublaurre; 
su m uerte, por causa de un ataque al corazón, ocurrió en el m ism o 
muelle. (...) para sus trabajos, reclutaba com pañeros del Valle de 
Arratia, que llamaban la atención por su fuerza y eficacia."

Poema Zorrotza honetan lanean zlharduela egina dela dirudi: 
haslerako atrahatu da honen oralnaldia, figura errotoriko hutsa barik, 
eglatzat har liteke. Qabrlelek sarritan sortu  ohi zituen honelako "poe
sía sib llak": bazkalostean kafea hartzen zlharduela egin ohi zituen 
poemak, golzean ezagututako zerbaltl buruz.

Poesia librea deritzona sortu du Qabrlelek, Harri eta herrl (Kopla, 
bertso, d itxo  eta poem ak) honetako m uitzo handi bat iegez. Asko
tan, pareado bim enbreak dira. Begira bl adibide:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A le man t)ar ku a a tra Ha tu da Zo rro tzan 
Zi men tu a da kar, ehun HI lo ko sa Ho e tan

Errima, bertsolarien aitean ohi legez, -an bukaera sliabak darama.

Jarraiko honetan, pareadoaren errlma kontsonantea da;

1 2 3 4 5
ile  men eus He raz
ta han er de raz

Blas de Oterok, eta bestek, garai honetan Indarrean Jarri zuten 
"poesia soziala", edo antzeko zerbait, beglblstan agertzen da he-



men: portuko errealltate soziala: barkua, zim entua, soka, zarra, 
tronho...

Darabllen euskara gaur euskara batua deitzen duguna dela esan 
daiteke, edota gero izango denaren antz guztlak dauzka: atxeak 
(Hak) jasotzen ditu (ehun, hura, h ilen...); ez du palataiizazio autom a- 
tikorik Jasotzen, hots, zerraref^in, hilen, berdin... darabiitza eta ez 
zerrarehiñ, hlllen, berdiñ...-, literatura klasikoan erabili ohi diren hilen 
(eta ez berriago eta mendebaidekoago den hilgo) agertzen digu.

(Qerra aurrean Lizardik eta Lauaxetak legez, erdal versioa ere 
em aten du, bestalde).

Qorago esan dugun erreaiitate sozial eta laboraiaganako ardura 
horrek oherfa/de edo "In justic ia" gaiari buruzko erreflexioetara dara
ma, eta, Gabrielen poesietan askotan errepikaturik irakurrlko dugun 
esaldian laburbiltzen du: Betl paratuko naiz /  gizonaren aide. Errefe
rente politiko sindikalak baino gehiago ditu eriljioso profetikoak, tes
tam entu zaharreko profeten antzera.

Badlra beste erreferente batzuk ere: hasteko, antza denez Ju
lián Landajo honen izena Guillermo bihurtzen du, gaztelaniaz, eta 
Ollen euskaraz, G//en, blhar hilen euskal poesia klasikoan oso ospe
tsua baita.

Obreroek portuan BIrao eglten zuten: seguruenetik errefrau za- 
harretako Bilbao, han bere dongeak birao oroitarazten du, aide bate
tik. Bestetik, garaiko euskaidunen artean eztabaidagam gertatu ohi 
zen gala: Landajo arratiar euskalduna zelarik, euskaraz berba egitean 
ere biraoak botako zituen, okerbideak ezpaitaki nriintzaerarik /  berdln 
tratatzen baltu  /  erdalduna  /  eta  /  euskalduna. /  "Porque la injusticia 
no es políglota  /  e Igual /  trata  /  al castellano  /  y al vascongado".

Euskal purismoaz ere agirikoak dira erreferenteak: herriak aspai- 
d ltik  erabili ohi d ituen erdaratJkako hitzak ez direla euskaraz erablll 
t>ehar diotenaren aurka, darabiitza barkua, atrakatu... eta, batez ere, 
bukaerako antlajuak, Arestik herrl xeherengan baino kasik gehiago 
Zabalak ateratzen zituen bertsolarl zaharren testuetan irakurtzen zl- 
tuenak,

^  ^



Bigarren aldlz Zorrotza altatzen duen pasartea prosaz dago. ver- 
soaren errltm oa duen prosaz. EsHelntza delakoan, Mikel Lasari dedl- 
katzen dio.

Aide batetlH, goragoho gizonaren aide  leloa errepikatu nahl du. Bes- 
J): ENTZUtl tIA tll DIDAtlAñI H): YO Y LO DIGO

... esan behar diot eznagoela ¡con
forme... nlre protesta presentata 
behar dúdala, gizonaren aide na- 
goela, behin Zorrotzalco portuan 
prometitu nuen bezala. tlii^ eztut 
gauzarih asmatzen. Diodana egla 
da, eta eznaiz taktika zalea. Egla 
gurekin baldin badago. eztaukagu 
zergatik gezurrikan asma, tlaia da. 
ni eglaren aide nago, gizona eta 
egia batera doazelako. Oizona egia- 
tlk aldaratzen denean, nlk ez-takit 
zer den. Eta Inork entzun nahl ezpa- 
dít, berdin dit. esanen dIot hlriari. 
IzarrarI, zeruarl. (ol hirl. oi izar, ol 
zeru). (seguru nago erantzutea kau- 
sltuko dúdala Getariar Mikel Lasa 
poeta herriaren aiimoan). eznagoeia 
konforme, nire protesta presentatu 
behar dúdala, gizonaren aide na- 
goeia. Esan dut. fllk eztut gauzarik 
asmatzen, Euskera Bilboko portuan 
Ikasi dut. urdalazpiko frijitua Jaten 
nuenean. kafesne kolnakatua eda- 
ten nuenean, Seguru nago gizona 
nlre aide dagoela. Eta gizonak, 
agían. Mikel Lasa du Izena. Batzutan 
pailasoz Janzten da. Edo andreak 
Amala Lasa. Ifar aglrre. ilaíze aglrre. 
tiegoi aglrre. Munduko haize guz
tien agirrean. agirían. Euskai herria 
mundu aglrre da.

... debo decirle que no estoy con
forme. ., que debo presentar mi pro
testa, que estoy/ Junto al hombre, 
como prometí una vez en el muelle 
de Zorroza. Yo no Invento mentiras. 
Lo que digo es verdad, y no soy 
aficionado a las tácticas. 51 ia verdad 
està con nosotros, no tenemos por 
qué Inventar mentiras. Es así, yo es
toy por la verdad, porque ia verdad 
y ei hombre van un/dos. Cuando ei 
hombre se aparta de la verdad, yo 
no sé qué puede llegar a ser. Y si 
nadie me quiere escuchar, me da 
Igual, se lo diré a la ciudad, a la 
estrella, ai cíelo (oh ciudad, oh es
trella, oh cielo), (seguro estoy/ que 
encontraré respuesta de ánimo del 
recién poeta Miguel Lasa de Queta- 
rla), que no estoy conforme, que 
tengo que presentar mi protesta, 
que estoy por ei hombre, he dicho. 
Yo no puedo inventar mentiras, he 
aprendido a hablar en el puerto de 
Bilbao, cuando comía Jamón frito, 
cuando t>ebía café con leche mez
clado con cognac. Estoy seguro que 
el hombre también está por mi. Y el 
hombre, a lo mejor se llama Miguel 
Lasa. O la mujer Amala Lasa. A ve
ces se viste de payaso. Wento del 
norte. Wento del Sur. Ai descubierto 
de todos los vientos del mundo, 
[/asconia está ablena a todos los 
vientos del mundo.



te tlk, Arestlrengan sarri agertuko den gezurra  /  egla b inom io antltetl- 
koa agertzen du. Mlkel eta Amala Lasa getarlar nebarrebak dira, 
garaiko poesía sozlalaren unean, poesía intlm istagoa agertzen dute- 
nak: Arestik errekonozlmendu bat eglten die.

Berriz ere purlsmoaren arazoa Jasotzen du. garalan hain indar- 
tsua zena: frilitu (ez da erre), hafesne... hain herrltarrak defendatzen 
ditu, zeintzuk Bllboho portuan  ikasl d ituen: langilea eta euskara herri- 
tarra elkartu eglten ditu, purlsten "gezurraren" aurka.

Ikasla zuen, balta ere, Qabnelek gaurko "agertu" (eta "Agarre" 
baserrl-deltura) lehenago "ag lrre" zela. "Aglrre" hau Iparraglrre kan- 
tarlarekln lotzen duela dlrudl, hots, "em an zazu munduan frultua" 
fam atu harekln, euskaldunak unlbertsal blhurtuz.

*  sií *

(tlarri eta Herrl poema Ilburuaren bigarren partea)

EsHeintza delakoan dloenez, Darlo fíu iz  Gómez/ opetsla da C 
izen-buruko poem a, non berriz, eta azkenez, Zorrotza agertzen 
duen..

g-
Usoak dira, 
esknbitzen dudanean 
nlre eshutlk 
ateratzen direnak, 
poema hauH:

Solanjeri Espainlako
gomutaz
eskelnlrlkakoak;
Zorrotzako portuan
asmaturIHako
protesta;
Artxandaren aurrean 
kuzinatu nuen 
buzkantza.

Usoak dira, 
kantatzen dudanean 
nire ahotik

Q :

5on palomas
que cuando escribo
salen de mi mano
estos
poemas:

Los escritos 
a 5o/ange
en recuerdo de España; 
la protesta 
pensada
en el mue//e de Zorroza; 
la morcilla 
que cociné 
delante de Archanda.

5on palomas 
que cuando canto 
salen de mi boca



ateratzen dlrenah, 
bertso hauh:

Joaneren grazia 
eta bihotzak: 
bIzHaltarrerI 

emaníHako 
espllhaerak; 
Australiako kangurua 
eta MIkel 
Qezurra.

estos
versos:

La gracia y los corazones 
de Juan; 
las enpllcaclones 
dadas
a los vizcaínos; 
el canguro de Australia 
y Don Miguel 
Mentiras.

Uso hilak dira
eta blzl berrl baten premian 
daude.

5on palomas muertas 
que están en necesidad 
de una nueva vida.

Anafora eran daukagun Usoak nnetafortkoa da, noski. Berau 
ulertzeko, bukaerako MIkel /  Oezurra ñor den altatuko dugu. Qabrle- 
lek Toribio Alzaga Teatro 5aria lortu zuen Mugaldeko arrian eginikako  
tobera  lanarekin, 1961ean. Argitaratzearekin batera, Mikel Arruzak 
(Ikus Gezurra hitzarekin egiten duen paronomasia) kritlka gogorra 
egln zion, LA GACETA DEL MORTE egunkarian, "Desprecio de léxico 
y la sintaxis del vascuence en una prem iada obra teatra l", Kritlkaren 
m uina, titu luak adierazten duenetlk, "garbizaleena" zen, ezer baino 
lehen. Kritlka gehiago ere Izan zlren. A restik berak "críticas reaccio
narias contra mí, que fundam enta lm ente partían de posiciones ideo
lógicas de la anteguerra" zirela esan ohi zuen.

Golko Usoak, beraz, poem a hauk, bertso hauk A restik lantzen 
duen literatura m odu berria da, eta "antegerrako" ideologlarekin 
zeblitzanen poesía Uso hilak dira /  e ta  blzl berri baten prem ian  /  
daude.

Eta horretxekin bukatzen dugu Qabrlel María Arestl Zorrotzako  
portuan  gala.

(Qabrielen bio-bibllograflarako, Ikus ZELAIETA, Ángel: Gabriel ArestJ. 
Donostla. 1976.)
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Begiraleak

Gillermo ET^EBERRtA

Eskuartean dugu "Begiraleak" Iparraldeko taldeak doan eskaini 
dizkigun zenbait antzerki. ?^b ler Xubelet "Begiraleak" ta ldeko zuzen
dari Jauna izan da Pierre ?^rritonen gomendioz gure eskuetan 
antzerki hauek ipini dituena, la denak argitara gabeak eta eskulzkrl- 
buz Idatziak. horien artean gaur segidan argitara em aten dugun 
Telesforo Monzonen "Qure behia hila da", hondik nora eta zertarako 
Idatziak izan ziren antzerkiok? hem en sartzen gara "Begiraleak" tat- 
dearen ezagutzan, Ezagutza horl ¡^b ie r Xubeleten eskutlk etorri zai- 
gu antzerkiekin batera. Ipar eta hegoaldekook oraindlk ere ez om en 
dugu behar halnbateko ezagutza eta harremanik. Mori edo antzeko 
zerbait gertatzen da hegoaldekoentzat "Begiraleak" taidearekin, 
nahlz gure ustez iparraldeko garapenean garrantzi handiko taldea 
izan. horra zer dioskun Xabler ¡JubeletJaunak talde honi buruz:

"1 9 5 5 ko  martxoaren 3an hasi zen "Begiraleak" taldearen bizla. 
Donibane Lohitzuneko "Qure Etxea" antzokian, "Begiraleak" sortu 
berria zen antzerki taldeak hillau anderearen komediak, "Egiazko 
euskaldunak" eta "5upazter xokoan" lehen aldikotz aurkeztu zituen.

"Begiraleak" taldea lau em azteen eskutlk sortu zen: Madalena 
de Jauregiberry. Elise Aramendi, Anto ine tte  Lacana eta Madeleine 
Bribet, eta taldearen helburua Euskara suspertzea zen,

hegoaldean "Em akum e abertzale batza" elkartearen Ideia har- 
turik, iparraldeko abertzale batzuk bildu ziren eta "Begiraleak" sort- 
zeko xedea hartu zuten, Lehen bilkura horietan ere Jauregiberry 
m edikua, Michel Diharce, Pierre Lafitte, Eugene Qoyhenetche



euskaitzaleak parte hartzen zuten eta antzerkia hautatu zuten eusKa- 
raren goresteko eta miresteko.

Pierres Lafitte, Dominique Soubelet, Iratzeder, Piarres Larzabai, 
Mlle. Miliau. L.Leon, J. Barbier idazleak "Begiraleak" taldearendako 
ere obrak idatzi zituzten eta geroago Telesforo Monzon, J. Otegi eta 
beste batzuek ere bai.

Maiz, dantza eta kantua ere antzerkiari lotuak ziren eta ez da 
harritzekoa ikustea ñola dantza eskola bat, dantza talde bat eta 
euskal abesbatza bat sortu ziren "Begiraleak"en.

Qaur egun pedagogia dugu "Begiraleak" elkartearen ekita te  nagusia:
— Maurren dantza

— Melduei dantza herrikoien erakaspena.

— Kantu herrikoien erakaspena (helduei)

— Bertso eskola.

— 5ukaldaritza (Euskal 5ukaldaritzaren erakaspena)

— Kultura hedapena (hitzaldiak, kantuaren eguna, bertso 
saioak, Mutxikoak....)

Nahiz eta gaur egun antzerkink ez egln, "Begiraleak" bizi-bizirik 
dago Donibane Lohitzunen eta Lapurdiko euskal kulturaren olnarria 
da".

Moneraino Xabier ?<ubeletjaunaren hltzak.

Morra gure eskuetan utzl duen antzerki sorta:
*  Miliau A. Le crieur

^  Id. Eglazko eskualdunak 1935
*  Id. Bichy ala Ahuchky

*  Barbier Abbé Kauserak eta Kruchpetak. 1937

^  lratzeder,Q. Arrapailu 1941
#  Id. Itsasora 1941
*  id. Moda charreko ezkontza 1941



«  Id.

*  Id.

^  Id..

*  Id.

*  Lafìtte P. 

^  Id.

«  Id.

*  Id.

^  Id.

*  Id.

Etche chokoan 1942

Eguberri artzaln ttlklena 1944

Mortutik olhu 1947

Eguberri 1950

Dotea

Amerlkanoa 1956 

Eskualdunak menderez m ende 1957

Madalena Larralde 1937 

Marltchuren kondaira 

Francois-Xabier

*  Monzón-Olaso Telesforo Qure behia hlla da!

*  Id.

*  Id.

*  Id.

Ur garbi 1953

Lau kantari eta ?<orl bat 1966

Eneko Bizkaia eta Mana Lorka 1966

*  Otegi, J.

*  Laduche, Joseph

*  Lamarque, A.

*  Larzabal, Pierre

*  Leon L.

*  Soubelet, D.

Maurraren azpian 1951

Orreaga

Madalena Larralde 1928

Berterrech

Le dernier no t a I 'enfant

Churlket eglle kalakarlak 1935

Qure esker ona, beraz, bal ?^b ier Xubelet Jaunari, hara noia 
Plarres ?^rriton l bere gom endioz eskuratu baltltugu delako 
antzerkiok.
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Qure behia hila da!

T. de MOMZOh-OLASO

M0hZOf1-OLA5O-k eg in  IKU5QARRIA 
nORTZUEK ZER

5ALBAT: Etxeko nagusi zaharra. 80  urte.
haren alaba.Alarguna. 50  urte.
Seti lanean Ibllki.

W\nPIER; Malxan-en sem ea. 20  urte.
QA?^U>V\: M utxurd in jitoa. 50  urte. Mozkorra.

JAUÍ1 BIISARIA: Apez gazte bat.
MARE^ALA: 40  urte. Qaskolna.

Meridian etxe zahar bat, antxu lurrean. Haren suhalde barnean gare, 
duruz-buru, hanpoho atea: hura ideHitzean m endi-oianak agerl. 
EzHer aldean supazterra. EshuineHo-an elharako atesHa.

Oihaial^ IdeHitzean aitatxl sutondoan Jarrita egoki. Pipa ahoan, maklla 
eskuan, buruan txapela. Malxan alaba, bertze zoko hartan boketa  
egiten ari. hango m ixerla l

flegu  da eta kanpoan elur. Barrukltik e idu, behl erlaren m arrumak.

LEHEM AQERRALDIA

AITA-ALABAK

MAI?V\n Aski! Asklill Marrunna horiek sartzen zaizkit... Sartzen 
zalzklt... erraletaraino, hezurretaraino. QalKO behial



Mahiago nuke nl banengo eri. tz  bera. Ml gabe ere, 
biziko bailltazke etxe huntan. Bl gizon horiek antola- 
tuko lltazke bakarrik ere, noiabalt, Mlxerlan ohituak 
baltlra. Balna gure "Katxo" gabe, gure behl galxo ho
rren gabe noia bizi? (5eh/aren m airum ah ez dira 
ixiltzen).

m f m  Malxan!

MAI?V\h Zer duzu, aita?

AITATT Î Zato!

MAlW\n Balna... ze duzu orain ere, alta?

AITATT Î (QogorHi) Mik "zato" erraitean, "za to" d u t errana,

M A I^ n  Idurl zalo zazpl urte ditugula oraln ere. (Altari oihuka).
Bainan aita, harat-hunat ibllki nork egin behar du bo
keta?

AITAIT^I "Zato" errana dut, eta zatol

MAIXAh Pazientzia? Orgaka behar da hem en pazlentzia, orga- 
ka, ,Ctturb//tzen zaio). Zer behar duzu, aita?

AITATXI Ze behar dudan? Belarri berrlak behar nituzke nlk, 
belarri berrlak. Ez ba ltu t aditzen. Eta zuek, ez nahi nlk 
adltzeal lia rgatik zaizte betl Ixllka mint¿atzen. Zer zlren 
astlko olhu horiek? Behlaren marrumak?

MAI>V\M Ze bal Mola ibllki zalgu, aita, egun guzian, Zalnak ere 
hasiak zalzklt neri nausitzen. Qaixo t>ehlal,., lau egun 
erdia dela! Errapla du harria bezela, eta aratxia aban- 
txu gosiak hllal Leher eginen balu, a ze bakea! Qalzki 
errana da; balna, errana betl,

AITAT>^i Mihia, mlhla orain ere zuk dantzan. Leher? Mob»e zlnu- 
teke, behlak baino, neronek leher eglten. Morrek atxi- 
kltzen gaitu xutlk, dol-dola. Morren errapetlk ez balitz, 
nundik behar ginuen bizi, Leher! Aixe erralten duzute 
zuek leher, Qeroko mlxerl hua ez litake goxoa.

MAI?V\M Cjeroko mixerla? Lehengoa zer zen ba? Eta oraingoa



zer? Behazu aita, zainaK nausituko zaizkit bai, eta 
hobe d u t lanean iotu!

AiTAT?íi Zaude hem en!

M A i^ h  Bainan aita, zainah ere...

AlTATXi Ez d itu t nik zure zainak aipatu. Qure behia aipatu du t 
nik, ez zure zainak.

MAIWM Altaren eta 5em earen...

AiTATXI 5em ea utzazu bere gisa. Aitakin ari zera orain. 
Maixan, zato hunat.

M A í^ h  Baina aita...

AITATXI "Zato hunat" erran dinat, eta nik... (Behiaren marru-
mah adltu bltez).

MAIKAh Morrek ez du ba "zato" erraiten. "Banoa" erraiten du 
horrek, "banoa"!

AITATXI Zer zen? Behia m arrum aka berriz? Bakarrlk utzia 
duzute, orain ere?

M A l^ N  Bakarrik? Moiz egondu da behia bakarnk, alta? Qau ta 
egun, han egoki zaio Kanpier nere haur gaixoa. begie- 
ri beha, beharreri so, errapeari ioturik, hantne, bere 
sahetsean. EItzekari xorta bat eremana nion astian. 
Qaixo m utikoak, ez du ezpainetarat erem an nahl izan 
ere. Behia sendatzean eginen ornen du ja n  eta io, 
Artean ez, Eta marexala ez agerl! Morrek ere...

AITAT?^I Utzazute marexala bakean. Ez dugu hem en kanpoko 
marexalaren beharrik. Merrian berean badugu gure 
5an Biadi, Eta 5an Biadik hiltzen utzitako behia, ez du 
m arexalak aixe sendatuko.

MAI?V\N Bal, zuek zaharrak hola zaizte, alta, Ez m idikurik, ez 
marexalik, Apezakln aski duzute, llik  ere m alte  dut 
apeza. Baina behiak ezpaitu apez beharrik,

AITAT^^I Behiak ez duela apez beharrik?

m m n  Behiak?



MAI«AH

A IW X I

MAI«AH

AITATXI

MAIW\n

AITATXI

M A I^ N

Behlak, bai, behlak.Qure Jaun Erretor zaharragatlk ez 
balltz, aspaldl galdua genuen gure "Q orrl" ere. Marek 
o to itzak eginda xutitu  zen hua, Oralngo nnarexalaren 
gona xurl ta, eskunarru gorri ta, tresna zikin horiek 
ikuslrik, izltzen baitire behl galxoak, izltzen. Eta Izldu- 
rak bera galarazten. Ekatzu bertze nnakila hua. Behar 
d ina t barruklralno ene burua arrastaka erem an.

Bainan alta, 
kuak...

bihotza eri duzu ta, erran dizu nnldi-

Ml-dl-kuak? 2e behar du horrek hemen? Midikuagatik 
zare zu alargun. Eta nago nl gohortua, Zure senarra 
zena ere, orgazplan golpatu ta m endltik ekarh zutela, 
zer egin zlon m idlkuak? Tripa ideki ta sosa atera. Quk 
zerriari egiten dioguna, harek eglten guri.

Qeroztlk ez da etxe huntan gauza onik. Zu zahartua, nl 
emazteki bakarra Izaki ta gure ?^npler,.. oino haurra. 
Eta bera bakarrik etxean.,, belarrak eglteko, artoak 
Jorratzeko, iratzeak sartzeko. Eta bortz behl gosetuak 
etxean, Bortz behl.,, Ze behl! Batek errapea gohortua, 
bertzea malngurlak hartua, hirugarrena ez ernari gel
ditzen, hauxe genuen esperantza: "Katxo", Lehen 
umealdlan hamasel pinta esne em anlkako behia! Eta 
horra, lurrean noia dagoen sukarrak hartua, zazpl gizo- 
nen artean ezin altxarazlz. Lurretik blzl? Lurretik bizi 
beharra baino gauza ilunagorlk ez duzu munduan, aita. 
Eta ez dakit. Ez dakit hirurak hola elgarrekin, etxe 
zahar huntan, nolz arte iraunen dugun.

(Hatsa ezin hartuz). Ez gare luzaroko, n lk uste.

5em ea ere aspertuko baizalgu egun t>atez. Eta hola 
blzl baino — lanean ieher eta zorretan itoak—  nahiago 
Izanen baltu, gizontzean, bertze bideren bat hartu.

hago Ixlllk, mlhl luze ergela! Barneak leher eginen d it 
eta. Xanpler nerea dlnat, Aitu dun? Merea. harek 
beharko dio etxearl seglda eman.

5eglda? Zeri seglda? Mixeriarl seglda? hola zaizte zuek



zaharrak, aita, l^n e ko  on zaizteiarik, osagarrian zaizte- 
ia, axoiarik ez gazteen erranari. Zuena behar egin; 
zuen lege zaharrari behar atxtki, gazteen oidarra 
bazterturik. Eta gero kontuak: Zahartzean. Orduan 
bai. Orduan gazteak behar, segidako. Eta hauek, 
zuen ohitura zaharrekin nazkaturik, egun batez aide 
egiten badizue, orduantxe nigarrak...

AITATXi nigarrak? Holz ikusi naun nl nigarrez?

M AIM n Kanpotik sekulan; barnetik maiz. Mirlkua? Zetako. Ma- 
rexala? Doala zakurraren Ipurdirat. Marineria? Infernu- 
tik  heIdu den lege berri zikina, ?^ori-ongarriak? Lurrak 
zikintzeko on. Zuek egiaren habe, zuek laneko nausi, 
zuek etxeko buruzagi, zuek Jainkoaren ordezko. Bai- 
nan aita, ez baizaizte betiko zuek ere. Eta egun batez, 
xaharturik, nagusi berri baten ondotik ibiliko zaizteia, 
esperantza gabeko m util nazkatu batzuek atzem aten 
inguruan. Besterik ez.

AiTATT Î Mago ixilik! Aitak ez du alabaren prediku beharrik. Zure 
sem ea ez da bere buruaren jabe. Mi naiz haren nagu
si. Beharko ditu, orain bezeia, gero ere nere erranak 
egin.

MAI>V\M Ikusiko dugu, alta, behi hori hiltzen bazaigu. Lehendik 
m utiko  iluna bazen, llunduko zaigu gehiago. Eta ez 
dakit, aita, behi hilaren usalnak berak ez o te  duen 
e txe tik  urrunaraziko.

AITATXI Mork erran dizu zuri t>ehia hllgo zaigunik. Ekatzu maki-
la hori.

MAI^WM Bainan aita, m idikuak.,.

AITAT? Î Ekatzu makiia hori, erran dinat! Behar d inat ene burua 
errekaraino erem an.

MAIW\M Elurra duzu, atta...

AITATXI Behar dizkinat han, erreka egian, belar zonbeit bildu.
Moriek gero arnoan ehosi. Mua behar zalo behlari eda-



MA1MH

AITAT^I

MAIMM

AITATXI

narazi, bero-beroa. Narek azkartuko dio behiari har
nea. Ekatzu makiia horl,..l

Bainan, aita, 
belarrak.

zaude hem eni Ekarriko dizkltzut nik

Behar t>altire ezagutu.

Atzemanen ditut, aita.

Entzun, ba, ongi. 2oaz erreka beheitik, intxaurrondo- 
raino! Kendu iozu ari gohoidia! Eta ekarl Mua behar 
duzu arnoan ehosi. ZoazI (PusHa zahar bat bizkarrean 
eman, atea ideki eta  badoa, gure  Marixan, erreka 
t>ehetik elurretari.)

BIQARREM AQERfV^LDIA

AITATXI BAKARRIK

AITATT Î (Txapela kendu, errosarloa sarpatik atera eta "Alta
ren " eglntk): Agur Jauna. Muna hem en zure mutil 
zaharra. fli belaunlko behar nintzalzuke m intzatu; bai
na, ez balnaute gehiago zangoek atxikltzen.

Mutila beti eskean naguslari. Eta nl ere gauza bera; 
eskean eldu. Erran zaharrak hola dio: Eman lezakenari 
behar om en zaio eskea egln.

"Katxo" dugu aspaldi huntan ez ongi, Umatuz ge
roztik. Esne-golpea Izatu zuen eta, haren ondotik hai- 
zeak odolakin nahasi, nik uste. Bakizu bal zuk, Jauna, 
guk baino hobeklago, zer duen, Mua sendatuko bazi- 
nul Molako behia lurrean ikustea ere... Morren errape- 
tlk  blzi beharra baltugu. (Pausa).

Eta beldur naiz.,, behia hiltzen bazaigu,,. gure 
Xanpler-ek... (Beglak xukatuko ditu). Bertzeen alntzl- 
nean ahalkatuko nindake hola nigar egiten baina; zure 
aintzinean, Jauna, ez da gauza bera.



Erranen duzu, Jauna, berriz ere: "Nl betl em aten eta 
horiek beti eskean." Qu ez baigira sekulan asetzen! 
Eta oraln, Jauna, zure barkamenduakin, nahl nioke 
5an Bladl-ri hitz erdiño bat egin.

"O txarti-ko Patroln Biadi handia,
Sainduetan guziz maltagarria,
Zurl olhuz dago laborarla,
Zerutlk zitzaion otol baila."

(Xape/a em an buruan eta Errosario Saíndua sahelan sartu. Orduan- 
txe, barruHiho atetik ?^anpier ageriho).

HIRUQARREh AQERRALDIA

AITATXI ETA XANPIER

AITATXI Zer duk hola, gaua bezin llun? Qazteak Irria behar 
likek ezpainetan, Ez lluna.

XANPIER Irria? Qure behia lurrean Ikusita, ez litzalzuke zurl ere 
altatxl, Irria ezpainetarat etornko. Molako um ea eginl- 
kako behial Marexala ba ginu hem en...

AITAT><I Utzak marexala bakean. Ez diagu marexalaren beha- 
rrlk. Adarrak ukitu diozkak?

KAMPIER hotz-hotzak ditu.

AITAT? !̂ Odol-golpea. Beharriak?

XANPIER 5ua t»ezin beroak,

AITATXI Izerdia du horrek nunbalten gelditua, Beglak?

MNPIER Ez ditu, antxu, higitzen.

AITATA! Ze ba! Urak eta halzeak baizalzkio barnean nahasl. 
Migitzen da bera?

KANPIER Eglten ditu, tarteka, Jautsl zonbeit.

AITATXI Zalnak nausitu. Bederatziurrena gaur du ta,,. ilarglaren 
gorapenak ez dio kalte eglnen. Odola kendu diok?



?V\hPIER Astlan ateratua d io t pinta bat.

AITATÍÍI horrek arlnduko d ik behla.

?V\riPIER Behia arindu? Ez du pasako gaua.

AIW ?^I (fun) . Eta zer? hola izanik ere zer? Bertze etxetan ere
lilltzen tuk ba behiak.

?V\hPIER Bal, bal.

AITATä I hoa hirlrat. Moa karrikarat. Zer uste duk? Man ez dela 
m akurrlk gertatzen? Manina zikin horiek ere, t>akarrak 
lehertuak dizkltek beren hatzaparretan. Balna... hire 
burua ezpalta geldl. Bazeklat nik, aspaldl, hire bar- 
neko berrl. Mator hunat... hator hunat... pareta zahar 
hauek Ikusten d ituk? hauek behar d ituk  hik xutik atxl- 
ki. Aitu duk?

?V\MPIER (hlllun). Bal, bal.

AITATKI Errak azkarrago. Odollk ere ez duzute zuek, oralngo 
gazteak, Ekarrak beso horl, Behar d ia l ene burua 
behlaren ondoraino arrastaka ereman.

?^MPIER Balnan altatxi, am ak errana dlzu...

AITATXI Utzak ama bakean. Ama baino lehenagotik duk altatxl 
lurrean. (?^anpier-ek em an aitatxl-ri besoa; eta ba- 
doatzl barrukl alderat.) h lri-am ets horiek baztertu 
hitzak, Adltu duk? Memen duk h ik hire egin beharra; 
Etxea xutlk atxlkl, inguruko lur horiek p itta t aberastu, 
ohian horiek ere argitu pittat. Eta ondasuna zabaidu 
nahi baduk, badltuk lantzeko larre-lurrak.

?V\MPIER (Alegera). Maxlnerla bagenu,,, Jaun Bikarloak errana 
d it, aitatxl; behar bezala antolatzeko, atzem anen digu- 
la berak sosa.

AITATXI Ma-xi-ne-ri-a? 5osa erran duk? Ez diagu hem en maxl- 
na beharrik. 5osa atzem ani Zer sosa? Mirea ez den 
sosa. Eta hartako eskean iblli? EskeanI Etzalz ahal- 
katzen? Presta hartutako sosa, ebatsitako dirua duk. 
Bazeklat bal nik, nor ibilia den hem en hire burua na-



MMPIER

AITAT? !̂

XAflPIER

hasten. Jaun bikario gazte hori. horrek d itu  hem engo 
bazterrak hondatzen haslak. Morrek berotzen ditu 
zuen buru arlnak. Morrek ez baitu zaharren errana- 
rentzat errespeturlk. Qure Jaun Erretor naharrak ere, 
behar d ik horrekin p>azlentzla franko. Memen eginak 
ez d ituk maxinaz eginak, Besoz eginak d ituk. Aski duk 
hik ere bertze halnbertze egltea. Mire burua zorretan 
sartu gabe. Eta hire besoak ez badltuk askl, adlna 
hartzean ekarriko d ituk bertze bl, Melek em anen hirl 
laguntza. Eta etxeari segida, Martako ez duk urrun 
Joan beharrik, Aspaldi errana diat nun behar ditukan 
begiak kokatu.

(Golpez). Ez!

(tlarrltua). Ez? Moiz ikasi duk hik ezetz erraiten?

Moiz? Egun, Oralntxe. Zure odolekoa bainaiz nl ere, 
aitatxi. Eta zu baino gazteago, Baina zu bezin gizon. 
Bertze norbaiti eskelnia diot, aspaldi, nere amodioa.

AITATXI Am odloal Oralngo hltzak d ituk horlek. Qure denbo
ran, etzlzkltek hitz horlek alpatzen ere. Amodioa! 
Qero etorri behar dik amodioa, gero. Eglnda gero. Ez 
aintzlnetlk. A lntzlnetlk askl duk burua Iblitzea? Lehen
go hua bera duk hlk gogoan? Pinplrin, irri-goxo neska* 
tu hua? hork ekarrla dik hirl, harendako am odio? As- 
m atuko nikek bai nik: Jaun Bikarloak.

MMPIER Am odioa ekarrl? Ez daute ekarrla, altatxl, 5ortu  egin 
zait.

AITATXI 5ortu ! Belar txarrak ere sortzen tuk, Martako duk 
aintzurra. Adltu duk? Qoazen. (BarruHitih behiaren ma- 
rrumah). Mauek ez ditukala lehengo m arrum akl... Qo- 
xatu zaiola hatsa ere. Odola kentzearekln, arlndu egln 
dik behia, arlndu. Ta... errak... ilargia ere ezpalta gel- 
dl. An balta hua ere lanean, (5artu b ltez blak ba- 
rruHlan.)



LAUQARREn AQERRALDIA

QAXUXA BAKARRIK

QA^^UXA Mun dire horiek, aifer zikin horiek? To! Barrukian iza
nen d ituk, behiari azken otoitzak egiten. (Lotzen da 
Irriz). Morii (Ikuslearl m lntzo). Ze ari zaizte zuek he- 
nnen, sukalde zahar zikin huni beha? Ez duzute gauza 
hoberik egiteko? Mobe zinuteke lanean lot, e txe hun- 
tako hiru boemi zikineri aho zabaiik egoiten baino. 
Boemiak, bai. Boemi zikinak. Aifer ustelak. Zekenak. 
Zikoitzak, Mixerian txartuak. Eta du tenetik  ez jakin 
em aiten. h ik d itu t ongi ezagutzen. Mik. Auzoa bainiz. 
Mortxe naiz bizi, ?<ola hortan. Bakarrik. Mihorren beha- 
rrik gabe. Ze uste dute  ergel hauek? Egunean pinta 
erdi esne emanda biiduko nautela ni? Zetako behar 
du t nik esnea? Barnea zikintzeko. Besterik ez. Pinta 
bat esne baino, nahiago dlat nlk,.. baso erdi bat amo. 
Mua bai, hua gauzal lia rek em aiten... bizl-gogoa. Eta 
horiek ezem an  nahi neri arnorlk. Bainan, egon, egoni 
Eman beharko daute. Mere mihia ezpaita io egonen. 
Xol Behar diat ikusi zertan ari diren. (BarruHlko ate-xl- 
lo tik  beha). Mik erranal Mik erranal! Behian anuntzloa 
em aten. Leher eginen baitu horrek ere. Ze bal Ezpai- 
tuzte  bazkatzen, Qaixo behiakl kakaz ürratuak, hezu- 
rrak ageri. Bazka-emaiie ona baitute: Etxeko printzia! 
Ez al da horrentzat errege-aiabarik? Aitatxi zaharrak 
ere, bere denboran, bakizute noia bazkatzen zituen 
behiak? Makiiakall (Trufaz). Eta Ma rl-xan,,. A ze-ba- 
ba-lo-real Morrek baino buru hobea izaki baratzeko 
aza txarrenak ere. Xol Meidu da. Behar d io t pinta bat 
arno kendu. Eta em aten ez t>adit, am a t gaixto bere- 
tzat, Jorratuko baid itut nik ongi, nere aintzurrakin. 
(Mlhla erakutsiz).



B0RT2QARREM AQERRALDIA

Q AXU XA eta MARIXAM. Qero ><AMPIER

MAI?V\ri (Belarrah eskuan heldu. Oero em ango d itu  egosten). 
Mori! 2e ari ze, Qaxuxa? Memengo aldi?

QA?<U?<A (Erdl negarrez) . Bai, gaixoai Zuen behi horren berri 
Jakin nahi etorria nintzaizun. Horren grinaz ez d izut ez 
Jan ez io egiten, Sendatuko zaizue, dudaike?

MA1?V\I1 Aglan ball Bertzela...

QAXU?V\ Ze ba! 5endatuko etzaizue bal Hola bazkatutako behi 
xoragarria! Ez zen hem en holako behirik. Eta zuen 
gerta beharl Zuek bezalako giristino langlle ta pres- 
tueri! Hoek biltzen dituzte betl ez-beharrak: zuek be
zalako jendek i zintzo eta xuxenek. Etzalote " Olatxa- 
rrl"-koei holakorik gertatuko. Helen behar litzaloteke 
ba holakoak gerta, ez zued. Ahalge gabeko Jende 
ustel zlklna. Joan den igandean ere, gau-erdiz Jina 
zalote alaba dantzatik. Eta nik Ikusl noren besotik 
heldu; "Lare-Bunj"-ko m utll begl-oker horren besotik. 
Eta...

MAIiV^h Zaude ixlllk, Qaxuxal Zaude ixlllk...!

QA^iU?^ Ixlllk? Jalnkoak zetako dlgu ba mihia emana? Eglak 
erraiteko. Mik erralten ditudan bezala; buruz-buru, 
alntzlnetik. Ez bertze alnitz bezala; g ibeletik zernahi 
erranka an. "Aritzaga"-ko atso zaharra bezela. Igan
dean ere...

MAIXAM Zer t>ehar zinuen, Qaxuxa?

QAXU>V\ Ta.., zuek ikusl. Holakoetan behar Izaten balta launen- 
ganat agertu.

MAIAAH Zoaz, galxoal Etxean izanen duzu zer egin. Ikuslko 
dugu geroak zer ekarkl duen. Zaude. Hortxe d u t zure- 
tako esnea.



Q A ^ U ^  Ez, ez, ez, ez, ez, ez... Behia lurrean eta auzoari 
esnea em aten? Ez, ez, ez, ez, ez, ez...

MAI>V\f1 Mar zazu, Qaxuxa, Quttl delarih behar om en da Jakln 
em aten.

QA>^UÄA Ez, ez, ez, ez, ez... Zurentzat nahlKoa ez eta, bertzerl 
esnea em aten ibllhl? Ez, ez, ez, ez... Ze beharzinuten 
zueh esne gaberik egin? Mik egia erraiten dut! Esnea 
duzu gauzarik garbiena, azkarrena, osagarriena...

MAI?VM1 Margatlba...

QA?^UW\ Ez. ez. ez. ez... Mori ebastea litake,

MAIXAn har zazu, Qaxuna.

QA?^U?V\ Ezetz eta ezetz! Morra: zerbe it hartzeko behartzen ba- 
nauzu, hartuko dizut, estim atzeagatik... pinta erdiño 
bat amo. Bertzerik ez.

MAI^^M Eta... guk ez egun arnorik izaki.

Q A X U ^  Ez kexa, gaixoa! Qertatzen dire hoiakoak, Berdln du, 
Ez naiz batere hartako etorria. Bainan,.. etzaitut, 
gaixoa, esker txarrik egin nahi. Plazako arnotik ez 
baduzu, hartuko dizut gaixoa etxeko-arnotik xorta bat. 
Morra, Zuri atsegin egiteko,

MAI>^M Qaxuxa, garbi erranen dut: ez dautzut arnorik em a
nen.

QA?<(JXA Zer zare? Mozkortuko naizen beldur?

MAi^y\M Arnoak ez du emaztekia edertzen,

QA?<UXA Zer zaitut zu, apeza?

MAIXAM Osasuneko ere, arnoa baino hobea duzu esnea. (Kat/- 
lu esnea em aten dio).

(3/\ä ü )<A Zer zare zu, midikua? Qorde zuen arnoa, gorde! Ema
nen diozute, nere partez, mademasel "Katxo"-n. Ha
ren indarrakin xutituko balta beharba, Eta ez t>ada 
eg iten,,. aski duzute... behiarekin batean zuek ere... 
leher egitea.



M A I^ n  Zaude ixlllk, otol, Qaxu>^! zaude Ixiliki

(darruhiHo dte-xilotiH, behiari): 
m baino gehiago ez baduK 5an Biadi 
Adi nazaK, behia, eta... leher hadil

AAhPiER (SarruWko atear) ageri). Ze behar duzu, zuk hemen?

<3A>^UXA ((joxokl). Zuen "Katxo"-ren berriak hartzerat etorrla 
ninduxun haurra.

MAI?V\ri (tllgarrez). A te-ziiotik igorria dio, astian, zorte-gaiztoa.

>V\hPIER (t^anpoHo atea etxiriH). Zoaz barrukirat, ama! Aitatxi 
beha duzu.

QA?^U?V\ (Izltua). Ze behar nuKu egin, haurra?

XAMPIER Zoaz barrukirat, amai 

MAIKAM Utzazu ateratzen, Xanpier.

>V\riPIER (5utan). Aterako da, ateratzen bada, bere gaizki-egi- 
nari uko-egin eta gero. (Ma/xan sar bedi izltua ba- 
rruHlan, belar ehoslah esHuan daramazHlala.)

5EIQARREM AQERRALDIA

QAXUXA eta XAMPIER

QAXU?V\ (Izltua eta goxoki, zoHo batetik). Ze behar nuxu egin, 
haurra? Hoiako m utiko  puiiita... h ik badlat, Bordeien, 
h iio t«  be!tzarana, izarra bezin neska ederra duxu 
eta... aberatsa. Nik hua gordeko nixuke zuretako, 
haurra... i

XANPIER Zer ari zinen zu, barrukiko ate-glbeietik?

QAXUXA Zuen, behiari osasuna em an de ion,,. Xan Bladi-ri 
otoitzean ninduxun, haurra.

WNPIER Zuregatik gare gu mixerian, iurrean, burua aitxa ezi- 
nik. Zure madarikazio ta zorte gaiztoengatik.



QAÄÜXA Qezurra!

XAnPIER hola hil zaizklgu guri, aurten, bertze bl behiah ere: zu 
gauaz barrukirat etorrl eta, behlarl " leher hadi" erran- 
da.

Q M U M  Qezurral

KAMPIER hola hll zuen otsoak gure ardl-zakurra ere: zuk bezpe
ran an zorte gaiztoa igorrlta.

QA?<UÄA Qezurral

EM PIER Qezurra? Erakutslko dizut nik oraln egla.

QAXU?V\ (Ikaraz zoHotik). Balnan ze behar nuxu egin, haurra?

i^N P IE R  Eman zalte hortxe belaunlko, barrutlko ate ondoan. 
Eta egiozu, nerekin, 5an Bladi-rl otoitza.

Q A X U ^  Beaz... ez zaharrak bakarrik... h ik ere, gazte eskolatu 
hon, baduk slnlstea sorgtnetaz? 2uk uste baino indar 
ttlp lago dautzut, haurra. Ez nalz sorgin, Bakar-bakarnk 
bizl, a tso zahar galxo bat nuxu, haurra.

ííAhPIER M ozkorona.

QA>^U?V\ Eta kantarl hobeal hahl nuzu kantuz entzun, haurra?

XAMPIER Eman zalte belaunlko, hortxet. Barrukl ondoan. Eta 
errazu nerekin:

"O txartlko Patroin Bladi handia... "

QAXUXA 5an Biadi, nere lagun handia duxu, haurra.

íV\hPiER Hobel Eman zalte hor, belaunlko!

C3A?̂ U?V̂  (Belaunlko emanik)
"O txartlko Patroin Biadi handia... "
5alnduetan guziz (iHillk) "madarlkagarrla"
Zun ohiuz dago laborarla ",
(Ixlllk). Behia Ito dadin, luzatuz m ihla. (Altxatzen da).

Otoitza egin dlat. O raln,,. em anldak ordalna, (Kolkotik 
aterako du bonblla hutsa). Erdlraino ez nuxu beteko, 
haurra?



?V\hPlER Zoaz hem endlkl Esnea ez dizut ebatsl nahl. Am ak 
emana baltizu, (Ematen d io  esne-ontzia).

(Sadoa, Ixll-lxlllH, ateratno. Eta handik ItzullHatzen du  
lurrerat esnea, olhu eginez:) Hor zure esnea! Mahl 
baduzute bil, m lhlka zazute lurra. Mere otoitzak etzl- 
kan bailo. Aitu duk? Etzikan bailo. Ez bainlan barnetlk 
egina! Muna nere eglazko otoitza. (Olhuha) "Katxo"! 
Leher had llllll (Eta badoa, Äanpler abiatzen zalo ondo- 
tlh. Orduantxe ama agerího, barruHitlH heldu.)

ZA2PIQARREM AQERRALDIA

AMA-SEMEAK

MAIMM

ÄAMPIER

MAIÍV^M

ÍV^MPIER 

MAI«Af1

XAI1PIER

MAI^Wfl

(5emearl). Morat hoa? Mago hem eni Zer dire olhu 
horlek? Altatxl Izituko duzute. Zer zinaten hola?

5orgln zahar horrek, gure behiari Igorri, orain ere, 
zorte gaixtoa.

Eta hlk sinets? Eta Izitu? flo r  da hem en lege zaha- 
rrekoa? Altatxl edo hl? Ez dakik ez dela sorginik?

Morí bal. Mori sorgína duzu, ama.

5orgtna! Muna hem en, gure m utiko eskolatua. Etxeko 
ohitura eta lege zaharrak berritu nahl Htuzkenal Morí 
ez duk sorgina. Zoritzarreko atso zahar eta m ozkor 
bat duzu horl. Mire otoitzak ez badu horren zorte 
gaiztoa baino indar handiagorikl Yarri hadi supazte- 
rrean. Eta har zak eltzekarl bero xortat. (Emanen dio 
mahainean eitzeharia.) Zain horlek lasatu ditezen pi- 
tta t. Baduk beharra-ta.

(5upazterret/k). Blzl da?

Blzl duk bal, blzl duk. Morí duk hlk buruan: behia! Eta 
horren galtzea ezin etst, ezin Jasan. Beharko duk hlk 
ere Ikasi, haurra, Jainkoak Igorrttakoak behar bezala 
hartzen.



KU PIER  Ez dire horiek, Jainkoak igorriak. Emazteki uste! ho
rrek ekarraraziak dire gure m akur eta ezbeharrak ore. 
Ez d u t hemen bizi nahi, ama. Mendi puntta  huntan. 
Bekaizkeriz eta herraz betetako auzo eta lagun zitaien 
artean. Ganen niz hinrat, Mirirat edo... Amenketarat.

MAiKAi^ Eta zer uste duk, haur gaixoa? Han aingeruekin biziko 
haizeia? hor tblli duk hem en, hire burua berotzen? 
Badiat uste, aitatxik egia o te  zuen: Jaun Bikano gazte 
hon...

M hP IER  Jaun Bikarioa? Harengatik ez balitz, am a, etzenuten 
aspaidi nere berririk izanen.

M AIW h Hori ere behar nian entzun?

ÄAhPIER Mixerian d io t beldur.

M A I^M  Mik ez ba, haurra. h ik ez d ia t ez mixerian eta ez ianan 
be idur izan. Sem e bakarraren eskergaitzari bai. An 
izan diat beti beldur. Eta huna! Etorha za it hua ere. Ez 
nauk, haurra, hire bizitza osoan luzaro jarnta ikusi. 
Oraintxe Jarriko nindake ba. Belaunak ez bainaute 
atxikitzen. Baina... Jainkoak emanen d it Indarra orain 
ere. Zernak behar dizkiat bazkatu. Hartzak eitzekaria 
hoztu gabe. (Eta ablatzen da.)

?V\hPIER Zu hoztuko zare, ama, elurretan.

MAIXAh Eiurraren hotzan ere, haurra, ez diat sekulan beldur 
izan. Badituk, m unduan eiurraren hotza baino hotza- 
goak. (Oahi da.)

ZORTZIQARREH AQERRALDIA

KAMPIER bakarrik. Qero hau eta JAUh BIKARIOA

?V\NPIER (Jaihi eta Joanen da ateralno. tland lk iHusiko du ama 
urruntzen Mahalnean Jarri gero, e ta  erranen dio  
eltzekariari:)



Agur etxeho eltzekari 
Qure eltzekari galxoa...!
Amaren usaina duzu 
Ta etxe barneko beroa.
Zugandik urruntzen banalz 
Mixerlak Izltua 
Qorde zazu zure baltan 
Amaren nigar-malkoal

(tlau erraniH, llun eta golbel, hasiko da ^anp ler 
eltzekarlaJaten. Atean, Jaun Blkarloa agertuko.)

JAUn BIKARIA ^ n p le r l  Bakarrik hago?

KAMPIER To! 5ar zalte, Jaun Bikaria. Jam zalte hem entxe, su- 
pazterrean.

JAUM BIKARIA 5ua? Odoiean badlat nahlko.

?V\I1PIER Hartzazu ba eltzekari sortat.

JAUh BIKARIA Qogotlk. (Jartzen dire blak). Adlzak ongi, ?tìnpler.
Zuen behi hori diagu behar bizirik atera. Eskualde 
huntan ez diagu hoin odol garblko behlrlk. horl hlltzen 
bazalzue. erranen dute berriz inguruko zaharrek: Xer- 
tu tlk  heldu dela-ta, ez dela bazter hauetan holako 
behlrlk behar, eta bertze. Ta egonen galtuk lehen- 
goan beti! Lege zaharraren buztanari lotuak. Aintzina 
behar diagu egin; Etxeak berrltu, alDereak hobetu, 
laborants-m oldeak alda, m arineria sar, Aitu duk? Ho
rra! (Aterako du zarpatik zerbelt). Zuen altatxik ez bal 
lloke marexalarl ongi-etorri eglnen, hirlrat Joan eta 
neronek ekarrla d io t behlarl osagarrla. Azala irakur zak 
eta barnekoa em alok berehala.

i^H P lE R  Ez du ballo. Jaun Bikaria.

JAUh BIKARIA Ze ba?

?V\hPIER Behla galdua dugu. Eta nl, berriz, zurekin mlntza 
nahiean.

JAUh BIKARIA Zer duk?



KAMPIER QaKi n a lz ja u n  Blkaria.

JAUM BiKARIA Bahoala? Morat?

KAMPIER Amenketarat, hargatik, nahi nintzalzun mlntza. Bada- 
kit-eta lagunduko nauzula.

JAUM BIKARIA Mik lagundu? Zertan?

KAMPIER Am erlketarako bide egiten.

JAUM BIKARIA Zer nahi duk? Ihes egin?

KAMPIER Bal,

JAUM BIKARIA Ez dizkiat iheslariak lagun.

KAMPIER Mameika aldiz entzuna dautzut: Eskualerriko laboran 
gazteak ere badutela bizi-eskubidea.

JAUM BIKARIA Eta ez d la t ene hitza Janen,

KAMPIER Memengo hameika gazte, zehaurrek em anak dituzu 
Am enketako bidean.

JAUM BIKARIA Eta etzait urnki.

KAMPIER Bertze anitz badltuzu Paris eta Bordelerat igorriak, 

JAUM BIKARIA Ez baizuten Eskualernan lanik.

KAMPIER hartan naiz ni ere,

JAUM BIKARIA Qezurra. h ik baduk etxea eta badituk lurrak. 5em e 
bakarra haiz-eta.

KAMPIER Hem engo lan eta miserian d io t beldur.

JAUM BIKARIA Mik ez dizkiat beldurtiak lagun.

KAMPIER Ez nuen uste hoin gogorra zinanik, Jaun Blkaria.

JAUh BIKARIA hi hola nuak; Egiaren m util bakarra. Maiteago ta go- 
gorrago egiten diat, egiazko lagunan, Badakik beaz; 
hol-ola nahi banauk, har nazak; eta bertzela, utzi.

KAMPIER Etzaitue gaztek ongl ezagutzen.

JAUM BIKARIA Ez eta zaharrek, nik uste, Qure Jainkoak ezagutzen



banau ashi diat. Eta... ez ninduke behar, harek ere, 
sobera ezagutu.

¡KAMPIER Zahar horiekin ez da bizitzen ahal.

JAUri BIKARIA Zaharren aitzekia duk, hlk ere?

XAflPIER Zuk ez duzu nik bezela, — hau egln, bertzea egin—  
zahar bat ondoan zurl m okoka betl.

JAUh BIKARIA A gaixoa! Ez diat nik ere urrun... gure Jaun Erretor 
xaharral! Adi zak ongl, ?<anpier, eta gorde zak hau 
hiretako. herrltik kanporat igorri nahl naute,

>V\MPIER tìerrltlk kanporat? Mork?

JAUM BIKARIA Inguruko aberatsek oro eta helek blldutako zahar zon- 
baltek. Aberatsak eta zaharrak elgarren lagunak Izan 
baldituk betl. Memengo bazterrak nahastekatzen ibili 
om en nauk. Langlleen buruak berotzen, Eskualerrla 
om en d ia t gehiegl maita. Eta Yauregl-kojauntxoa be
rriz... ez askl.

^ n P IE R  Eta hargatik IgorrI nahl zaitue?

JAUh BltV\RIA Etxerik e txe Iblllak d ituk  haren m utllek, slnadura- 
blltzen, Caldea Igorrla dute . !1una agerla hem en. (Pa
pera erahusten dio.) Irakur zak zortzigarren izena. 
Beharba ezagutuko duk.

?V\hPIER (Irahurrlz). Xanpier... Iturriberribeherakokortakoal 
Qure zaharrall

JAUh BIKARIA (G ohoM ). Ze nahl duki herea ere... ez duk urrun iza- 
nen.

XAhPIER Zer egln dizuel

JAUh BIKARIA Deuslk ez. Qu zahartzean, orduko gazterl eglnen dlo- 
tegun gauza bera. Berek ez badigute lehenlk eglten.

XAMPIER E tzera joanen,jaun Bikarloa. Quk atxlkiko balzaitugu.

JAUh BIKARIA hund ik...?A m erike ta tlk?

XAhPIER (Pausa baten ondotlH). Apez zaharrek amorrainketan



bezin ongi dakizu zuk, jaun Bikaria, m utiko  gazteak
biltzen.

JAUh BIKARIA (Kanpoko aterat hurblldu eta hura idekiz). Behazak 
han, urrun, elurretan beltza... Zerrlak bazkatzen bl 
esku dablltza.

W hPIER (Marl hurbilduz). Urrunetik ere ezautzen dut. Ama!
Lurrean lagun bat Izana du: lana. Ez dizut sekulan 
Jarrlrlk Ikusl. Berak nahl lukena, bertzlentzat utzl. Qure 
am ak idurl m endlko Iturrla, sekulan ez geldl ta betl 
garbla.

BEOERATZIQARREM AQERRALDIA

Lehengoak, AITATKI eta MARE?(ALA

AITATXl (Barrukiko atetik). ho, mexie, ta no, m exiel Aproxé 
nol

MARE?V\LA (Agertzen da. aitatxirer) gibeletik. M z  Jantzi eta 
eskunarru gorriekin. Buruan xapel zuri t)at ekarki du. 
Sukaldarien gisakoa). Mais pourquoi ne voulez-vous 
pas. Monsieur, q u e je  m 'approche de la vache?

AITATXI Paské la bache si elle bou bol. Il l^a krébé.

M AREALA Oh! pardon. Monsieur le Vicaire, Je ne vous avals pas 
aperçu. Je vous présente m es hom m ages. Monsieur 
l'abbé. Je ne suis pas un hom m e d'Egllse. Mais je  
respecte votre Toi, com m e Je dem ande que l'on  res
pecte ma science. (;^anpler-l) Bonjour, grand jeune  
hom m e.

AITATXI ?^npler! Xanpier!

XAhPIER 2e-uzu, altatxi?

AITATXI Erraiok, llargla gohorapenean diagula

M A R E ^I7 \ Q u 'est-ce qu 'il dit?



KAhPIER II d it que la lune...

MAREKALA Ohl Je vous en prie!!! Me m e parlez pas de la lune! Il y 
a tro is m ois que Je suis dans le pays, tié lasi Jen 'en- 
tends parler que de la lune. J 'avoue en avoir assez: 
e t de la piperade e t de ia lune.

JAUM BIKARIA C om m ent avez-vous trouvé la vache, Monsieur te 
Véténnalre?

MAREKALA Docteur, s'il vous plait. Que penseriez-vous que Je 
vous appelle... Monsieur le sacristain?

JAUh BIKARIA Oh, vous savez...I J 'am erals m ieux cela que de m e 
feire appeler Monseigneur! Et la vache, docteur, c ro 
yez-vous qu 'e lle  va mourir?

MAREKALA Ah, non! Lâ, Je vous rassure to u t de suite. Puisque...
la m ort, messieurs, n 'existe pas. La m ort n 'e s t pas 
une idée positive, (fiiitatxiri begira). Mous som m es 
bien d'accord? La m ort n 'e s t qu 'une absence de vie. 
C 'est pour cela que je  proclam e très haut: aucun 
danger de  m ort pour votre vache. Le seul danger que 
Je craigne c 'e s t que, é n 'im porte  quel instant, elle 
puisse.,, cesser de vivre. J 'espère, Messieurs, (Alta- 
M ri begira). que vous avez tous, ici, saisi la nuance.

AITATKI 2e erran dlK?

KAMPIER Orain arte deuslK ez.

AITATKl Erraiok, egun betetzen dikala behiak bederatziurrena.

MARE?V\LA Q u'est-ce qu 'il dit?

KAMPIER II d it que c 'e s t le neuvièm e Jour, aujourd'hui...

MAREKALA Oh, Je vous en prie!! Me m e  parlez pas su rtou t du 
neuvièm e Jouri Me confondons pas. Messieurs, la 
science de la m édicine avec la neuvaine de saint 
Antoine, Peut-on se laver les mains. Ici? Et voici m on 
diagnostic. La vache souffre d 'une  tiro id itite  hipereer- 
viev-gastronom ical, que vous ne pourrez com battre , 
Monsieur (papera ateratzen du zarpatik) iturriberrl-



XAMPtER

MARE^ALA

behekokortakoa, qu 'avec de la superstolp... pardon... 
de la supersto ltop... pardon... J'al une déform ation 
de  la langue que proviendrait, paralt-ll, de la répéti
tion constante des nom s patronym iques basques 
m élangés à ceux des m édicam ents m odernes. II 
nèst pas facile, com m e il m 'e s t arrivé hier, de reco- 
m ander à Monsieur Larretxeberrl, de la farm e Oa/- 
nekoborda, de tra iter sa vache (jorrlW pi avec de la 
sallcyliqueucallptolanolinalonge. (Jarriko da eta Idatzi. 
Papera emanen, dio altatxlrl). La science s 'é tan t lar
ge m e n t exprimée, Messieurs, Je me retire.

II neige. Je vous accom pagne Jusqu'à la route.

La jeunesse  m 'accom pagne. Sensible à la courtoisie, 
je  salue le sym bole. (Badoa).

HAMARGARREM AQERRALDIA

AITATA età BIKARIA. Gero MAIKAh eta >(AMPIER

AITATXl ilo rk  ekarrl du horl hunat? Jaun Erretor zaharrak erra
na zuen ba: ez dugula guk, eskualde huntan, horren 
beharrik. Baina... ezpalta gehlo zaharrentzat errespe
turlk ... ellzan ere.

JAUn BIKARIA Neretzat ari ze?

A1TAT><! Bakarrlk gare blak, nlk uste. Zu ari zare, Jaun Bikarloa, 
hem engo bazterrak nahasekatzen. Baina jaklzu ongl: 
ez goazela gu ere lo. Eta egun batez... gure  Xanpler... 
norbaltek bunja beroturlk... legorrez edo itsasoz 
urrunduko balltzadake... Jaklnen nukela nlk... nork ai- 
reatua duen.

JAUn BIKARIA Salbat, lagunduko zaitut kadiraralno tiesotlk.

AITATXI Mllesker, Joanen naiz neronl, batxe-batxe, bakarrlk.

MA1«AI1

(Ablatzen da.)

(Barrukiko atetik). Xanpier, ?^nplerll



AITATT Î Ze-uzu? Mlntza zalte! Ze-uzul!

MAIMH Qure behla hila dal

A!TATXI Zer d la t nlk? Ez dlat ikusten. Ez dlat gehiago Ikusten, 
(^anpier sartzen da Hanpotik. Deaeri behatu eta abla- 
tuho da ¡asterha barrukirat erranez:) Umea bazuen!

JAUn BIIV\RIA (Txapela eran£z/).Behlak ez du otoitza beharrik, balnan 
etxekoek bal,

M hPIER  (Barrukitik atera bedí, xala besotan dakarkiela. Eman 
bedi belaunlko altatxiren aintzinean.) Altatxl! Behazu, 
altatxll!

AITATT Î Ez dlat gehio Ikusten,

M riP IER  Uklzu, uklzu, altatxl!

AITAT7ÍI Zer duk?

M n P lE R  "fSatxo" zenaren umea, Mlk haziko dut, altatxl. Hau 
eta hunen um ien um iak ere.

AITATXI Zatozte! Urbil zaizte. Zoin ederrak zaizten blaki Blak 
nahi zaituztet parekatu. Jainko maltea! neri zor diot 
hau?

MMPIER (Blkarlarl beha). Ez duzu urrun, altatxl...

AiTATXI Bai, Bazeklat... Ez d la t urrun, ez... Orain ere ez duk lo
egon... gure jaun  Erretor xaharral

MÎ1PIER Bainan, altatxl...

JAUh BIKARiA Xooooü Utzazu, Xanpler, Bego, berean, o!-o!a.

A!TAT?<I "O txarti-ko Patroin Bladi handia 
5alnduetan guziz maitagarria"
Qaur begietarat h lluna jina zaut 
Baina... Monbaitetik eidu zaitarg ia !

(OíMAIj^)





Aita Patxi Etxeberria 
(Andoain 1900-1989)

0 .- Sarrera

0 .1 .- Omenaldia Andoainen

Qure artean sarrl kexatzen gara m em oria hlstoriko ezaz, hau da, 
gure aspaldiko eta ez haln aspaldiko kontuak eta pertsonalak erraz, 
errazegl-ahazten ditugula alegla, Egla da, bestalde, gaur egun em a
ten zaigun Informazio uholde, gertakarl, pertsonala eta abarren ingu
ruan ez dirudi hain harrigarn haia izatea, Batez ere gurea bezalako 
hlzkuntza m inorizatuan puntako Idazie kontsideratua Izan ez den 
batekin.

horien artean ja rrl beharrean aurkltzen gara gaur egun 
om entzen dugun Alta Patxl Etxeberria. Alta Patxl, Idazie oparoa Izanik 
ere, ez da agertzen euskal llteratur llburuetan, edota azaitzen baldin 
bada, erreseina laburra izan ohi da. Ez poeta eta Idazie txarra delako, 
baizik gure  artean sarrl gertatu den bezala, oso nabarmena ez den 
idazieak errazegl uzten ditugulako bazterrean. Arrazoln sakonik gabe 
eta berari buruzko azterlanik egin gabe, alegla.

Lerro hauek,eta Andoainen em ango diren hitzaldl eta publlka- 
zioak autore hau argitara ematea dute helburu , andoaindar idazie 
hau errebindikatzea. Maren ezagutzarekin batera bere Idazianak, 
poeslak, gutunak eta galnerakoak ezagutzera em an eta halek duten 
ballo llterarloa aztertzea. hamaika harrltuko da haren lanaren ugarlta- 
sunaren berrl Jakiten duenean.



Bestalde, Andoaingo herrlak, euskara munduan balore oso eza- 
gunak eman dituen arren, haranola hain ospatua diren Alta Larra- 
m endl, Rlkardo Arregi, Martin Ugalde, ezin du bazterrera utzl herrlan 
duela ehun urte ja lo  zen euskal Idazle oparoenetakoa izan daitekeen 
hau.

Alta Patxl ezagutzera em aten lehen pausoa Mikel Atxaga urnle- 
tarraren eskutlk etorri da. Berak "B idegileak" blidumaren buitzatzaile 
eta zuzendari gisara, aurten bertan em an dlgu argitara Alta Patxi 
Etxeberriaren biografía eta liburuen azalpen laburra Ellsabete Qar- 
m endiak egina. Eta ez da izan kasualitatea Ellsabete Qarmendia lan 
honen egilea izatea,haren fam lllak harreman zuzena izan baitzuen 
Alta Patxi Etxeberriarekin, Jesuíta izan aurretik Ezkioko apaiz izan 
zenean. Geroztik e re  iraun zuen harremana, Beraz Patxiren hurbileko 
ezagutza duen batek egina da "B idegíleak"eko lana.

Bigarren pauso bat ere em an nahi izan du EG/M1 aidizkariak 
Patxi Etxeberria Jesultaren errebindikazlo ekintza honetan. Azken ur
teetan, idazle ospetsuak direnean Euskaitzaindia izan ohi da haren 
Omenaldiaz arduratzen dena. Main ospetsua ez direnenak EGAH eta 
Eushalerriaren M isH ideen EIHartearen esku geratzen ari dira. Iragan 
urtean D. Memesio Etxaniz azkoitiarrari egin genion eta aurten an
doaindarra izan da gure helburua.

Beraz, Bidegileak -en arduradun den Mikel Atxaga batetik, eta 
gu, nl neu tartean, EQAM eta Euskalerriaren Adiskideen Elkartea-ren 
izenean ja rn  ginen Andoaingo ku ltu r arduradunekin harremanetan. 
Memen ezagutu d itugu Mekane Qoikoetxea, Xabier Jauregi, Jon Una- 
nue, Ainhoa Ozaeta, Unal Balda, besteak beste. Esan beharrik ez, 
harrera ezinobea egin digutela, guk uste baino hobea, gure proposa
m en guztlak apolatzeaz gain, Iniziatiba eta ekintza berrlak aurrera 
eram ateko p res tja rri baitira.

Ekintza hauek, ez dira Alta Patxi Etxeberriaren ezagutzari bu
ruzko lehen pausoak besterik. Eginkizun geratzen dira har! buruzko 
lanen pubilkazioak, antología berrlak, azterlanak eta gainerakoak. 
Zeregin horietan zeresan handia izango du Loiolako artxibategiak, 
han baitaude bere lan asko eta asko. Eta, batez ere, zeresan handia 
izango du Artxibateglko arduradun den Alta Patxl Olanagak. Aide 
horta tlk  zorte onarekln gablitzala ezln uka. Izan ere Paxl Olariaga 
Loiolako artxibateglko arduradun izateaz gain, jesuíta beraz, Andoain-



go sem ea baltugu eta berah pertsonalhl eta zuzenki ezagutu 
baitzuen gaur om entzen duguna,

Denbora da Mikel Atxaga eta ni neu Aita Patxl Olartagarekin 
solasean arltu ginenetik, Bertan luze arltu ginen Aita Etxeberrlarl 
buruz, Loiolako artxlbateglarl buruz eta egin nahl genuen omenaldiarl 
buruz. 5olasaldlaren ondoren Alta Patxl Etxeberriaren idazianak ikus- 
ten arltu ginen, guztlz harrltuta geratu ginelarik. Autore honek, Ellsa- 
betek argi eta garbi esaten digun bezala, noiabalt esateko, betidanik 
izan zuen idazteko grina. Morren adiblde garbi dira gazte gaztetandik 
irabazitako sarlak eta denetan sonatuena 1933. urtekoa "B ost lore" 
izenekoarekin. horren azterketa sakona eglna du egun hauetarako 
Juan Mari Lekuonak eta Egan aldizkartaz gain, bere hitzaldiaren gala 
ere hori bera da. Ez da gutxl AitzoI buru zuen gerraurreko m ug im en
du literario hartan, Lauaxeta, Lizardi, Orixe tartean izanik, sari bat 
berak eskuratzea. Balna, esan bezala, bere grina eta zaletasun be
rezla euskaraz Idaztea izan zen; esan daiteke bizl osoan egunik 
hutsegin gabe, gehleglsko esatea izan daitekeen arren, idatzl zuela 
euskaraz asko edo gutxl. Bere lumaren berrl Jakln zuten euskal 
aldlzkarl ugarlk: "Euzko Qogoa", "Karm el". "Olenti", "Jesusen Biotza
ren Deya", Zeruko Argla" eta gure ardurapean argitaratzen den 
"Egan"ek.

Argltaratuak asko izanik, are eta gehiago dira oraindlk argltara 
em an gabeak Lololako artxlbateglak baleztatzen dlgunez. A rgltaratu
tako bere poeslen berrl em an berri dlgu karm eldar langlle porrokatu 
batek, Julen Urklza "Karm el" aldlzkarlko zuzendarlak Aldlzkarl eta 
egunharietaho euskal bertso eta olerklen bibliografìa izeneko llbu
ruan, 3 3 2 -3 5 3  orrietan. Bertan aglrl dira bere ehun bat poesia lehen 
aldlzkarl desberdlnetan argltara emanak, Baina askoz ere gehlago 
dira argitaratu gabeko artikulu, bertso eta olerkiak Lololan Ikusi ge- 
nuenez. AzaI ikuspegi bat emanez beste bl poesia llburu daude 
bertan: "heurtitzak" e ta  "Puskak", Idazlanen arloan, berrlz, honako 
hauek, besteak beste: Umeetako oroitzak: eta Izaten asi izenekoak; 
pentsam enduak  arloan; Tayeldarren m endian; kom entarlo eriljlosoe- 
tan: Erromakoel; egunerokoak edo egunkarlak: Egunerokoa, hiru 
liburuki; eskutitzak  sailean hlru llburuki: 1959, 1960, 1 9 61 -62  dela- 
koetan; Irakasklritza arloan; Tayelkera ikasteko  apunteek; kuaderno 
arrosa batean bere blzitzari buruzkoak; derìetarik izeneko beste ba
tean argltara emandako artikulu sorta. Eta iturri onetik Jakln dugu-



nez, berak Txinan misiolari egonik, "Iau urte iuzez iya ezer egiteko 
aukerarik gabe etxe-zuioan egon behar izan" zuenean eta horren 
osterà lurralde hura Jantzi soiiekin irten beharra izan zuenean, inork 
ez om en daki zenbat lan eta idazian geratu zen galduta edota inork 
ez dakien iekunean.

Morrez gain, gutun asko eta asko idatzi zuela gauza Jakina da, 
bai bere adisklde Jesulagundikoei haranoia senide eta gainerako la- 
gunei, Quzti hori eskuratzen eta sailkatzen baduke aski lan eskua 
sartu nahi duenak.

Morrez gain ausartu zen gazte garaian Virgilioren "Eneida" 
euskaratzen nahlz 6 1 2  bertso besterik ez itzuli.Melduaroan, 57 urte
rekin Dabiden salm oak em an zizkigun "D ab ld 'en  eresiak" izena- 
rekin.

Ezin dugu aide batera utzt berak Olabideren "Idazteuna" argita- 
ratzeko egindako lan paregabea. Urrutian misiolari egon ik eta ordena 
barruan zuen ospea gogoan, Jesulagundiko Magusiak propio deitu 
zion osatu eta blrlbll zezan Alta Olabideren "idazteuna". 1957. ur
tean egin ahal izan zuen ahalegin hori.

Qure sarrera hau mengei samarra iruditzen zalt bere poesia eta 
bertso antologia honl agurra egiteko. Aukeran argitara gabeak begl- 
ratu d ltu t "B ost lore" ezik. Uste d u t bertan oso ondo isladatzen dela 
autore honen poesia eta bertsotako sen fin eta arlna. Irakurle eta 
azterlarien esku utzl nahl dugu horren sakonketa.

5arrera honl azken hitza em ateko, esan beharrean aurkltzen 
nalz, aire fresko baten m oduko lurruna sortzen duela autore hau 
irakurtzeak. Askok zaharkltuegia dela esan dezakete. Mere iduriz 
garalak azkarregi iraungltzen diren garaiotan freskagarri da beste 
gisako irakurketa eta poeslak irakurtzea ere. Ziur andoaindar eta 
andoaindar ez diren askok eta askok oso pozik irakurri eta kantatuko 
dituzteia eskuarteko poesia eta bertsoak.



Poesia

Ana URKIZA

I. ATALA: BERE ILDOAM

1. DEMBORA BADOA...

'^Soberan dagoen denbora basamortua da"

BadoazKit 
begien aurretik 
am ets  ganduaren 
kaioak itsasaldera, 

eta Itzuliko zaizkit 
paisala berdea 
grisatuko didaten 

hodei aihertsuak.

Itsas kurkulluak 
bere baltan gorde du 
Itzuliko ez diren 
olatuen Joana.

Beiratean
amaraunak garbituz 
iragandako geroan 
kalea tupust.

Distantzia
ahazturatzen

hasla.



Distantzia ez da 
bl punturen arteko espazioa 

espazlo biren arteko 
urruntasun bateraezina baizik. 
Espazioa, 

denboraren 
gordeleku Islla,

Euriaren zain 
aterpe hezean...

denbora
ahituz...

Qalendu da denbora 
halzearen iraganaz.

Miradura,
denborak higatu ezineko 
harri zapala.

Denbora gelditu eglten zalt 
gelako lelhoa Irekl . 
eta aurreko larrea Ikustean. 
Denborak aurrera dagit 
gelako leihoa itxi 
eta
Itsasoaren haserrea 
imajinatzen dudanean...

Presarik gabeko 
adina
itsaso aldakorrari 
lelhotlk begira.

Duelo odoltsuan, 
ordu ezpatalaria 

hlltzalle.

Lainoaren sareetan 
uso ameslaria 
gatibu hegalari,

igurikl ent>ataren.,.



QAUR
ahaztutzeko 

eguzKia 
itzunglko nuke

BIMAR
izateko
Jadanik.

Zaude Jagoi 
bihar arte zaln. 
gaurjadanik, 
berandu izango denalno.

Betl
ez denean

inolz.

Sekula eta beti 
gorrotatuko zaitut; 

sekula ez
eta beti.

Egutegiak
historian
ezln ornnk kendu.

Memonak 
iraull dezake 

bakarrik 
historia.

Qaurko aitzo epela 
biharko hotz hutsa 
askatasun egarnaren hegaldia 
hegoaiderantza haizatu ahaia.

Adu heltezina, 
eskuan.



2. QAUAREM E2KUTUK0AK 

"Gauak ezin ñau craso lo nagoenean...'

Qaueho azalaren sorgindura, 
sagar erre gomaren 
blzi-poz negar-zotin gazla, 

eztl pozola,

ñz tu  da zuziria
gau beitzaren paparrean
krabelln...

Zer gertatzen da
arrastiko zeru okreetan
eta goizaldeko ortze garbietan,
gaua zorion
eta eguna zorigaitz
zalzKlgunean?

Berrl im intzioa gauean 
belar bustiak...

Ihintza goizaldeak,

Araztu gaua:
egunsentirarte.

Ostantzak
lepoa
m oztu...

argiari,

Saguzaharra 
egunsentlaren belazean 
gerizperatzen.

Qauaren gelan 
Izarrak urrutiko minez.

IzarraK ostatu 
sabairik gabeko etxean.



llargiaz
bestalde, 

gaua llun.

Ilargipean
hondartza
bortxatu

...isilean.

Belutu zalgu
Jada
gaua.

flegarrak
gauez
ozenagoa eglten du 
olnazea.

5u antzemalea 
zeru gorrlan, 
gau-ke Ikara 
gorputz ebatuan.

Izerdi tantak Irrist 
gauaren lokletatik.

Marpea du
ilunak
irentsi.

Ilunkeran 
desagertzen da 
lldoa 

lotara
ortzemugan...

Gau ertzeko asmaklzunak 
blharamona artlfizlozko, 
irudim en ebaindua 
lokamuts.



3. C5ELA ILUMETIK

''Prest nengoke, ene gelak botaka egiten duenerako"

Irentsi ñau 
gaur ere,

abuliak.

Gela gebenduan 
ametsa eder.

Panplnezjositako apala, 
artifiziozko m ortua.

Kanpal hotsa
etxebizitza grisetako lelhoetan sartu da.
Etxebizitza grisetako lelhoek Irentsi dute 
kanpal hots m utua.

Zure ahoa balitz 
elearen leize hezea, 
han busti
eta atseden nuke nahi nlk...

Nlre soinekoak 
udaberriko adjektibo 

eta udazkeneko aditz balira, 
leizeko erakusleihora 
gonbidatuko nindukezu 

seguruenik...

Zaldi hegalaria 
baikolan zaindari.
Leihoa Ixtera gonbidatuko ñau 
har ez diezaiodan arnasa zuri, 
bide galipot berriarl.

Pertslana artetlk 
diragart,
o ln-hots bustien 
bilaketa eroa, 

beroa.



Bedatsa
leiho kantoitik sartzean 
itxaropenik gabeko gela hesituan...
Banaka agurtzean 
ganbarako orolm en historikoa...
Mautsa argl erralnuel itsatslko zaie 
barnera Irten nahl eroan.

Sorglndura berantak 
betlle ganduetan 
leihoa atzen, 
betl kotz.

Qelako 
ieiho bliuzia 
arim a bako haraglarl 
ilaun...

Pentsamendu minak 
buruan sosegatu ezlnik 
lelhoaren zirrlkitutik ihes.

Qela gordlnean 
Jasotako lehen musuak 
sexua diragarklo 
buruarl.

Pentsamendua eskegita 
gelako sabal malguan.

Qela bete lluntasun: 
eta angelu Itsuan 
horm aren kontra iltzatuta 

kurtlna hegaldarazten duen 
esku ikustezinaren beldur.

Jaun e ta jabe ;
lelhotlk herat>eü sartutako eguzkl prlntzaz,
am ents,
jabe tu  naiz.



Argia ataizean 
geiaKo ilunaz 
ikasi nahian.

Mii banendi
zuhaitzak loran daudenean 
karrika jendez gainezka 
eta geroa leiho atzetik iguriki... 
Mil nadin
aurrera egin aurretik 
ezjakituriz
pozkartoaren altxorra aurkitzean.

Izarren distirara 
blitzen diren oroitzapenak 

sekretuak xuxuriatzen 
gela ilunaren sabaian.

Ubelunearen sakonean 
begl-ninl negartia 
gela ilunetlk 
argira,

axalerat.

Zure erretratu aspaldikoa 
begitarte íausoan oraino 
sabal beitzeko dlstira bat argi 
salatari eta gidarj.

Ene, hll banendil 
Txlmista zorion errainuz 
betiko m aiteko zaitut 
ezln esanez bizi t>aino.

Tunela,
azken argi puntura 
erakargarrl.



4. KALEAM BARREhA

"Beldur ditut espazio amankomunah, gorroto 
eguneroko arìonimotasurìear)..."

Kurtlna artetiK
zelatan, 

zirl-miria bakarrik
kalean.

Bakardadeak 
kalearen amlldegira 
dagit buitz.

Blzltzaren galbahea 
lelhotik behera 
Istripatu,

kale ozenera.

Kalean abarrotsa bada 
zerbait da.

Karrika;
begl anonim oen topagune.

Lanbro m ozorrotuaren 
mantalean
karrika abandonatuak 
enura kabi,
ixiltasunaren olhartzun
anonlm oz
donge,

talgabe erasi.

Abandonua;
ezerez hustua.

Karrlkan gora, 
karrikan behera, 
karrlkan nlre arima galdua.

Erakuslelhorik gabeko kalean,
bakarrikago
bidaztia.



Hodel zaporeko 
elur maluta 
kale kantol izurla 
mallukatzen 
espalol ertzetako 
glza mallatuneak 
oro,
sekulakotz horbalnduz.

Qauez
iaketetsi du t
katea,
gauez
asfa ltu jendez lainatua.

Karrikan barrena 
kalegarbitzallea, 
edonorabldean 
gaur,

blhar, 
eta etzi.

Hiria
jende  m etak 
eralklz...

Marrerauntslak 
zigortu ñau 
bortizki 
kale kantoian, 
ñola
pekatu likitsak 

zeruko 
ate
aurrean...

Lokamutsak pizten 
kaleko farolaren Izpi-errainua 
gelako horm etan, 

gatibu,
esnatzen denean.

Sueltan bueitan, 
betl leku berean.



5. AKABCRAM 

'^Hiltzear nago hustu nadineraho"

Akabera du t gura 
akabera tragikoa; 

llllak usaintzeaz 
zeru urdinak miatzeaz 
kresal errea dastatzeaz liberatzeko, 

Sufritzen hasi aitzin 
ezerezera murgii nahi dut...

izarren abaroan 
gorde ditu heriotzak 
errauts biziak.

Adreiluzko zubi gorriak 
hiriaren mundu bi 
bilkuratzen, 
noia herlotzak, 
banandu ezinezko bi bizitza.

Zubiaz
bestaldean
azkena.

Bizitzaren erratza, 
heriotza.

Pentsamendu solteek 
errepide mapan barrena 
amaiera eztia igurtkl.

Hitz aurki gabearean 
artaziak 

infinltoa 
finitora m ugatzen...



II. ATALA: BIDA2TIA

6. LEIHO IREKITIK

"Le//)0 irekitík haruntza... am ets dezaket oraindik; 
leiho ire/iitík honuntza... hegalda ninteke noiznahi"

Arima am iotzen 
113350 berde 
zeru grisean...

Badlarako sarreran 
olatua presatu 
gurdiaren abar-zuri 
hots bitsetan.

Itsas barearen zain 
gogo-bakea antzutu.

O latuek gupidagabe 
erauzten 
urertzeko
gezi m aitem induak.

Iguriki zalo
txalupa eguzkiari 
goizaldeko bainuan...

Urre bilatzaileek 
ez dute eguzkia ikusl 
itsaso zabaieko urak 
goizero urreztatzen,

Olatuei begira 
urrunetik 

urrezko hauts aieak 
apar bitsetan, 
apurka-apurka badatoz 

desagertuen bidean.

Euri aterrla eriden 
kaioak
itsasertzaren iaino 
iausoan...



haizea
txistuKa ari da, 
horm az horma 
olhu bera pintatuz, 
itsas Kantuak 
erotu  aitzin, 
karakola

barruan.

Aire xlmelak
petalo eriak
gozaratzen,
noia
Ihintzak
egunsentla...

Marmokak badu 
uretan desagertzeko 
Irakin punttua. ..

Urrats anonim oek
bakardade lilura damaiotehondartzari, 
zuhaitzetako orbelak 
am iitzen hasten direnean...

Zeru ertza busti 
olatuaren

apar akituak.

Leunki
goldatu dute 
zerua 

negar puxlka
zuriek.

Putrearen leloa 
soberakin 

bizi
gose...



2eru uharretatlk 
te lefonoak tantanka 
tu -tu -tu , tu-tu-tu , tu-tu-tu ... 
teila kutsatuen ugerrera 
tu -tu -tu , tu-tu-tu , tu-tu-tu ...

Eguzkl printzaren gerlzari 
dantzatzen zaizklon 
hauts partikulek 
naute llluratzen 
egundaino.

Pintore ameslarla 
bidaztl
motxila hartuta 
Inspirazioaren blla da ablatu... 
Urrun da Joana...
Urrun da Ibllla...
Palsala m argulak bisitatu ditu. 
Eta azkenean, 
am etsak pintatzea 
du deliberatu.

Zapata
bidertzean aharrausika 
abandonaturiko Izarraren 
heglan, 

ortzean.

Model bakan batzuk 
gelditu zaizkio zeruari 
ezpain m uturrean...

Megazktnak zeruaren sabela
zulatzen badu
ñora Joango da haizea?

...eta bidaztia?

Maizearen
temazaina:

batela.



haize errarlak 
atzaparka nahl lapurtu 
eguzkl erregearen 
urrezko irribarre faltsua.

Ekaitz mendekatia 
m endikate urnjnetan 
kateatu.

Mostorlk gabeko 
abar eta enbor Iharrel 
m usukatu zaie 
lanbro hezea...

Lastozko bizkar Iharra 
behi zuri-beitzak 
belardi berdearen 

hezean...

Basamortuko harrlarl 
zu t zalo tenpiua 

lurrln-egarrl.

Armiarma-sarean 
gezia 

zaurl zoll.

Zuloaren aldamenean 
harri-m elak pilatzen.

Sustral nahaspllatuek 
gozatu ezln 
erretxinolaren 
txorrotxlo hunatua.

5uhlltzalleak arreni 
Ene errala sufrltuak

harrizko hesletan gatibu 
berrl ekarle hegalarien 
zuritasun askeaz erre.



Maitza
bidertzeko harriaren 
askasl.

Arroken atzipena 
itsasoa maigu 
ustean...

Euri hautsa 
naro-naro
tellatu gorrien aterkl 
hirl kutsatuaren 
argipotx sorglnduetan.

Mondartza bakartian 
haitzaren 

harroin, 
hondarra.

Olatuaren kasketa 
dam ait
Itsasoari hondar aleak 
lapurtu nahlan, 
gona barrena 
bustiren didazunean 
gorago heldu asmo 
usaltu desiran.

Apoa ohekide 
maindire inozoen erreinuan 
ipuinen am aieretan aments, 
gaur oralndlno, 
sinisterik duenak.

Igel guztlek o te  
printze urdin bat

beren baltan...

Irudlmena
koadroko paisaia berdean 
Ito,

pintura olloztatuan...



Arrosa lurrinez 
zaitut oro it 
zeruKo lur
itsasoko hodeien negar
euri Jasa petalo-masall gorriekin.

7. ITXAROITEAZ

"Ezustekoetan s in is ten dugulaHo m antentzen da gure baltan Itxaro- 
penaren sua Itzali gabe, herlotza den arren ustehaberlH handìena. .. '

Betiraunde, 
arana mendi 

bizkarrean...
Betiraunde,

Itxaropen txinparta 
su hautsetan...

Mator gaudim en 
ene magalera 

hator, arren,
blharko penak umeltzera...

Betzuloetan 
argla gaidu.

Maslerako urratsak 
dorpeegi dager 
atariko asmoa.

Malze eroak 
uste aratza
asm o lohlekln kordokatzen du 
hodeiek osin sakonak bezala.

Udaberria,
urterò am esten dugun 
prom esa ekandua.



Fruituak aske du uste 
bere burua
zuhaltz tiranoaren behatzetatlk 
ihes egiterakoan, 

ankerki,
lur eiharren kontra 

Istripatzen den arte.

Ustea
kimera bat da,
baita itxarotea
eta maltasun galduaren
igurikitzea...
hobe da uztea
gorrotoa aspertzen
eta geroa eguteg ltlk  kitatzen
am etsak kolorez pintatzen baino...

Promesek ustel behar
izar puskatuen hauts direlakotz.

Krisketajarri d io t
ametsari,
barruan
mor ere sar ez dadin.

Asm oak handi 
ezinaren lautada zabalean...

Lar arteko loretxoaren 
begitarte tristatuak, 

ortzeko izar ezkutukoenak ere 
eskurakor am ets, 
sinistezin.

Promes egin bezala, 
bideak bidaztia irentsi 
Erromarako bidegunjtzean.



8. HITZOMTZIA

'^Mundua ulertzeko behar ditugun hitz guztiak hitzontzian daude. 
Zoriontsu izateko, hitz egokia aukeratzea besterik ez da behar"

hitzontzia,
beirazko hiztegl opakoa,

Mitza,
erlden zaltut
azkenik,
poeslan.

Ixiltasuna idatziko du t 
dam u nalzenean, 
ixlltasuna
errudun epaitzen nautenean...

Azken gurarla eskatzeko tenorean 
ixiltasuna gordeko du t 

hitz Idatzia
-altxorraren sekretua- nere baltan.

Mitzak arakatzen 
arakatzen, 

maltasun ugartzen hasia 
topatu,
bazter ahantzl baten,

Oin azpian 
birrlndutako hitzak 
belurl doaz,
bisuts astunean barrena 
egltxurantz,

elbarri betlereko.



Ahaztu
nire altaren etxea, 
aide
nlre orolm en idatzitik...
Enoratu

den-dena 
eta hasi, 
huts hitsetik.

Labankada batez 
moztu dizkit

m ingain puntatlk 
Jauzl egitera 
ausartzen ez zlren 

hltz koldarrak.

Mlntzo naizeno
ene deslra grinak d itu t
altor
bizi-indarraren sekretu.

Ixll nadlnean 
desiraren sua zait iraungiko 
eta herlotzaren beso sendoetan 
itoko naiz 

nakar
ahots eske.

hatza darraio 
kristal geuna 
umeldu duen 
hats aspertuari,

ele ederrez brodatutako 
Ispilu lainotuaren 

poemarioarl.

Mitzen doinura 
dantza
Kirula sorginduak.



Pinpilinpauxaren Izen xelebreak 
sinonim o asko erakarrl ditu 
hitzaren zirkura.

Lumaren pisua 
lumaz 
m lntzo da.

9. MAITA5UM PRIMTZAK

"Maitasuna dator etorhizurìeko opio naturzale'

Blzltza ernai
blhotz lorean.

A tx im ur dagit 
zure presentziak, 
ezagutza sufritzera naramazun 
pizgarri asegaitza,

Blhotz astundua, 
gibelaren 
aingura.

Errltmoa galdutako 
b lhotz taupada

maltasunaren amildeglan.

Uste genuenean
betiko ginela elkarren 

deabruzko zalantza gorriak 
olatu bustia azterren 
maitale urrun-m inaren.

hauskor 
duke t bihotza 
bihar eta beti 
zuretzat

sekula ko.



Kaudlmen
zaitut
bihotzeko
malte.
Kaudimen
maiteko
nauzun
arte.

Tximista zorion errainuz 
ezin esanez bizi baino 
betlko m aiteko  zaitut...

Am ono irabioak ere, 
goragalea dakar.

Ezkutuko amodloa 
arras ezagun.

ItKaroitearen parusiaz 
m alteko za itu t 

baita
gezurraren gainean 
sinatzera behártuta ere.

Metanola,
m aitem intzeko formula berrla.

Zorlona
hartzaratu,

gozamenerarte.

10. UBELDUZ... 

'^'Poesia da ahaztura"

-Malte za itu t -d io tso .
-Eta oraln

zer?

Zenbat aldiz m iratu behar nauzu 
horzka egitera ausartu aitzin?



Qogoak
gogalt
dagit.

Etoi nanoa 
d u t sabelean 
orru...

Laberlntora 
erotzera naraman 
urre-egarrl.

Kapez hap zaitut 
gorroto,

tiro...

Kutixiak,
nork bere kutxan 
kuttun glltzaperatutako 
haize-ispilu ixilak.

lie lburu  bat dugu, 
edo beharbada, 
esperlm entuak gara 
tx lm inoak kaioletatik askatzeko?

Qaldera zalla orojakilearentzat 
patua Idulezta ahal ote  denentz...

Lege Idatziak 
Ikumenaren hutsegiteak 
zitalkien 
zigortzen.

Asago, asago,

bedaino.

Memorlaren hutsuneetan 
dagite kabia, 
egun eta eguzkl, 
pasadizu gozogazlek...



Ahazturaren kablako txitoek
aldizka botaka
dagite
oroim enaren adabaki 
llserigaitzak...

IRIOM
oroim en garraztuak 
asmo berantlarrak... 
iRion
egla halzetuak 
puxlka lehertuak...
Mirlan, 
aro oro 
IRIOM.

Aróla pentsam endua 
gurdi e ro a k ja te n  duena.

Iraungl ahat ote 
lehenengoz kausituriko argia? 

Eta azkenekotz agurtutako 
paisaia?

Mork Jakln
zalantzak izlotu
ala ireki eg lten o te  diren...

Zlurtasuna
baldlntza-zakuetan
saitzen.

Qlzon-zalantzak 
Itsaso zabalean bainu.

Errepikapen biriblla 
aldapan behera...

Urazalak tatuala 
dakar agerl 
marinel urrunaren 
mezu itoa Igerl.



Fabulaz fabula 
eriea
historiaren bilauna 
ontzl garden batean 
m etatzen...

Ipuina,
hamabigarren Kanpaikadarekin dator.

Bozkarlunde 
zure eztl izena, 

bozkarlunde,

Leku ederra da 
poza.

Akatsa
edertasunaren
zut.

Zurl sakonetlk 
odola bero 
bor-bor zoro.

K irmen zaitut 
ahots gandua 

eztarrian
zaudaino.

Tom ate umoa 
gorriagatlk 
lehertuko...

Mlhise artean 
t>abes blla 
gaidu du 
Itzal gosea.

Qoseak 
barrurantz 
Jaten du

hezurra ukitzeraino.



Premlak
kausitzen ez 
adlsklde nahia.

Begl-ninietan
egla

beldurgarrl.

Aklgarrl za ltu t
desertuko egarri.

Qezurra
elur bola handi bat da 
hazlz doana

bizitza bezala.

Ludia
gezurrak salbatuko badu 

antropofagoak 
infernuko errestan 

lehenak dirade.

Kemen sutua
gozariaren lehen orduetan.

ínta beteko 
Ispiluan 
hodeia 
bere buruarl 
so.

Beglak 
tarte bat 
begiratzeko.

Euri aterria eriden 
kaloak
itsas-ertzearen lalno 
lausoan...



Izar bat
itsasora erortzen 
denero, 
itsaskariei 
zaiantza berrl bat 
ja io tzen zaie 
urazpiaren iiunean:

itsasoko ur gardenak 
noiatan

sorkari zerutiarrak 
herdoiitzen?

Begira, begira...
argia
itsutu,

Kearekin batera 
tKiminian gora

da hegaidatu
izpiritua
argazki horiztatuaren gatibu.

Txoriak 
zeru sabaian 
istripatzen ez.

Qerezi isolatuen 
negarra,
m alko gem inatuetan.

Dakienak badaki ez dakieia 
ez dakienak ustel daki.

Dunbotsa
zeruaren zaurl irekitik 
negarrez mara-mara.

Bisuts iekedatsua 
suge m uglm enduz 
ibaian behera, 
zuhaitz adarren 
bisalari
pentsanìendu blluzia 
ierdea.



MalzeorratzaK
eguzhtaren um ore mudakorra 
aldatu ezin.

Tximileta bihurriek 
aire geldoa 
txirimolatzen.

Bakardadeak 
eskuak poltsikora 
gonbidatzen.

halze errarlak 
atzaparka nahi lapurtu 
eguzkl erregearen 
urrezko irrlbarre faltsua.

ÍKorlmaloa 
zelai Izklnan

pentsati...

Eromen erpina
m lndari...
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Haur eta gazte literatura 
eusharaz

Iñaki ZUBELDIA

Asko eztabaidatu da haur literatura benetako literatura den ala 
fam ilia honetako anaia pobrea eta arlotea den. haurrentzako idazten 
dena literatura izango bada, hau da, lltteraz osatutako ura, magikoa, 
estetikoa, ulergarria eta erakargarria izango da, Orduan izango da 
benetako edabe. horrezaz gain, fantasia, umorea, ironia, misterloa, 
Illura eta xarma baldin tadauzka, orduan koktel literario ezin bobea
ren aurrean aurkituko gara, dudarik gabe.

Kontatzen den istorloa ederra eta liluragarrla izateko ez dauka 
zerikusirik galak, m odernotasunak edo kokapenak. Istorio bat berez 
da estetikoa, ederra eta erakargarrla, edo ez da, nekazai girokoa izan 
nahlz hirikoa, senismoaz hltz egin edo ez.

haurrentzat idazten denean, normaiki kiabe berezi batean 
idazten da, irakurlearen adina eta istorloa Jasotzeko duen ahalmena 
gogoan hartuz. Qerta dalteke haurrentzat edo gazteentzat Idatzitako 
ilbunj batzuk helduentzat ere Interesgarn izatea edo alderantziz. Baina 
helduentzat Idatzl den llburua ezin da derrlgorrez um eentzat ere ego- 
kia eta Interesgarrla izan, ezta um eentzat idatzitakoa helduentzat ere.

QERRA OriDOKO HAUR ETA QAZTE UTERATURA EUSKAL HERRIAH

1940tiK 1970era

Euskal herrian haur llteraturan urrats t>atzuk iehendlk em an bai-



dtn baziren ere, hem en 1940 tlk  gorako sorkuntza lana aztertuko 
dugu, hau da, gerra ondokoa.

Qaral honetan, kalitatezko lehen haur llburutzat har genezake 
Oxobiren Naur eihe haurrentzat (1944): poemak, onomatopelak, 
hitz-jokoak...

Ondoren Ipulnak dira nagusi aro luze batean: P. Ithurralderen 
M urtuts eta bertze  (1945), Erróse Bustintzaren Eushalerriko Ipuinak, 
Yon Etxalderen Purra-Purra (1953 ), A. Irlgarayren EusHalerrlho ipui- 
ñak (1957), Felix Bllbaoren Ipuin barreka (1959), Julene Azpeitlaren 
Amandriaren altzoan (1961), Jean Etchepareren M endekoste ge- 
reziak eta beste (1965), Jeanne Minaberrlren Itchullngo  anderea 
(1963 ) eta Xor/a kantari poesia liburua (1965), Martin Ugalderen 
Um eentzako kontuak  (1966), J. A. Etxebarrlaren Lo eta am ets  
(1967), poesia eta haur kantak.

Umoreak ere badu toklrik garal honetan: Yon Etxalderen Per- 
nando Plaentxiarra (1957), Juan 5an Martinen Zirikadak (1960) eta 
Ezter^kadak (1965 ), Q. Muxikaren Pernar)do Amezketarra  (1964), 
Anastasio Arrlndaren Irrlpar eglzu. O to ta Pototo  (1969). Bestalde, 
esan behar da arestlan alpatutako Ipuin llburu horletako batzuetan 
ere um orea gainezka dagoeia.

Batna, aro honetan dena ez da ipulna eta umorea. Baditugu 
gutxienez lau obra oso berezi eta desberdin; Yon Etxalderen Alosto- 
rrea. Elezar berritua  (1950), Jose Antonio Loidiren Am abost egun 
Urgaln'en (1955 ), Euskal Merriko lehen polizia nobela, Agustín Anabl- 
tarteren Afrlkako basamortuan  (1954 ) bidaiiiburua eta Poli (1958) 
gazteentzako abenturazko nobela eta, azkenik, Nemesio Etxanizen 
Lur berrl billa llburu bariatua, nobela, Irra&aloak, Ipuinak, antzerkiak, 
poem ak eta haur kantak blitzen baititu bertan. Dagoeneko haur eta 
gazte literaturan pauso batzuk aurrera em an dira.

honezaz gain, 1960ko hamarkadan ekiten zalo balta ere Ipuin 
klasikoak eta beste zenbait llburu itzultzearl. Monela Charles Pe- 
rrault'en Ipuiñak, Phedro'ren alegiak, Esopo'ren aleglak, Svensson- 
en h o n i eta  Mani, Hans Christian Andersen-en Ipuinak, Grimm  
analen Ipuinak, Margo Ederdun Entzlklopedia, Abereen mundua, Afri
ka, Landareen m undua  eta beste halnbat Itzultzen dira euskarara.



1970eKo hamarKada

hamarkada honetan sorkuntza iana ugaritu eglten da eta haur 
eta gazte literaturak urrats berriak em aten ditu, gai eta tratam endu 
modernoagoak erablllz.

Besteak beste hor ditugu Jean Barbler-en A nM txarburu-ho  
buhamlah (1971), Ikastoietako haurren lanak, Haurra Ipuin denean 
(1973  - Zarautz) eta Izarren begietan (1 975  -Elgolbar), Kabler Qere- 
ñoren tlo ra  naramazue (1972), Andereño  (1975), Ô teatro lan 
(1979), Augustin Zubikaralren Bale denborah  (1978), Antton Quzu- 
rretxe  (1979), Kabler KIntanaren Oure plztitxoen artean (1974), Oler 
Se/tzuntzeKo (1976), Kabier Mendlguren Berezlarturen Euskal Histo
rian zehar (1973  aldean Idatzla eta 1980an berrargltaratua), zenbait 
egileren Haur Hantarlen birlorak (1974) abestiz eta olerklz osaturiko 
llburuxka.

Balna fenom eno berezi bezala har dalteke CäERO Argitaletxeak 
sortzen duen KIMU salla (1972), haur literatura indartzera datorren 
blldum a Interesgarrla. Lourdès iriondo da haur llteraturarl hasiera 
em ango diona sail honetan: Martin Arotza eta Jaun Deabrua. 5enda- 
g lle  maltzurra  (1973), haurrentzako antzerkiak, Hego-halzearen Ipul- 
nah (1973 ) eta Buruntza azpian (1975 ) antzerkia hau ere. Lan bikal
na egin zuen Jesus M® Arrletak ere, Antso Oartzelz (1974), HarHaltz, 
elurra ari zueneho haurra (1976) eta Orreagako gudua (1976) 
gazteentzako nobelak Idatzlz. Inaki Azkunek nobela historlkoak Idatzl 
z ituen; EneHo Harltza (1975) eta Katalln Erauso (1976). Andoni 
5arrieglk Belartzelalho mutlHoteah (1977 ) eta Kabr/ (1983) eta Da
niel Landartek Alhen ahula (1978) lan bikalnak Idatzl zituzten.

Eta haur literatura modernoaren hasiera hamarkada honetan 
Jarriko genuke: Tomas Elortza da Sot/7a baten historia  (1973) llburu 
hunklgarriarekin hasiera em aten diona. Qal aldetlk kutsadura, fam l- 
lietako bizlmodua, fantasia eta botllaren beraren Ibilbldea errekan eta 
gero itsasoan kontatzen ditu. Erreallsmoa eta abentura dira nagusi 
llburutKO honetan.

Urte berean Luis Haranburu Altunak Itsaoak ez du  esperantzarik 
(1973 ) Joera m odernlstak dituen nobela Idazten du, ikastolako 
gazteek asko irakurrl dutena. Baditu beste narrazio lan batzuk ere 
Desglzona (1978), Karakol presoa  (1987).



Iñaki Zubeldiak Unal aglntaria Idatzi zuen, 1976an Irun lilrla 1. 
5arla jaso  zuena eta 1982an Eushaldun bat Marten Izenarekin argita
ratu zena. Ikastolatan, faszlkulotan banatuta, erablll zen urte askotan 
abentura eta fantasiaz betetako Ipuin hau. Lehenengo aldiz urne 
euskaldun bat gure lurraldea utzl eta MarteralnoJoaten da, extralurta- 
rren adisklde eglntk. Liburu honl buruz esan behar da 1969ko abuz
tuan Idatzia dela, amerlkarrak ilarglan lur hartu eta berehala.

Ramon Salzarbltorlaren 1 0 0  m e tro  liburua (1 9 7 6 ) Joera mod- 
ernizatzaile hau sendotzera eta astintzera dator. Liburu honek hel- 
duentzako idatzitakoa badirudi ere, ikastoletako gazteek bere egin 
zuten eta gazte literaturako obra bezala ere har genezake.

>^bler Qereñok ere gal m odernoak idazten d itu  urte hauetan; 
Esploitza (1 9 7 7 ) eta Jurgi hapltaina Britainian (1 9 7 9 ) nobela pollzla- 
ko eta intrlgazkoak.

Qotzon Qaratek arrakasta handia izan du gazteen artean bere 
nobela atsegtnekin; Eshu leuria  (1978), Etizondoho eskutitzak 
(1979), (jo izue tako  ezkongaiak (1979), Izurri berria  (1982), Alaba 
(1984),

Eta, azkenik, Enkarni Qenuak Erreka Mari (1 9 7 9 )  Ipuina idazten 
du eta Txotxongiioaren aitzlndari bihurtzen da Euskal Herrian.

1960tih gaur egun arte

Dudarik gabe, pausorik sendoenak haur eta gazte llteraturan 
1980tik  aurrera em an dira, produkzloa biderkatuz, kalitatea hobetuz, 

Joera narratlboak eta erablltzen dlren galak dibertsiflKatuz...
Azken urte  hauetan llte ra tu rjene ro  gehienak Jorratu dira, balna 

aglan antzerkia ez gehlegl. Maryane Mlnaberry tiau r aritzerki (1983) 
eta ^ b le r  C5ererio Zortzl teatro lan (1982), Um orezko teatroa 1 
(1995), U m orezko teatroa 2  (1993 ), Teatroa (5 -8 ) (1994 ) dira hau- 
rrentzako antzerkia landu duten autore aipagarnenak. Beste Jene- 
roak, oraindik hobetze bidean badaude ere, dexente Jorratu direla 
esan dalteke. honela Ipuin harrigarrlak, m itologlkoak, fabulak, klasl- 
koak, herrlkoiak, unibertsalak, fantastlkoak, m undu osoko folklo- 
rekoak, Euskal Merriko kontu zaharrak landu dira gu tx l edo gehiago.

Marratlban esan dalteke aurrera-pauso handlak em an dlrela



erreallsmo m ota desberdlnak jorra tuz eta gizarteko arazo ugarlak 
literatur-gal bezala erablllz, hala noia; ekologla, eskola, lagunarteko 
arazoak, familia, herrlen askatasuna, langlleen arazoak, emigrazloa, 
langabezla, zapalkuntza politlko eta sozialak, norberaren barneko 
arazoak (psikologlkoak, fem illakoak, gizarteak eragindakoak, droga, 
alkohola.,,) honez gain fantasia, abentura, umorea, laguntaldeen 
gertaerak eta balentrlak, zientzia flkzioa, narrazlo pollzlakoak, malta
sun istorloak, blograflak eta nobela historlkoak, kostunbnsm oa, eta 
beste halnbat arlo landu dira.

Poeslak ere malla bikaina lortu du, eta olerklgintza haur eta 
gazteen m undura hurblltzen bikain asmatu dela altor daiteke.

Qaral honetako haur llteraturako idazle guztlak aipatzea lan zalla 
baldin bada ere, hem en dituzu gehientsuenak, eurek egindako lanen 
alpamena eta guztl, kronologlkoki emanda:

Bernardo Atxaga

fliHolasaren abenturak eta Halenturah (1980), ñam untxo de- 
tektlbe  (1980), C/iucK Aranberri dentista baten etxean (1982), Bi 
le tte r Jaso nituen oso denbora gutxian  (1984), 5ugeaH txorlarl begl- 
ratzen dionean  (1984), BI anal (1985), Xo/aK badu lehoien berri 
(1995)...

Jose 5atrustegl

Ipui m lresgarrlak (1980), Lapur zuriaH (1981), Axelko eta  O tso- 
ho (1983). ..

Anjel Lertxundl

Tristeak kontsolatzeko makina  (1981), Qizon kabaien plurak 
(1982), Hamaseigarrenean, aidanez (1983), Madame KontxesI Uribe 
salla (lau llburu) (1988), Peru eta Marixe, m ila eta bat kom erixe  
(1993)...

Joxantonlo Ormazabal

Pernando Amezketarra (1981), t^askarintxo (1982 ), Kotti 
(1984), Patxibusa (1985), Maripertxenta (1986), dittano  (1988), 
5aturna  (1992), tiitzak Jostailu  (1994), Lazkao tx ik l (1995 ), IxoKo 
txiki txukuna  (1999)...



Marlasun Landa

Am ets uhinah  (1981), Txan fantasma (1984), ErruslHa (1988), 
Marla eta aterhia (1988), Alex (1990), N eta  bIzlHleta (1991), Julieta, 
Rom eo eta saguak (1994), Mire esHua zurean (1995 )...

Iñaki Zubeldia

Eushaldun bat Marten (1982), Josu Azalaren harrlbenturah 
(1986), Txlmu bat kllnlhan (1991), Txerrama errudun  (1994), Maddi 
oporretan  (1995), Hire alta ezin Izan nuen salbatu  (1997), Paho
belea (1998)...

Jesus Olalzoia "Txlllku"

Zozoa eta  bloH (1982), MuxI eta PuxI (1987), 2 .0 6 2 . antzlnaho 
HronlHah (1990 ), Kat/xa eta liroHo  (1992), Indlanoa (1993), Agure 

JaHagorrla (1995 )...

Joxe Erzlbengoa

ErblHumeak (1982), Izaro (1982), Otzaurteko ezkllak (1982), 
5org ln txu loko pikondoa  (1982), tllru  Erregeen Mahala (1987)...

Juan Manuel Etxebarria

Lamiñak (1983), Marl Anboton eta Oorbean (1983), Prakago- 
rrlak (1984), Gorbelatarrak (1990), Blzkalaldeko Ipuln-esaundak 
(1995), Zaun 2ur/a (1997)...

Pello Añorga

hola hala behln  (1983), Pottoko  (1984), Lau tun tun  eta berro- 
ge / Jubllatu  (1986 ), Antton/ Bill O esteko bandidoa  (1987 ), O baba- 
rruntxo e lektrlko  (1988), Errege Federiko tlandlaren arrautzak 
1990), Llentzo txurla  (1991)...

Joanes Urkixo

Elur galnean  (1984), Patxl Trumolk letrak IkasI nahl d itu  (1985), 
Patxl eta txorlaren bahiketa  (1986), Lurra delka  (1991 ), 5hangal 
Tom espazloko zaindaria (1992), Zeruak erorl zirenekoa  (1998)...



Juan Martin Elexpuru

Fernando Plaentxiarra (1984), Pitxirrlo ZlrHus (1988), Marea bl- 
ziaH zozomlHotetan  (1991), Alpeen itzalpean (1993)...

Pako Arlsti

Martlnelloh ez du HuHurih entzuten  (1985), Martlnello eta sel 
pirata (1986 ), Zazpi pirata balsa batean (1987), hannasei pirata eta 
paralitlho bat (1988), Jantohl íx/noan (1991), Benetal^o iagunen 
aterbea (1998)...

Joxennari Iturralde

Zlhoinen hablan sartuho naiz (1986), Londresen nago aitona- 
reHin (1987), IjitoaH dauzHat etxean  (1988), Lau bizihieta urrutira 

JoateHo (1994), Sute handi bat ene bihotzean (1994), Lehen amo- 
d loa5ued ian  (1997)...

Joxerra Qarzia

Malen laberinto madarikatuan (1986), Gau t>atgauekoen artean
(1988)...

Jesus Mari Mendizabal

ApextegItlH g o tt i (1986), Zelina (1986), llargia leHuho (1989), 
ie izezu lo  (1995), Ka/ezu/o (1996)..,

A ltor Arana

Azhonarren laguna (1987), Loaren bidez (1990), AfrIHaHo se- 
mea (1991), UrtegI m isterlotsua  (1994), JaInHo tx/Wa (1994 ), Uxue 
eta Urtzi (1997 ), hijterida eta t^oomori saguzarraH (1998)...

Manu Lopez

Johoz kanpo  (1987), BorroHa arroHa (1991), Jaun agurgarrla 
(1993), Andoni eta Maddalenen Homedlah (1994), Urrutiho Intxau- 
rra/i (1995 )...

Iñaki Bernaola

Songa (1987), Zugarramurdiko Hontesa (1989), ham abost ur
teko  naufragoa (1991), Lau idazluma ahizpak (1997)..,



Antton Kazabon

Prospero (1988), Proxpero Donostian  (1991), Proxperoren la- 
gunaH  (1991), Ortzadarraren azpltik  (1994), Pelu (1994), Sazen 
behin, behin bazen  (1995), ita n tto  (1998)...

i^ b le r  Mendlguren Elizegi

Joxem eren saila (6 liburu) (1988tlK  aurrera), Tangoah ez du 
ama/erar/h (1988 ), Ezln da Ipuinihi asmatu ala (1989), MarriHa
(1989), Montse-tx/Wren azio handiah  (1989), Kaiuen matxinada
(1990), Puxhin (1991 ), Am etsen hontraband/sta (1992), Patal^on
(1992)...

Joseba Sarrlonandia

Izeba Mariasunen ipuinahf (1989 ), Ainhoari gu tunak  (1990)

Pello Esnal

MalHos (1990 ), HabulKodonosor (1991), Zazpi Isolare ditu osta- 
darrah (1991), Txuhunago Ibiltzen da Hostaho trena  (1992), ^axpi
(1993)...

Patxi Zubizarreta

AmetsetaKo m utila  (1991), Qutun harrigarri bat (1992), Mat/as 
Ploff-en erabaWak (1992), fm a ku m e  sugearen m isterica  (1993), 
Eztia eta ozpina  (1994 ), Mar/gorr/ngoa hegan (1994 ), Olzon Izanda- 
Ho mutila  (1997 )...

Jon Arretxe

HaHuna Matata (1991), Tubabu (1994), Urrezho triangelua 
(1995), Ostegunah  (1997), Ostiralahi (1999)..,

Koldo Izagirre

Metxa esaten zioten agirretar baten iblll herrenal^ (1991), Agirre 
zaharraren Hartzelaldl berriah (1999)...

Karlos Santlsteban

AnlHa eta t>ere Mera maglHoa (1991), Kom eta bidalazalea
(1991 ), EneKoxW, tias leder eta Ibabe (1992), Eneho okerrekoren



aberra (1994). Zazpl zorrlonak (1995), Kutuna tuntuna  (1995), Os- 
tadarraren zazpi ateaH (1998),..

Karlos Linazasoro

BesterlH gabe Albina (1991), Ipuin arrlskutsuaii (1994), Aitzeta 
(1995), t^artapazlof^o poemah  (Igerasoro, 1998)...

Juan Kruz Igerabide

Begi-ninlaren poemal^ (1992), Tilin-talan (1992), Oauez zoo  
batean (1993), Egun osoraho poem ah eta beste  (1993), Gauez zoo  
batean (1994), haur horapiloah (1997), llartapazioho poem ah  (Ige
rasoro, 1998)...

Yolanda Arrieta

Badago ala ez dago...?  (1992), Begigorritarren eriojua  (1992), 
hegaldlah  (1994), Denboraren Hanta-hontuah (1995).,,

Felipe Juaristi

Tristuraren teoria (1993), llargi lapurra (1994), 5ag/tar/o 
(1995).,.

Iñaki Friera

Izaroho altxorra (1996), t io n  blzl da Blldur? (1998), Asha Itza- 
zue pottohah  (1999)...

Zerrenda luze honetan azaldu direnez gain, ezin ditugu ahaztu 
haur edo gazte llteraturan lanen bat edo beste egin duten edo 
egiten hasi diren hainbat autore. Denak gogoan edukiko ez baditut 
ere (barka biezadate euren izena jartzea ahaztu ditudanek), hennen 
duzue zerrenda luze bat: Antton Irusta, Jon Suarez, Fernando Morillo, 
Txabi Arnal, Malte González, Enkarni Genua, Kabier Etxaniz, Bibiñe 
Pujana, Ramón Etxebarria, Migel Anjel Mintegi, Juan Qarzia, Kabier 
Cillero, Gexan Lantziri, Xipri Arbelbide, Gerardo Markuleta, Kabier 
Monasterio, Aingeru Epalza, Juan Mari Irigoien, Iñaki Zabaleta, 5ebe 
Calleja, Innanol Urbieta, Edorta Jimenez, Kabler Mendlguren Bereziar- 
tu. Amala Ormaetxea,.
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Federiko Krutwig Sagredo 
(1921-1998)

Aínara OhDARFM

Euskara eta Euskal Merríaren Inguruan haln arduratsu izan zen 
Federiko Krutwigi buruz ezer gutxi idatzi izan da. Mona hem en, han- 
hem enka aurkitutako tnformazloa batu ondoren, bere ideien, propo- 
sam enen eta hauen eraginaren gainean zenbait hitz;

Federiko Krutwlg 5agredo Qetxon (Bizkaia) Jaio zen 1921. ur
teko maiatzaren 15ean. Alta alemana eta ama Jatorri italiarrekoa, 
gaztelera izan zuen ama htzkuntza. Oso gazterlk ikasi zituen frantse- 
sa eta alemana; h ln j edo lau urterekin bizltzera Bllbora Joan eta han 
oinarrlzko ikasketak eskola frantsesean aurrena eta alemanean gero 
egin baltzituen. Euskara ikasten zoMzi urterekln hasl zen bere kontu. 
Izan ere, alta eskulndarra zuen; ama ez zen antl-euskalduna, balna 
bere aitak pentsatzen zuen euskara ballorlk gabekoa zela. Euskaldun 
berrl zen, beraz, Federiko. Eta euskara bezala, beste hainbat hlz
kuntza ikasl zituen bere kontu. ham abost urterekin, gerra zlblla piztu 
zela eta, Lisboara Jo zuten Krutwlgtarrek. PoMiugesa ongl Ikasteko 
ballatu zuen Federlkok bi urteko egonaldla. Bllbora itzull zenerako 
greko eta euskara ongi ikasiak zituen bere kontu.

Bllbon zelarik. Ateneo Berrla tzeneko erakundearen sortzalleen 
artean egon zen. Erakunde honen inguruan kulturarekin interesa 
zuten zenbait talde blldu zen (gerra aurretlk Alea ku ltur taldearen 
Inguruan bildutako Jendea batetik, hauen artean Blas de Otero, Ml- 
keldl p intore taldekoak, Uranga, Ajurla eta beste, eta arlstokrazia 
espainollstako Antonio fientnaka, Adolfo Careaga eta neguritar 
batzuk) eta europarzaletasuna buitzatzen hasl ziren.



Bestalde, Bilboko garai hartan, hlzkuntza kontuak zlrela eta, 
Azkue ezagutu zuen. 18-19 urterekln zekizkien hízkuntzen diplomak 
eskatzen hasl zen, soldaduska e txe tik  hurbll egitea erraztuko zlotela- 
koan. Euskarazkoa bere altaren bitartez eskatu zlon Oleaga 
euskaitzalnarl. Mazarlo Oleaga karllsta zen, eta bere altaren laguna 
om en. Euskaraz idatziak zituen lanak erakutsl zlzklon, eta horiek 
Ikusita, Azkuerengana joatea hobe Izango zela erantzun Oleagak. 
hórrela m lntzatu zitzaion Federiko Jahin aldizkarlari, 1997an egin 
zlon elkarrlzketan: "Erakutsl nlzkion nlre lanak, eta harrltuta geratu 
zen. handlk aurrera sarrl joa ten  nintzen Azkuerengana. Orduan 
Azkueren i/asco-español-francés hiztegla Español-vasco izatera al
datzen ari zlren Azkue eta Oleaga, eta horretan laguntzen hasl 
n intzen" ̂ O rduan ezagutu zuen, bada. Resurrección María de Azkue, 
Eta orduan sendotu zen Federlkok euskararekln zuen harremana, 
elkarlan em ankor batí hasiera emanez, R, M, Azkue, M. Oleaga, J. 
Urkyo... guztiekin Iblll zen lanean, guztlekin izan zituen harremanak. 
Balna, berezlkl Azkuerekin,

1942, u rteko  urriaren 29an euskaitzain urgazle aukeratu zuten, 
Bost urte geroago, 1947. urteko azaroaren 29an, Ikusirik Federlkok 
Irakurtzen zituen txostenek m esede handia eglten ziotela 
Euskaltzalndiarl, euskaltzaln oso Izendatu zuten. hori da, bederen, 
Euskaltzalndiaren aktetan agertzen dena. Balna Federlkok zalantzan 
Jarrl zuen Jakin  aldizkarlak egin zlon elkarrlzketan. Bere esanetan, 
1942, urtean d ip lom a bat eman zioten, euskaltzaln urgazle edo oso 
izendatzen zuten zehaztu gabe. Balna ez zen bigarren dlplomarlk 
Izan, ez zen bigarren aldlrik izan.

Euskaltzaln oso edo urgazle, kontua da 1942 tlk  aurrera 
Euskaltzaindlko blleretan parte hartu zuela. Batzarretara joaten 
batzuetan, bere lanak bidallz bestetan. Eta lan hauek m esede handla 
egin zioten Akademlarl. Federiko Esukaltzalndlara hurblldu zen ga- 
ralan, erdl hlllk zegoen Akademia. Eta bera izan zen berau berplztu 
zuena. Urte gutxltan, Azkue zaharraren babesean, Euskaitzaindiko 
ekintzalle nagusl bilakatu zen Krutwlg. Berarl eskatu zitzaion 
Euskaltzalndiaren berrikuntzarako planglntza lantzea, eta berak egln-

(1) Murua Uria, I., "Federiko Krutwlgl elharrlzketa", Jakln, 101 uztaila- 
abuztua, 67 or.



dako proposamena osorik onartu zen 1949an: Iparraldeko eta er- 
besteko euskaltzalnak AKademlan berrlro onartzea eta aurrerantzean 
hamabi euskaltzain baino hemezortzl Izatea mahalgalneratu zuen. 
Federlkok euskaltzain berri Jean 5a ln t Pierre, Pierre Lafitte, Rene 
Lafon, Louis Dassance eta Manuel Lekuona proposatu zituen, hala 
noia, euskalkletako ordezkarltza gutxieneko bat zehaztea (bl blzkal- 
tar, bl gipuzkoar, bl lapurtar, nafar bat, baxenafar bat eta zuberotar 
bat) eta gainerakoak beralen m erltuagatik hautatzea.

Proposamen honekln Federlkok buruan zuena Euskaitzaindia 
berreskuratzea zen, gerra eta erbestea zela eta, galdurik baltzegoen 
Akademla. Baina Euskaitzaindia indartzeko ahalegin horren atzean 
bere proiektua zegoen; eta ez zen makala: euskara batzea, batetik, 
eta euskara modernizatzea, bestetik. Aide horretatlk, euskara 
batzearen aide eraglnkorrenetakoa izan da. 1944ko lehenengo blle- 
ran Jadanik, "Unificación de los dialectos v/ascos" lana aurkeztu 
zuen. Bertan, hala ñola beste txosten batzuetan ("Euskararen idatzl 
hlzkuntza", 1950-1 -27 ; "Com entarios sobre la ortografía del euske- 
ra", 1950-5 -51 ; "El aspecto del verbo vasco", 1950 -12 -29  ,,.), 
Lapurdiko llteratur tradlzloa hartu zuen olnarri -Lelzarraga, Axular, 
Etxeberrl, haraneder...-, betlere hlzkuntza landuenetako malleguak 
onartuz -grekotlk, batez ere-, eta ahozko tradlzloa baztertuz. Jean 
Marlt><elhar euskaltzalnburuak, Krutwigen herlotza zela eta, Eushaldu- 
non Egunkarla-r\ esan bezala: "Federiko Krutwlgek bazuen bere bal- 
tan s lneste bat, eta zen idatz-hlzkuntza bat behar zela sortu. Federl
kok ikusten zuen horl izan zltekeela lapurtera klasikoa. Ez dugu blde 
hori hartu baina Krutwigen idela izan zen hori, erran behar balta 
ikusten zuela beharrezkoa zela hlzkuntza idatzl bat" . Dena den, 
Federlkok berak aitortzen zuen ez zela lehena izan literatur hiz
kuntzaren batasuna proposatzen; aitzltlk, Akademla fundatu zute- 
nean, Urkyok eta Broussalnek honl buruzko idazkl bat idatzl om en 
zuten, tradlzloa lapurterak zuela esanez, gainera.

Bestalde, euskaltzain berrlek beren sarrera hitzaldiak eglten zi- 
tuztelarik, Federlkorl zenbaltetan erantzutea egokitu zitzaion: 
1949ko  ekainaren 25ean Seminarlo Rojasi erantzun zlon; René La-

(2) Askoren artean, "Federiko Krutvyig hll da", EusHaldunon Egunha- 
ría, 1998ko azaroak 17, 10-12 orr.



foni 1950eho uztailaren 15ean. AzKenik, 1952ko  apinieko biikuran, 
Bizkaiko Foru Aidundtan, Luis Viliasanteri erantzun zlon, baina egun 
horretan erabat aidatuko da Federiko Krutwigen bizitza.

Qarai hartan, Krutwigek kontatzen zuenez, Elizan dena gaztele- 
raz eglten zen. Frantziskotarren artean zeuden salbuespen bakarrak, 
eta honetako bat zen Luis Villasante.

hórrela bada, Vlllasantek bere sarrera hitzaldia em an ondoren 
("Literatur-euskara Laphurtarr klassikoaren gain"), Fedenkok berau 
goraipatuz hasl zuen berari zegoklon erantzuna. Baina hasleran hitz 
gozoak erabill bazituen, berehala ekln zlon erasoarl, Ellzak euskara- 
rekin zuen Jarrera gogor kritikatuz. Aide batetik, euskararekiko Jarrera 
hau eta beste hlzkuntza m inorlzatu batzuen aurrean zuen Jarrera 
alderatu zituen, eta bestetik, Euskal hernko Eliza-hlerarkiak Ellza-nna- 
namenduen aurka jokatzen zuela salatu zuen.

Jakln aldizkanak egindako elkarrlzketan argitu zuenez: "Liburu 
batzuk banltuen alemanez eta banekien Eliza, Poionian-eta, betl presta- 
tu  zela hlzkuntza nazionalaren aide, horn buruz hemengo apezek baino 
gehiago nekien. Orduan, azaldu nuen alta saindu hark zera erran 
zuela, beste hark beste hura... Eta hem engo Ellzak hizkuntzarekin 
zuen Jarrera kntikatu nuen, Eliza kntlkatu nuen, ez Estatua"^.

hitzaldl honren ondorioz erbestera jo  behar izan zuen Fedenko 
Krutwlgek. Aginpide frankistak ez zuen gustora hartu hitzaldiaren m e
zua, Txillardeglk, ordea, hitzaldia aitzakia baino ez zela izan adierazi izan 
du, Fedenkoren henotza zela eta, Euskaldunon Egunkana-ra bldalltako 
intzi artikulu batean: "Federiko alor guztletan mugltzen zen. hori dela 
eta, hitzaldl bat aitzakia, polizia blla hasi zitzaion 1952an. Eta, ozta-ozta 
egin zuen ihes, Iparraldera eta Pansa insteko"'^.

Arrazoiak arrazol, aide egin behar izan zuen Federlkok. hasiera 
batean Donibane Lohizunera Joan zen. Bertan, errefuxiatu arteko 
giroan, Jagi-Jagikoak ezagutu zituen. hauen artean Lezo Urreiztieta- 
rekin topo egin zuen eta adiskide m inak bilakatu ziren. Dena den.

(3) Murua Uria, I., "Fedenko Krutwlgl eikarrlzheta", Jakln 101, 1997 
uztalla-abuztua, 84 or.

(4) Txiliardegl, "Fedenko eta gu” , Euskaldunon Egunkarla, 1998ko 
azaroak 22, 3or.



OSO denbora laburra egln zuen Donibane Lohizunen, bizpahiru hllabe- 
te. Berehala Parlsa Joan zen, eta hlru urte  eman zituen bertan. 
Jagl-Jaglhojendearekin harremanetan Jarraltu zuen. Harreman hauen 
ondorioz, alt><amendu arm atu baten plana eglten hasi zen Federiko. 
Lezo Urrelztieta Parlsen izaten zen sarri, eta ados om en zegoen. 
Qauzak prestatzen aritu zlren, baina azkenean planak ez zuen aurrera 
egln,

Eusko Jaurlarltzako Jendea ere ezagutu zuen Parlsen, Irujorekin 
Izan zuen harremanaren bitartez. Baina ordurako, Federiko ohartua 
zen Eusko Jaurlarltzak ez zuela ezer eglten.

Pahsen egln zituen hlru urte horietan, aldi berean, ekialdeko 
hizkuntzak ikasi zituen Unibertsltatean. Filosofia Indiarrareklko eta 
bereziki budism oareklko interesa lehendik zetorkion, Parlsa Joan ze- 
nerako Indlaren Filosofìa ongi ezagutzen zuen, eta bertan pertslera, 
h industanera eta tam ilera hizkuntzak ikasten hasi zen.

Paristik Alemaniara Joan zen 1955. urtean. Bonnen lehenengo 
eta Kolonlan gero, sel bat urte egln zituen. 1956ko Parlsko Euskal 
Blltzarrean gerrlla borroka defendituz txostena Irakurri om en zuen. 
Blltzarrean EAJren eta Eusko Jaurladtzaren poiltlka kritlkatu zuen 
bakarretariko Izan zela dio, bada, Txlllardegik 1996ko tlltza  hitz. 
Txlliardeglrekln solasean  eikarrlzketa liburuan: "Ordurako nahlkoa 
elaboratuak zituen nonbait Krutwlgek gero Vasconla-n agertuko zi
tuen teorlak. Edozein modutara ere, erabat eroturik zegoela pentsa
tu om en  zuten"^. Federlkok, ordea, ukatu eglten zuen Blltzar hartan 
egon zenlk. JaHIn aldizkariarl adierazi zlonez, bera Jadanik Alemanlan, 
Kolonlan bizi zen eta ezkondua zen. Batzuk Parlsen egon zela esan 
arren, gero ETA sortuko zuten gazteek han aurkitu zutela eta bera 
orduan ETAren bultzatzalle Izan zelakoa ukatu zuen. "Man irakurri 
zlren testu  batzuk ere erakutsi Izan dizkldate, nireak zirela erranez. 
Eta gogoratzen d u t Idatzi nituela. Baina leku ezberdlnetan berdenbo- 
ran pjertsona bakarra ezln da Izan"®.

1960an Federiko Euskal Merrlra itzull zen, Mlarntzera, hain zuzen

(5) Agirre, J,, tlltza hitz. TxlllardeglreMn solasean. Eikar, Donostla, 
1996, 84or,

(6) Murua Uria, I,, "Federiko Krutwlgi eikarrlzketa", Jahin 101, 1997 
uztalla-abuztua, 86or.



ere. Qal pollttkoetan buru-belarrl sartu zen orduan. Oso adiskide 
zituen Marc Legasse eta Paco Mlangolarrarekin elkartu zen. Jarrera 
kritlko batek batzen zituen hiruak: beralen gusturako ellzkolegia zen 
giroa, balta ETAren lehenengo kideen artean ere, hala noia Txlllarde- 
gi edo Julen Madariaga. KLM izena iplnl zioten hirukoteari: Krutwlg, 
Legasse eta Mlangoiarra. Eztabaldatzeko bllerak eglten zituzten. Or
duan sortu zitzaion Federlkorl euskal nazlonallsmoaren egoeraren 
Inguruko kezka. Eta norbalten bultzadatxoa baino ez zuen behar izan 
Wasconia, bere salo-ltbururik ezagunena prestatzen hasteko: Mlango- 
larrarena. Berak eskatu om en zion: "Mennen egiten den nazionalis- 
moa hilda dago, europar erako nazlonalismoa sortu beharra dago 
hennen, nazionalismo progresista, eta zeu zara horl idatz dezakeen 
bakarra"^. Federlkok bazekien nolakoak ziren Europako nazionalis- 
moak, Euskal herriaren egoera ekonom ikoa nolakoa zen aztertu 
zuen, noia zen egoera nazionaia, teoria noia aplikatu hor... Eta modu 
honetan, nazionalismo ezkertlar m oderno bat zer zen idatzi zuen: 
l/ascon/a. Miangolarrak ordaindu zuen liburua eta Federlkok argitara
tu  1963an, Fernando Sarrailh de lhartza ezizenarekln. Liburu hark 
eragin handia izan zuen belaunaldl gazte antifranf< starengan, EAJren 
burubideak zalantzanjartzen zituztenen artean. Krutwlg berak altortu 
zuen K/asconia gutx l zabaidu zela hasiera batean. Balna, Espalnlan 
Tragaren m inlsterloak argltaratzen zuen El Español aldlzkarlarl esker, 
Euskal herrian llbururlk erakargarrlenetako bilakatu zen. Izan ere, El 
Español aldizkarian \/asconía llburuan buruzko artikulu luzea agertu 
zen, berau ETAren Biblia zela esanez. 'Vasconia  ez zen ETAren 
Biblia"; hala zloen Krutwlgek. Txillardeglk berak haren kontra idatzi 
zuen. Balna Fragak propaganda egin zlon eta Jendea Wasconia ira
kurtzen hasl zen. Jendeak pentsatzen zuen eglatan ETA Wasconla- 
ren produktu zela. Federlkok zloenaren arabera, "ez zen hórrela 
hasleran. Balna, bertzalde, egla gertatu zen: horl hórrela zela 
pentsatzen sartu zlren asko ETAn eta orduan barrutlk vasconlatu 
zuten"®.

(7) Murua Urla, I., "Federiko Krutwlgl elkarrlzketa", JaHln 101, 1997 
uztalla-abuztua, 88-89orr,

(8) Murua Uria, I., "Federiko Krutwlgl elkarrlzketa", Jakln 101, 1997 
uztalla-abuztua, 91or.



KezKatuta azaltzen zuen bere burua garai hartako euskal nazio- 
nallsmoaren egoera zela eta. Jelkideen nazlonallsmoa kritlkatu zuen, 
besteak beste ikuspuntu hlstorlko eta estatallsta leporatuz. Izan ere, 
Federlkoren Irltziz, historia ablapuntu hartuz, historian gure herrlak 
Izandako hedapenaren arabera estatua sortzeak ez zuen zentzurik. 
Aitzltlk, etniari begiratu behar zitzalon, etnia horrek, hern horrek 
osatu behar zuen nazloa, Euskal nazionallsmoak, beraz, euskal he- 
rriaren pertsonalitatean, Izaerarl begiratu behar zlon, nnodu horretan 
nazloa osatzeko eta eralkltzeko. flon  islatzen zen herri baten izaera, 
Federlkoren Irltziz ? Faktore ezberdlnak izendatu zituen 'Jasconia-n, 
baina lehena, zalantzank gabe, hlzkuntza. Ondoren, kultura eta m en- 
talltatea, enyioa zenbait kasutan, arraza eta faktore ekonom lko, so
zial eta materlalak egongo zlren, baina lehenlk hlzkuntza. Euskararl 
begiratu behar zlon, beraz, euskal nazionallsmoak; euskara zaindu 
behar zuen.

Aide horretatlk, ordurarte Ikutezlna Izan zen 5ablno Arana Qoinrl 
krltlka partzlala egln zlon. 5ablno Aranarentzat nazioa osatzeko fakto- 
renk beharrezko eta garrantzltsuena arraza zen. Fedenko ez zegoen 
ados puntu horrekin eta kritlka egln zlon. Kntlka ez zen hor 
bukatzen, ordea. Jarralan Jelkideen kontra zlharduen, Sabino Arana 
Qolrlren bldetlk Jotzea leporatuz, Mauei, euskal arrazako Izatearl, 
euskal odola eramatearl nahlkoa Irltzl, eta euskara erabat baztertua 
Izatea leporatzen zien. honekln oker handia eglten ari zirela eta, 
gogor kntlkatu zituen l/ascon/a-n,

Bestalde, euskal arazoa Ellzak zuen indarraren m enpe zegoela 
salatu zuen, hernarl bere blzigarria galarazten baltzlon: "Eredurlk 
okerrena predlkatzen zuen Ellzarekiko obedientzia erdelnagarnak er- 
besteko santujaleen opioarekin batera hain zuzen, euskal herrla gal- 
zorlan utzl dute"®. Beretzat Jelkldeak "apalz-andana" baino ez zlren, 
Jaungolkoa lem atzat hartu eta herrlaren garapena Jalnkozko Probl- 
dentzlaren esku utzia zuen apalz-andana,

Azkenik, inperlaiismoaren aurka ere egin zuen. Frantzia eta Es- 
palnla gogor kritlkatu zituen Euskal Merrla zapaltzeagatlk. Baina, t>aita 
EEBBen paper inperlallsta ere. Izan ere, polltlkan ez oso adltua eta 
nazioarteko polltlkan gertatutako hanka sartzenk handlenen eglle

(9) Krutwlg Sagredo, F., Vasconla. Morbalt, Buenos Aires, 1963,



zen herri honek, diktadore eta nazio zapalketan ziharduten erregi- 
m en guztiak babesten zituen.

EAJren nazionalismo kontserbadoreak, ordea, ez zion Inongo 
irtenblderik em aten egoerari. Monen aurrean, Federikok nazionalis
m o aurrerakol ba t proposatzen zuen, betlere Europako nazionalls- 
moel Jarralklz. honela laburtu zuen berak ikusten zuena eta propo
satzen zuena:

"Qerra aurreko belaunaldia: euskaltzalea neurri batean, kontser* 
batzailea, klerlkala, nazionalista baino sabindarra, estatutista asko 
beraien artean, Espainlarekin akordio bat lortzearen aldekoak, Itune- 
rako eta aldaketa polltlkorako Joera. Ilerrlaldearen Interes ekonom i- 
koaren defendatzalle ( nahiz egiatan Euskadiko klase batenak Izan).

Qerra ondoko belaunaldia: euskaltzalea, aurrerakoia, akonfesio- 
nala, antlklerikla ez denean, nazionalista, balna ez sabindarra, sepa
ratista, Espainia eta Frantzlarekiko bereizketaren aldekoak, ezlnbes- 
teko izanez gero  indarra erabillz, batere po litikoak"^°

horretarako, esan dugun bezala, lehenik euskara indartu beha
rra zegoen. Euskarak, nazloa osatzeko faktore garrantzitsuen bezala, 
goratzea behar zuela zioen. Aide horretatik, bateratzearen eta mod- 
ernlzatzearen prem ia azattzen zuen; hau da, euskara literario baten 
beharra. horretarako, Euskaitzaindian lanean zlharduela Jorratu zuen 
bideari Jarralklz, lapurtera klasikoari zerltzon egokien; Leizarraga, Anu
lar eta bere eskola Ikusten zituen eredu. Izan ere, batetik, herri 
mailan batasuna ekarrlko luke, eta bestetik, gure kultura zirkuluaren 
Ikutu greko-latindarrari esker, herria gol m allara jasoko luke.

Baina, euskara goratzearekin batera, hl2kuntza eta kultura go- 
ratzearekin batera, euskal herriak politiko eta ekonom lkoki Inde- 
pendizatu behar zuela zioen. Batak bestea eskatzen zuen. Frantzia 
eta Espainiaren zapalkuntzarekin e ten beharra zen. A ide honetatik, 
Federlkok Euskal Merria "Europako EEBBen" baitan zekusan, etnien 
arabera eglturatua egongo zen Europa konfederatu t>aten baitan. 
Euskal herria, beraz, estatu federatu bezala proposatzen zuen. Mola 
lortu, baina, hau ? Honela em an zion hasiera BELLICA, Vasconia

(10) Krutwlg Sagredo, F., Vasconia, Morbait, Buenos Aires, 1963, 
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liburuaren seigarren atalari: "Politika arloan bide guztiak agortuak 
direnean, etsaiak elkarrizketarik nahl ez duenean, askatasunerako 
gerra da Irtenbide bakarra "^^ Tedenkok, Euskal Herriaren kasuan, 
politika arloan blde guztlak agortunk ikusten zituen. Monela bada, 
Justifikatua zen borroka arnnatua. Atal honetan gerrlla bat noia egltu- 
ratu azaldu zuen eta eragin handikoa izan zen ETArengan.

Krltlka eta proposamen hauek guztlak eglteko analisi marxista 
(Marx eta Lenlnen aipuak txertatu zituen [/ascon/a-n) eta anarkiste- 
tan (Proudhon alpamen gustokoenetakoa zuen) oinarrltu zen.

Ez zuen luze iraun Mlarrltzen. Madrllgo Qobernuak, [/ascon/a zela 
eta, madarikazio guztiez madarikatunk, batez ere gerrila-estrategla 
bat proposatzen zuelako, Parlskoari Federiko Krutwlg Frantziatik bota 
zezan eskatu zion. Baita lortu ere. hórrela iritsi zen 1964an Belgikara.

Belgikan zegoela, 1965ean, argitaratu zuen bere bigarren libu
rua, La cuestión vasca, [/asconia-k izandako arrakasta ikusita, parti- 
du marxista-leninista espainolaren eskaria izaan zen, eta partidu ho
nek berak egin zuen lehen argitalpena. Vascon/a-ren ideia berak 
garatu zituen La cuestión  vascs-n, nazionalismo iraultzaile baten 
ildotik noiabalt. Arazo batzuetan teoria nnarxlstak eta m aolstak nazlo- 
nalismora ekartzea zuen helbunj. 5ozialismoa eskatzen zuten espai- 
nolei ulertarazi nahi zien, beraiek benetan esaten zutena baldin bazi- 
ren, euskal nazionalismoaren ikusmoldea defenditu behar zutela, 
batez ere, nazionalismo hori aurrerakoia izanik,

Belgikan zegoela, ETAko kideekin harremanak izan zituen. Bere 
atzetik Iparraidetlk kanporatuak izan ziren Eneko Irigarai eta Txillarde- 
gi bere etxean sartu ziren. Azkeneko hau 1949az geroztik adiskide 
bazuen ere, garai honetan politlkoki elkar ezagutzeko parada izan 
zuten. 5ozial-inperialismoaren kontra egitekotan, Branha aldizkaria 
sortu zuten. Baina harremanak ez zuen luzaroan iraun. Federiko 
ETAn sartzean, Txlllardegi irten egin zen. Eta Federlkok bere aldetik, 
Branka-n parte hartzeari utzl zion.

Nolz sartu zen Federiko ETAn ? ETAren estrukturak betl desegi- 
ten zituztela eta, Julen Madariaga hurbiidu zitzaion, ezin apurtuzkoak

(11) IVutwig Sagredo, F., l/asconia, florbalt, Buenos Aires, 1963, 
527or,



Ziren estrukturak egiteko eskatuz. Federlkok m ug im endu Iraultzailea 
noia antoiatu azaidu zien, Txosten pare bat prestatu zuen ETAk 
1966-67 artean Lapurdiko Qetarian egln behar zuen V. Biltzarrerako, 
Protagonismo handia izan zuen Biitzar honetan, bere bi txostenak 
-poiltlkari eta estrukture i buruzkoak- onartuak izan baitziren. Mortaz, 
V. Biitzar honetan Federiko ETAn sartu zen, eta ordurarte berarekin 
Branka-n ibilitako Txliiardegi, Agirre, Benito del Vaile edo imazek era- 
kundea utzi zuten, ETA marxismoaren gehlegizko eraginpean ikusten 
baitzuten, Federiko, aidiz, Jakin gabe sartu om en zen ETAn; "Nl ETAn 
sartu nintzen Jakln gabe, ETAn sartzeko ez dakit e rtlto  bat egiten den 
edo ez. Nik ez d u t egin behintzat. Eta ez d u t dim isioa em an irteteko. 
Ez dakit ETAn sartu nintzen edo ez. Vasconia idatzi nuen eta deitu 
zidaten. hi ez naiz ofizialki ETAn sartu, eta utzi ere ez"^^.

1967an ita ila ra jo  zuen. Urruntze honek Federiko ETArengandik 
piskanaka bereiztera eraman zuen, harik eta 1975ean erabat hautsi 
zuen arte, Urruntze geografikoa, eta aidi berean, ideologikoa. Erro
m an egon zeiarik, 1967-72 , Berpizkundearen esanahiaz Jabetzen 
hasi om en zen. Museo guztiak bisltatu eta orduan ikusl zuen bere 
ordurarteko indianismoak ez zuela oinarrlrik, Izan ere, ordurarte 
pentsatzen om en  zuen Indianismoa sustrai handikoa zela, baina 
Erroman erabaki zuen bera ez zela indiarra, grekoa baizik.

Erromatik Aljerrera Joan zen, han urte  bete em ateko (1972). 
Qero berriz Itallara itzull zen, Aostara beste urtebeterako. Aostatik 
Lovalnara m ugltu  zen (1973-1978). hem en zegoela argltaratu zuen 
La Wasconie e t l'Europe nouvelle, 1976an, aurrena frantsesez eta 
gazteleraz gero; K/asconia y  la tiueva  Europa. Wasconia idatzi zuene- 
t lk  gauzak aldatuak ziren eta hon da, hain zuzen ere, azaltzen zuena. 
Llburu honetan hlzkuntza etnlkoen ikuspuntuarl, kulturarl garrantzi 
gehiago em an zlon. Europako ku ltur batasuna da idela nagusia,

Kontuan hartu behar dugu Federlkok ordurako ETArekln hautsi 
zuela. l/ascon/a-rekln euskal nazlonallsmoa beste era batera ikus- 
teko  modua etorri zen, balta ETA erakundearen baltan ere, Baina 
gauzak berriz desblderatzen ari zlren; Federlkok Vasconia-n argi utzl 
nahl Izan zuen nazio bat osatzerakoan hlzkuntza eta kulturan eman

(12) Murua Urla, I., "Federiko Krutwlgi eikarrlzketa", Jahin 101, 1997 
uztaila-abuztua, 95or.



behar zafóla garrantzia; alderdi politiko eta mllitarra bigarren mailan 
daudela, betlere hizkuntzaren eta kulturaren zerbitzuan. Ez zirudien 
ongi u lertu zutenik; marxismoa eredu hartu zutenetik, alderdi politi
ko eta m ilitarrak hizkuntza eta kultura gailendu zuen.

Trancoren heriotzaren ondoren, 1978an Euskal Merrira itzuli zen. 
Euskaitzaindian abuztuaren 25eko bilkuran egin zuen lehen agerpena 
1952az geroztlk, Luis Vlllasante euskaitzainburuak ongi-etorrla egin zlo- 
la. 1952an Krutwlgek egin zion barrera Villasanterl eta 25  urte ge
roago Vlllasante bera izan zen Krutwigi ongl-etorrla egin ziona.

Urte hartan bertan argitaratu zuen Cjaraldea: sobre e l origeri de 
los vascos. 5aio-llburu honetan euskal Jatorriari buruz hitz eglten du, 
izenburuak argl azaitzen duen bezala. Jadanik aurreko llburuan, \/as- 
conia y  la hueva Europa-n aipatua zuen bere teoria: Indoeuroparrak 
Europara eta berebereak Afrikako iparraldera iritsi aurretik, m ende- 
baldeko Europa eta Ipar Afrika guztlan, ahaidetasun hertslan, zenbait 
herri bizi om en zen, eta euskal herrla horletako bat da. Garaldea: 
sobre e l origen de los vascos llburuan talde lingulstiko honen aztar
nak ikertu zituen, eta "garaldetar" izenaz bildu hizkuntza hauek, 
zeinetan euskararekin batera, Eskoziako gardunara, Kanarletako 
guant><era eta Aostako Maraneko toponim oak kokatu baitzituen.

1979an, hurrengo urtean, \Jascor)ia-ren berrargitalpen osatua 
atera zuen: La llueva  Vasconia. 1963an argitaratutako Vasconla 
garai han egokitutako liburu politikoa Izan bazen, La hueva Vasconla 
po lltiko-ku ltura itzatjo  zuen. Krutwlgek zenbait kontzeptu argitu beha
rra zekusan, Morrela, Vasconla llburua lehen argitalpenean agertzen 
zen bezala eman zuen, dokum entu guztlekin, "dokum entu hlstorl- 
ko" bat bailitzan, Eta honekln te te ra , mota ezberdineko azalpenak, 
betiere arazo sozio-polltiko eta kulturalen ingurukoak. Federlkok be
rak zera esan zuen Itburu honl buruz: "Llburu honen helburua argia 
da... Euskal herriari zera esatean datza: "Aske izateko eskubidea 
duzu. Aske izatea behar duzu, balna aske zerbaltetarako izan behar 
duzu... Eta zerbait hori, hain zuzen ere, zuk europar kultura aberas- 
tea eta europar kulturan zu zeu aberastea da, herrl batentzat ezin 
baita izan kultur berplzkundearen bizileku Izatea bamo etorkizun io- 
riatsuagorlk"^^.

(13) Krutwlg 5agredo, F,, La llueva Vasconla, Ediciones Vascas, Do
nostia, 1979, iílor.



hórrela, llburu honetan lan polltlkoarl utzi eta aurrerantzean bere 
ahategin osoa llteratur kreazloari zuzenduko zlola azaldu zuen. Izan 
ere, ordurako Federlkok argl zuen m undu euskalduna Europari begi
ra, isolatzetik atera beharra zegoela: m undu euskaldunak, bere bu
rua babestu arren, europar kulturaren beharra du bere galnblzltza 
berm atzeko eta europar kulturarl ireki behar zalo, hartan edan dezan 
eta haren e lem entu  sustagllea izan dadin. Balna pro iektu anbizloso 
hau burutzeko beharrezko tresnak falta zitzaizkion. honelako 
prolektua burutzeko literatura ezinbestekotzat Jotzen zuen. honek 
bultzaturlk em an zion hasiera, 1979an, Belatzen Baratza izenez eza
gutzera em an zuen rom an-blldum ari. Roman-bilduma bal, eta ez 
nobela-bllduma. Argi utzl nahl izan zuen hau: "Rom an-a fondo flloso- 
fikoa duen istorloa da"^^. Jakln aldizkarlak egindako elkarrlzketan 
a ltortu zuenez, rom an hauek lehenlk gazteleraz idatzl zituen, eta 
ondoren euskarara itzull. Bere em azte belglkarra Lovalnako Unl- 
bertsitatean irakasle, roman-aren historian espezialista, berak uler
tzeko aurrena gazteleraz idatzl behar izan zuen Belatzen  Saratza. 
Balna gazteleraz egin ondoren, euskarara itzultzen hasl zenean ohar- 
tu  om en zen euskarak ez dltuela hlzkuntza mallak; honela dio JahIn 
aldizkanan: "Bl pertsona elkarrlzketan an direla, berdin bata piramide 
sozlalean golan egon edo behean egon. hlzkuntza klaslkoetan, hl
zkuntza kultoetan, lengoala mallak daude: era ezberdinean m intzo 
dira bataren edo bestearen klase sozlalaren arabera. Orduan erran 
nuen: euskaraz sortu egingo d ltu t lengoala m allak"^^. 5alatu t>ede- 
ren, salatu zen 197 9  eta 1983 bitartean argltaratutako roman-etan: 
Belatzen Baratza. Mikeldltarrak. EusHal errankarl hamalka irazkletan 
e ta  bederatzl llbetan, Ediciones Vascas, Donostla, 1979 ; Ekhaitza, 
Luis haranburu, Donostla, 1980; Iglbarzlaren Iphulnak, Luis haranbu
ru, Donostla, 1980 ; Jaklntza Baltha, Luis haranburu, DonostJa, 
1982 ; Otsoaren bidea, Luis haranburu, Donostla, 1982; Erröten 
Burglko Mysterloa, Luis haranburu, Donostla, 1982; Mystagintza Za
harra, Luis haranburu, Donostla, 1983; Ortzlren Zaldlak, Luis haran-

(14) Murua Uha, I., "Federiko Krutwlgl elkarnzketa", Jakin 101, 1997 
uztalla-abuztua, lOOor.
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buru, Donostia, 1985; QarazlHo Oihanaren Thauma, Luis haranburu, 
Donostla, 1985; 5ua ez da hllten. Luis haranburu, Donostla, 1983.

Qeroago, onartu ere onartu zuen porrot egin zuela, oralndlk 
exlstitzen ez zen eta ez den euskal gizarte batentzat arltu baltzen 
idazten. Duela la bl urte Jahin aidizkarian zioenez: "Baliteke inolz 
existltzea, baina gaur ez da existitzen. Euskara beheko klaseen hlz
kuntza da"^®.

1984 . urtean argltaratu zuen bere azken liburua: Computer 
5hoch. Vasconia. Año 2001  salo-ilburua. mende hondarrean 
Euskal herrlak daukan erronka inform atlkoari buruz idatzi zuen liburu 
honetan. Izan ere, Krutwigen irltziz, aro berri batean sartu gara: 
zibernetikaren aroan. Eta zibernetlkaren aro honetan, gauzak aldatu 
egin dira, Orain arte, aberastasunen sorreraren oinarrian teknika eta 
energlaren kontsum oa egon dira. Beti. Baina orain, zibernetlkaren 
aroan, duela 10-15 urtetik, aberastasun handiena informazlo to rn a 
ren o inarritik dator. Eta informazioa burm uinean sortzen da. horrega- 
tik, robotikaren m orroi ez bilakatzeko, pentsatzen duen Jendea, as- 
matzen daklen Jendea prestatu behar deia zloen.

Knjtw igek gizarte hierarkizatu batean slnisten zuen. Berak zioe
nez, "gizarte bakoitzak bere maiiaketa dauka". Qoian Jenloak, adi- 
men inte ilgenteko pertsonak genituzke; hau da, lehendik ezarritako 
bi teonatik ablatuta, bern bat asmatzeko gal direnak: gizarteko ehun 
mila iagunetlk bakarra. Qutxiengoa, beraz, baina gizateriaren garape
na beralen esku dago. Beraiek asmatzen, pentsatzen dituzte aurre- 
rapldea ekarnko duten gauza bernak, eta beraiek irakasten dizklete 
gainontzeko guztiei. hortaz, erdlko nnaiian izango genuke gehiengoa: 
Jentoek asm atutakoa erabiltzen ikasi eta abian Jartzen dutenak. Qai- 
nontzekoak, gizartean egokitu ez eta baztertuak Izan behar dira, 
gizateriaren garapenerako oztopo baizik ez baltlra. Aide honetatik, 
gogor kritlkatzen du Kristautasuna batetik, eta marxismoa bestetik, 
Kristautasunaren kontra, Jadanik 1952an, Luis Villasantek 
Euskaltzalndian sartzen zela eta, egin sarrera hitzaldiarl emandako 
erantzunean egin zuen, Baina oratngoan salaketaren oinarha bestela- 
koa zen: gizartean egokitu ez eta desagertzera Jo beharko luketen

(16) Murua Urla, I., "Federiko Krutwigi eikarrlzketa", Jahin 101, 1997 
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honel, gizaterlaren garapeneraKo oztopo dlren horiei babesa ematea 
leporatzen zion. Krutwlgek gizaterlaren eboluzloan Indartsuenaren 
legeak funtzionatzen duela zioen, Kristautasunaren m iserlkordlak kal- 
tea balzlk ez duela ekarrl. Aide horretatik marxlsmoa Kristautasuna
ren sasikum e Jotzen zuen. Marxlsmoari, Kristautasunaren bidetik, 
berdlntasuna azplmarratzea leporatzen zion. Krutwlgek zloenez, "de
nak ez gara berdinak. Denak berdinak baglna, ez legoke aurreraplde- 
rlk ". Idela hauekjarra ituz, gizateria hondam endirako bidean zekusan.

Morlxe Izan zen, Krutwigen Iritziz, Euskal Herrian gertatutakoaren 
eraglle. [/asconia idatzl zuen garaian, Jeltzaleak "apaiz andana" izen- 
datu zituen; beraien kristautasunari egozten zion garai hartako nazlo- 
nallsmoaren egoera kaskarra. Oralngoan, ordea, ETA eta HB zituen 
Ikusmlran, kritlka gogorra eglnaz: marxismoa erroetaraino sartua zu
ten . Federlkok Wasconia-n argl esan zuen nazio baten oinarria kultura 
zela. ETAk, hasiera t>atean, horn eutsi zion. Hasiera hartan, adln eta 
Jatorri ezberdineko Jendea baturik zegoen, nazio dlnam ika positlboa 
sortuz. Balna gero, polltlka eta kultura fronteak malla intelektual txikl 
baino txiklagokoen esku geratu om en ziren eta hauek dena hankaz 
gora ezarri zuten, kultura alderdi politiko eta m illtarraren m enpe 
ipiniz. Honela dio Federlkok: "Zenbat eta gehiago usurpatu ideologia 
m arxistak Vasconia-ko ideologia, gehiago ahultzen da euskararen 
auzlaren Indarra"^^.

Federlkok Vascon/a-n marxismoa behin baino gehiagotan hartu 
zuen eredu. Baita anarkismoa ere. Baina Jahin aldizkariarl adierazi 
zionez: "Hi eglazko marxista ez naiz izan. Hazionalista euskalduna 
nintzen. Prest nengoen euskal kausarentzat onak ziren ideologia 
guztiak onartzeko, balta faxismoa ere. VI. Asanbieakoak alderantziz, 
soll-so illk m arxistak ziren, eta hauek enplegatzen zuten euskal nazlo- 
nalism oa beren helburu marxlstarentzat, Quk, aldiz, gauza guztiak 
enplegatzen genltuen euskal nazionalismoaren finean. Tresna bat 
zen marxismoa"^®.

Kritlka honen ondoren, eta aro berri honek informazioarl, bur

i l? )  Krutwlg Sagrado, F., Computer 5hoch. l/ascon/a, AñoZOOl. Llza- 
rra, 1984, 208or.

(18) Murua Urla, I., "Federiko Krutwigi elkarrizketa", Jahlr) 101, 1997 
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mulnari, adlmen intelektualarl gero eta garrantzi gehlago eman 
behar diola kontuan hartuz, Federlkok gure kuttura, euskal kultura 
goratu beharra ikusten zuen. Ez da kontu berrla bere proposamena: 
gure kultura zalndu behar dugula zfoen, balna berezlkl, Qrezia klasl- 
koko kultura berreskuratzea proposatzen zuen. Zergatlk Qreziakoa ? 
Federlkok llburu honetan azplmarratzen zuenez, mundu osoan hlru 
kultura handl ezberdin berelz daitezke; grekoa (Europan), sanskritoa 
(Indian, Indotxinan...) eta txinarra (Txl^ian). Aide horretatlk, gu, 
euskaldunok m endebaldeko Europaren parte garenez geroztik, kul
tura greko horrl gagozklola zloen. Beraz, be rta tlk jaso  behar dugula 
gol mallara igoko galtuen aberastasuna.

Horretarako, Federlkok euskal gizartea zlklo kultural greko-euro- 
par handl horren barruan eglturatzea proposatzen zuen. Honela, 
Euskal Herrlari malla kultural sortzallea ekarrlko dion Iraultza aurrera 
eramanez, gure hlzkuntza eta tradlzio kultural grekoa elkarrl lotzen 
asmatuz, aide batetik etnlkoki euskaldunak, baina bestetik kulturalkl 
grekoak garela, eta batak besteak bezainbesteko garrantzia duela 
barneratuz, mundu europarrean Euskal herriarentzat poslzto aurrera- 
tu  bat antolatu ahal izango dugu.

Aide honetatik, Espalnia Europatik kanpo uzten zuen. Bere esa
netan, Europak ekialdean Bigarren Munduarekin egiten du muga eta 
hegoaldean kultura islam lkodun herrialdeekln. Iberlar Penlntsulak, 
Ebro Ibaletik hegoaldera (hau da, Espalnlar Estatua, Euskal Herria eta 
Katalunlarlk gabe, baina Portugal erantsiz) tarteko zonaldea osatzen 
du, Hirugarren Munduko herrlaldeekiko oso hurbila, berezlki pentsa- 
kerarl dagoklonean. Dena den, hurbiltasun horl haln om en da han
dia, ezen batzutan espalniarrak hirugarren MundukotzatJotzen baltzi
tuen. Horl dela eta, europartasuna kontserbatzeko, ez soll-solllk 
euskaldunentzat, europar guztlentzat balzik, Espainia Europatik at 
uztea beharrezko ikusten zuen. Espainia Europan sartzea oso 
arriskutsua iitzateke Federikoren ustez, bere mentalltatea kutsatuko 
bailuke.

Qaral honetan, beraz, euskal kultura eta hlzkuntza aberasteko 
grina areagotu zitzaion. Euskara literarioaren beharra azplmarratzen 
Jarraitu zuen. Oinarri gisa, lapurtera klaslkoa proposatzen jarraitu 
zuen, erbestean egon bltartean Euskaltzaindiak beste bide bat hartu 
bazuen ere. Izan ere, bere usteak tinko zirauen: llteratur hlzkuntza 
bat, idatz-hlzkuntza bat behar genuela, eta lapurtera klasikoak behar



zuela izan oinarrl, hau balta dugun eredurik zaharrena eta landuena. 
Baina horrekin ez om en zen nahiko. Euskal kultura eta hizkuntza 
bera aberastu, maliaz goratu beharra zegoen. Roman-bllduma 
gazteleraz idatzi eta euskarara Itzultzen hasi zenean, hlzkuntza-malla- 
nk ez duela ohartu zen. Qabezia hau oso larrltzatJotzen zuen Federl
kok. Berak bl gauza argi zituen: bata, gizarte edo hern oro eglturatu- 
ta dagoeia, eta beraz, nnailakatuta; bestea, maiiaketa hau hlzkuntzan 
Islatzen dela, hizkuntza-mallen bitartez. Hórrela, Krutwigen arabera, 
hlzkuntza bakoitzak malla ezberdlnak dttu. Euskaraz, ordea, ez dago 
halakorlk. Izan ere, hlzkuntza-mallak llteratur tradlzloaren bldez taxu- 
tzen dira, hala zloen Argla aidizkariak hll baino gutxl lehenago egin
dako elkarrizketan: "hem en m undu guztla oso dem okratlkoa da, 
baina horrek ez du ezertarako balio, herrlak ez dira demokratak. 
hizkuntzak fìnkatzen du glzonaren lekua gizartean: bakoitza bere 
hlzkeraren arabera leku batean dago kokatuta gizartean. Eta noskl, 
denek nahl du te  gorantz egln. Euskarak, aldlz, ez du balio euskaldun 
bakoltzaren egoera sozlala flnkatzeko. horren froga garbla basernta- 
rrarena da: erdaraz hitz eglten hasten da azkenean, glzarte-mallan 
gora egln ahal izateko"^®. Euskal herrlak Europan posizlo goratu bat 
lortu nahl bazuen, kultura grekoa kontuan hartu beharra zegoen, 
Euskarak, hortaz, lapurtera klaslkoa oinarrl, greko klaslkotik edan 
beharra zuen.

Qrekoaren garrantziaz ohartarazteko 1986an Jakintza Baitha el
kartea sortu zuen, beste zenbait lagunekln batera: Manu Erzllla, Al- 
fontso Irigoien, Josu Lavln, Juan Luis Cäolkoetxea, Michael Morris eta 
Fedenko Krutwig bera izan ziren sortzalleak. Euskal herrlan gol ku ltu
ra sartu nahl zuten, euskara grekoaren bitartez goratu.

Bere blzltzako azken urteetan, Federlkok ez zuen etsi. Bazuen 
prolektu bat buruan, Jadanik Com puter 5hoch. Vasconia. M o Z O O l 
salo-llburuan aurkeztua: "5ophopoH" bat eraikltzea. Zeri deitzen zlon 
Federlkok "Sophopoli"? Jaklntsuen hlrlari. Jaklntsuen hlrla eraikltzea 
zuen helburu, kultura klaslkoaren bitartez batxller hum anista ikas- 
teko  zentnja. Qreko klasikoaren irakaskuntzan olnarrltu tako batxller 
europeista litzateke, gero karrera generallsta bat sortzeko. Fedenkok

(19) Zuberogoltla, A,, "Federiko Knjtwig", Arg/a, 1998ko azaroak 1, 
28or.



azaitzen zuenez, "5ophopoli"-an ikasiko luketen bigarren ama hi
zkuntza greko klasikoa lltzateke, aurrena norberaren hizkuntza ba- 
bestuz. Helburua gizon Intellgenteen kasta bat sortzea lltzateke, elite 
paneuropeista sortzea.

liuslo eta esperantza apur ba tekln joan zitzalgun, bada, Federiko 
Krutwlg 1998ko  azaroaren 15ean, 77 urte zituela. Egun batzuk lehe
nago Argla aidizkarlak argitaratutako elkarrizketan etorkizun hurbiie- 
rako bere planak, Jaklntza Baitha elkartearen planak aipatzen zituen: 
"heldu den urtean Europari buruzko Jardunaldi batzuk antolatuko 
ditugu, Jendea apur bat itzar dadin"^®.

L^aburbilduz

Federiko Krutwigen bizitza, lanak eta bere ideologiaren garape- 
na kronologikoki ezagutu ondoren, bere pentsamoldearen sintesia 
eginez bukatu nahi nuke. Federlkok iturri askotatik edan zuen, asko 
irakurri zuen bere bizitzan zehar, eta guztl horretatik bere ideologia 
propioa sortu zuen.

Ablapuntu estatu /  nazio artean eglten zuen berelzketa hartuko 
dut. Krutwigen arabera, estatua egitura politiko hutsa den bltartean, 
nazloa bizl den entlta te kultural bat da. hazloa ez dute, inondlk inora, 
konklsta edo menperatze bidez ezarrltako m uga polltikoek zehazten, 
etnia batek balzlk. Aide honetatik, esaten zuen Espainian ez dakltela 
estatua eta nazloa berelzten; "Qauza bat da estatua eta beste bat 
nazloa. Espainia (konstituzlo espalnlarrak esan dezakeena gora- 
behera) ez da nazio t>at, estatu bat balzlk. Euskaidunok, ordea, nazio 
bat g a ra "^^  hazloa zenbait faktorek biltzen duten giza taldea da. 
Faktore hauek, faktore etnlko edo nazlonal deltuak, etnlaren kideak 
batzen ditu, balna aldi berean, auzokoengandik berelzten ditu. Fede- 
rikoren arabera, faktore etnikoak honakoak dira; lehena hizkuntza; 
ondoren, hizkuntzaren erablleraren ondorlo, pentsamoldea eta kultu-

(20) Zuberogoltia, A., "Federiko Krutwlg", Argia, 1998ko azaroak 1, 
28or.

(21) Zuberogoltia, A., "Federiko Krutwlg", Argla, 1998ko azaroak 1, 
29or.



ra. Baina, beste m ota bateko faktoreak ere badira, hala nota arraza, 
Interes esplritualak, edo ekonom ia eta Interes ekonom ikoak, azken 
hauekjada garrantzi gutxikoak.

Federtkoren ustetan, Europan estatuak desagertu egingo dira, 
balna nazloek blzlrlk Jarraltuko dute. Morten artean, noskl, Euskal 
Merriak. Euskal Merria, beraz, Europaren baltan Ikusten zuen, Euro- 
parzaletasun horl gazte-gaztetandik erakutsi zuen eta horl buruan 
zuela Joan zitzalgun m undu honetatlk. Zertan datza europarzatetasun 
horl? Zerk batzen gaitu europarrok? Kultura grekoa ikusten zuen 
Federlkok guztlon bateratzalle,

Mlru kultura handl bereizten zituen m undu osoan: grekoa (Euro- 
pan), sanskritoa (Indian, Indotxinan) eta txinarra (Txlnan). Mauen 
artean, txinarrari intulzlo falta egotziko dio, eta indiarrari arrazlonallza- 
zio falta, Kultura grekoak, ordea, ez du ezeren beharrik, bal Intulzloa 
bal arrazlonalizazloa orekan baltitu. Kultura grekoa izango da Krutwl- 
gentza t gorena, perfektuena.

Euskal Merrla, beraz, Europan sartuta dagoenez, etnlkoki euskat- 
duna bada ere, kulturalki grekoa da. A ide honetatlk, euskaldun orok 
bere hlzkuntza nazlonala menperatu behar du, Balna, balta grekoa, 
g reko klaslkoa ere. Aldlz, Espainla Europatik kanpo ikusten du, Ibe- 
rlar Penintsulari dagokionez, Ebro m ugatzat hartzen du. Ebro ibaiaren 
Iparraldean gelditzen denak (Euskal herriak eta Kataiuniak) Europa
ren baitan egoteko hainako malla du; hegoaldean gelditzen denak, 
ordea, ez. Iberiar Penintsulako erem u honi Europan sartzeko bidea 
em ateak kaltea ekarrlko llguke, ez sotllk euskaldunol, balta gal- 
nontzeko europar herrlel ere.

Euskaldunok garela eta ez garela, Federlkok argl du etnia beza
la, nazlo bezala batzen gaituen lehen baldintza euskara dela, Berak 
abizen euskaldunak ez izateak, bera odol euskaldunekoa ez Izateak 
ez du esan nahl euskalduna ez zenik. A ltzltik, berak euskaraz zekien 
unetlk, euskaldun jo tzen  zuen bere burua. Eta bere ondoan, euskal 
abizenak izanik ere, euskara erabat baztertua zutenei kritika gogorra 
eg in  zlen.

Mizkuntza nazloa osatzeko faktorerik garrantzttsuena izanik, 
euskara Indartu beharra Ikusten zuen Federlkok. Aide horretatik, 
euskara llterarloa ezinbestekotzat Jotzen zuen. Izan ere, honen bltar- 
tez, herriaren beraren maila goratzea lortuko Iitzateke, herriak euska-



ra hau bereganatuko bailuke batetik; bestetik, gure herria, gure 
etnia tribu huts Izatetik nazio izaterako bidean asko iagunduko luke. 
Morretarako lapurtera klasikoa proposatzen zuen oinarri. Bere ustez, 
lapurtera klasikoa zen euskal herriaren helburu politlko-kultural ho
rretarako, izaera kultural independientea eta ondorioz politikoa lor- 
tzeko blderik egokiena.

Federikok argi zuen euskara literanoaren batasuna lortzeko 
gehlen idazten zen euskalkla hartu behar zela oinarri, ez gehlen 
mintzatzen zena, literatur hizkuntza batuak lehenlk eta behin irakur- 
tzeko baltira. Monela, gure literaturaren hizkuntza tradlzionala propo
satzen zuen, eta hau, bere esanetan, Leizarraga, Axular, Qazteluzar, 
Ctxeberri, iiaranederrengandik guganaino etorri den literatur lapurta- 
rra zen.

Berak gaztetan, bizkaiera sablndarrean idatzi zuen. Balna be
rehala ohartu ornen zen oker ari zela, eta lapurterako tradizioa iker- 
tzeari ekln zion: Axularren malla herrlkolko hizkuntza batetik, eta 
Lelzarragaren malla goragoko hizkuntza bestetik.

Beraz, literatur euskara bateratuaren oinarri lapurtera klasikoa 
proposatu zuen. Balna, Federikoren asm oak ez ziren hor amaitzen, 
Izan ere, euskara bateratzeaz gain, modernlzatzea ere helburu zuen. 
Zenbaitek euskararl ku ltur hitzlk ez izatea leporatu izanari honela 
erantzun izan zion Federlkok: "Baina Berpizkunde aurreko Europa 
guztlko herrien hlzkuntzetatik, zein hizkuntza bizik zeuzkan? Eta gero 
hartutako hitzak ez o te  dira hizkuntza guztlentzakoak, eta ez batenak 
ez beste  hizkuntza batenak? Zer egin zuten hlzkuntzek orduan? Ar- 
basoen ku ltur Jarauntsia beretzakotu zuten eta latlneko eta grekoko 
ku ltur hitzak erabili zituzten, Erromako eta Qreziako kultur-sem e 
bldezkoak ziren e ta "^^. Beraz, gu ere kultura horren sem e bagara, 
guk ere klaslkoen kultura ondoren dezakegu, Europan bizi baikara, 
ez tjaikara Afrikan bizi. honela bada, euskara edozein gauzatarako 
izan dadin, guk ere latlnetik eta grekotik hartuko ditugu ku ltur term l- 
noak. Izan ere, betidanik edonungo hizkuntza bere ku ltur term inoak 
bere ku ltu r harrobitik hartu izan ditu.

Qarbizaleen kontra egin zuen, alem anek ere grekoko eta latl-

(22) Krutwlg Sagredo, F., "Mlrur hltzaldi eta izkribu t>at", Egan 3-4, 
1986, 19or.



neko hitz asko dutela argudiatuz. Orain arte euskarak, beste hi* 
zkuntzek bezala, latin eta grekotik hitz asko mailegatzen zituen, eta 
baldin orain ez bada kanpoko elikaduraz eiikatzen tamaigarna iitzate- 
ke, eiikadura ez asimiiatzea agoniaren ezagupidea baita.

Bestaide, malleguak espainoietik (frantsesa ez du inolz ai- 
patzen) hartzeari ez zeritzon egoki, Attziüs, joera  gure hizkuntza eta 
ondorioz nazioaren galera ekar zezakeen,

Federikoren iritziz, ku ltu r hitzek tinko  eta sendoak behar dute 
Izan, ororentzat berdfnak, edonungo Jakintsuek erraz uler ditzaten. 
Euskaldunek, baldin bere hizkuntza ku ltur bidea izan dadin nahi ba
dute, euskarak dagozkion ku ltur hitzak hartu beharko ditu.

Dena den, Federikorengan garapena soma daiteke alderdi honi 
dagokionean, Izan ere, hasiera batean Erromako eta Qreziako kultura 
Jotzen zuen ku ltur harrobi. Urteak pasa ahal, ordea, hizkuntza eta 
kultura grekoarekiko grina nabarm enki areagotu zitzaion. Bere azke- 
neko saio-liburuan argi bereizi zituen Erroma eta Atenas, azkeneko 
hau alderdi guztie tatik goralpatuz. Argi utzi zuen euskarak lexikoaren 
% 25a berea, preindoeuroparra badu, gainontzekoa, %75a latinetlk 
Jasotakoa deia. Eta modernizatzeko, goratzeko hizkuntza grekotik 
behar zuela edan.

hórrela, euskara literarioa lortuz gero, euskara bateratu eta 
modernizatua, euskal hezkuntzan erabiltzeaz gain, euskal herrlaren 
in te lektual eta Jakintsuak irabazl beharra ikusten zuen. Izan ere, Fe- 
derikorentzat elitea zen herri bat aurrera eram aten zuena. hizkuntza 
bat bere m ugetan atzeratu arren, herriak erdararen bat ikasi eta 
erabili arren, baldin herri baten gizarteko ku lturdunek beren hi
zkuntza nazionala onartu eta goratuko balute, lehen Jende arruntare- 
na baizik ez zen hizkuntza, nazionaütatearen sinbolotzat herri guzita- 
ren bihotzetan altxatuko balitz, hizkuntza hau salbaturik legoke, 
Modu honetan, batetik euskara literarioa herri osora zabaltzea lortuko 
genuke, eta bestetik nazionalitatearen sinbolo bllakatuz, nazioa osa- 
tu ko  genuke.



Javier Marías 
idazlearen uste ustela

Juan SAH MARTIM

El Diario Wasco egunkarlaK El Correo talderekin batean asterò 
eskalntzen duen El Semanal (766. alean), 2000 . urteko nnalatzaren 
14-20koan, Javier Marías Jaunak argitaratu duen "D olches" deritzan 
artlku luak benetan txunditurik utzl ñau bertan agertzen dltuen olna- 
rrlrlk gabeko uste, haln ustelak, edukaziorik gabe astakeriz beterik 
azaldu duena Irakurtzean.

hasleran zloenez: Institu t d 'Estudis Catalans, f^eal Acadennia 
Galega eta Euskaitzaindikoek: "pésim os lingüistas y no tener nl 
noción del funcionam iento de las lenguas y hablas", flonbalt ez 
daki, holako gal batean besteol eritziak ematera sartu baino lehen, 
hizkuntzalari izateaz gainera beste hiruron hizkuntzak ezagutu beha- 
rrezkoak direla eta, horl ez ezlk, aipatzen dituen erakundeon araute- 
giak ere, nonki, ezagutu tÆharrezkoak direla. hórrela Jakingo zuen 
erakundeon zereginetan behartasunak zertan dlren.

horregatik galde niezaioke: lehenik, zergatlk ez ditu begiratu 
besteon arauteglak zertan olnarrltzen dlren? Euskaitzaindiarena, adl
bldez, 1920. urtean Araba, Bizkala, Qlpuzkoa eta Nafarroako Diputa* 
zloek onartua zen, Eta hor daude bere egitekoak Iker eta Jagon 
sailek orokorki zertan olnarrltzen dlren.

Euskaltzaln ohorezko genituen Ramón Menéndez Pidal eta An
ton io  Tovarrek ez zuten holakorik esango, zeren hauek betl izan 
baitzituzten Euskaltzalndlarekln eta euskaitzainkideekin harreman 
estu bezain onak. Gainera, Antonio Tovar zenarl hamalka aldlz entzu
na nloen, m unduko sel hizkuntzalari hoberenen artean Jartzekoa zela



gure Koldo MItxelena zena. Eta Javier Marias-ek gutxien dakiena da, 
Euskaltzalndikoen artean badlrela zenbait M itxelenaren Ikasle Izanak 
eta Unlbertsltateetan Irakasle direlak.

Baina, ezta ere ez daki aipatu dudan 1920ko arautegl hura 
Espainlako Ministerio de Educación y Ciencias delakoak onartu zue- 
nlk. Ba, ikus eta Irakur beza DECRETO 573 /1 9 7 6 , de 2 6  de febrero, 
Euskaitzaindia bere arautegiaz onartu zuenekoa eta horri errege Juan 
Carlos Jaunak egln zion onespenezko sarrerakoan honako hitz 
hauekin argi eta garbi zloena: "La Academ ia viene laborando ininte
rrum pidam ente en  los fines para los que fue creda, fom entando la 
unidad de una lengua que hablan m uchos españoles y que es un 
e lem ento  Im portan te  de la cultura y de l acervo nacional. Por ello, 
nada m ejor para la tute la  e  investigación de la lengua vasca que el 
reconocim iento p o r e l Estado de la labor de  esta Academia que 5u  
Majestad el ñ e y  Carlos I quiere hacer patente, de acuerdo con las 
m em orables palabras de su egregio abuelo".

Qainera, M inisterio de Educación y Ciencias berberak llburu 
apain eta berezl bat argitaratu zuen, 5obre  la ñea i Academ ia de la 
Lengua Vasca - Euskaitzaindia izenburuz, 1976, urtean, non dato- 
zen erregeren sarrerako hitzak eta erakundearen arautegia. Ondotlk 
Euskaltzaindlaren histona labur bat gazteleraz eta euskaraz jama, 
argazkiz eta irudlz ongl hornlturik.

Ez dut gogoko inor lotsagabetzeklro epaitzea, baina une hone
tan Javier Marías delakoak ez du besterik merezi. Eta lotsagat>e 
horren "Dolches" artlkulua erantzun beharrezkoa iruditu zait. Zeren 
hizkuntzalarl izateaz galnera euskara eta hem en bertako historia ere 
ezagutu beharrezkoak baltlra. Ez balta alperrlk gure hlzkuntza Espal- 
nla eta Frantzlako m intzalrarik zaharrena.

Akademiek ez dutela norm ank em an behar? Baina, Real Acade
m ia de la Lengua-k ere ez ote  du horl eglten? Testu zaharrak ikusi 
besterik ez du zer nolako aldakuntzak nabari diren Real Academlaren 
eraglnez. Azken m endeotan ortografìaz em an dituen arauak ikusi 
besterik ez dugu, zer nolako aldakuntzak behartu dituen jakiteko. 
Adlbidez, hem eretzlgarren mendera arte edozein hltzetan y greke- 
razkoa erablltzetlk ez o te  zuen ba i latlnerara pasatu? Lehendik gaur 
arte, bere hlztegietan holako adlbldeak maiztasunez aurkl dltzakegu.

Qurl erakutsl behar o te  dlgu euskarazko graflak ñola behar



duen? Jakln beza Azkoltia eta Barakaldo k-rekln erablll ala ez 
Euskaitzaindian dagokiola. Eta lanak ñola burutzen ditugun Jakiteko, 
gure Ikerketen adierazgarri hor d itugu Onom asticon Vasconlae sal- 
leko hainbeste llburu eta herrien eskanz em an dlren aginak EusHera 
agerkarlan azalduak, eta Jatorrak ñola behar duen, betl lekukotasu- 
nekln agertuz.

Euskal Mernko errepideetan Jarn behar diren rotulazioak guk 
gure aburuz ja rn  beharrezkoak ditugu, zeren Javier Marías-en artíku- 
luaren azkenaldean agertzen dlren hitzak, nahiz Alemanlan edo nahlz 
Italian, bertako hizkuntzetan írarriak daude. Legez hala behar delako, 
bal Espainlako Estatuaren aldetik eta berezlkl Euskal hernko Autono- 
m i Elkargoetatlk. Beraz, ez du eskubidenk, "aducir com o argum ento  
la manera en que los vecinos de  una población la llamen, es otro 
rasgo de asombrosa Ignorancia" esateko. Ez ote  dakl Espainlako 
hizkuntzank zaharrena euskara dela? Ez ote du ezagutzen 
Euskaltzalndlaren arautegla? Egla esan, ezetz esango nuke.

Mlk, elt>artar bezala esan nezake gure herriaren Izena, bertakoen 
eskariz Espainlako errege Alonso Xl.ak 1346. urtean lehen hernska 
zena hin sortzean Willanueva de 5an Andrés bezala Izendatu zuela. 
Hala ere, bertakoentzat beü Elbar izan da, hinaren sorrera baino 
lehenagotik ere, gutlenez XII. m endetlk  hala zenez. Kanpoko erdal- 
dunek, ordea, Jakln behar lukete beralek agin zaharretan: Heybar, 
Heivar, Ehlbar, Eybar eta abar idatziz erabili dutela.Qaur bertan orain
dik, Madriletlk Élbar bezala idazten dute eta bertako gaztelazale 
batzuk ere bal. Beraz, bertakoa ezagutu gabe eta euskararik Jakin 
gabe ezinezkoa da entzl egokla eskaintzea. Hori da Javier Marías lelo 
horn ere gertatzen zalona.

Bere artlkulu horretan esaten dituen astakerla horiek aski ez 
dlrelarlk galneratzen du: "Ignorantes académicos al servicio no  de la 
ciencia, s ino  de los políticos. De sus políticos locales , para m ayor 
oprobio". Alderantziz, hon t>erorl esan genezake guk, bal berari eta 
beste askon ere, zeren Inperlalista izateari oraindik ez baitiote utzi 
eta beraien menpekotasunean hartu nahi gaituzte.

Politikaren ekintzan ez garela ari Jakiteko, berriz diot, 
Euskaltzalndlaren arautegi irakurri balzlk ez duela. Euskaitzaindia 
entzl askotarlko pertsonez osatzen da, baina guztion gainetik Jartzen 
dugu erakundeari dagoklon arautegta. Hortarako sortua t>altzen.



han eta hem en, asko dira Mondarribla izena onartzen ez dute
nak ere, beren ustez fuenterrab/a Jatorra delakoan. Ez dira ohartzen, 
edo ez dute ohartzerik nahl, antzinatik hem engo h ahoskatu ezinez f 
Idazten hasl zirenak gaskolnak izan zlrela eta hortik aldatu zela gazte- 
lerara. (lafarroako errege 5antxo Jakltunak 1180. urtean Donostlari 
em an zlon foru berezi hartan Undarrlbla Jartzen zuen eta Josefh 
M oret historiaglleak Anales del ñeyno  de navarra (1766) hartan, 
garal batean erresum a hortakoa zenez, hodarrlbla zekarren, Balna 
balta ere Martin hoyarzabalek 1717an argltara em an zuen Llburu hau 
da Itxasoko nabigaclonecoa  zerltzan hartan, Itsasoz nondik nora Iblil 
eta portuetako sarrerak ñola hartu behar zlren jak iteko .

hem engo polltlkarlen zerbitzura guztlz ez gaudela Jakiteko, adi- 
blde pertsonal barjartzeko, esan nezake, nlk neuk Eusko Jaurlarltza- 
ko IVAP delakoari aditzera emana dúdala autoel Ikuspena eman 
behar zalen ITV - lAT bulegoetan, revisión hitzaren Itzulpenez Ikuska- 
keta  Jartzea galzkl dagoela, Izatekotan ere Ikusketa behar duela, 
balna alperrik.

Qaral batean Koldo Mitxelena zenak eta gero Euskaitzaindía be
rak esana du: Orereta ez dela birlaren izen zuzena Errenterla balzlk. 
Lehena tokl batena zen balna ez hirlarena. Errenterla bal, bertako 
sem e zlren Xenpelar bertsolarlak eta Luis Jauregl "Jautarkol" Ida
zieak erabill zuten bezla. Eta gal hontaz bertako Udalean egin ge
nuen batzar batean azaldu genituen gure arrazolzko eritziak. Zlne- 
gotzl guztlek onartu zuten, hB-koek ezlk. hauek berean Jarraitzen 
du te  setatl, errepideetako rotuloel Rentería edo Errenteda borratu 
eta  galnean Orereta Jarriz.

Arabako Bíllerle em an genuen era Jatortzat, zeren Legutlano 
auzo bat besterlk ez zelako, balna hor ere ez ziguten Jaramonik egin. 
Azken urteotan ahoskeraz erabill Izan den Abadiño ere, agiri zaharren 
arabera osatu genuen txostenean egokiago Iruditu zitzalgun Abadía- 
no  era Jatorragoa itzuitzea, balna alperhk Izan zen. Egla esan, Udal 
bakoltzak du bere azken hitza eta gure gom endioa ez zuten onartu.

Adibide honetatlk ikus dalteke bertako polltlkan batzuk ez dlgu- 
te la ja ra m o n  askorik eglten. Qainera, Jaurlarltzako kontsellarl batek 
aspaldi izendatu zuen Txingudi erreserba, antzinako Bidasoa behar 
zuen leku berean, ikus Euskaltzalndiaren Euskera agerkaria (1998- 
KLIII,221-227. orrialdeetan).



Argi dago Euskaitzaindia erakunde bezala bertako polltlkarien 
esanetara balego ez zeia horrelakonk gertatuko. Maia ere, ez dut 
uste Javier Marías idazieak hori uiertzerik nahiko duenik, zeren inor 
politizaturik egotekotan bera egon go baita.

Gainera, hiriburuen sarreretako errotulazioetan Donostia-5an 
Sebastián, Vitoria-Qasteiz, Iruña-Pamplona Jartzearen aurka ez gau- 
de, zeren erderazkoa aspaiditik hain zabaidua denez gero bidaiiariak 
nahastu besterik ez genuke egingo. Baina Azkoitia eta Baracaldo k- 
rekin jartzeak ez dakar inolako nahasmendurik.
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*Wí^ -átas« wav»í-

i^ä m 'iS iÄ < r- f  -ísyswUíw«£}ió'íí^
/3 ^  «>áVKn . - Â ' W ô Î Â S â l i ^

ö i ^  'Â - 'îs iB îrtÿv -
' a Ä ^ ' . i i V v  ■ÎA":̂  .-.v;^w^>

' ¿̂- i ,i -̂.-- ,ü 
. .Au^Qi- '"aj:'.\ • • . ^  Í , 'Í-.

..■í̂ '>•->-.7 r-V -t- Ç -:*.;^r, i-f:!

^ • ' ' ' ' '  '***
^i^c->---‘ -■. i> ./■■■■■. ■-^-nAí\íá 'í'y- 5 ^ - "rr,-y-‘7‘ '

í f i« ' t ts ts e r»



J.M. Setien apezpiku jaunaren 
gizatasuna eta zintzotasuna

Juan 5AM MARTIM

Jose Maria 5etien Jaunak Gipuzkoako apezplkutza uztean, era 
askotarlko eritziak ja so  ditugu. Baina nik ere badut berarl buruz 
zerbait esatekorik.

Bizi garen une hauetan ez da erraza politikarekin nahasi gabe 
irtetzea, Behin eta berriz esango dut, berrogei urtetako diktadurak 
guztiok utzi gaituela zerbait ikuturik. Iragana batzuk erraz ahaztu 
dute, baina beste batzuontzat ez da izan hain erraza, bereziki hurbil- 
dik fam ilian ondoren txarrak utzi dizkigunean eta zenbait gertakari 
oroitzean.

Lehen beste era batera pentsatzen zutenek dlote orain Eliza ez 
dela polltlzatu behar. hire ustez guztion nahlan dago Ebanjeilotan 
oinarriturik ibili behar dela. Baina anaiarteko gerra hainbeste hilketa- 
rekln ekarri, berrogei urtez inori beste era bater pentsatzen utzi ez 
eta gainera erantzule nagusia Izan behar zuen "Generalísimo" hura 
pallopean ikusteaz, guretzat zerri bedeinkatua balitz bezala. Zer 
pentsa genezake? Garaiko propagandaren arabera, "Cruzada" egin 
om en zuen, baina m oroak bere aide zituela.

Bi a ldeetatik egin zlren gehleglkenak, anaiarteko gerretan ohi 
den bezala. Balna ez legoke gaizki Juan Iturralderen ÉI Catolicismo y 
la Cruzada de Franco. Quiénes y  con qué fìnes prepararon la guerra 
(Editonal Egui-Indarra - 1955) llburuari begiratu bat ematea.

Gasteizen hlru probintzietako Apezpikutzaren arduradun zen Ma
teo Mujlka jauna, haln gizon ona eta hernak maitatua izanik, nork



bidali zuen m ugaz bestaldera? Ilari em an zitzaion tratu txarra ez zen 
zllegl kristautasunaren izenean.

Bestalde, zenbat apez afusilatu zituzten? Maletanko gehlenen 
pekatu bakarra herri euskaldunarentzat euskaraz Idatzi e t euskaraz 
predikatzea izan zen.

Qertakarlok bal zirela Ellzaren politlzatzea.

Azken urte hauek edozein erakunderentzat izan dira nekaga- 
rrlak, Polltlkoek elkarren artean gizarte arazoak lasal m intzatuz blde- 
ratu beharrean, taldekeria hertslan an baitlra Jo.ta.ke elkarren aurka. 
Hórrela ez dugu etorkizunean gauza onlk,

m neu, haurtzarotik irakurle porrokatua eta gaztetxotatik slnes- 
m enez kezkaturlk iblll direnetakoa naiz. J.M. Barandiaran Jakltunaren 
lagunmlna izatez galnera, bere lan guztlak irakurtzen nituen. Baina 
balta ere gogoz jarra ltu  R. Alberdi, Q.R. Yurre eta J.M, Setlen Jaunen 
idazianak. Eta harriturlk ez ezlk, izuturik utzl naute zenbait polltlkan 
axolagabek edo zentzugabeek 5e tien  Jaunaren aurka esan eta idatzi 
dltuzten neurrink gabeko astakenek. Zergatik ez bere lanak lasal 
Irakurri eta gogoetak eglnaz behar bezalako kntlka bideratu? Baina, 
hortarako ere zentzua behar.

Inork uka ezinezkoa da, Setien Jaunak betl Jator Jokatu duela 
glza-eskublde eta bakearen aide eta galnera betl kondenatu dltuela 
hilketak eta indarkeriak.

Arte zaletasunak eraman ninduen Eibarren eliz arte balloen zen- 
ba lt katalogatze egltera. Morregatlk bertako parrokoJaunaren eskarlz, 
obretako batzordeklde nintzen eta edozein aldakuntza egin baino 
lehen erltzla eskatzen zidaten. Man behin, berrlkuntza batzuk zirela 
eta, 5etlen apezpiku Jaunarekln izan genuen bllera. Orduan ezagutu 
nuen pertsonaiki eta bere hitz zuzenak entzuteaz oroitzen nintzen 
berak idazten zituen lanetaz.

Molako glzon batek ez du nire laudonoen prem iarlk. Arar* 
tekotzan nengoela, berarekin zenbait arazogatlk izan nituen harre- 
m anak ere orolgarh d ltut. Zein apal eta m odu onez bideratu genl- 
tuen arazo haiek. Izan ere, Legebiltzarra tokl egokla da glzonak 
ezagu-tzeko eta poiltlkari gutxl ezagutu d ltu t arazoak hain era onean 
bideratu ahal Izateko,

5etien Jaunaren glzatasuna, zlntzotasuna ta zuzentasuna ez dira 
erraz neurtzekoak. Bere bezalako asko behar genituzke gizartearen



onerako. Egungo politlkariak horrelakoak baltlra, herriaren onerako, 
beste txori batek kantatuko llguke,

Morregatik, bat nator Elbarko egotaldl luze hartan hain adiskide 
egin nuen eta oraln Semlnarioko erretora den Jesus Marl Arrleta- 
rekin, honek Javier Meaurlo kazetarlarekin izan zuen elkarrizkan zloe- 
narekin, noia ez bat etorrl? Ikus otsalleko 17.ko El Diario Vasco 
egunkarlan agertua.

5etlen Jaunak guztlon gogoa betearazteko ez du Izan garai ego- 
kla, Balna ez da Izan bere erruagatik, ezta ere Ellzarenagatik, politika- 
n blhurrien Jokaera m altzur eta hertslagatik balzlk. Setien Jaunak, 
gutik bezala, eraman du Ebanjelloen mezua gizartera, Krlstoren 
bukaera bera ere ez zen Izan egokla, baina denborak em an zion 
ondo merezia zuen ohorea. Setien jaunari buruz ere, ondorengoak 
oroltuko dira bere Jarrera zintzo bezain zuzenaz.

Zorlonez, bere ordezko Jartzen den Juan Maria Uriarte jauna ere 
egokia zalgula irudltzen zalt eta Apezplkuegia ez da asko urrunduko 
markaturik doan bidetik,

hire aldetlk agur bihotzekorik gartsuena Jose Marl Setien jaunari.
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Joxinixio Etxeberria 
bertsolari gudaria

Mikel ATXAQA

Laurogeita zortzl urteko Patxl Etxeberria Jesulagunarekin hltz as- 
pertu bat eglteko zorla Izan nuen Lololan. Eguna astekarirako elkarrlz- 
ketatu nuen, 1988ko  ekalnean. Berrogelta hamalka urte geroago 
ere ahaztu gabe zeukan bere anala Joxinixioren hliketa. Ez baitzuen 
uste gerran halabeharrez hlla zenik, norbaltek mendekuz hlla balzlk.

Qeroztlk, Lololako llburutegian dauden Patxl Etxeberriaren pape- 
rak arakatzen ari nalzela, bere gutun eta bertsoetan, bere anala 
honen henotza, hliketa hark etxean utzltako zuloa eta gurasoen eta 
senideen bihotzetan sortutako samina askotan alpatzen dltuela ohar- 
tu naiz.

Mor da, ordea, halako hutsunea eta samina utzl d ltuen Joxinl- 
xlo? Ez zen Merdillegi baserriko zutabea, maiorazkoa, Joman baitzen 
basernrako izendatua. Joxinixio, senideetan boskarrena. Zentral Aun- 
di izeneko argietxean an zen lanean. Maltagarna eta beharrezkoa 
egiten zuen beste zerbait zuen, beraz, Joxinixiok: gutxl bezain zin- 
tzoa eta leíala zen, batetik; bestetik, berrlz, bertsolarla eta euskaltza- 
iea. Patxl Etxet>errtaren Irudi berbera.

5orozabal eta Mendiluze arte Andoainek ez duela Itxurazko 
bertsolannk izan usteko du gaurko gazte askok. Baina oso oker 
dago. 1935an egin zen Bertsolanen Txapeiketan harntunk utzl zituen 
bertsozaleak Merdilleglk. Inguruko 18 bertsolan neurtu ziren Andoai
nen 1936ko  ekainaren l l n ,  Korpus egunez. El Día egunkarlak dioe
nez. Aitzol, Joxe Zubimendi, Juan Aranguren eta Dom ingo Olano 
Ziren epaimahaiko. Entzuleetan han dago Iñaki Alkaln Urnietako



bertsolan gaztea ere. "Merdillegl horreh behar d ik hem en txapeldun" 
erabaki zuen Alkalnek, berekiko. Eta halaxe gertatu zen, epaimahaia- 
ren Iritziz ere: Joxinixlo Etxeberria "M erdlllegl" txapeldun.

Ordurako erakutsia zuen Joxinixiok bere galtasuna. haln zuzen, 
1935eko  azken igandean Tolosanjokatu zen saloan. Bederatzi neur
tu zlren, Txlrnta buru zutela. Lujanblo errenterlarra eta Etxeberria 
andoaindarra geratu ziren bigarrengo, pare-parean. hauxe dio Ya- 
kin tza  aldizkarlak, gaurko idazkerara aldaturlk: "Lau saio m ota egin 
zlren. Lehenengoan aske ziren bertsolariak, bai neurrlz, puntuz eta 
zer-esanetan. Lehenengo maila honetan agertu zitzalgun bertsolari 
bern on bat, Andoalngoa bera: Etxeberria gaztea".

Eta, Jakina, 5an Sebastian bezperan Donostiako Victoria Eugenia 
antzokian Txlrrita eta Uztaplde bezalako bertsolari haundlen artean 
jo ka tu  zen Txapelketa Naguslrako txartela eskuratu zuen. Besteak 
beste, ahotan zebilen gerra izan zuten kanta gal.. Qogoan geratu zen 
Txlrrltak kantatua:

Zenbat errezo egin izan det 
nere denboran elizan, 
ta pozlk nago ikusinkan 
pakian noia gablttzan. 
m nalzen bezin kobardedkan 
iiìo r ezin leike Izan 
sem eak gerra ez joa tea tlk  
mutil zar geldltu nitzan.

Balna Etxeberria gazteak ezin zezakeen horrelakorlk kantatu: 
bete-betean harrapjatuko baltzuen gerrak. Monela kantatzen dio on
dorlo  latzak eta iarnak izango lituzkeen gerra gorrotagarhan:

Une onetan Jarri galtuzte 
gu aurrez-aurre gerrarl, 
gorrotonkan izan ezkeroz 
bear genloke an.
Andik etorn zlran kalteak 
ezagutunk ugan, 
galde bestela sem e kutunak 
palta d ituzten aman, 
sendietako gauza Ituna 
beti izaten da on.



Eta beldur izatekoa zena heldu zitzaien: gerra. Eta hilabete lehe
nago lagun egin ziren Joxlnixto Etxeberria eta Iñaki Alkaln, Urnietako 
batzoklan elkarrl hitzeman bezala, gudarl ablatzen dira, bakoltza bere 
bidetlk. Eta Berrlatua eta Markina inguru honetan eglten dute topo. 
Eta "Urdiña" deitzen zioten tolosarra buru zutela Euskalduna konpal- 
nla sortzen, Basalgo mendira Joateko, Honela kontatzen du Iñaki 
Alkainek Qerrateko IblHeraH llburuan (Auspoa 148 ,1 4 9 ,1 5 0 ): "Etxe- 
berna eta nl sarjento izendatu ginduan. Konpalnia hortan denok 
gipuzkoarrak ginen; andoaindar, tolosar, urnletar, ernanlar eta abar". 
Qerora, Urdlña hll zenean alegla, ItxarHundIa batallolarekin batu ziren.

Bl lagun banaezlnok, tiro  eta bonba Jaurtiketan jarduteaz gaine
ra, bazuten bestelako eglnkizunlk agintanengandlk hartua: iKpitza 
edo zelatarltza, Etsala non zegoen, zer arm am entu zeukan, zer 
asmo eta abar Ikusl behar Izaten zuten etsalaren erem uetara ino 
sartuta? Mona, oralngo Idazkerara aldatunk, Alkainen hltzak:

"Etxeberria eta biok han Ibiltzen ginen, batzutan beste hlru edo 
lau lagun hartuta, egunez mendigainak ezagutzen. Eta, gauez, 
askotan izaten genuen aide batetik bestera igaro eta zert>aiten 
egin beharra. Batean errexa eta hurrengoan zalla. Estado Mayo- 
rretlk horrelako aglnduak etortzen zitzaizkion Etxeberriari. hamai
ka ibilaidi txar egin genuen. Arrlsku ederrak ibiltzen genituen" 
(/^uspoa, GerrateHo Iblllerak).

Eta t>etl Joxe deitzen dion Merdllleglko Joxinixlori buruz zer dio 
Iñaki Alkaln t>erntxu eta josta lanak

“ Etxeberria hori etzen gorputz haundikoa. Mobeto esateko, txiki- 
koa zen, Bainan hankaz eta buruaz oso pizkorra ematen zuen, 
5udur-iuze xamarra zen, eta aurpegiz extua, liiez, gaztain-koio- 
rekoa. Begiak etzltuen txikiak, haundlak ere ez, bainan haiek ere 
gaztain-koiore antzekoak, Begi horietan oso beglrapen apala 
zuen, tjalnan dentxDra berean oso argla".

Itxura hori hartu zlon Alkainek Andoaingo bertso saloan ezagutu 
zuen Joxinixlori.



Sena eta adore haundiko gudaria

Baina estuasunetan ezagutzen om en da laguna ondoen. Zer dio 
andoaindarraren izaera e ta jokabideei buruz?

"Main zen apaia eta xantua. (...) Qutxi hitzegina, baina hitz eglten 
zuen hura, bal pina eta atseglna. (...) Etxeberrlak etzuen hala ere 
konflantza gaitzen, Moteiiak, sinismen haundlkoa zen benetan 
gizajoa, (...) Mere iagunak, ham zen sinlskorra eta ona, etzuen 
sekulan ere txarrlkan pentsatzen, (...) Main zen abertzale pina".

Eta ixpitzan eta etsaiaren erasoa nondik zetorkeen igertzeko 
zer-nolako begia zuen?

"Etxeberrlak, garal bateko artzalnek bezala, alzkora txikl-txiki bat, 
txorrotx-txorrotxa, gerrlan Ibiltzen zuen. Eta, han edo hemen, 
berehaia bi xardango eglngo zituen, gure teieskopioa jartzeko,
(,.,) nik baino mila aidiz gehiago ezagutzen zuen mendia, (,,.) 
Etxeberria horrek Izugarrtzko sena zuen. Ml ezertaz konturatu bai
no lehenago, harek glzon bat sentitu eta ikusl egin zuen ibaiaren 
ertzean, Behart>ada usalna adltuko zlon, mendiko plztiek bezala.
(...) Hura etzen, nl bezala, berrlketan Jardungo. Marek, bere doal 
berezta oharie izatea zuen, (...) Mere lagun Etxeberria harek ton- 
totik ilerik ez zuen. (,,,) Militar estudlatu izan balu, halakojeneraiik 
etzen",

Qerran ere izaten dira atsedenaldiak eta jo iasgurak. Iñaki bezala
ko bertsozale eta Jostailuaren ondoan gehiago. Bertsotan e re ja rdu - 
ten zuten, jakina,

"Etxeberriak, bertsotan egin behar genuenean, hasiera neri uz
ten zidan, eta bat edo beste takigrafiarekin betl hartu ere bai, gero 
gogoan izatearren. Ordurako ikasla baitzeukan takigrafla horl, eta bai 
aballa ederrean gainera harek. Marek to n to tik  etzuen Ilerik ere".

Artxandako herioa

Begoñara eram an zuten Itxarkundia gudarostea, hem endik Ar- 
txandara igo zedin. Mendira abiatu aurretik, Iñaki A lkainek dioenez, 
Etxeberriak eta beste  askok oto ltz egin zioten Begoñako Amabirjina- 
ri, "Artxandak azken Juizioa" baitzirudien.



"Etxeberrlak esan bezala, hasi dira abloiak eten gabe bonbak tira 
eta tira. (...) halako infernurik tzan llteke, traina zalla izango da 
t>erriro Ikustea. hura zen Artxandako mendiaren dardarral".

hala ere, Joxlnlxlo Etxeberna ez dago etsitzeko: "Iñaki, han 
golko kam lo ondoko lur-zulo hartara Joan behar dlagu blok. Batzuek 
edo gehienek aide egin dltek, balna hala ere bazeudek gureak, eta 
goazemak".

Iñaki Alkainek nahiago luke handik azkar aide egitea, hiltzeko 
gogorik ez duenez, Biak hórrela an direla, Etxeberria "z ip laneanjo  du 
bala batek m asallean", hala ere ez du atzera egin nahl. Iñaklk ere 
aurrera egiten du orduan. 5artu dira hlru bakarnk geratzen zlren 
lubaklan, Malako batean, Alkainek hor ikusten du atzetik, usteka- 
bean, hurblldu zaiela etsala. Eta, Etxeberria arrastaka hartunk, ihesl 
ablatzen da. Balna Etxeberna, bere lagunan "kobarde" deitu eta, 
berriro tnntxerara itzultzen da. Alkainek, larri, atzera begiratu zue
nean, bere begiekin Ikusl zuen "Etxebernari noia sartzen zioten sabel 
salhetsetik baloneta". 1937ko ekalna zen, Eguna, hemezortzla izan 
zltekeen.

Iñaklk ihes egin zuen lagunetara, balna haiekln Destu aldera 
Joateko ordez, bere atsekabe eta amorruan, Etxeberria "nond lk edo 
handlk agertuko" zltzalolakoan, han dabll Artxanda galneko kamloan, 
ardi galdua bezala. Hórrela dabllela, Francoren aldeko bl tankerekin 
topo, "e ta  tiro  bat ere tira ez neri. Oso harrltuta geldltu nintzen une 
eta m om entu  hartan. Eta inork ere etzidan aurrera Joaten galerazl".

Brúñete, Burgos, Medina de Rioseco eta abarretan derrlgo- 
rrezko lanetan iblll ondoren, Lleldan jak lngo  du zergatik ez zioten 
tironk bota, Hango taberna batean blitzen zlren euskaldunak, ahal 
zutenean, afaltzera eta bertsoak kantatzera. Egun haletako batean 
han azaldu zitzaion beste urnletar bat, txikltako lagun bat, Joxe 
Joakin Albizu. Batbatean hala galdetzen dio;

Aizak, Iñakl, zer noia ibill hlntzan Biibaoko Artxanda mendlgainean?"

Motell, Joxe Joakin, oso gaizkil Lagunik haundiena baionetaz hll 
zldateken; eta gero, hura hilda, han iblll ninduan atzera eta aurrera, 
zer eglten nuen ez neklela, bl tankeren tartean. Balna zergatik gal
detzen dldak hon?

Zergatlk galdetuko dlat, bada, Iñaki, Aurreneko tankean nl 
nintzelako, eta, hi ezagutu eta noia enbllen ikuslta, atzeko tankean



nlk ablxatu nitxioken hirl ez tiratzeko tirorik, nere oso laguna hintzela 
eta. Norregatik egon ginduan han geldltuta, hlk zer egiteko asm o 
huan. Qero, zauritu bat blzkarrean huala eta beste lagun batekin, 
pake-pakean pasatzen utzl zlndutegun. Qaur horregatik d ia t nlk 
sekulan izan dudan pozik haundlena, hi hennen bizirik eta kantari 
aurkltuta.

Qerrak aide banatara banandu aurre tik agindua zloten Joxe Joa- 
kln Albizu eta Iñaki Alkainek, nonbalt, "gerra hontan elkarren aurrean 
gertatzen bagara etziogu elkarri tirorik botako".

JoxinlKio Etxeberriak ez zuen Iñakl Alkainen zorlrik izan, ez 
baitzuen Joxe Joakin bezalako lagunik aurkitu Ah><andako lubaklan, 
kupldarik gabe salhetsetik baioneta sartuko zion etsal bihozkabea 
baizik. Patxi Etxeberriak badu, aglan, Joxinlxlo ezagunen batek nnen- 
dekuz hll zuela pentsatzeko arrazolrik.

Dena den, Patxl Etxet>errlaren m endeurren honetan, merezi 
zuen Joxinlxlo euskaltzale, bertsolarl eta gudarl fin hark oroitzapenik, 
goralpurik eta ohorerlk.
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SARRIOMAIiDIA Joseba, Hau da ene onda- 
sun guzia, Txalaparta eta Esan Ozenki 
Records, 1999, 239 or. [2. arg.: 2000-1].

Altzpea A2K0RBEBEITIA

Joseba 5arrionandlah bere ondasun guzia eskalnl nahl izan 
digu Txaiaparta argitaletxearen eta Esan Ozenki Records diskaetxea- 
ren eskutik plazaratutako diska-llburu honetan, eukal poetarlk han- 
dlena bezala izendatu izan den honen ondasuna orrialde gutxl batzu- 
tan bll daltekeenik sinesten zaila den arren.

Ondasun horl, gainera, lurretako idazlearen beraren ahotsean 
Jarrita Irltsi zalgu, bal eta hainbat abesiadrenean ere. Orotara hogeita 
hamabi poema blitzen dira diskan, tartekatuz doazelank hamasei 
kantu eta hamasel poem aren errezitazioa. Poema horien guztien 
hitzak llburuskan Jasota daude, horreiaxe deitu ataiean («hitzak», 
alegia). Morrekin batera, eta antología nnoduko bat eratuz, beste 
zortzl poema ere eskalntzen zaizkigu «Beste poema batzuk» ataiean.

Quztira, beraz, berrogei poema, baldin eta lehenengo argltalpe- 
nari bagagozklo. Izan ere, blgarrengoan beste bost poema gehitu 
dira atalak banatuz (hortaz, antologiatik beretik noiabalt kanpo ge
ratzen dira). Poemok eskuz Idatzita agen dira, 5arrlonandlaren 
eskuak idatzink zlurrenik.

Antología hori lagunduz, gure idazlearen ibllblde blbliograflkoa 
ere eskalntzen du llburuskak. honela, 5 arnonandlaren liburu guztien 
galneko erreseina laburrak aurkituko d itugu bertan, liburu bakoitza- 
ren azalaren erreprodukzioarekin batera. E.M.k sinatutako erreseina 
hauetan bada informazlo esanguratsurlk, Izhirlaturik aurhltu ditudan 
ene poemaK eta hezurrezl^o xirulah bildum etan zehar barrelatudko 
apokrlfoen galnekoa adibidez (aurrenekoaren barruan Mohammed 
Al-Kall eta Apollinaire Bablol apokrlfoak direla iradokitzen du erresel-



na-eglieah eta berdln Qudròf haaleg, Martin Murua eta Jeronym o 
Oliveira da Verdade ere bigarrenarl dagokionez).

Bibliografìa ez ezik, Idazlearen biografìa labur bat ere Jasotzen da 
llburuan. beroni hasiera emanez hain zuzen. Bizltza-zertzelada horlen 
ondoren, Ruper Ordorlkak idatzitako atarlkoa irakur dezakegu. Eta 
azkenik, eta lehen alpatutako atalen atzetik («hitzak», «Beste poema 
batzuk* eta «Llburuak»), erreseina honen egileak idatzitako epilogoa.

Mori guztia — epilogoa eta bigarren argitalpenean eskuz idatzita
ko poem ak salbu—  euskaraz ez ezik, baita beste lau hizkuntzatan 
ere aurkezten zaigu (gazteleraz, frantsesez, Ingelesez eta alemanez). 
Izan ere, eta Txalaparta argitaietxeko arduradun den Qari Berasaluze- 
ren esanetan^ horine zen proiektu hau aurrera eram ateko orduan 
gogoan izandako helburuetako bat, hots, 5arrionandia gure m ugeta- 
tlk  a t ere ezagutzera ematea.

Llburu hertsiak atautak eta liburu irekiak itsasuntzlak direla idatzi 
zuen ez hain aspaldi gure Idazieak, Eskuartean daukagun hau ere 
irekl eta barnera gaitezen, hortaz, poem ek osatu antologian. 5arrlo- 
nandiaren irakurlearl ezagunak egingo zaizkio poemok, guztiak bera
ren aurreko blldum etan agerl zlren-eta, Ferm in Muguruzak abestuta- 
ko «Eguraldi lalnotsua hirlburuan» izan ezik. Zentzu honetan, dlska-ll- 
buru honetan ezer berrlrlk ez dagoela pentsa lezake batek edo 
bestek. Baina pro iektu honen oinarrlan 5arrlonandlak berak eginda
ko hautaketa-lan bat dagoen une beretik, bestelako begiez beglratu 
t>ehar dlogulakoan nago, sormen-lan baten aurrean gaudelakoan, 
bestela esanda, Qarl Berasaluzek adlerazltakoarekln bat eginez^.

Mautaketa hori egiteko orduan 5arrlonandlak Qartzelaho poe- 
mah eta tinuy  ilia nyha majah yahoo bildumetara Jo duela esan 
genezake, bl kasutan ezik (Izhiriaturik aurhitu ditudan ene poemaH 
llburuan Jasotako «Amodioa (Flràq)» eta «Irlandar abladoreak t>ere 
herlotza igarrl du» poem en kasuan, biak ala biak abeslari tanaren 
hautuaren emaltza). Egla osoa esanda, poem a horie ta tik batzuk

(1) Ikus J. Esklsabel, Ooseba Sarrtonandlaren ahotsa entzun dalteke 
lehen aldiz disko-ilburu batean», Egunkaria, 1999-Xll-l, 41. or. nahlz I. 
Arozena, «5arrionandiaren ondasunen biiduma bikaina kaieratu dute Txala- 
partak eta Esan Ozenkik», Qara, 1999-XII-l, 39. or.

(2) ”5arri (...) prozesu guztlaren gainean egon da erat>at. Berak era
bakl du zeln ziren sartu beharreko poemak eta kantuak, esan daiteke, 
beraz, bere sormen lana izan dela" in U. Abarzuza, «Inondlk igorrla», Qara, 
1999-XH-2, 12-13. or.



lehenago ere Marine/ zaharrak lanean Irakurrl ahal izan genituen 
(«Qartzelako poemak» satlean gerora Oartzelako poervaH  llburuan 
bernro agertuko zirenak eta «Tren luze eta bustiak» izenekoan beran
duago Hnuy lila nyha majah yahoo  bilduman Jasoko zirenak). Balna 
Hau da ene ondasun guzia  atontzeko orduan azken bertsloa nagusi- 
tu  da. Hórrela gertatzen da, besteak beste, tTren luzea» eta «Hilarri 
izknbua* poem en kasuan. Antza denez, gaztelerazko itzulpenak egi- 
terakoan Malte MuJika itzultzaileak ere inzpide beran eutsi d io (adibl- 
de bat hautatzearren, Mikel Errazkinek abestutako eta Marine/ zaha- 
rraK-eko bertsioari Jarraikitzen zaion «Ene begiek» hura "estos ojos 
nuestros" bihurtuko da gazteleraz, 5arnonandiak Oartzelako poemah  
liburuan poema berriro jasotzerakoan erabiiltako "gure begiek" han 
lotuz hain zuzen ere).

Abeslad nahiz taldeek nork bere kantua eglteko aukeratu dituz
ten poem ak albo batera utzl eta lurretako idazieak bere antologia 
pertsonal hau eg lteko aukeratutakoetara mugatzen bagara (hots, 
berak errezitatutako hamaselak eta «Beste poema batzuk» salleko 
zortzlak hartzen baditugu aintzat, bigarren argitalpenean erantsitako 
b05t poem ak ahanzteke), m odu are nabarmenagoan ageri da hnuy  
lila nyha majah yahoo  lanaren nagusitasuna. Bertakoak dira 
eskalntzen zalzklgun poemak, Oartzelaho poem ak-eho  bospasei- 
rekin batera (eta bllduma bletan agertuz gero, hnuy lila nyha majah 
yahoo -ko bertsloa aurkeztuko zaigu, «Lagun presoci gutuna» poe- 
marekln gertatu legez, esaterako).

Hautaketa honetan t^eglblstakoa da, hasteko, Izuen gordelehue- 
tan barrena lanaren bazterketa. Bertako poem arlk ez dugu inon 
kausituko lehenengo argitalpena eskuartean hartuz gero; bal, ordea, 
blgarrenean, balna oralngoan gehltu tako «5ustralak han dituena» eta 
«Megaztl errarlak» poem ak «Mitzak» zetn «Beste poema batzuk* atale- 
tatJk kanpo geratzen dira (antologiatik nolabalt kanpo, beraz, gorago 
ere iradokl dugunez). Honen guztlaren aurrean agian bati baino 
gehlagon burura etornko zalo 5arrlonandlak bere lehen poesla-lan 
haren sarreran egindako altormena; alegla, horrelako poesia bernro 
egingo ez zuelako promesa. Qerora Irakurieok ikusl ahal Izan genue- 
nez, Idazieak bere hltza bete zuen ondorengo llburuetan, oso beste
lako lldoetatlk ablatuz, hitzen zentzu garblagoen bllaketatlk poesia 
tolesgabe eta blluziagora intsiz, u rn jn  erretollka eta' apalnduretatik 
("bihotz dekoratlboak /  eta am our eta toujours lako /  errlm ak zabo- 
rretara" tjo ta ditu poetak; ikus 156. or.). Oralngoan, diska-liburu hau 
prestatzeko bere hainbat lanetako poem ak bernro gogora ekartzeko 
orduan, Sarnonandlak berretsl egin du zein urrun geratzen zaion 
hamazortzi urte  ingururekin idatzitako lehen poesla-lan hura.



Witikak e ta  erreseinaK

Arestian esandakora itzullz, antologia honekln Joseba Sarrionan- 
diak Oartzelako poem ak  eta hnuÿ Illa nyha majah yahoo  bildumetara 
itzuli dizkigu beglak. Bestela esanda, gartzeiako esperientzia eta 
erbestearena 'ondasun honen guziaren' muinean agertuko zaizkigu, 
egoera batean nahlz bestean idaziearen baltan ernarazitako sentsa- 
zio, sentim en eta gogoetak diska-liburu honen orrialdeetan zehar 
barrelatzen direlarik.

Monela, eta b lidum a zabaitzen duen «Mao es tu facultade de 
sentir* samurraren ondoren, gure herrlaren desintegrazioaren ingu
ruko eta nazioaren Ideiaren inguruko gogoeta planteatzen digu ida
zleak («harriak eta Herriak»), baina dogm atism oetatik urrun geratzen 
den eran; hots, era ireklan, bukaerako gaideraren bldez ireklrik ge
ratzen baita poema, irakurle bakoitzak bere erantzuna blla dezan. 
Izan ere, Sarrionandlak askotan aldarrikatu izan du pentsam endu 
kritlkoaren beharra (eta hain zuzen, hori buitzatzera bideratu ditu 
bere testu asko eta asko). Horren ordez, alabaina, "be tiko  otoitzak" 
dira nagusi (hurrengo poem an esaten zaigunez); ez du jendeak 
oroim enaren korapiioa desiotu nahl, ez du Jendeak koblakarlrik 
behar.

Eta horl Jaklnda ere eta tinta ikustezinez ari dela jak inda ere, 
idaztea malte duela aitortuko dlgu gure poetak hurrengo poeman; 
guzia galduko bada ere, biderdian zitrol urez izkirlatzea m alte  duela, 
estartak eta m iruen askatasuna iaket zaizkion bezainbeste.

Askatasuna, baina, gaidu egin zuen Joseba 5arrionandlak 
1 9 8 0 .eko irallean espetxean sartu zutenean, Berarentzat orduantxe 
hasi zen bizitza (bizitza?: "funtzlonarloen begi kilskadek /  minian 
Igartzean bakarrik /  ohartzen naiz bizirik nagoela", 3 8 . o r ), alegia 
glza talde zabai baten espenentzia latza plasmatzera datoz diska-it- 
buru honetan jaso tako  hurrengo bederatzi poemak, Bakardadea eta 
islltasuna bihurtuko dira orduan Jabego bakar, gabezia gallenduko 
da, denboraren barea Jasanezin bllakatuko, Euskara izango da or
duan terntorio libre bakarra "hurnn derltzan aberha" betl gogoan 
daram aten presoontzat. Eta horren erdian ez da maikoentzako leku
rik izango, bai ordea amodioarentzat.

Bada, gartzeiako bakardade eta gabezia horrek gerora ere (gar- 
tzelatik at, poema-sall horretatlk at) inguratuko gaitu. Izan ere, glza- 
kiongan berezkoa da bakardadea eta babes gabezia, idazleak hu
rrengo jxtem an gogorarazi legez («lluntasuna nehurtzen»). Eta bi
zitzen Ikaslko badugu, hori onartu beharko dugu, presoak bere kon- 
dena bezala, betlrako kondena berea ere (ikus hurrengo poema).

«Tren luzea» da Jarralan datorren poem a (hain era iiunean



bukatzen den poema: "trena infernurantza doa betl") eta ondoren 
Euskal herriaren inguruko poema-sorta datorrela esan llteke: berta
ko hipokresla, estatu tekn iko hutsa! baten abantallak baino gehiago 
desabantailak, egungo sasoi makalak eta egoera gatazkatsua, ja rre 
ra 'bandozale' itxlak ("batak bestea hil genuen /  (...) am ore eman 
orduko", 106. or.), eta abar. Eta horren guztlaren aurrean 5arrionan- 
dlak Jarrera heroikoa eta borrokaren mitlfìkazioa bultzatzen duela 
pentsatzen duenik balego, irakur bitza Jarralan datozen bi poemak. 
Izan ere, Sarrlonandiarl Inoiz baino gehiagotan atxiki zalon irudi ho- 
rlxe deusestatzera datoz, hain zuzen ere, «irlandar abiadoreak bere 
herlotza Igarrl du*^ eta «Heriotza» poemak.

Euskal herntlk m undu zabalerajauzi egingo dugu hurrengo poe- 
ma-andanaren eskutik: poliziak inguraturlko hiri lalnotsuko karriiseta- 
ra, gainezka dauden zaborrontziz betetako hirira, narotasunaren gi- 
zartera ("bestaldekoak gosez egarriz eta euliz /  hlltzen dlren bitar- 
tean", 123, or.), "bakerik gabe, treguarik gabe, /  ia eten ik gat>e" 
dirauten gerlek han-hemenka kolpatutako m undura (131. or.).

Arroztasun-sentlmena nagusituko da orduan, malla ezt>erdine- 
tan kokatuko den erro-gabeziaren sentim ena: gabezia herri legez 
("ez den herrialdean sortu g inen", 134. or.) eta baita gizaki legez 
ere ("ez garena gara". Ib.), «Ez diren gauzak» poemak ohartarazl 
bezala. Mundua bera ere "zabala eta arrotza" egingo zaio poetari. Eta 
m undu zaba! horretan, hor nont>ait, "sorlekutik hurrin" hllgo dela ere 
gaztJgatuko dlgu bukaeran, m unduak, bltartean, berdin jarra ituko 
duelarlk ("gu re  altaren etxeak zutik iraunen du /  gu gabe", 146. or.), 
Izan ere, hauskorrak dira oso munduarl nahlz blzitzari lotzen gaituz- 
ten harlak (erro finkorik ez dugu malla honetan ere ez).

«Mitzak» atalen barrena eginlko ibilbide horren ondoren, gatozen 
«Beste poema batzuk» deltutakora, Bertan Jasotako poemek gal eta 
senömen ezberdin t>ezaln ugariak Jorratzen dituzte: haurtzaroaren 
oroltzap>ena eta harek suposatutakoaren galera, euskal poetei zuzendu- 
tako proposamena, literatura eta iraultzaren arteko harremana edo 
harremanik eza, «ISiromantzidxe» bezalako poema eder eta zintzoa, 
amodioa, lagun presoen gogorapena, Justiziaren "eginbide sakratua" 
eta, bukatzeko, etorklzunaren galneko gogoeta eszeptlkoa.

(3) Poema hau Izan, ez da Sarrlonandiarena zentzu hertslan. W,B, 
Yeats-ek Idatzi zuen eta Joseba Sarrlonandlak itzuli. Edozelan ere, Izhiriaturih 
aurhitu ditudan ene poemah itzulpen-libururako poema horixe hautatzea 
esanguratsua da ene aburuz.



Qure 5oa bigarren argitalpenera zuzenduz gero, atal horri he* 
riotzaren galneko poem a batek em aten diola amaiera ikusiko dugu, 
«hilarri izkribua»k hain zuzen. Qogoratu argitalpen honetan aipatu 
bern dugun poema horrekin batera beste lau gehitu direla atatak 
banatuz. hasleran jaso tako  bi poem ek sorterna utzi duenaren astu- 
rua gogorarazten digute eta, bukaerakoek, itzuieraren ezintasuna eta 
noraeza,

Ondasun itzeia, beraz, 5arrionandiak eskura Jarri diguna; hamal
ka gal, sentim en eta gogoeta, era ezin samurragoan eta zintzoagoan 
azaleratuta. Qizatasunez blai egindako poem ok, gainera, irekitasuna 
daukate oinarri-olnarrlan, egllearen Jarrera antidogm attko, heterodo
xo eta irekiaren isla eta emaitza logikoa bestalde. hórrela, zalantza- 
ren erreferentzla som atuko dugu bertso askoren itzalean eta, berau 
areagotzeko, gaiderak nonahl, ironia-ziztadak eta paradoxak (esate
rako, "kanta diezaiogun sehaska kanta bat gure aberrlaren /  sehaska 
hutsari", 157. or.). Irakurlearekiko solasa bllatzen duen lanaren au
rrean gaude, gure gogoeta bultzatu nahi duen poesía dialoglkoaren 
aurrean.

hori guztla gutxi balitz, diska-liburu honen ekarpena ere bada 
testuen Itzulpenak eskaintzea, Qaztelerazkoetara etorriz, inoiz baino 
gehiagotan egon badago aldaketarik euskerazko bertsioarekiko. 
Batzuetan zenbait bertsoren zentzua aldaturlk aurkituko dugu Malte 
Mujikaren itzulpenean («Lagun presoei gutuna» poem ako "gure  Jen
dea", adlbldez, "o tros" bihurtu da gazteleraz; adibide gehiagotarako 
ikus, besteak beste, «harrlak eta herriak», «Besamotzaren besoa», 
«Territorio librea» eta «Poesiaren gauza galdua»); beste batzuetan, 
berriz, bertsoren bat desagertu da («Linguae vasconum  prtmitlae» 
eta «Geografia» poem etan, kasu) edo bertsoren batzuk (ikus «Mun
dua zabala eta arrotza da»).

Itzulpen-akatsen bat edo beste ere izan da tartean, baina horre
lakoak zuzenduta daude bigarren argitalpenean. Argitalpen batetik 
bestera ltzulF>enetan egindako aldaketekin batera, inolz euskarazko 
testuetan bertan badago aldaketarik (Ikus, esaterako, «Mundua zaba
la eta arrotza da» poem ako 21. bertsoa). Qogoratu, bestalde, bost 
(X)ema gehitu  direla argitalpen berrla txukuntzeko orduan eta balta 
5arrlonandlaren txikltako hainbat argazki ere.

Erreseina honekin bukatzeko d iska-llbunj honek Izandako barre
ra ezin hobea azplmarratu beharrean gaude. Izan ere, 1 9 9 9 .eko 
abenduan ospatutako Durangoko Diska eta Libunj Azokan salgal Jarrl 
eta Izugarrla izan zen salm enta, "azokako errege" blhurtuz*^.

Ezbalrik gabe, halnt>at dira arrakasta horren eraglleak, Masteko,



eta poesia genero gero eta marginalagoa bihurtzen ari den garai 
honetan, m uslkak lagundu egin du m arglnaiitate hori gainditzen, 
poesiarako bidea erraztuz. Morrekin batera, Joseba Sarrionandiaren 
beraren abotsa entzun ahal izateak makina bat irakurle — edota 
entzule—  erakarrl duelakoan nago; erakargarria gertatu da eta baita 
deigarria e re  "erreak erraiteko — eggeak eggaiteko—  bere era aldre- 
bes bezaln Jostari hori", Masier Etxeberriaren hitzetan . ilorrezaz 
gain, itzulpenek ere Sarrionandiaren testuetarako ateak ireki dizkiote 
hainbat irakurleri baita gure artean ere. Eta horl guztla edizio zinez 
ederrean eskainia izan zaigula kontuan hartuz (form ato zaindua, irudi 
eta argazkiak, etab.), opari baten aurrean gaudeia esango nuke.

Edozeian ere, tlau  da ene ondasun guzIa  lanaren arrakasta 
testuinguru zabaiago baten barnean ulertu behar da ene iritziz, 5a- 
rrionandiaren aurreko lanek — tln u y  Ilia nyha maJah yahoo eta hitzen  
ondoeza-h,—  izandako harrera zabaiaren iidotlk. Narrera 'ha rtu 'tik  
l^adator, Sarrionandiak berak irakurleok 'ha rtu ta ' edo 'harrapatuta' 
gauzkala esango nuke, badela nolabaiteko iotura berarekiko, afekti- 
bitate-hari ikustezinek ehundutako Iotura eta bere ianaren kalitateak 
eta bere iana irakurtzea den plazerrak ardazkatua.

Horren guztlaren erakusle da, preseski, 5arrionandia euskai 
idazierik m usikatuena izatea, hainbat eta hainbat taidek eta abesiarik 
— balta gazteenek ere—  bere testuetara Jotzea eta berauek hau
tatzea. Diska-llburu honen aurkezpenean Imanol Ubedak altortu zue- 
nez, "idazle kutunen artean kutunena da 5arri, Inspirazio iturrl nagu
sia izan da guretzat"®,

Hlzplde dugun lan honen arrakastak ere beste horrenbeste era
kusten du eta erakutsl ere eglten du — edota 5arrionandlarl erakutsl 
beharko Hoke—  ez dela "lagun artean edo la bakardadean" ari . Ezta 
gutxlago ere.

(4) Horrelaxe izan zen alpaöja, kontuan hartuz 3.500 ale inguru saldu 
ztreia eta, hortan, azokak azken urteetan izandako lanlk arrakastatsuena blhurtu 
zela (Ik. A. Errasti, «Sarrlonandla azokako erreget, Egunkarla, 1999-X11-9).

(5) H. Etxeljerrla, «Saggionalndiarl esan». Gara, 1999-XI1-12,

(6) Ik. J. Eskisabel, lb. nahlz I. Arozena, lb.

(7) Marinel zaharrak lanaren sarreran aitortzen zuen Idazleak sentsazio 
horl: "gure egunetako marlnelentzat ere haiabeharrezkoa da kondatzea eta 
kantatzea, soinuarekln edo soinurlk gabe, lagun artean edo ia bakardadean" 
(Elkar, 1988, 8. or.),



MEABE Miren Agur, Azalaren kodea, 
Susa, 2000.

Ana URKI2A

Migan bizi nadin

Azala, haragia, iarrua, gorputza... s inonim oak ote?

Azalaren galneko irudiaren erabilpen bikaina eglten digu Miren 
Agur Meabek, barrutík ikusten eta sentitzen duguna kanpora ate
ratzen denean edo "bes te  azal t>atekin" harremanetan jartzean. Mía 
ñola kokatzen den ezagutarazteko eta MItasunari buruz gogoeta egl
teko.

Azala da, Mía eta ZUa berelzten dituena; azala. Mía eta ZUa 
elkartzen dituena; azala, Mlarl eta ZUari ulertarazten dlona; azala, Mía 
eta ZUa urrunarazten d ituena... azala da, m undua ulertzeko kodea.

Miren Agur Meabek, bere azken poesía liburuan, m undua uler- 
tzeko kode ezberdinak saiikatu eta dekodetu ditu, eta atal ezberdi- 
netan barrena aipatu munduaren m iseriak ezagutu dituenean, bere 
baltangoan duen esku-lzkribuaren irakurketa aldarrlkatuko du.

Azalaren kodea, lexiko aberats eta egltura zaindu bat baino 
gehiago da. Idazlea, llburu honetan, bere barrua hustera datorkigu, 
zalantzak planteatu eta erantzunaren bilaketan zeharo biluztera.

Poesía llburu honek erakusten digun barne mundua barrutík 
sentitua bal balna kanpotik begiratua da. Meabek, eglleak bizitako 
esperlentziak eta espero d ituen ametsak, bere t>aitatik kanpora ate- 
reaz azaitzen ditu. Eta benetan desio duena bere harnean dagoela 
ulertzen duenean, berrlro bere baitara bueltatzen da. Mía aldarri- 
katzera.



Kode bila

Lau ataleK osatzen dute liburua: OharraK, Orbainah, Tatuajeak 
eta Kontrazeinuak. Lehenengo ataiean. egiieak liburuan zehar ager
tuz Joango diren zalantzak. esperientziak. orbain eta tatuajeen 
aurkezpena egiten du. Orbainah deiako ataiean, iraganeko espe- 
rientziek. ikusitakoek eta batez ere sentltu takoek beregan izandako 
eraginaz nnintzatuko zaigu: faltsuheria, gezurra, irudikeria eta ZUaren 
bliaketa, besteak beste. hirugarren ataiean, orainean kokatuko gaitu, 
etorkizunaren aurreko beidurra eta hitza isiitasunaren aurkako anti- 
dotoa bezala iragarriz. Azken atala. osterà, geroa izanen da, itxarope- 
naren gela, bere buruaren bliaketa eta ezagupena.

Atal guztletan amankom una dena, egileak idazketa prozesua- 
rekin duen harreman ia-la obsesiboa da: lehenengo ataiean papere- 
ratzen duena apunteak izango dira; blgarrenean, hla eta hitza pa- 
rekatuko d itu; hirugarrenean, hitza iasaitasunaren sinonim otzat har- 
tuko  du; eta laugarrenean, kode berri baten aldarrikapena eginen 
digu.

Azala eta haragia

Meabek zalantza asko planteatzen ditu; baita zalantzen gainean 
bizitako iraganak utzitako orbain edo zaurlak agertzen, Maisuki Jazten 
ditu bizikizun horiek guztiak azal ezberdinez, maisuki pintatzen ditu 
kolore distlratsuz, eta maisuki parekatzen ammalia ezberdinen joka - 
bideekin,.,

Ikaste prozesu osoa gorputzak duen espresio biderik naturale- 
nean azaitzen du, sexuaren eta gorputz atalen deskribapenaren bi- 
dez.

M, A. Meabek, liburu honetan, edukiak dakarkizkigu; ez da poe
siaren estillstikarekin, musikalitatearekin edo erntm oarekln konfor- 
matzen. Esan nahia eta esan beharra dauka, eta bere kanporatze 
horretan, gogorregia ere suertatzen da, erabiitzen dituen t>allablde 
estilistiko gehienak bere h itz jarioa krudeitzera doazelarik.

hitzari eta azalari eginiko etengabeko aipamenak ditu babes 
egileak: hitza, arerlo zaizkion m unstro, pizti eta m am u guztiak 
uxatzeko (horregatik ortografia, mezua, o ff ahotsa, esku-izkribua, eta



antzeraKoen txertatzea), eta azala, Miren Agurreh aldarrlkatzen di
tuen gardentasuna, eglatasuna, naturaltasuna, handltasuna eta 
etorklzunaren Irudi delako.

Poesia oso sentsoriala dakarklgu Miren Agurrek: bisuala kolo- 
reen erabllera etengabeari dagokionean, poem ak argazklak balliran 
irakurtzera gonbldatzen duelarlk irakurlea; uklmenarl zuzendua, gor- 
putz atalen desknbapen zehatz eta errekurrenteel esker, hainbeste 
goralpatzen duen gorputza la-la ukltzera eta berotasuna sentitzera 
bultzatzen galtuelarik; eta ammalia eta fru ltuen alpamenak, dasta- 
m ena eta usaimena plzten dlzklo Irakurlearl, azal ezberdlnen arteko 
hurblltasun eta urruntasun arazoak salatuz.

Kodearen aurhiKuntza

Azalaren kodea oso intlmoa da; Intlm oa eta em akum earen be- 
g ltlk  azaldua. Egunerokotasunarl eglten dizklon erreferentzlak, gor
putza erakusteko eta sentltzeko m oduak eta amatasunarl eglten 
zaizklon alpamenak, sentslbllltate handlko em akum e heldua erakus
ten dute.

Liburua erraz Irakurtzen da, ordea; bizkorregi behart>ada. Irakur- 
leak t>erehala antzem aten baltu azkenean mezu igorketa bat egon 
behar duela, egileak ondorioren batera heldu eta haren t>errl eman 
behar diola. Begl zorrotz eta krltlkoz bere barne mundua agertuz, 
aztertuz eta ZUarl eskalniz doan llburu hau, blgarrenez irakurtzeko 
gogoz geldltzen da irakurlea, lehenengo poem atlk harrapatu eta 
azken mezuraino nola erakarri duen Jakiteko irrikaz, Mezua, usteka- 
bea askotan. Ierro artean gordeta kausitzen da, irakurlearen barne 
kontzlentzlak bakarrik antzem aten duelarlk.

Lan blrlblla, zalantzarik gat>e, m am itsua eta sakona. Indar biziko 
obra.



QABIRIA Julen, Connemara gure biho
tzetan, Igartza Saria 1998, Elkarla- 
nean, 2000

Ana URKIZA

Oroimen hautsia

1998 . urteKo Igartza Sanaren irabazle da, eta merezlmenduz, 
Julen Qabinaren "Connemara gure bihotzetan". Zortzl kapitutuk (ar- 
gazkiz apaindua) eta beste zortzl ipulnek osatzen duten eleberri 
honetan, Julenek estilo gazte eta freskoa eskaintzen du, gaurkoa 
alegla, egungo gazteen maltasunaren galneko eta maltasunaren in- 
gurukoel buruzko kezkak, zalantzak, Jokaerak, sinesm enak, eta abar 
luze baten Jabe egiteko irakurlea.

Memoriaren bila

Txemak, bere neska laguna zen Elder auto istnpu batean gaIdu 
ondoren, azken honek urtebete lehenago Irlandara egindako bidaia 
errepikatzea erabakitzen du, Eiderren geian "Eire" Jartzen zuen 
disketea aurkitu ondoren. Eieberrian zehar, lehenlk Eiderrek eta gero 
Txemak mandan zehar egiten duten ibilbidea deskribatzeaz gain, 
Eiderren egunerokoa izango den disketeko edukiaren berri em aten 
Joango zaio irakurlean. Eguneroko honetan, Txem ak espero ez zuen 
halnbat egia aurkltuko du, elebernaren hasieran azaltzen diren kora- 
pilo guztiak askatuz, baina ez preseski, Txemak espero zezakeen 
bezala.

Txem ak m em oha edo oroim enaren puska bat nahl du; Eiderrek



m alte zuela esango dlon "zerbait", eta "zerba it" horn esker, 
kontzientzia garbitu ondoren, ahaztutzen ikasl eta zerotik t>ernz hasi.

Elderrengandik ez du, osterà, espero zuen m ezunkjasoko; altzl- 
tlk, ezln dela iragana ezabatu eta berriz zerotlk hasi u lertuko du; 
orolm enarekin bizltzen Ikasl behar dela, alegla, eta ahazturak ez 
duela existltzen. TxemaM, hainbeste landutako orolm en ideallzatua 
hausten zaio.

Pertsonalen jokabldearl erreparatuz, b lktlm aren sujetua aldatu 
edo iraull eglten dela esan llteke. Masleran, Elder balta hlldakoa eta 
Tnema sufrltzen duena. Eta azkenean ulertzen balta. Elder zela su- 
frltzen ari zena eta T><ema hllda zegoena.

Qablrlak malsuki erablltzen duen baliabldea da iraulketarena, 
efektu bera pairatuko ba ltu te  elebernan zehar m em oria, askatasuna, 
engalnua eta hehotzaren idelek ere.

Eleberriaren giltzak

Eleberrlaren glltza nagusla sekretua da; sekretuaren edo sus- 
moaren ingurukoJakinm ina: Txema gabe Eiderrek Irlandara egindako 
bidalan gertatunkoen berrl Jakln nahla, Elderren t>enetako sen tlm en
duak aurkitu  beharra, disketearen edukla ezagutzeko premia...

Elebern t>oroblla da, bai istorloaren kontaketarl dagokionean; bal 
idazieak detalienk t><iklena ere azaltzeko eta arrazoltzeko duen eran. 
Kapltuluen amaleran, kapltulu bakoltzean landutako galaren laburpen 
gisako ba t aurkituko du irakurleak. Baina alpagarnena, kapltulu ba- 
koltzaren ondoren Qablrlak txertatzen dituen ipulnak dira. Kapltulu 
osoa slnbolizatzen duten kontaklzunak dira, eleberriaren malla lltera- 
noa igoko dutelarlk. A ipatu ipulnok, istono naguslaren barrena eten 
bat eg iteko  ballo dute, arnasa em ateko irakuMearl. Ipulnak dekodlfl- 
katu egin behar dira ordea, kapltuluan barrena aztertunkoaren berrl 
hausnartu eta azalpenaren arrazolak idoro; idelekln jo las egltea izan
go da Idazieak bllatu nahl duena eta blkalnkl lortzen duena.

Egiaren alderdi biak

Eleberna, ez zaio ba t ere arrotz egingo nolzbalt bakarnk bidalatu



duenarl. Bertan, rriom enturen batean edo bestean, bidaiarl orori 
bururatu ohi zaizhion zaiantzak, ziurtasun gabeziak, galderak e ta jo -  
kabldeak aurkituko baititu.

Memoria, denbora, engalnua, bakardadea, maitasuna, ziurtasu- 
na, askatasuna, konfidantza eza, inm entsltatea, ezereza, heriotza eta 
bengantza dira idazieak ianduko dituen gaiak eta bakoitzari trata- 
mendu bikoitza em aten dio. Morretarako, Ju lenek hiru ahots erabili- 
ko ditu naguslki eieberrian; narratzailearena, Eiderrena eta Txemare- 
na, Eleberriaren hasieran Txemaren ahotsa izango du lagun irakur
leak, apurka-apurka, Eiderrenean sartzen Joateko, Eieberrian barrena 
Txemaren begi eta pentsam endu izatetik, Txemaren ikuspegitik 
abiatzetik, Eiderrenera Jauzi egitera helduko da irakurlea, Eiderren 
iarrupean ondo mugitzen da Julen eta hizkerari dagokionean, se- 
xuen arteko bereizketarik ez du eglten, gaurko belaunaidien erreaii- 
tatearen ispiiu.

Emakumearen rola, beharbada, euskal literaturan ohlkoa ez den 
bezala, oso aktiboa da. Eieberrlko pertsonaia nagusia dela esan 
daiteke, nahiz eta bere tratam endua zeharkakoa izan.

Ahots berri baten jabe

Erraz irakurtzen den eleberria da "Connemara gure bihotzetan"; 
borobila eta aldl t>erean arina, mam ltsua, osoa, eta m om enta  guz- 
tian tentsloa m antentzen duena.

Qaien tratam endua oso sakonekoa da, azterketa heldu baten 
fruitu, egiazko esperientziaren parera jasoko duen m etaforen ikutuaz 
azaldua.

Julen Qabiria ahots berrl t)aten ja b e  da eta trebetasun handiz 
landu ditu bere lehen eleberri honetan, pertsonaia eta gai ezberdl- 
nen joan-etorriak, hirugarren zein lehen pertsonaren ikuspuntuak, 
eta argazkiaren zein ipuinaren estllistlka eleberriaren barrena.



AFV\NA Aitor. Ipuin-entzulea, EusKattzain- 
dia, BBK Fundazioa, ZOOO, 132 or.

Luis Mari MUJIKA

Arana idazie ezaguriaren eieberri honek \99QMoTxAglrre  saria 
Jaso zuen, Arana ezaguna da lehendik narraziogintzan duen produzio 
zabaiagatik, eta, batez ere, ipuingintzan bere Ipuin llzunak (1994) eta 
Ipuin liunak  (1995), besteen artean ahantzl gabe,

Egungo euskal literaturaren, gero esanen dugunez, makurrera 
garbia dago haur eta gazteen literaturaren esparruko edozein 
sorkuntza haizeatu eta iaguntzeko, eta hesi horrek egungo pro- 
dukzioara muga kualitatlbo bereziak ezartzen dizkio, maiz. Ikastole- 
tan lehen ikasaldietako (ez hainbeste E 50  eta BUP etapetako) pro- 
duzioa hedatzen eta potentziatzen da, eta, geroz eta gehiago saihes- 
ten eta abandonatzen da literatura egituratuago bat, euskal 
sorkuntzaren ikuspegia aide horretatik hertsia gertatzen delarik, Adin 
nagusietako irakurlea ez da behar bezala zaintzen, eta gure lite ra tu
raren maila aide horretatlk, sarritan errazkeria eta txabakanismoaren 
esparrutan mugltzen da.

Aranaren eleberriak, hots, Ipu in-em ulea  delakoa, literatura on 
baten erem utan sartzen da, nahiz eta, batzuetan, barneko ipuin 
batzuen nexoa eta garadura irregularra izan. Qure ustetan eieberri 
honen berrlkuntza aipagarriena nobela bera saretzeko moldea da. 
Mots, protagonista bien m undua (Itziar -idazlea- eta Fermín -en tzu- 
learena— ) lau edo bost ipuinen ingurumarian eraikitzen da. Itziarrek 
bere ipuin-kontaketan blitzen du Ferminen entzun-gogo berezla. 
Entzulearen m iresm eak geroz eta eskabide zorrotzagoak ditu, ordea, 
eta horregatik ipuin batetik besterako ekimen-segida. Itziarrek ihes 
egin nahiko luke halako sareetatJk, balna ez du lortuko errem ate



etiko batera Irltsi arte. Itzlarrek asm atuko du, azkenean, entzuleak 
eskatzen dion ipuin esanguratsuajalgitzea, zeinetan Fermin bahitzai- 
teak Jarrera pertsonalen isladak atzem anen dituen. Eieberriak, bada, 
t>arneko ipuinetatik kanpo hedadura urri du, eskem atism o batean 
m ugitzen da, eta ipulnen arabera em aten dira pasarte-aldaketak, 
pertsonalen erreakzioak, eta eleberri osoaren errematea ere.

Aranaren estiloa zuzena eta sotila da; normalean ez da gaitzen 
deskribapenetan, ezta karakterizazioetan — barrokismo askorik gabe 
erabiltzen du, tram oen sarea— , eta hortik bere idaz-tankeraren soil- 
tasuna. Estilo ulerterraz eta zuzena darabil, gehlenbat. Tramarl dago- 
kionez, ordea, eleberri honetan, zehazki, em aniko ipulnen artean 
— (autoreak errelatoari ezarri bide dion ironi-puntuaz aparte) aide 
asko dago ipuin batetik bestera originalité, saredura tem attko eta 
dialogoen bizitasunaren aldetik."Jainkoaren odola" eta "Konkorra" 
deituko ipuinetatik "Alarguna" deritzonera gainbehera asko dago. 
Qure gustorako, original eta kuriosoena, behar bada, lehenengoa 
da, hau da, "Jainkoaren odola" deritzona; "Sasl-sendagilearena" ere 
askl lortuta dago. Lehenengoan, adlbidez, Kristo han-hemen kalean, 
autobusaren geralekuan, moja batekin hlzketan, ata abar azaltzen 
zalgu, ,eta Jalnkorik baden galdetzen du; hartzen dituen erantzunak 
txokanteak gertatzen dira maiz... Azkeneko ipuinak badu bere ira- 
kaspldea — eta ardatza—  eleberri osoaren traman. Main zuzen, Fer
mín ipuln-entzuleak ipuinik ederrena Jalgltzera gonbltatzen du itzlar 
idazlea. Banan-bana prozesua segidazko ipuinetan askatzen da 
azken kasurarte. Tartean, ordea, ipuln zenbait eralkitzerakoan, for
m ula lasakak biltzen ditu tram ak, pasarte askl sinestezinak edo inbe- 
roslm llak, piano ez hain esanguratsuak, eta eleberriaren eralkuntza 
ipuln-kontaketa baten inguruan ardazten da, aski originala gertatuz 
nobela eraikitzeko moldea. Eleberriaren errem ateak badu zerlkusla, 
bada, azken ipuin-kontaketarekin, hau da. Kariösen erltasuna Fermín 
ipuln-entzulearenjarrerekin inpllkatzean.

Aranaren narrazioak gainditzen du t>ertan egun, askotan, haur 
eta gateentzat argitaratzen den euskal sorkuntzaren malla eskasa. 
Zenbat ipuin, konta-llburu, narrazlo gelbera eta orlginalltate eskaseko 
llburu ez da argltaratu euskaraz azken urteotanl Kutxidazu bidea, 
Ixabel izeneko liburu eskax batek halako arrakasta lortzea,(hamazaz- 
pi blrredizlo baino gehiago...) gure ikastoletako eta euskalduntze- 
ikastegietako llteratur eskasia eta irakasleen defizlta argitan uzten



du. Beraz, ezln dugu onartu gure llburu apaletan hainbat llburu bikain 
Inolako begiram enik gabe geratzea — egungo kritlkaren erraz-bidea 
edo eza Kontutan izanik— , eta, aldiz, haur eta gazteentzat literatura 
elem entala (eta malz funts ik gabea) Irlzpide merkatalen m esedetan 
bultzatzea. Literatura altua gurean abandonatua dago — gutxienez, 
literatura egituratu baten erem ua— ; apenas irakurtzen eta laguntzen 
den helduagoen literatura irakur-tailerretan (hamasel urte ta tik gora- 
koen Irakur-nahla gehlenera betlko santol batzuen — Atxaga, 5alzar- 
bltorla, Lertxundi...—  esparrura mugatzen da eta beste gehienel 
kokagunerlk urri eta larratzena eskalntzen zaie, paisaje hits baten 
ikuspegla baino ez eskainlz. Mainbat literatura on alntzakotzat hartu 
gabe, eta editorial batzuen jokablde m onopolistak kontutan Izanik, 
krltiko  kam utsen eskuetan Igerl geratzen da euskaraz em aten den 
literatura on zenbait. Bestalde, teleblstaren kontrajoera m erke eta 
erosoetan arnas handirik hartzen ez duen ibilbide nabarretan itotzen 
da egun euskal produzio bikain zenbait.

Bada ordua euskaran beste eleberrigintza asKoz egituratu, 
konplexu eta prestuagoak lekua har dezan. Egoera honetan ez du 
m erezi Jarraltzea. Euskara ez da, soillk, literatura xalo, e lem ental 
— eskax — eta malz txabakano baten—  erreinua.,. Eta kurloski, san- 
to lek  idazten duten oro — errekurtso kntlKo gutxl duen Jarrera edito- 
rlalisten arabera—  o so  ona, primerahoa edo bihaina da, nahitaez, eta 
hórrela gure letren esparruak noraezean darrai, hein batean. Qure 
ortuan azaitzen den produzio on askok — sare batzuen baldintzak 
t>etetzen ez baditu— Jai dauka atuoreagandlk irakurleaganako bide 
hori korrltzeko unean. tiautam enetan halako eta halako adlskldeen 
m usajeak azalduko dira, betl loria erosoen lainoetan bllduta,

Qure iritzian, literatura primario eta e lem entaletik atera behar 
g inateke, euskararen esparruan atentzio gehiago Jarriz beste argital- 
pen konplexuagoetan ere. Erraztasuna, bapatekotasuna bilatu 
nahlak narrazio Inozo, gelbera eta txabakanoen gorazarrea dakar, 
eta, ondorioz, bidean ahalegin literario eg lten dutenen afan asko 
antzu geratzen da. Justizia gehiago behar luke gure ortuan egiten 
den bete literatura t>atek ere.

A ltor Aranaren eleberrira Itzullz, e leberriaren m eriturik handiena, 
esan dugunez, bere egituraketan dago, alegla, Protagonisten egi- 
tekoa Ipuin zenbaiten konta-entzueran garatzen dela, eta lido horre
ta tik  bllatzen duela eleberrlak bere e rrem ate  bltxla. Dena den — eta



hau beste auzia da— , zenbateko hedadura ukanen du BBK gisako 
euskal produkzio ofizlal batek euskal llburuen merkatal sarean? Zori- 
txarrez, euskal sarlak antolatzen dituzten erakundeak ez dira 
salatzen asko euren produkzloen salmenta hedatzen, Horrelako era- 
kundeek, behar bada, hobe lukete orlglnalak editore laloagoen 
eskuetan uztea, dena hlru edo lau llburudenden apaletan gera ez 
dadln. Esanak esan. A ltor Aranaren eleberrlarl ongietorrla ematen 
diogu bihotzez.



BALZA, Jon. Un escorpión en la madri
guera (indoeuropeo y eusicara: mito e 
identidad). Edit. Hiria, 2000, 228 or.

Luis Mari MUJIKA

Jon Balzak liburu bitxl honetan eglten duen bidatak olartzun oso 
bereziak ditu. Bera ez da sartzen hlzkuntzaren baltan morfoiogiaren 
aldetlk azterketak sakonak eglteko asm o eta lehiaz; aldlz, aurrerago- 
ko — edo  lehenagoko—  arazoetara hurbiitzen da, mitoa eta delxls 
arteko auzia noia egin salatuz, m lto llngulstlkaren esparru sugeriga- 
rrlan betl. Inolz baino egokiago esan dalteke hlzkuntza baten barrun- 
degiak miatzea dela liburu berezi honen egitekoa, Beraz, Balzak 
gram atlkalarl baten rola gainditzen du, eta euskararen Inguruko kul- 
ture tan — eta aintzin kultura indoeuropar zaiDalean—  em aniko m ito, 
adim en-prozesu, m undu  fisikoaren hurbiitze-kategorlak sakonetlk 
ukltzen ditu. Qure autoreak, lehenik, sarrera astitsua dagl orri luzetan 
indoeuropear areako hlzkuntz adlerazpenez, hlzketa eta m itoaz, m l- 
toa eta aldiaz (edo denboraz. latin malleguarl gurean eutslz). Orobat 
ukltzen d itu  Atman delakoa, mltodeiKla tao-tx inar ingurumarian, eta 
berrrlro indoeuropar hlzkuntzei dagoklenez polarltateaz, polaritate 
hautsiaz, izanaz, aldiaz, ohituraz eta "es" delakoaren inguruko zehar- 
m ehar diskurtslboez (oso malz hlzkuntza berezlen erro zenlDalten 
azterketara ablatuz,..) garatzen da llburukiaren mam la.. Jon Balzaren 
llburua euskaldunaren (edo eta euskararl lo turiko gizaiMnakoaren) 
m unduaren errozko onginalltatea infentzen lehiatzen da, hots, gure 
identitate-eza, euskaldunen glzarte Iherarkia urna (edozein eskem a 
sozial eta  pollko egituratuegirl desjoera (edo arbuloa) dioena).

Beraz, llbunjaklaren lehen eta bigarren zattan Indoeuropar (eta 
txinar m unduareklko) hizkera eta m lto-olnarrlak aztertzen dira. Curen



barne erlazio eta inpllkazioak sakontzen, Indoeuropeoaren t>altan 
em anlko identitate/nortasuna. existentzia (Izatea), aldia gisako 
kontzeptuaK ukltzen dira, bal hlzkera eta bal m itoaren aldetik, Libu
ruaren hirugarren zatian, berriz, euskararen esparruan em anlko 
m undu m itiko  berezia sakontzen da; hizkuntza beraren adltz-formula 
anitz abordatzen da euskaldunak nortasun pertsonalari (bere burua- 
rehlko m unduarl) hizkuntza eta deixis eraikuntzan biltzen dituen 
kontzeptuallzazloak aski berezlak direla argltan uzteko. Behin eta 
berriz, Jon Balza gizona m lntzo den munduAZ (m undo DE que se  
habla) eta bat bizi den m unduAfl (m undo Eti que se vive) delako 
bereizkuntza formalaz arl zaigu, euskal pentsaera m ltlkollngulstlkoa 
eta geroztlko indoeuroparraren dlferentzlak nabarmen utzlz. Beraz, 
euskaldunaren baltan "nortasuna", "nía", "a ld ia" bezalako arazoak 
ez dira Jartzen, ala m odu askl bestelakoan ematen dira. Eglleak 
taxatlboki dio.- "Tanto en e l plano m orfosin táctico com o en el uso de 
ciertos índices deícticos, así com o, correspondientem ente, en la 
estructuración mito-simt>ólica, se observa que conceptos Indoeuro
peos com o '^sujeto", "identidad", '^Tiempo", "existencia", no sólo  
no son aplicables, s ino  que ni siquiera podrían desarrollarse, nl 
pueden, de hecho, hacerlo" (14  or.).

Ooian alpaturiko DE eta EN delakoetan (euskaraz -Z eta -N 
dekilnabide-m orfem ez baila gintezke) em aten da bl m unduen berel
zketa nagusiena. Euskararl atxikltako m undu m itosinbotikoan izaklak 
Etl (eush.m undufiiti) horretan em aten dlra solllk, eta -M marka duen 
munduan ez dago erlazlorlk, ez eta entlta te sem antikorik, h izkuntz- 
puntu sollak  balno. Euskararl dagokio Efl delakoan (munduarO Jardu
tea, bertan ideiak, adlerazpenak, delxlak eta ordea sem antikoen 
eriazloak gabezlazkoak dlrelarlk. -Tf horretan (EN e l m undo) ez lego
ke ez egun eta ez gaurlk, ez ongi eta ez galtzlk, ez aldl ez eta 
gunerik (n/ tiem po ni espacio). Berak, identltatea norberarekln (nork 
bere buruareWn), gauzen dlferentzlak em aten dlren gune delktltl- 
koak falta dlra, t>ertan m undu m ltlko  lehendiko eta elementala -In - 
doeuropeoaren esparrutlk aurretlkoa- em aten balta. -H  marka duen 
m undua ezln da murriztu adierazpen de iktlko eta erlazloetara, balzlk 
m intza-puntu  halako eta halakoetara, hau da, "ora ln", "hau, "h e 
m en" gisako e lem entu ez-murriztagarrietara sollk. -Z  marka duen 
m undua (m undu DE) adlerazpenen (significados) baltan hlgltzen da; 
aldiz, -N marka duena (m undo Efí) zentzuen esparruan (sentidos).



Azken m undu honetan "n /-a" ez da nor berezia, "hem en" delakoa 
ere ez da tokl zehatz bat, ezta ere "hau " delakoa m lntzo zalonarl 
hurbileko zerbalt.

Indoeuropar pentsaeraren baltan em aten den zenbait kategoria, 
hala noia, senar-em aztearen  dualitatea — eta senarraren nagusltasu- 
na— , pater delakoarena d/éus (indoeuropar jainkoaren) kontzeptue- 
tan sakontzen du autoreak, urrunketak eta bereizketa form alak eza- 
rrlz euskal pentsam enduareklko. Kontzeptu askoren polltarltate- 
eskem ak falta zaizkio euskaldunarl (hots, euskararl atxlkftako) m un- 
duarl. Beraz, indoeuropeoan polarltate nagusia pater delakoak du, 
hau da, patrialtasunak, eta matriaitasuna haren m ende geratzen 
da;eraberean, argiak Iluna du kontrakoa, egunak gaua, eguzklak 
Ilargia. Bide horretatlk "n l-a ren" inguruko kontzeptuallzazio desberdl- 
na atzem an bide du Balzak Indoeuropar eta euskaldunaren arteko 
esparru mito-adlerazletan, bereziki "s i-m ism o"  eta pater bezalako 
adlerazpen-eremuetan. Antzeko burutazloak — eta esanguratsuagoak 
gure ustetan—  se r indeoeuroparra eta gure izariaren a rteko  dlfe- 
rentzlak aipatzerakoan. Bere ustetan se r delakoa, batez ere, arazo 
indoeuropar bat da delxiaren aldetik — metaflsikarl atxikia dagoen 
zerbait— , eta -t1 marka duten esparruko kontzeptuek bestelako irten- 
bldeak dituzte. Dena den, eta ilburu hau Irakurtzerakoan beharrezkoa 
da galdera bat egltea, alegla, egungo euskaldunak (beO euskara hl- 
zkuntzarl atxikla dagoen subjetuak) zenbalteraino ez dituen bereganatu 
bere inguruko hem eta gizabanakoen indoeuropear kategoria delktiti- 
koak m undu kontzeptual bat eralkitzerakon? Zenbalteraino da egla Bal
zak gurean atzeman bide duen m unduatl (m undo Eh) horl erabat 
Z-taz gabea dela (s/n referenda al m undo DE)? Qure aldetik galdera 
gehiago zehaztuz: -M unduah  (hots, -h  delakoan) diharduen euskal
dunak ez al du irteerarlk m unduaZ  m lntzo den (m undo DE que  se 
tìabla) delakora bere adlm en-eklm enetan, bere jarduera d lektltikoe- 
tan? Bl m undu horien heslak hain garblak geratu ote dira egungo 
euskaldunaren baltan m ltohlzkuntzaren esparrua dela eta?

Balzak antzeko dlstantziak atzeman bide ditu denboran dagoklo- 
nez — Indoeuropar eta euskal tlpo loglazko jardueren artean— . Dena 
den, llburuaren hirugarren zatian em aten d itu  eglleak bere proba 
hertsienak golko arazoel buruz. Qure helburu nagusia hem en llbu- 
ruklaren lehen hurbllketa baino ez da, hau da, erreselna hutsa egl
tea, beste baterako utziz bestalako galdera eta sakonketak.



Mitologiazko zehar-mehar gehienetan Balzak Ortiz-Osés irakas- 
learen m itologi-hitdoak kontutan edukitu ditu, bereziki, Mari eta Lu- 
rra-Jainhoa bezaiako adierazpen psiko eta m ito-lingustikoetan. Bai- 
zak — euskaiduna izaki-euska! aditzaren morfoiogiaren sekretuak 
ongi ezagutzen ditu. Besteen artean, euskai aditzaren erem uan sar- 
tuz indoeuropar hizkutzen ergatibotasun-eza nabarmentzen du. Aditz 
aktiboetan — iragankorretan—  subjetuak, gurean, -K marka du, eta 
horl ez da em aten indoeuropar beste hizkuntzetan. Baita diferentziak 
markatzen ditu H/n kasuetan httanoko bigarren pertsona dela eta, 
em akum ezko edo gizonezkoen trataeretan ere. Orobat garbi uzten 
du subjetu-lexem en markak aditz iragangaitz (Intransitivo) eta ira
gankorretan desbedlna direla, gutienez, orainaldlan, hots, batak nl/hl 
(n-h) lexem ak dltuela aurrekaldean (H-aiz, tl-a iz), eta glbelean, be
rrlz, aditz Iragankorretan, -t, -H (du-t, du~H, ditu-K). Joanaldian, aldiz, 
trantsitiboetan subjetuaren marka aurrera da tor (n-el^arren, h-enha- 
rren, gen-ituen). Mizkutnza indoeuroparretan, berriz, bal iragan- 
gaitzak eta bai iragankorrak berdin markatzen dira, nomlnatlboaren 
markaz, objetu zuzenaren kontrakarrean.

Beste diferentzla nabarmenak — edo eta euskararen hutsune 
bereziak—  erreflexiboaren erem ukoak dira. "Me veo, te  ves, se 
ve n ..."  delako form uletan euskarak perlfrasletara jo  bide du beste 
tresna egokirik ez bailuan. Makuluetara Jotzen du, "m e, s e ..."  dela- 
koen ordalna "bere burua hil zuen "  gisako form ula perifrastlkoez 
ballatuz. hor euskaldunaren identltate-ezaren (edo identatlte ez ma- 
rkatuaren) inferentziak atzeman blde ditu gure autoreak, eta egla, 
esan, beti harrltu gaitu euskal aditzaren egitura haln konpiexu eta 
at>erat5 batek erreflexlboen kontzeptuetan hain elbarrl (norbere bu
rua... gisako makulu batez) ballatu beharrean aurkltzeak. Indlkatzalle 
horlek, haln zuzen, urrlak edo probreak egiaztatzen dira gurean.

Deboraz edo aldiaz Jardutean, Balza nl-aren  aktualltateaz eta 
ni-aren  ez-aktuailtateaz m intzo zalgu. Honela, adlzkera aktiboen ora- 
intasunaz dihardu, eta bete adlzkera aktiboen ez-oraintasunaz. Era 
berean ez-eW/e diren adlzkeretan. Oralnaldiko formula eklle edo akti
boetan - t  eta h/n markak dltugu. Balna euskaraz aktualltatea /ez- 
aktualltatea ez dira bereizten "oralna" eta "iraganaren" artean, "ora i
na" eta "ebentualaren" artean baino. Balzaren ustetan indoeuro- 
peoakjarraltasun identitarioa dager aktuaia/ez-aktualaren arten (oral
na eta Iraganaren lldoetan), eta jarraltasun horrekin izan/aldiaren



KontzeptuaK lotzen d itu . Euskaraz. aldlz, ez, ez dago segida Identlta- 
rlorlk aktuala/ ez-aktualaren artean. " fn  vascuence no se  man/fiesta 
continu idad identitaria en tre  no actual y  lo  actual y por tan to  no  hay 
(no  puede haberla) sustantivaclón de relación identitaria ninguana, y  
así resulta que en vascuence no hay concepto sim ilar a se rfíle m - 
p o "(l5 6  or.). Oralna eta ebentualaren arteko aldekotasunak, hots, 
ahtuala/ez-ahtuala arteko dlferentzlak, m enderatu bide d itu  euskal
dunaren Ikuspegi m ito llngulstlkoak Balzaren ustetan (dena m intzo 
den m unduah (a/ m undo  En que se habla) delakoarl bideratua). 
A utoreak dioenez, euskal aditz-protoerak aktualak dira, eta oralna 
eta enbetualaren dlferentzlak hasieran adizkera aktiboetan em anen 
zen, e ta  gerora sortuko zen aktuala/ez aktualaren bereizketa ez-aktl- 
boetan (ez-ekileetan). hlzkuntza Indoeuroparren erem uan aldiaren 
aurkezpen tenporal-sutantlboa em aten zen. Euskararen erem uan, 
berrlz, ez da aldlrlk propiokl, ez eta norberatasunaren adlerazie zuze- 
nlk. "En e l àm bito éuscaro no hay Tiempo, n l ser, n l hay Indicadores 
de la Identidad de uno consigo m ism o, de la m ism ldad"(/62 or.}.

Behln eta berriz, argudlatu nahl du autoreak euskaldunaren 
m undu m itolingulstikoan m unduah  (m undo Eh que se habla) dela- 
koaren lehentasuna, e ta  -h  edo Eh horretan ez dagoeia ez aldlrlk, ez 
eta /zan-ik (tiem po/ser); soillk, m intzablde baten ildoak duade, -t, 
-k/n bezala, Ideiarik edo plataforma kontzeptual naguslrik gabeko 
erem ua. Balza ankorizazio deiktikoaz  m lntzo zalgu, mintzatzallea 
m undua ft (m undo Eh que  se habla) delakoan tinkatzen den erem u 
m ito lingu lstiko  horretaz. Eta hortik, berrlro, euskararen esparruan 
em aten den norberaren buruarekiko Identitate-eza (Indoropar gu- 
nean konstatagarri den kontzepzio Identitario-sustantiboarl kontraja- 
rriz (171 or.).

Qero Balzak da aditzaren hirugarren pertsonako form ularen in- 
guruan egiten ditu gogoeta bereziak, epistem ologla m ltollngustikoa- 
ren ertzetik. Da horretan desagertzen da Izan aditzaren erroa, nola- 
bait, kopulazko funtzio bat, izenordezko baten funtzioa, beraganatuz 
hala-nola, Oa-ren abstraktutasunak berrlro lehendikoen errefe- 
rentzian Jartzen gaitu. "Pues bien, es tim o que e l da que  se  tom a  
com o form ando parte de l paradigma del vert>o Izan "se r" no  es otro  
que e l índice -d a  que señala a aquel que  está hablando, e l "yo "  
activo-actual, índice que apunta al m undo  en que se habla" (176).



Da hori hoputa eta subjeto-objetuaren {él/ella eta e//o*ren) funtzlotan 
ezartzen da, nolabalt.

179 orrlan, zehazki, oraln  (ahora ) delakoaren etimologiaz auto- 
reak esanlkoekin ez gatoz osoro bat, ezen eta berak proposaturiko 
‘ora-en baten etimologia ordez, lat. horam  biano ez dagoela uste 
dugu, ezen eta fonetlkoki mallebu latlnoetan, besterik gabe, sudur- 
kari ezpalnkarl baten aurretlko bokaleak diptongazloa palratu ohi du, 
malz, adibldez, lat. ancoran eusk. a/ngura, angelum  eusk. a/ngeru. 
Eta am aieretan -an tropon im iako -aln atzizklak ere—  emaitza bera 
izan dute akusatiboko -anum  batetik (Paternianum >  Paternain, 
AurentJanum >  Orendain. Valerianum >  Ballarain izenetan bezala). 
Oraln deiakoa, beraz, besterik gabe lat. horam -etlk  da to t ,'ora-en  
tta tetik abiatu gabe,

Memen amaitzen da gure erreselna Jon Balzaren llburuarekiko, 
Qure asmoa, ftjntsean, berak esanak atzem atea (eta ez behar beza
la, agían,..) izan da. Ezin ukatu, liburuaren helburuak garrantzia eta 
erakargarritasuna duela. Arazo nagusla, ordea, hurrengo galderan 
gauzatzen da, alegla, egungo euskaldunak bere hizkuntza faktikoan 
kategoria ez-indoeuropar horlek zenbatean jaso tzen dituen garden- 
tasunez, bera azken bl mila urteotan albokide zaizklon beste indoeu- 
ropar m entalltatezko herrien erdian bizl baita. Ezln diezaiokegu uka 
Balza Jaunarl kontzeptuallzazlo hauek kaiera ateratzeko ukan duen 
adore eta iaotasuna.



0DRI020LA, Jose Manuel, tlazio-identi- 
tatea eta eskola. EusKaltzaindia, BBK 
Fundazioa, 198 or.

Luis Mari MUJIKA

Anitzetan aritu da Odrlozoia nazio-identitateaz mintzatzen han- 
hem engo argitaipenetan. /run-sar/a Jaso zuen entseguan, iaz, gure 
Idazieak lan honekin. Llburu honetan auzia nazio identitatea eta 
eskoiaren inguruan garatzen da, eta, esan beharrik ez dago, Euskal 
Merrlakjasaten duen kinka poiitiko iarrian bi egitate horien uztardura 
eg lteak bere garrantzia duela, Liburukian nabarmen dira m odernità* 
tean ennaten den estatu-nazioen ikuspegia; orobat, nazio-ldentita- 
tearen osagarri zenbait (hizkuntza, kultura, lurraldetasuna), globaliza- 
zioaren eragina, eriatib ism oa eta unibertsalism oa, eskoiaren afera 
maila anltzetatlk, identltatearen diaiektika, eta abar.

Arazo horiek guztiak abordatzean, noski, galdera bat egin daite
ke ikuspegiaren aldetlk. Zelako ikusmiraz egiten die aurre Odriozolak 
bertako auzlei? Egungo Euskai Merrian iiburuko gaiek irakurketa his- 
to rlko  eta datuai desberdina ukan ohi dute . Aide batetik, Euskai 
Merriaren erreaiitate kultural eta historiko berezian sinesten dutenen 
Jarrera dago, eta beste tik  unibertsitateari lotunko soziologo eta 
pentsalarl batzuen ja rre ra  askoz erlatibista eta kritikoagoa. Jakina 
denez, pentsam enduan — eta datuen interpretapenean—  ez dela 
erabateko asepsiarik em aten, Mazio-identltateaz mintzatzeak, bada, 
egungo kontestuan bere arriskuak ditu. Esan dezagun Odriozola 
salatzen dela, ianaren iehen partean, bereziki, han-hemengo teoriak 
Jasotzen. ikusmira zabai bat em aten digu, baina autorea Jakitun da 
berak ere opzio ba t eg iten duela datu horien interpretazioan, Odrio
zolak euskai en tita te  poiitiko baten eraikuntzan s inesten du.



ISfltlkaK e ta  erreseinah

konszlente delarlk entlta te nazlonal horrek bere garapen nazlonal, 
politiko eta kulturalean (eta aide horl esHolari atxiklrlko formulazlotan 
ere isladatzen da) Jarrera desberdlnak dituela; bere ikuspegla herri 
eta egitate zapaidu baten Ikusm iratlk em aten zaigu, eta egungo 
kultura eta gizartearen baitan unibertsallsm otik (eta kultura hegem o- 
nlkoetatik) datozen baldlntzapenak kritlkatzen ditu.

Llburuan zehar, dena den, ez dira postura zeharo gotorrak hart
zen, nahlz nabarla izan opzio abertzale baten aldeko adlerazpena. 
Euskal lierrla , entlta te politiko txikl bezala, egungo plaza polltlkoan 
kontrajoera hegemonlzatzalleen erdian aurkltzen da. Berak diotsa: 
"Qurea bezalako herri ukatuetan, berriz, zer esanlk ez: burujabetza- 
ren kem enlk gabe morrontzen erasanak ez du gupldarik izaten inda- 
rraren eta legearen hegemonía menderatzallea zlleglztatua dagoe- 
nean. Interdependentzia dugu, beraz, egungo egoeraren berelzgarn" 
(9 or ).

Interdef>endent2 la, erlatlblsmoa, globallzazloa, kultura-anlztasu- 
na, eta abar — lanaren glltzarrl bezala—  bide khtllzlsta batez ematen 
salatzen da autorea. Egungo gatazka polltlkoa ikusita Odrlozolaren 
azterketa (egltatearen bere Irakurketa) abertzalea dela esanen luke 
edonork. Quk ere ahal uste dugu. Zalla da, noskl, goian alpaturiko 
adierazpen sozlologlkoen sareduran oreka non dagoen esatea. 
Euskaldun bati — t>erak m ende eta urtetan Jasanlko egitate kontrola- 
tu eta menderatzalle baten hesltik—  zer den egitate soziala esatea 
gaitza gertatzen da; orobat, gaitz bllakatzen da interdependentzlaz, 
globalizazloaz, kultura irekl eta unlbertsal baten onuraz Jardutea bai- 
tako errealltate politikoa luzaroan inguruko bl kultura hegem onlkoen 
pean egon denean.

Odriozola euskal erreaiitate historlkoaren morrontzaren Jakitun 
da, eta, noski, berea eta Savater baten ikuspeglak ez datoz bat 
llburuak ukltzen dituen auzl anltzetan. Batzuek gure herri zapalduen 
eskubideez Jarduten dute, besteek aniztasunean — kulturaren inter
dependentzia guztlzkoan— jarriko  dute ahotsa. Batzuentzat baldintza 
horiek em ateko egoera normallzatu batera allegatu behar da, lehe
nik. Herri-nortasuna, identltatea, eskola irekia, sozlallzazloa eta abar 
fetltxe hu ts gerta ez daltezen herrl baten egitate sozial eta bllakaera 
hlstorlkoan oinarrltu behar dlra. Horregatik, Odrlozolak em aten digun 
ikuspegltik — (hainbat teoria sozialen lelhora erakartzen gaitu poslzio 
desberdlnak gogoratuz)—  halakoak onar daltezke — eta besteak ar-



bulatu—  norberaren Jarrera politlkoaren arabera, Odriozolak berak 
aukera eglten du, zuzen eta zeharka, Jarrera abertzale baten oldeak 
ispllatuz. Jarrera horren argudlotan zilegltasun osoa dago, — eta 5a- 
vaterrek asepslazjokatzen duela uste t« d u  ere—  edozein da Jakitun 
nazlo-ldentltatea eta eskola bezalako galen zehar-mehar Ideologl- 
koen hautamena egin ohl dela. Arazoa Interpretapen horietan era
biitzen den anlztasun Ireklan datza. Zehazki, nazlo-ldentltateaz in s itu  
ja rdu tea  — aurretlkoa Jarrera hegem onlkoez mlntzatu gabe (edo eta 
llburukiaren bigarren aldean jo tzen duen esHoIaz arltzea)—  gerta 
daiteke hain intelektual ez den jokab lde  zitala. Qure Inguruan aber- 
tzaletasunaz intelektual zenbaltek ez du axalean baino egin, krltlka 
aurre tiko geruza hegem onlkoen auzia albora uöziz. Zoritxarrez, gaur, 
gune berean nazloaz, kuituraz, historiaz (eta zer esanik ez lurraldeta- 
sunaz ...)Jarrera oso kontrastatuak daude, eta horl gure egoera poll- 
tikoaren ispilu da.

Dudarik ez, edozein kontestutan globallzazloaz, interdepen- 
dentzlaz, anlztasunaz Jardutea beharrezkoa dela. Auzia, ordea, non
d ik  ablatzen den bat dlskurtso hori egiterakoan datza, Adlbldez, 
euskarak kondairan jasan duen morrontzaren egia onartu gabe 
— eta bere ondorioetan hurbilago behar bezala begiak ja rri gabe—  
anlztasun kulturaiaz Jardutea sasi-aslmllazlozko bidea izan dalteke, 
Ezin da ukatu, — eta datuak hor daude—  gure herriaren ibllblde 
historikoan bere nortasun kulturalak eraso asko palratu dltuela, eta 
berrlkltan, XIK-KK. m endetan, kanpotlko eratorklnen m ultzoak haus- 
tura  suposatu izan duela aurretiko oreka llngulstikoan (batez ere, 
Qipuzkoan eta Bizkaiko euskaldunen demograflan).

Odriozolak, eskoiaren trataera aurkeztean, gorabehera horiek 
behar bezala kontutan edukitzen ditu, Ezin da ihes egin, bada, m o- 
rrontza kultural baten radiografìatik; prozesu guztl horiek behar beza
la egin gabe aniztasuna, globallzazloa, Interdependentzia eta beste 
zenbait aportazio aslmllazlozHo dlskurtso gerta daitezke gurea beza
lako herri tipi eta ahul baten baltan (eta horl garbi edukitzea ez da 
intelektual zenbaltek m antentzen duen "b ik tim ism oaren sasi-kultura 
nazionalista" garatzea, salaketa horretan kultura hegem oniko 
ahaltsuen kritika falta balta malz...).

Llburuan eskolarl buruz esaten d irenak taluz enfokatuta agen 
dira, gehlenbat, kulturaren aniztasuna eta Interdependentzlazko bal- 
d intzak gogoratzen direlako. Eta eskola alpatu dugunez, kom eni 
Izanen Iitzateke llburuan gure glroko hainbat datu soziologlko oroita- 
raztea. Egungo eg ita te  soziologtkoak azaitzen digu hurrengo belau-



naldietan Euskal Merriaren euskalduntze-prozesua modu ez-traumati- 
koan em an daltekeela egungo D eta B ereduak gotortzen diren 
helnean. Eskolak — e ls  ikastolak—  dira, beraz, blderik norm alenak 
— ez-traumatlkoenak—  Euskal Merrlak bere aspaldlko hizkuntza lu- 
rralde gehienean — asaldapen sozialarik sortu gabe—  errekupe- 
ratzeko. Main zuzen, m endelan, bereziki, euskarak jasan
dituen desagertze-prozesuak galndltzeko erarik xuabeena — beti ere 
Inguruko kulturarl, hots, gaztelania, frantsesa eta ingelesarl irekita—  
egungo belaunaldi euskaldunduen ildoena da. hafarroa batean dato
rren ikastaroan, adlbidez, % 33-ak D ereduan ikaslko du lehen aldlz 
Irakaskuntzara hurbildutako haurren artean, eta kom unltate autono
moan D eta B ereduen kopurua la %89-era arrimatzen da. Esan 
daiteke, eskolak eta ikastolak izanen direla — Israelen kibutz eta 
eskolekin gertatu zen bezala—  elem endu norm al eta ez-traumati- 
koenak euskalduntze-prozesua blderik egokienaz aurrera eram a
teko.

Odriozolaren liburua — esaniko ildoen esparrutik—  ongi dator, 
bada, herri txikl baten koordenada soziologiak sakontzeko. Bere 
hizpidea abertzalea da konszienteki, baina muga edo fronterako 
auziak—  hala noia, globalizazioa, interdependentzla kulturala, anlzta- 
suna, eta abar—  betl kondalrak gure herrlarl ezarririko Ibllbldea 
galtzaren ikuspegia kontutan izanlk abordatzen ditu. Aportazlo ona 
suertatzen da,ba da, gure gizarte korapilotsua ulertzeko unean.
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