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OBABAKOAK
hamargarren urtemugan (1988-1998)
Abangoardiatik Villamedianara
INAKI ALDEKOA

Euskal literaturaren bizìtzan arrak asta so n atu en a lortu duen libu
rna da Obabakoak. 1988ko uztailean argitaratu zen euskaraz età dagoeneko beste hogeì hizkuntzen literatur ondare da.
Urteekin batera, età lìburuaren età egilearen fam arekin batera,
Obabakoakx buruzko irakurketak ere ugaltzen joan dira. 1988ko udazkenean idatzi età hurrengo urteko “Literatur G azeta” jad a desagertuan Obabakoak liburuari buruz idatzi zuen haren età honako h a u
idazten ari denaren artean, nahiz età izen-deituraz b a t izaten jarraitu,
denboraren igarotze gupìdagabeak utzitako arrasto a dago. Lagun zaharrengana bezala, gero età m aizago itzultzen gara liburu zaharretara. Ez dakit horrelakorik gertatzen den hogei-hogeitam ar bitarte horretan; seguru asko ez hain maiz. Età norbere buruaz jard u tea betegarri
gertatzen bada ere, literaturaren aurrean edo m unduaren aurrean jarri
età gogoeta egiteko harantzagoko ìnongo helduleku ziurragorik baino
ez dago. Norbere esperientziatik m intzatzera derrigortuta gaude. Bizitzaren gazi-gezak atzenduta egonik ere, beren arrasto età esku eragingarria etengabe ari zaigu lan ean barne-barnetìk oharkabean. Bizitza, m undua, niretzat gauza bera adierazten duten h itzak ditugu
testuinguru honetan. Hitz horietan biltzen dira gure am ets, utopia età
deskalabroak, bidaiak età liburuak, eguneroko neke età pozak. Horiek
guztiak p au satu età oratu ondorengo jarrera età iritziak gure iragan
osoaren lekuko dira. Aurreko guztia dago iritzi edo ikuspegi —Atxa-

garen “begirada”— honetan edo hartan. Eta bizitzarekin hórrela gertatzen bada, zergatik gertatu behar zuen desberdin literaturarekin?
Horrexegatik esaten da ez déla hogei eta hogeitam ar urterekin modu
berean irakurtzen. Ez eta idazten ere. Horra, bestela, Bernardo Atxaga
poetak ñola interpretatu eta aldatu zuen E tiopia poem a liburu abangoardiazkoa gazteleratutakoan Poemas & híbridos bihurtu zuenean.
Edo B. Atxagaren Obabakoak eta Behi euskaldun baten m em oriak aztertzea helburu zuen Olaziregiren lanak atalburu gisa jasotzen duen
Borgesen “Fierre Menard" ipuineko irakasgaian gogorarazten zaigunez: Cervantesen Kixote eta Fierre M enard-enaren artean alde handía
dago, hirurehun pasatxo urteren aldea; eta, jakina, bigarrena aurreneko eta jatorrizkoaren aldean aberatsa gertatzen da.
Literatura eta irakurlea. Testu-estrategietatik soziologiara Bernar
do A txagaren unibertso literarioan
deritzan tesi-lanean Atxagaren
literatur m unduan murgildu eta harén lanaren ezagupiderako datu
interesgarri asko eskaintzen digu Olaziregik. Horretarako aukeratu
duen azterketa metodologiak ez du egilearengan (igorlearengan) edo
testuan bertari (mezuan) bere arreta jartzen, irakurlearengan (hartzailearengan) baizik. Azken hogei urteetako kritikaren norabiderik oparoenari, harreraren estetikari alegia, jarraituz, irakurle inplizituaz (tes
tuale berak irudikatzen duen irakurketa egitura) edo irakurlearen
horizonteaz hitz egingo zaigu azterketaren oinarri teorikoan. Hau da,
irakurleak egiten duen irakurketa bakoitzean irakurle inplizitoaren
aktualizazio edo konkrezio b at gertatzen da. Alegia. nik neuk idatzi
nuen 1988ko hartakoa bat zen eta honako hau, ham ar urte geroagokoa, beste bat. H.R. Jauss edo W Iser-en abarrots teorikoaren aldean
p k e r a n nahiago du batek argiagoa gertatzen den “Fierre M enard"-en
ipuinean Borgesek darabilen xum etasuna. Horra Olaziregiren tesiaren
nondik norakoaren azalpena:
^terkízun dugun egilearen adibide bat jartzekotan, esate baterako. irakurle bati Obabakoak irakur dezan esaten diogunean lehenengo sumatzen dituen "seinaleak" liburuari berari dagozkio: egieaz gain narratibazko libum mardula déla ohartzen da, helduen
literaturan kokatua, jarraian bere “horizontea” eransten díolarik:
(1) I997an Gasteizeko Filologiako Fakultateandefendatutako Doktorego-tesia.

egilearen unibertso literarioaz dituen ezagutzez gain, bere biogra
fia, psikologia, izaera soziologikoa, eta abarrek osatzen dutena.
Modu tionetan, testua (egileak landutakoa eta polo artistikoa deritzona) eta irakurlearen konkretizazioa (polo estetikoa) aktiboki
elkartzen dira.^
Beno, hori al zen guztia? esaten dio bere buruari A txagaren lanak
hobeto ulertu nahian dabilenak.
Ez nuke ordea Olaziregiren txanda p asatu nahi anekdota txiki bat
azaldu gabe, beraz “norbere” irakurle inplizituaren agindura abiatuko
gara ezinbestean. Gauzak hórrela, Obabakoak liburuko lehen ipuinetik
abiatuko naiz, “Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako
gutunaren azalpena" ipuinetik, alegia. H arrigarria gertatzen da halako batean kom uratzea erretorearen gu tu n ean Laplace età Eclesiastéseko erreferentziekin batera agertzen den M onrad delako hori, errata
batek gaiztotu duen Conrad m ozorrotua izan behar genukeela. Izan
ere, Conrad-ek idatzi baitzuen erretoreak gutunean iradokitzen duen
Itzal-arrastoa deritzan nobela. Kuriosoa da noia irau n duen edizioz
edizio erratak, hasi “irun Sari"en argitalpenetik età Erein etxeko
azken-azken argitalpeneraino. Ez da. baina, hor bukatzen irakurle
inplizitu-detektibearen abentura; izan ere, Conrad-en Itzà l arrastoa
nobela 1917an argitaratu zen; Obabako erretoreak ezin zuen beraz
lan hori ezagutu gutuna idatzi zen urtean: 1900ean h a rtu zuen Oba
bako erretore-etxeko kargua età hiru urte geroagokoa bide da gutuna,
1903koa alegia. Gaztelerara egindako itzulpenak aipatutako gorabehera guztlok ezabatu zituen. Itz a l arrastoa ez, baina jo dezagun,
bizitzaren txiripa ia inposible bat medio, egile beraten Hunbeetako
bihotza edo 1900eko urtean aldizkari batean atalez atal argitaratu zen
Lord firn zoragarria ezagutzeko parada izan zuela erretoreak. Poe-ren
età Melvilleren zuritasunari, beharbada Conrad-en Jim heroi atorm entatuaren zam a, barkam enik espero ez duen kontzientziaren aitormena, inoiz età inon alsedenik età lasaigarririk aurkituko ez duen barneegoera, erantsiko genioke. Izan ere, bai Jimek bai erretoreak betiko
lotsarako zuten iraganeko arrastoa m okoka barrualdean. Obabakoak
liburuko Laura Sligo ipuinean gertatzen den m oduan. Lord Jim ere
(2) ibld.
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bere buruaren torm entu atergabetik iheska. zibilizazioa utzi eta “Patusán"eko oihan salbaietara ezkutatu zen. E. W augh-en “Dickens atsegin zuen gizona" ipuinean gertatzen den bezala, zibilizazioari uko
eginez gizaki “duin" eta “ohoretsu" izateari uko egiten zaio. Gizakiok
eralkitako hondam endiari uko eginez, geure baitan daram agun
kontzientzia saihesten d u ^ . Eta hórrela jokatzeko ez zitzaien arrazoirik falta ez Conrad-en marinelei, ezta Laura Sligoren senarrari ere.
Poe, Melville, Conrad, London, Joxe Arratibel kontu zaharretan;
zenbat oihartzun desberdin gehitzen zaizkion Horacio Quirogaren
“Juan D arien” ipuineko antzaldaketari. Quirogaren tigre antzaldatua
eta Obabako basurdea oihaneko literaturako an aia txikiak dira. Ipuin
baten abiadan motibo nagusi bat egon zitekeen, baina motibo borri
beste txikiago batzuk gehitzen zaizkio m aiz. Hori bai, Poe-k teorizatzen zuen moduan, motibo asko ezin da k ateatu ta ibili. Motibo bat
ala bi nahikoa dira ipuìna tajuz sendotzeko. Camilo Lizardirenean,
esate baterako, bi nagusiak honela bana daitezke: bata um e-basurdearen antzaldaketa eta bestea errudun sentitzen den erretorearen aitormen zam atsua.
“Jose Francisco"renean ere sum a daiteke hegoam erikarren eraginik, ez soilik Quirogarena: Borges-en “La intrusa" ipuinaren bi a n aiak
eta em akum e konpartitua Obabakoen bi anaien fam iliakoa da. Gaztelerako liburuan ez zen ipuin hori argitaratu. Borges aipatu dudanez,
esan, belaunaldi askoren “educación sentim ental”ean egon den idazlea izan dela argentinarra; baita Pott taldearena ere. Obabakoak
osatzen duten ipuinen artean bada harenik, Odin-en istorioa jasotzen
duena h ain zuzen.
Aitzpea Azkorbebeitiaren tesigaia da hurrengo aipatu nahi
nukeen lana: “Bernardo Atxagaren testuetara hurbilpen b at HarreraTeoriaren eskutik". Azkorbebeitiak gogorarazten diguna honako hauxe da, bere mundu propiotik abiatu ordez, literaturatik abiatuta
idazten duela hasiera batean Atxagak; esperientziatik idaztea geroago
etorriko dela, idazleak bere m undu propioa sortu zuen sasoitik aurrera. Gauza zaharra hori ere; izan ere, Eliotek aspaldi esan zuen halakorik, jendea ez da idazten hasten gauzak eta esperientziak kontatzeko
(3)

XXIX'2, 1995, 455-498. (1998ko urtarriiean kaleratutako alea).

dituztelako. baizik eta literatura irakurtzen dutelako. A txagaren kasuan B i a n a i eta Obabakoak dira, Azkorbebeitiaren ustez, heldutasunaren bidea edo egilearen “horizonte b ita la ”ri jarraituz idatzitako la
nak. Hitz hauek erabiltzen ditu Azkorbebeitiak:
Hitz gutxitan esateko, Ziutateaz eta Etiopia bezalako lanek idazlearen horizonte bital horri bizkarra emanda idatziak dirudite,
edota, bederen, horizonte horri baino gehiago horizonte literarioari
emanez lehentasuna. Badirudi bertako testu zein poema gehienak
ez direla egilearen bizi-horizontearekiko loturan jaio, delà garai
hartan idazle oraindik gazteak bere bizi-horizontea baloratzen ez
zuelako, delà horizonte hori osatzen zuen esperientzia multzotik
eta inguruko errealitatetik ihes egin beharra sentitzen zuelako,
delà literamra eta horren inguruko erreferentzia eta joerak onartzen dituelako testuen zola bakartzat (edota, berriro ihesaren lagun
edo babeslekotzat), delà bestelako arrazoi batengatik. Ondorioz,
Etiopia bezalako testu batek irakurleon bizi-horizonteari baino
areago eta harago, gure horizonte literarioari dei egiten dio, hori
zonte honetan surrealismoaz, espresionismoaz nahiz bestelako
Poe, Rimbaud, Tralk, Schwob nahiz Eliot bezalako idazleez eta
euren lanez, eta abarrez metaturiko informazioa jokoan jarraraziz.
Ezin ahantzi dugu, gainera, testu hau hainbat idazleren aipamen
esplizituez josita dagoela eta honek edozein irakurieri testua literaturaren gainean eraikita dagoela irmoki gogorarazten diola behin
eta berriro.
Bi anai eta Obabakoak, berriz, sorketa-bide honetatik urruntzen
dira, hurrengo lanek [Behi euskaldun baten memoriak, Gizona bere
bakardadean tXàZeru honek) jarraituko duten ildoa zabalduz.'*
Zentzuzkoak dirudite hitzok. Z alantzazkoagoa zerak dirudi, ira
kurketa horretara iristeko, ezinbestekoa ote zen aurretik idatzitako
oinarri metodologiko eta teoriko luzea. Uste dut ezetz. Ez da ahaztu
behar Obabakoak liburuan egilearen h a m a r urte eta gehiagoz idatzita
ko ipuinak biltzen dituela egileak, eta “Ipuin bat bost m in u tu tan izkribatzeko" eta “H am aika hitz Villamedianako herriaren ohoretan eta
bat gehiago"ren artean dagoen leizea ezin delà berdindu “joera” b a
tean biak bilduz: “Villam ediana”koa, “Esteban Werfel” eta “Azken
(4) ibid.

hitzaren bila”ko m eta-errelatoak zabaltzen dute Azkorbebeitiak aipatzen duen “horizonte bitalarekiko” ibilbidea. Baina zer gertatzen da
"Azken hitzaren bila"ko protagonista nagusiak, ilobak alegia, kontatzen dituen ipuinekin? Ba, osabak ehundutako m undu ikuspegi eta
estetikotik oso urruti daudela. M odernoagoak direlakoan ilobak eta
bere lagunak XIX. m endekotzat jotzen dute osaba; balere osaba hori
askoz ere jakintsuago eta helduago agertzen zaigu gazte m oderno eta
literaturzalearen aldean. Izan ere, bi gazteak oso literaturzaleak baitira, baina bizitzaren eta m unduaren esperientzia pobre eta kaxkarrarekin. Horixe á3i A ntzarra e ta lsp ilu a liburuaren am aieran iradokitzen
nuena. Hölderlin eta Goethe-ren izen paradigm atikoak erabiliz, Literaturaren Historian bederen mezu eta esanahi garbia duten bi idazle
klase aipatzearren. Literatura bere soilean, trapezistaren gisa, estetikaren hari arriskutsuaren gainean balantzaka jokoan dagoenean,
hondoratu egiten da bat halako batean. Ilobari gertatu zitzaion bezala, m unduaren eta esperientziaren heiduleku eta sendotasunaren fal
tan. irrazionalism oaren iluntasunean galdu zen. M odernitatearen
m aisu eta askorentzat etsenplurik eragingarrienak horietako asko, jenialak bai baina erom enaren atzaparretan itoak gertatu direnak. Horien gainetik, edo bazterretik, begiratuz sentitu eta jasotzen du m undua osabak, edo “Esteban W erfeireko narratzaileak edo, zer esanik
ez, “Villamediana”koak. Kontua da bi joera nagusi horiek daudela
bilduta Obabakoak liburuan. Eta, hala ere, Azkorbebeitiak iradokitzen
duen aldaketa egon badago. Baieztapen horrek, ordea, zehaztasun
gehiago eskatuko luke.

Ñire lan honetan ere O babakoaktn baitan gertatutako bilakaeraz
m intzatuko naiz. Eta abiapuntu gísa honako hipótesi hauxe izango
dut eskura: abangoardiatik Obaba-Villamedianara doan bidean, espresionism oaren igurtziak deseginez hasi zen ibilaldia dugu. Eta hori
1981etik aurrera gertatu zen: urte horretan Atxagak Obaba asm atu
zuen, eta lur imajinario berriaren ildotik aukera literario desberdinetara eram an zuen egilea. Ordutik honakoan hain gustuko izan zuen
niugim endu espresionistaren igurtziak leundu, eta estilo eta jarrera
bital em literp io aldaberritura egokitu zen. Izan ere, 80ra arteko Atxa
garen ipuingintza ez dago m ugimendu harén oihartzun edo igurtzieta-

tik aske. Eragin hori leuntzen eta desagenzen joango da 80ko ham arkadan. Esate baterako, “Villam ediana”ko ipuina edo “Azken hitzaren bìla”ko osabaren jarduna m undu horretatik erabat urrun eta aske
daude.
Gatozen, beraz, nire hipotesiaren arrastoak bìstaratzera. Ezagunak badira ere G. Tralk eta abangoardiako^ beste egile asko, etor
gaitezen espresìonism oa deritzan m ugim endu artistikoaren inguruan
fam atutako hainbat erreferentzia bazterrezin aipatzera. G auzak hórre
la, pinturara eta zinem ara ere hurbildu beharko genuke; eta beharbada horiel esker zentzu berri batez jantziko litzaizkiguke Obabakoak
liburuko zenbait ipuin. Esate baterako, “H ans M enscher” hartuko bagenu, Van Gogh eta E. M unch izenei erreparatu beharko genieke, biak
ere espresìonism oa deritzan m ugim enduaren aitzindari eta sazerdote.
Z iu ta tea z nobelatik zetorkìon Atxagari Van Gogh/Theo bikoteari bu
ruzko afizioa.
E. M unchen-en laguna ere izan zen H ans M enscher 1923an hil
zen. “G arrasia” lauki ospetsua m arraztu zuen pintore norvegiarrak.
Olaziregik dioen bezala, H ans M enscherren heriotzaren d atak eta Van
Gogh-enak koinziditu egiten dute. Eta hitzen faltan, bada Obabakoak
honetan ere “garrasi"rik, desolam endutik irtendako garrasirik; esate
baterako, basoan abandonatuta utzitako um e^ gorm utuaren bakardadetik jaurtitakoa: “Jose Francisko baitzen guri begira zegoena, eta
garrasia ikaragarria izan zen, marna b a t izan zen ia, eta h u ra entzun
eta nirekin etorritako lau gizonak, gizon sendo askoak, dardarrez jarri
ziren neskatxak bezala...”. Edo “ama! am a!” esaten zuen, hilzorian
(5) Beti gordeko du Atxagak abangoardiekiko anaitasun adeitsu bat, gutxien
uste duzunean agertuko zaizu Villon-en “lainoak”, edo Uba Errege-itv^ “merde" edo
Man Ray-ren “Emak bakia" (baita)-ren oihartzunik. Seguru ez dela zaila halako
gehiago aurkitzea.
(6) Barne bakardade latzera abandonatutako urne horien haritik bestelako

gogoetarik ere bururatzen zait. Adibidez, haurrengana gerturatzen zen artea ere XX.
mendeko lehen ham arraldietan garatu zela. Harrigarria da noia arte psikotiko eta
eroaren alboan haurren artea ere hazten den. Aipagarria d a Atxagaren Obabakoak
honetan sentsibilitate atergabe hori: “Gauero aterako nintzateke paseatzera” ipuineko
bi azalpenak lekuko. Anlmalien ìzenek ere asko laguntzen dlote haurren mundu
horren giroketari; izan ere, gehienak komikietako izen-deiturak baitira: Clark Kent
(Superman), Gordon, edo abenturazko gazte literaturarenak Arthur Gordon (Pim?)

zegoen um e-basurdearen ahotsak. J. Conrad-en Ilunbeetako bihotzak
nobelakoak, ordea, “horror! horror!” oihukatzen zuen. G. Tralk-ek ere
idatzi zuen “Horror” zeritzan poema.
1910etik 1933ra bitartean bilduko genituzke espresionism oaren
em aitza eta jarrera aldaberrituen eraginak. Egia da Lehen Mundu
Cerraren ondorengo espresionismo literarioaren eragina itzali egin
zela, edo beharbada harén jarraipena arrakastatsua beste hizkuntza
eta lurralde batzuetara zabaldu zela: Zurich-etik Frantziara igaroaz
Dadaismoa ote espresionism oaren jarrera erradikalaren jarraipena?
Badago halakorik defendatuko lukeenik ere, azken batean, Hugo Bali
eta bere lagunak alem ana nagusi zen kultur giroan sortu ziren. Espresionismoarekin, Hans Menscher-en koadroetan bezala. betiko hautsi
zen arte mimetikoa zeritzan tradizioarekin. Azken bi m ila urtetako
tradizioan, “mimesis” delako planteam enduetan oinarritua, artea
errealitatearekiko m orrontzan bizi izan zen. “Im itatio"aren lehen
planteam enduak m endebaldeak ezagutzen dituen aurreneko “Foetica”tan garatu ziren, Aristotelesek aurrena eta geroago Horatiok.
Ideien m undua islatzen déla edo naturarena, arteak “m im esis”a baino
ezin zuen izan. Errealitate berri bat, barneraketa sakon baten itzuleran ekarritako arim arena hartuko da aurrerantzean arte zinezkotzat.
Horra ñola m intzatzen zaigun “Hans Menscher" ipuineko narratzailea;
... ez zuen ikusten begien aurrean zeukana. Begiratzen zion larrosategiari eta bere oihalean Mediterraneoko almendroiak azaltzen
ziren, loretan gainera. Begiratzen zion bere kaleari eta segidan
Greziako kale bazter bat marrazten zuen...
Ero. suizida, hiltzaile eta tiranoz m ukuru dago m undu espresionista. Lehen Mundu Gerrarekin hasi zen XX. mendea. Ordurartekoa
XIX. m endearen luzapentzat hartu izan dute A. H ausser bezalako Arte
eta kulturaren historialariek. Eta, urteen kronologiarekin b at ez etorri
arren, ulertzen da halako baieztapen baten zentzua: gerrarekin hondoratu zen ordurarteko M endebaldearen norabidea. Hum anism o arrazionalistaren eta aurrerabide etengabearen promesek bere alderdi iluna eta fantasm ala erakutsi zuten gerraren triskantza izugarrian. Gerra
hark ez zuen belaunaldi bat soilik m arkatuta utzi, abangoardiek salatu zuten m undua gureraino etorri da. Haiek salatu eia bizi izan zuten

nihilism oaren hondoak gure egoera izpirituala ere ukitzen du. Hondamendi hori aurresentitu zutenen artean daude Poe, Van Gogh, Dos
toievsky, Rimbaud, Strindberg, Nietzsche, Conrad. Ez da harrezkero
egoera hori gainditu, eta egin diren saioen ondorioak espantagarriak
gertatu dira.
Ez dudarik egin, “Ni, Jean Baptiste Hargous" ipuina ere egoera
ikaragarri haren testuinguruan kokatuko litzateke. [Guillaume (Apolli
naire?), Pierre eta Jean gerran anaituak (M aupassant-en nobelako bi
anaien izenak)... Buzatti-ren oihartzunik ere bai...]
Sasoi hartako artistaren egoera anim ikoa ez da XIX. mendeko
nobelagilearena, nobelako heroiari eta bere m unduari zentzu oso eta
erabatekoa emateko gauza delarik. Ez, abangoardiako artistei m unduak eta zentzuak ihes egiten die. Ezingo dute m undua (berea) kontatu abiapuntu-garapen-klim ax eta am aiera borobil b at lukeen errenkada koherente batean. Ezta m usikoak ere m elodiaren gainean
eraikitako partiturarik konposatu; ezta arte figuratiboan oinarritutako
formarik ere pintoreak. M undu hautsiak agertuko zaizkigu haien ordez; eta hori ez da hórrela gertatzen egilearen aukera kapritxoso bati
amore em atearren, artistaren barrua ere h autsita dagoelako baizik,
ahots bakarreko narratzaile eta m undurik ez dagoelako jada, ahots
aniztasuna eta kaosa baizik. Ni-a eta esperientzia difum inatu egin
direlako. Horra hor hainbeste ezkizoide, ero, suizida eta hiltzaile andanaren arrazoia. Horregatik hainbeste eskizofrenia e ta “doble” Atxa
garen m unduan ere. “Etiopia”ko poetak aspaldi iragarri zuen mo
duan, “Hautsi da anphora" eta abar... Beno, baina hori guztiz hórrela
izanik, ez genioke Atxagari ere idatzi dituen ipuin borobilik ezagutuko. Obabakoak liburuko edozein ipuin irakurri besterik ez dago,
horrelako ikuspegi iluna gezurtatzeko. Izan ere, horrelakorik esan geZ iu ta tea m buruz. ç.ù.0 E tiopiaú berari buruz, b ain a Obabakoaki
buruz ez. Alabaina, nire lan honen abiapuntua hauxe baino ez zen:
Atxagak 1980 baino lehenago idatzitako zenbait ipuinetan espresionism oaren arrasto nabaria dago, 80tik aurrera desagertuz joango
zena. Horregatik aztertuko dugu “Klaus H anhn" ipuinaren lehen idazketa; edo ipuin harekin batera 2 1 Hordago-ko liburuan argitaratu
arren, Obabakoak liburuan jaso ez zena. Horiekin batera, guztietan
paradigm atikoena gerta daitekeen “Ipuin b at bost m inututan izkribatzeko” ipuinari erreparatuko bagenio, “Der Golem” eta halako erre-
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ferentzia espresionistetatik harantzago, ipuinaren eraiketa bera da
edozein planteam endu tradizional eta m im etikotik guztiz aldentzen
dena: artea bera da errealitatearen sortzaile eta ez alderantziz. Eta
Golem-aren elezahar judutarrak ere mezu horixe sendotzen laguntzen
du. Golem*a ere eraiketa artifiziala zen, gero artistaren agindutik
askatu eta gaiztotuko zena. Ez al da horrelakorik gertatzen ipuineko
gezur-egiazko (fikzioa) pertsonaia huts horiekin? Ipuin esperim ental
eta abangoardista da, abangoardiaren zentzurik estuenean gainera.
Zer gertatzen da, baina, Obabakoak liburuan? Egoera abangoardiazkoa, espresionism oaren eraginpeko hori, gainditu egin zela. Eta
sasoi h artan, 78-80 inguru horretan argitaratu ziren ipuinak berridatzi egin zirela, eta historiaz eta m undu esperientziaz sendotu gutxinaka-gutxinaka. Eta joera nagusi horren azken em altza “Villamediana"ri eskainitako narrazioa da, aurrerago ikusiko da zein narrazio edo
errelato klase dugun. Noiz hasi zen, baina. bilakaera hori? Erantzuna:
egileak Obaba lur imajinario berriarekin topo egin zuenean. Aurrerantzean paisaje aldaberritu horrek disziplina eta estilo berria eskatuko dizkio e^leari; eta, uste duguna baino zailagoa gertatuko delakoan nago agindu horri uko egitea.
“M argarethe eta Heinrich" ipuinaren motibo nagusia hom osexualitatea eta m elankonia suizida dira. Olaziregiren ustez G. Tralk-ek bere
arrebarekin, atsekabe trum oitsuzko arrebarekin, bizitako harrem anetan dago “M argarethe" izenaren justifikazioa, “Grette” izenarekin ere
izendatzen zena. Ez zaio, ez, arrazoirik falta, anai-arreben bizitzek
izan zuten am aiera ezagutuz gero, bederen. 1914an suizidatu zen G.
Tralk eta hiru urte geroago Grette arreba. A ntzarra eta Isp,üua liburutxoan R Musil-en Ezaugarririk gabeko g izo n a nobelako motibo nagusietako baten oihartzuna jasotzen da. Intzestu-harrem anak literatura
m odernoan izan duen pasarterik ederrenetakoa. Urte askoren ondoren
egoera honetantxe elkar aurkitu zuten Ulrich eta Agathek:
Gau hartan, bidaia nekoso eta luze baten ondoren, Pierrot deritzon
pijama goxoa janztea erabaki zuen, aspaldiko partez. Eta eskaileretako bidea hartu zuen gero, oraindik agurtu gabea zuen arrebarengana hurbildu asmoz. Baina salara sartu orduko arreba zain
zeukan, eta harén jamzia ikustearekin batera asaldatu egin zen;
izan ere, patuaren agindu ezkuturen bat medio, Pierrot handi baten
aurrean aurkitu baitzen. ilegorria eta berea bezalako lauki grisasta

eta ilunez hornitua, eta, lehen kolpera, bere buruaz zuen itxura
barbera zeukana.
—Ez nekien bikiak ginenik —esan zuen Agathek, aurpegia piztu
zitzaiolarik".
Motibo zinem atografikorik ere ekar genezake gogora, Greta Garbo
delarik protagonista. A n a K arenina (1935) filmearen hasieran trenaren gurpiletara bere burua bota duen pertsona b at ikusi du protagonistak, tren zaindariaren gurpiletako “tok-tok” soinua entzuten duen
bitartean. Filmearen am aieran, desesperoan m unduari bizkarra eman
nahian. tren geltoki berberera iritsi eta iraganeko “tok-tok" entzutea
bat gertatu zen, dei hori beste m unduko abisu b at bailitzan sartzen
zaio barruraino, eta ikaratu egiten da Greta, baina badaki zer egin
behar duen.
Eta zineaz ari garelarik, esan, 1915etik abiatu eta Hitler boterera
iritsi bitarteko zinem a espresionista alem ana daukadala ñire hitzaspertu honetan erreferentzia gunerik sendoena. Caligari-rengandik Hitler-enganaino deritzan liburuan oinarritu naiz, eta bertan, zinem a
alem anaren historia psikologiko paregabea eskaintzen digu S. Kracauer-ek.
Atxagaren esanetan, “Klaus H anhn” ipuinak berridazketa asko
izan ditu Obabakoak liburuko azkena h a rtu aurretik. 1980ko “Pott
Tropikala” zeritzan alean argitaratu zen estreinako aldiz: bi orritako
luzapenarekin eta gazteleraz idatzita argitaratu zen. Ispiluan islatzen
den itzalari tiro eginez hiltzen da jatorrizko protagonista. E.T.A. Hoffmann-en baliabide batzuk eta E.A. Poe-ren “William W ilson” ipui
nean oinarrituz, “Der Student von Prag” (Pragako ikaslea) filmea egin
zuen Paul Wegener-ek 1913an; geroago, 1926an berreskuratu zen
filmea. “William Wilson" ipuinean bezala, ispilua, itzala, tiroa eta
itzalaren (edo doblearen) hiltzailea bera gertatzen da hildakoa. Hauexek dira Poe-ren ipuineko azken hitzak: lEn mí existías... y al m atar
me, ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te h as asesinado a ti
mismo!"
Azkeneko berridazketan ez dago halakorik, nahiz eta hiltzailea
hör dabilen, eta baita ispiluak ere, eta ispiluko itzala tirokatzeko tentazioa ere. “Klaus H anhn” deritzan ipuinak ez du baina alderik aurre
neko idazketarekin. Askoz ere sendoagoa da, eta funtsean beste moti-

bo nagusi bat du kontagai, "doble”aren inguruko aldakian eskizofre
nia istorio batean bihurtu da oraingo honetan. Alabaina, ezin da
ahaztu “Klaus H anhn” artean em em uinetan zegoen hartan, zinem a
espresionistaren ia “topiko" hartaz baliatu izana. W eneger zinegile
bera dugu “Der Golem" (Golema)-aren istorioa zinem aratu zuena.
“Ipuin b at bost m inututan izkribatzeko” ipuineko orrietan, robot biziduna letraz eginiko gizon ala em akum earekin parekatuz irudikatu
nahi da. Ipuin esperimental horretan hurrengo m otiboa erredurena da.
Baina motibo horrek Z iu ta tea z liburuko “Scardanelli. A ntonin” de
ritzan istoriora biltzen gaitu; h an Bilintxen aurpegi erreari buruzko
garapen fiktizioa eskaintzen zaigu. Haren itsusitasunak eta m aitasunak ez àw lt Z iu ta tea z liburuan am aiera gozorik edukiko. Ez eta “Ipuin
bat bost...” ipuinekoak ere. Baina, ipuinaren m otzean, beste motibo
bat ere gurutzatu zaigu: emakum e fatalaren mitoa. Eta em akum e fatal
edo “vam p" horren izenak Carmen, Dalila edo Pandora izan daitezke.
Alemanen eta espresionism oaren kultur eraginaren inguruan, ordea,
beste izen bazterrezin batera jo beharko genuke: Lulu da espresionis
m oaren m usa fatal eta errukigabea, gizonezkoak erakarri eta handik
gutxira bertan behera utziko dituena. Eta geroxeago, h u ra m usa zinematografikoa bihurtu zenean, Marlene Dietrich-en gorpuzkera eta
itxurak hartu zituen. Hori baina geroxeago gertatu zen, 1930ean eta
Josep von Stenberg-ek “Der Blaue engel” (Aingeru urdina) estreinatu
zuenean.
Bada B. Atxagaren ipuingintzan izar fatal horren oihartzunik:
1 9 7 8 a n ^ / izenburupean Hordagok argitaratu zuen liburuan, egilea
ren bi ipuin aurkituko ditu irakurleak. Bietan agertzen da Marlene
Dietrich-en erreferentziaren bat. Bi ipuin horietatik aurreriekoa “Fran
cisco Javier” deritza, eta Obabakoak liburuan “Jose Francisco: Obabako
erretoretxean aurkitutako bigarren aitortza”. Honela m intzatzen da
1978ko ipuineko narratzailea; “...eta gu berak behin ikusitako pelikula batekoen antzekoak ginela orduan, pelikula hartan ere jendeak ez
zuela elkar ikusten (txuribeltzeko pelikuletaz arituko ote Natalio?) (...)
Guk adi entzuten genion, ez bai genekien zein gauza klase ziren
pelikulak, non ikustezinak ere ikus zitezkeen. Baina N ataliok m undua
ibilia zuen, eta errespetoa genion denok, nigandik hasita. Predikatzaileak etortzen zirenean, adibidez, aurka egiten zien arrazoinam endu
zorrotzez, eta haiek M arlene B ietrix edo honelako izenen bat zuen

em akum ea etsaia berbera zela ziotenean...”. 1925ean kokatutako Nataliok ezin zuen Marlene Dietrich-en berririk eduki, baina hori gutxienekoa da. Kontua da pelikuletako m usa bat aipatu eta em akum e hori
Mariene Dietrich gertatzea. Eta aurrerago, urne jaio berriaz ari delarik:
“...eta Nataliok berriz zera zion, alem ana zirudiela, halako begi urdinekin eta larru xuriarekin, eta ezizenez alem ana bezala gelditu zen
gure semea, itxura hori om en dutela eta alem anak, Nataliok askotan
ikusiak zeuzkala pelikulatan”.
Obabakoak liburuak jaso ez zuen bigarren ipuinaren izenburua
hauxe da: “kam areroa izutu egin zen”. Kamarero batek tìroa jaso eta
zerraldo erori bitarteko pasadizo onirikoak osatzen ditu ipuìnak:
Kamareroa hilik zetzan Lili Marlen deitu errestauranteko mostradore gainean ahopez. Bere zamarra zurian mantxa goni batek adie
razten zuen hirugarren balaren destinoa.
Fantasia onirikoan erakarm en izugarrizko em akum e batek bereganatzen du kam areroaren borondatea. Berriz ere em akum e fatalaren
aurrean gaude. Gorago adierazi dugun bezala, “Der blaue engel"eko
Mariene Dietrich-ek lortu zuen em akum e fatalen artean fam arik zabalena. 1 9 7 8an27 liburuan argitaratutako aurreneko ipuina berridatzita
argitaratu zen Obabakoak liburuan. Ez dago azken berridazketan
m usa zinem atografìkoari buruzko oihartzunik. Bigarrenak berriz,
esan dugun bezala, ez zuen beste argitalpenik izan.
“Jose Francisco...”ren ipuinean badago motibo edipikorik ere:
Età hala, estírale batean izandu zen, hitzegin nuen anaiarekin eta
hartu umea bere kate eta guzti eta basora eraman nuen, etxetik
oso urrutira. Baina ezin izan nuen hil. Labana atera egin nuen.
baina gorde ere bai azkar asko. Izan ere, José Franciscok begiratu
egiten zidan, emaidak kolpea esanez bezala, emaidak kolpea txahal batí bezala, eta ñola ezin bainuen bere begiratu hura sufritu,
bada korrika abiatu nintzen basoan behera, eta ez nintzen etxera
arte gelditu.
Ediporen istorioak ere, m utatís m utandis, gauza berbera kontatzen digu: Gauza beldurgarriak saihesteko um ea basora eram an
hiltzeko aginduarekin eta agindua betetzeko kem ena falta. Gero Edipo
bera bihurtzen da agindu zuenaren, altaren hiltzaile eta itsu-itsuan

am aren ohekide. Camilo Lizardiren gutunean um e-basurdeak Matias
zeritzan aita sinbolikoa txikitu ondoren am a! ama! esanez em an zituen azken antsiak; honako honetan, berriz, um eak bere a ita Joxe hil
ondoren, baratzara joan eta am a tapatzen duen lurrari aztarka jardungo dio. Bai Camilo Lizardiren erretoretxean aurkitutako bi aitortzetan
ñola “Esteban Werfell” ipuinean, am ak dira falta direnak.
“Esteban Werfell” ipuinari arretaz begiratzen hasiko bagina zenbat kultur bazter desberdin bisitatu beharko genuke. Zenbat gogoeta
eder eta zein jakinduria heldua narratzaileak erakusten dueña! Detaile
xum eena dirudiena bihur daiteke motibo nagusi tiraka jardunez gero:
istoriaren kontrapuntu gertatzen diren zisneen deiadar, m akakorro eta
agerpen-desagerpenak, adibidez. Neskak agindutako erretratoarekin
batera, “zelatan egin zion parkeko putzuari. Zisne bakar b at zebilen
u retan ”. Bizitzaren azken errebueltatik idatzitako “m em orandum " horrek zisneen azken kantuarekin ere izan zezakeen parekotasunik. Edo,
n a u fra p tu e n inguruan egindako gogoeta, Conrad-ek Lord Jim nobe■lan egiten duen berbera; hau da, m om entu batetik aurrera patuari
amore em an beharra eta horrek berekin dakarren bakearen goxoa.
Edo m undu espresionistaren testuinguruan aita-sem een arteko auzia;
egia esan, modurik egoki eta dotoreenean gainditutako auzia, baina
saihestu ezin zitekeen ondorloekin: h u sta su n a eta bakardadea. Bakardadea da, orain arte ikusi ditugun ipuinen ondoren, gizakiaren eta
Obabaren kondizio eta ezaugarririk funtsezkoena. Jarrai genezake hem endik tira eta handik tira; baina gogoeta hauek gehiago ez lardaskatzeko hasiera-hasieratik errenditu naizen arrastora itzuliko naiz.
Werfell abizenak Pragara, Kafkaren eta espresionism oaren lur natu ra
lenera garam atza. Hitlerrek ere hartu du boterea, eta H anburgon “zinea ez zela jadanik m u tu a ” (1930etik aurrera gaude), eta Werfell
idazleak, garai hartan beste askok bezala erbestera alde egin behar
izan zuen. Werfell ingeniarla bera ere ez al zen m undu erbesteratu
batean bizi izan? Jarrai genezake ildo honetatik gogoetak egiten.
E s te b p izenaz, berriz, zer irudika genezake? Zergatik ez jarri,
adibidez, jaioterria utzi eta bere borondatez urruntzen joan ziren beste
pertsonaia askoren lerroan? Bere jaioterriko giro, ohitura eta mentalitateak utzi eta beste lurralde eta kulturarik besarkatu zutenen artean
kokatu? Ez al zuen J. Joyce-ren Sthepen (Dedalus)-ek ere gauza bera
egin? Ez al zen J. Joyce-ren patua ere horixe izan? Erlijioak itotako

gìzartea zen Dublingoa ere. Obabako gizartea ere oso estua zen moralaren aldetik. Esteban m utiko m arkatua zen, ez bakarrik halako fede
gutxiko aita orguilosoa zuelako, bere bibliotekan ezkutatuta ordu
gehienak botatzen zituena; baita am aren izen txarrarengatik ere. Oba
bako m undua, zorrotza eta dogm atikoa zen; sentsibilitate kaxkarreko
m undua eta jarrera baldarretara em ana. Obabako m unduari bizkar
emanez lortu zuen Estebanek bizitzaz duen esperientzia eta heldutasuna. Handik ihes egin behar izan zuen narratzailearen lum atik le*
rratzen duen jakinduria konkistatu ahai izateko. Eta hori guztia engainu bati zor zion Estebanek. Izan ere, Faustoren istorioa
alderantzikatuz, h a u da, gaizkiaren esanetara jarri ordez, aitak bere
asm oetara errenditzea lortu baitzuen Esteban: “Ideia bat etorrì zitzaidan: zergatik ez baliatu Maria Vòckel h artaz zure bizitzaren parte bat
hartzeko? (...) Ez nuen nahi zu obabatar bihurtzea". Aitak idatzitako
gutun hori leitzen ari den unerako ilunduta dago, eta itzalak ziren
parkean nagusi, itzalek hartzen zuten ingurua, eta aitak aspaldiko
urteetan hartu zion bizitzaren parte h u ra — edo itzal h u ra— entregatzeko tenorea iritsi bailitzan agertzen zaigu Esteban: “Aita, zu hemen egotea gustatuko litzaidake". Ez zuen Estebanek aitarik ukatu.
Beste m alia batean kokatu nahi nituzke Obabakoak liburuan bildutako beste bi ipuin: “We Lie D eshang” eta “Pitzadura b at elur
izoztuan”. Mundu espresionistaren motibo nagusiak gurera ekartzeko
helburu honetan, bada derrigor aipatu beharreko pelikula klase bat:
tiranoen pelikulak. Aipagarria da noia ugaldu zen pelikula klase hori
“Caligari-ren gabinetea" {1919} estreinaldiaren ondoren. 1920-1924
urteen bitartean gertatu zen hori; urte horietan banpiroen (“Nosferatu ”) età hipnotizatzaileen (“M arbuse doktorea”) pelikulak ugaldu zi
ren. Horien artean Fritz Lang-en “M arbuse doktorea" (1922) nabarmenduko nuke. Egilearen beraren hitzetan gaur egungo tirano bat
dugu M arbuse doktorea. “We Lie Deshang" ipuineko jainko txikiaren
pod u an . Marbuse doktoreak jendea hipnorizatu eta bere borondatera
jartzen ditu, krim enik gogorrenei ekiteko pronto. H arrigarria badirudi
ere, eta Alemaniari gainera zetorkiona aurresentitu izan bailuten,
sentsibilitate eta gustu bereziz eraikita dago rirano gupidagabeen a n 
dana. Atxagaren Z iu ta tea z nobelan ere nagusia da tiranoaren moriboa. “Fantasia on the Marco Polo’s them e" da Atxagaren ipuinaren
azpititulua. Eta, jakina, aipam en horrek. Marco Polo eta Kublai Kan

gogoan, M endebaldeak sortutako tradizioaren arrastoan jartzen gaitu:
Coleridge, Kafka, Borges, Calvino. Aipagarria horietako zenbait errelatotan am etsak hartutako protagonismoa: I. Calvinoren H iri iku stezi
nak lekuko.
Hemen aipatu nahi nukeen bigarren pelikula sortak m endia du
protagonista. Arnold Franck dugu mendiko pelikula horietan zuzendaririk fam atuena. Arnold Franck-en “Der Heilige Berg” (Mendi sakratua,
1926) pelikulan betiko m aitasun triangelua kontatzen zaigu, berezitasun batetik ordea: Alpeetako pendize gogor b at ari dira igotzen bi
lagun, horietako batek, protagonistak alegia, jakin berri du orpoz orpo
datorkion laguna lehiakide duela m aitasun kontuetan. Mendizale-protagonista m aitem induta dago; baina, jakin ahal izan duenez, bere
laguna ari da bolada h a rta n haren debozioko neskarekin ateratzen.
Jeloskor bueltatzen da derrepentean atzetik doakion lagunarengana
eta lagun horrek atzeraka egin du, hankak hutsegin eta zintzilik gelditu da. Arnold Franck-en pelikulak am aiera zoriontsua du; izan ere,
m aitasun gorabeheratan galtzaile gertatu zenak bihotz handia erakutsi baitzuen. Ez da horrelakorik gertatuko Atxagaren ipuinean,
mendiko istripu hori m endekua hartzeko parada bilakatuko baita.
Ipuinaren une horretatik aurrera nagusia bihurtzen da Villiers de
L’isle Adam-en ipuineko “esperantzaren torm entua”.

Espresionismoa eta Obabakoak. Azken gogoeta
Ni-a eta esperientzia. edo ni-aren zatiak, m emoria zatiak berreskuratzen ditu narratzaileak “Esteban Werfell" edo “Villamediana"ren om enez idatzitako errelatoan. Gauzak ez dira, baina. lehenera
inoiz itzuliko. Hau da. nahiz eta abangoardiaren poetika urrun gelditu, kontatzearen abentura ez da jada gauza inozente bat; eta hori oso
garbi adierazita gelditu da Villamedianako errelatoaren aurkezpenean.
doktoreak eta narratzaileak elkarren artean izandako solasean. Bien
arteko adostasunean antolatzen du narratzaileak Villamedianako
abentura; “Hamaika hitz eta b at gehiago” izango ditu errelatoak. Erom ena eta mem oriaren berreskuraketa txanponaren bi aurpegiak dira
aurrerantzean, errelato berean gertatzen da hori ordea. Obabakoak
liburuaren bilakaeraren mikrokosmoa izan daiteke errelato hori. Ordurako, egileak errelato hori idatzi zuenerako alegia, urruti zeuden
abangoardia eta espresionism oaren m ugetan ibilitako bideak. Tartean

B i a n a i eta Txoriak sugeari begiratzen dionean edo B i íetter bezalako
errelatoak zeuden. Bere lurraldetasun im ajinarioan ondo sendotutako
m undua zen ordurako Obaba. Tartean “Esteban Werfell" bezalako
narrazio sendoa ere idatzia zuen. Eta ipuin horretan tam aina honetako gogoetak egiten dira:
Esaera zahar batek zioen jakintzak oinazea dakarrela, zenbat eta
gehiago jakin gizonak. orduan eta gehiago sofritzen duela; baina
hori —berak ikasleei askotan esaten zienez— ezin zitekeen jakintzaren lehen maila baizik izan.
Villamedianan gertatzen den gauza bera gertatzen da “Azken
hitzaren bila’’ko errelatoarekin, erom enaren eta esperientziaren arteko
dialektika m aila paregabean azaltzen duen m eta-errelato horretan.
Batak erom enera garam atza; besteak, berriz, jakinduriara. “Villamediana”ko m utur batean hogeita ham ar urteko eroa dago, eta Benito
bezalako jubilatuen serenitatea bestean. Gauza bera gertatzen da
“Azken hitzaren bila"koan, batean erotuz doan gaztearen norabide
etsia, eta osabaren argitasun eta jakinduria bestean. Ez d u t nik esaten
bien artean aukera filosofíkorik dagoenik; ez da hori narratzaile baten
eginbeharra, galderak planteatzea baizik eta , beharbada, irakurie argientzat gogoetarako gai bat iradokitzea. Horixe da egiten dueña maisuki B. Atxagak.
Bi paisaje desberdini buruzko gogoeta b a t ere eskaintzen zaigu;
eta, egia esan, gorago nioenarekin estu-estuan lotuta dago. Izan ere,
literatura hutsaren, edo abenturazko narrazioaren ikuspegitik, narrazioaren zentzu epikoagora igarotzen baita. Hau da, m em oriaren eta
mundu esperientziaren bidegurutzetik sortutako literatura batera heldu da egilea. Eta, ñire susm oa da, esperientziaren epikotasun horren
berreskuraketan, narrazio peto eta nobelaren espazioaren bidegurutze
batean garatu déla “Villamediana"ko “errelato-nobela" híbrido hori.
Ez da Stevenson jada m entore, Faulkner baizik; harén paisaje afektiDoa. Nik neuk “bidegurutze" hitza erabili du t “Villamediana"ko estilo
hibridatua izendatzeko, kasualitate ote egilea ere modu honetan
m intzatzea:
Faulkner-ek istorio edo pasadizoen bitartez — ‘bidé gurutze
honetan erori zen Sartoris koronela zalditik — m arkatu zituen Yokuapataw pha konterriaren m apako x ehetasunak”. Eta Villamedianaz eta

Faulknerrri buruz ari garelarik, gogora datorkit beste lurralde afektibo
baten sortzailea: [. Benet. Ez Marquez-en Macondo eta ez Onetti-ren
Santa María; Juan Benet-en “Region" baizik. Eta, hala e ta guztiz ere,
aipatutako idazle hegoam erikarretatik bata nahiz bestea aukera nezakeen. Villamediana, baina, Palentziako herri baten izena da. Ez diogu
horri erreparatuko, existitu ala ez ardura gutxi digulako zinezko literaturaz ari garelarik. Eta zergatik aipatu dut Benet? Faulknerrekiko
atxikim endu handia erakustearekin batera, Bergson filosofo frantsesaz erakutsi ohi zuen estimagatik. Estima horretan Faulkner ere bat
dator. Filosofo frantsesarena da, esate baterako, gogoeta hau: “ez
dago m em oriarik gabeko pertzepziorik". Edo honako beste hau:
“zentzum enez zerbait antzem atea gogoratzearen ondorio b at da". Eta
honela m intatzen da Faulkner L ig h t in A u g u st-tk o 6. kapituluan:
“Memory believes before knowledge rem em bers” (Benet-ek jasotako
idazle iparram erikarraren esaldia).
Memoriaren eta narrazioaren ikuspegi honek erabat aldentzen
gaitu nobela eta narrazio tradizionaletik; eta, aldi berean, erabat murgiltzen m em oriak bere-berea lukeen ikuspegi kronologiko edo zientifikoaz harantzagoko dinam ika batean. Hortik “Ham aika hitz Villamedianako herriaren ohoretan, eta bat gehiago’’. M undu adabakitua,
m em oriaren — eta ez denbora zientifikoaren— logikari jarraituz eraikitako m undu fiktizioa. Eta, azkeneko aldiz errepikatzeko, bizitako
esperientziarekin dago loturan memoria hori, ez informazioarekin. Zinezkoagoa da, egiazkoagoa, m unduaren esperientziari osorik itsasia.
W. Benjaminek eta, geroago, P. Handke nobelagile alem anak edo J.
Berger pintore eta nobelagile ingelesak esango luketen m oduan: epikoagoa. W. Benjaminek zioen m oduan: “beste ahalm en guzrien gainetik dagoen ahalm en epikoa du memoriak". Hitzak eta bizitzaren espe
rientzia p u s ^ k bat egiten duten istant pribilejiatua da. Eta bide
honêtatik, etimologiak hain gustuko zituen Enrique de Tassis zeritzan
pertsoriaiarenganaino urrats bat baizik ez dago. Bizitzarekin eta munduarekin estu-estuan lotuta dauden hitzon interpretazioarekin. Fikzioa lurm intzen den unea da hori:
Behin ere irakurri ez duzun gauza esango dizut", esan zidan
ironiaz, nire ohitura berriaz jabetuta zegoela adieraziz. Zeren bera
ezagutuz gercztik —eta diszipulu on bati dagokionez— ni ere hitz
bila ibiltzen bainintzen, eta bere ikasgai asko —“mariposa” umeen

“María, pósate" kantatik zetorrela esan zidanean bezala— jakinda
edukitzen bainituen aldez aurretik. (...) Gauza guztiak. onak badira, mugimenduarekin harremanatuak daude. Edo bizitzarekin,
hala nahi baduzu”. Eta hórrela joan ziren irakaslea eta ikaslea
“animazioa", “alegrantzia" edo “desolamendua” bezalako etimologiak aletzen.
“Azken hitzaren bila" deritzan lanean gauza berbera gertatzen
zaigu osaba eta ilobaren artean: “]akina! Zuek pentsatzen duzue joko
bat déla literatura, ez daukala inolako utilitaterik. Eta gauzak hola, ez
zarete istorioak gordetzen duen kontseilua (W. Benjamin) ikusteko
gauza izan. Zeren, azken batean, zer dio istorioak? Zer esaten die
umeei? Umeei. kontuan hartu hau... bada belar gainean lo gelditzea
oso arriskutsua izan daitekeela beraientzat, ez deskuidatzeko horrekin". Eta abar, eta abar. Hori da jakinduria. Bere garaikide ziren
poeta e ^ re sio n ista k garrasi baizik egiten ez zuten um etzat zeuzkan
Kafkak. Honako honetan ere gauza berbera esan genezake: “Azken
hitzaren bila”ko iloba hori erom enean hondoratutako urne bat bihurtuko da.

(7) Janouch, G.; Conversaciones con Kafka, Barcelona. Destino, 1997.
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MIRANDEREN
Poesiaz ohar batzuk
FELIPE JUARISTI

1. Portreta
Portreta gutxi ditugu Jon Miranderenak. Ezagunenean Jon Mirande
adinez heldua ikusten dugu, burua
soiltzen hasia, begiak betaurrekoez
estaliak, alkandora zuria eta korbata. Noizkoa ote den ez dakigu, non
egina are gutxiago. Ez da oso nabarmena haren begitartea, euskaldun batenak euskaldun ez denarentzat dituen ezaugarriez jantzita
dago: belarri handiak, sudur luzea.
Zuberoako jauntxotzat bar daiteke,
lagunen arteko solasaidira edo biltzarrera joana, besterik gabe; beste*
rik jakingo ez bagenu. Edo-eta
musikajoletzat, biolina eskutan
harturik, Paganiniren doinu bat jotzera doana. Paganini ez, Schuberten doinuak jotzen errazago irudikatzen dut portretako jauna.
Ezpainek irribarre erdia erakusten
dute; barre egin nalii baina azken
batez barrerik gabe, keinu hutsal
bat airera jaurtia izan balitz bezala.

Gizon ironiazalearen irribarrea,
Freud doktoreari sinestera. Ez da
gogonasunik edo bortizkeriarik sumatzen aurpegi horretan, gozoa
bainoago, herabea dela esango
nuke, berak kantatu ez zituen
neskatxak baino herabeago, noski.
Laino artetik sortzen den eguzki izpien bizitasuna du, hala ere. Borrokan beti, iluntasunaren kontra,
aitzinako guduari jarraiki. Portreta
hori ikusirik, nekez pentsatuko ge
nuke idatzi zuena idazteko adorea
izango zuenik. Baina hala da.
2. Bizitza
Haren bizitzaz gutxi esango dut.
Gogo-pizgarri ez zaidalako Miranderen bizitza, oro har harturik esan
nahi dut, hori bateko. Lotsabide ere
bai, besteko, esrimatzen ditudan
poeten bizitzako xehetasunak lau
haizetara zabaltzen hastea. Poeta
batzuk ulertzeko, haien poemez jabetzeko ezinezko da bizitzako pa-

saneetara jotzea, poesia bizitzaren
luzagarri eta eranskin ondo biribildua baita haiei dagokienean. Baina
poeta handiek, eta zenbat eta handiagoa orduan eta ezezagynagoa.
hala izan da beti, beren bizitzako
arrasto gutxi uzten dituzte argitara
eman duten poesian. Gustatu izan
ez zaidan azterketa-bidea izan da,
poeta baten bizitza hartu eta hura
gero idatzitakoarekin erkatzen ahalegintzea. Arrakastaduna da, nekez
egingo da hutsik horrelakoetan.
Esaterako: aztertzaile trebatu eta
jakitun batek idazle edo poeta ba
ten bizitzako zuloetan sudurra sar
tu ondoren. erabaki dezake idazle
edo poeta horrek min eta ezbehar
franko jasan zituela bere bizialdian.
Ondorio gisa esan dezake, eta badi
ra esatera ausartzen direnak. bi
zitza triste eta mingarria jasan zue
lako idatzi zituela tristeak diren
hainbat testu edo poema. Noski, ez
dago idazlerik, triste ez ezik, bere
bizitzako uneren batean tristuraz
ere idatzi ez duenik. Edo alaitasunaz idatzi ez duenik, edo maitasunaz idatzi ez duenik, nahiz eta
beharbada maitasuna zer den ezagutu ez, maiteminduek ezagutzen
duten gisara esan nahi dut. Idazlea,
idazterakoan, bere errealitatetik
kanpo jartzen da eskuarki. Ikusi
besterik ez dago zein den idazlearen lantokia: gela bat aparte,
etxeko beste geletatik bereiz; giroa
ere halakoxea, etxeko giroarekin
zerikusirik ez duena. Idazlea, bere
larrutik irten, eta bera izanik bera
ez den beste baten larruan sartzen

da lanean ari denean. Idazlea nobe
lagile bada, pertsonaiaren larruan.
Poeta bada, poesiaren larruan, izan
ere, poesiak espirituaz gain, hezurgiharrak baititu. Eta baloratu, aztertu, kritikatu eta goraipatu behar
dena, ez da idazlearen edo poetaren
bizitza, hark argitara emandakoa
baizik. Adibideei jarraiki, inork ez
dakigu nolako bizimodua eraman
zuen Homerok. Areago, nekez jakingo genuke horren berri haren
poema epikoak irakurrita soil-soilik. Gertatzen da hala ere, poeta
batzuen bizitza ezagunagoa egiten
dela, ospetsuagoa ere bai, haien
poesia baino. Ez naiz adibide jar
tzen hasiko. Anekdotak irensten dituen munduan bizi gara eta hortik
atera kontuak. Gertatzen da, une
larri batzuetan, bizitza eta poesia
bat egiten direla, ibai berean bat
egiten diren bezala ibaiko adarrak.
Esaterako, aipatzera noa jenero ho
rretan egin diren poemarik bikainenak: Ovidiorena da bata, Oscar Wilderena, bestea.
Ovidiok deserriaren gozo-mingotsak ezagutu zituen. ^inez aldegin zuen Italiatik, jende basatiaren
artera bizitzera beharturik. Minez
idatzi zuen “Tristia", urrutiminez
esan nahi nuen, min guztiak ez
baitira berdinak. Bada, izan ere,
urrutiminez hiltzen dena eta baita
gertuminez egiten duenik ere.
Bada, kaiolaturik ere kantatzen
duen txoririk, eia bada kaiolatuz
gero, erraiak deseginda hiltzen denik ere. Denok ez baikara berdinak,
ezta beharrik ere.

Oscar Wildek sekulako eragozpena izan zuen beti, izu-ikara han
dia, bere bizitzako pasarterik xumeena ere liburuetara eramateko.
“Dandy”a zen, munduko gertakariak talaia batetik bezala ikusten zi
tuen. Baina kartzelara eraman zutenean, eta ez naiz hemen aipatzen
hasiko zergatik izan zen, Readingeko kartzelako egonaldiaz oroituz,
poema sakonen eta hunkigarria
idatzi zuen. “Epistola in Carcere et
Vinculis (“De Profundis") zuen izena.
Mirandek poema gutxi idatzi zi
tuen bere bizitzako pasarteen edo
gertakarien gogoragarri. Paris Beuret izenekoa dugu bakarrenetakoa.
Ekar dezagun oroimenera zatika
bederen:
Parisko kale batean
Etxe zikinen artean
bat dago zikinagoa
Iluntzen baitit gogoa
haren aipatzeak berak,
Han bertan dut lan egiten
Axotez beztuz paperak.
Seiakjo arte ezin irten
Aspertzen naiz, lor betean
Büro zikintsu batean.

Har dezagun berriro esku anean
lehenxeago aipaturiko Miranderen
portreta. Bulegari izan zitekeenik
ez zitzaigun lehen behakoan otu;
baina ondo pentsatzera, bulegari ez
ezik, jendarma edo ertzain ere izan
zitekeen, gure Mirande noski. Aur
pegiak mila lanbide islatzen ditu
harenean. Bulegoko poema hori.
Miranderen lortuenetarikoa ez bada

ere. haren sentimenmen argigarri
da neurri batean.
Nire lankide bikainak
Ditut adixkide minak;
Goizero agurtzen naute
...Ixilik, bai naute maite
... Noia deabruak Jainkoa.

Azken konparaketan dago, nire
ustez, Miranderen bizitza barik, ha
ren poesia ulertzeko giltzetako bat.
.. .Noia deabruak Jainkoa

D eabrua e ta Jainkoa

Jainkoa. noski. Mirande bera
izango da. Eta deabruak, deabrutxoak, bulegoko lankide bikainak.
Erlijio giiztien sorreran aurkitzen
dugun mitoa ageri zaigu Mirandek
bere esperientzia esaten duen poe
ma horretan. Bibliako kontaeran
deabruak Jainkoaren aurka matxinatu omen ziren, Bera adina eta
gehiago izan nahi baitzuten. Hala
esan digute.
Mirandek. mendebaleko edozein
gizaseme edo emakumek bezala,
eriijio-mitoak ezagutzeaz gain, bizi
izan zituen. Ez dut esango gizon
fededun zenik, Eliza guztiz Katolikoak ulertzen duen erara. Egia esatera, euskaldun fededun izatea ez
zen bere asmoa. Bizitza osoan gorrotatu zuen fededunen apaltasuna
eta sinesmen sinplea, fededunen biguintasuna. Ez dut esango Jainkoa
sinesten zuenik, katoliko fededunek sinesten duten erara, baina. zalantzarik ez. erlijioak atxikitako gi-

zona zen. Zergatik bestela haren
setakeria Eliza Katolikoaren dotrina
eta sinboloak suntsiarazten? Irakur
ditzagun, Akelarre, Harrizko Jainko
bati, Ohiko Jainkoari, Nil igitur
mors est edo-eta Sanguis martyrum. Jainkogabea balitz, zertarako hainbesteko lanak eta nekeak
hartu, Jainkoaren aurka idatziz,
alegia ohiko Jainko ezagun eta gurtuaren aurka idatziz?
Har ditzagun Erromantizimoaren gailurra zapaldu zuten hiru
poetak, direnik eta poetarik handienak. ederrenak, sakonenak, baita
ere kezkatuenak, bakartienak, garbienak: Hölderlin, Von I^eist eta
Nietzche, noski.
Hölderlinek sinesmen osoa jarria zuen poesiaren jatorrian Jainkoa bera zegoela. Inork gutxik Höl
derlinek bezain ozenki aldarrikatu
du poesiaren eta munduaren artean
dagoen leizearen handitasuna. Sinestun zen, inor gutxi bezain
sutsuki gainera. Haren Jainkoa
mundua aho-uhaletik hartuta daraman Patua zen. Poesia Hölderlinentzat, Ebanjelioa katolikoentzat
bezala zen: egia osoa, benetako
egia. Bizitza osoan Poesiaren Mitoa
zabaltzen ahalegindu zen Hölder
lin. Jainkoek poetak aukeratu zituzten, hala da Hölderlinen iritzia, gizakiei egia esateko. Hölderlinek,
hala ere, bazekien hilkor zela, ez
zela Jainko izango, ziur zen Enpedokleri gertatu zitzaiona gertatuko
zitzaiola.

Hölderlinek poesiari buruz zi
tuen ideia horiek ez ziren berriak.
Garaian zebiltzan hara-hona hegan, hazi-hautsa udako egun sargorietan haize-firfirak eramanik dabilen bezala. Ala Hölderlinek esaten
zuenaren ezberdina ote dugu Inspirazioa, edo Goi-Arnasa, Orixek esa
ten zuen moduan? Goitik datorren
arnasa, goitik datorren hitza, biak
bat dira. Goikoari ematen zaion ize
na da desberdina.
Goethek berak Eckermanni idatziriko gumn batean hala dio:
Arterik garaienak sortu duen
oro, zentzumenek adierazten diguten oro, ez da giza sorkuntza,
lur-indarren gainetik dago.

Hala ere, Goethek, Hölderlinek ez
bezala, oso asentatuak zituen hankak lurrean. Lurretik kanpo, Höl
derlin bizi izan zen, zeruari begira
beti.
Von Kleist, Alemaniako poeta
tragikorik osoena dugu. Bere har
nean sortuz eta haziz zihoan nahasmendua ordenatu nahi izan
zuen poesiaren bidez, j&kinik poe
sia, azken batean, horixe bera dela,
nahasmenaren ordenamendua.
Nietzcheri buruz luze mintza
ninteke, areago Mirendek malte
zuela jakinik, baina ez dut horrela
korik egingo. Jainkoaren heriotza
aldarrikatu zuen eta haren tokian
gizakia jarri. Greziar tragedia ikastetik bere buruaren tragedia antzestera lerratu zen, inongo edaberik
gäbe, inolako gozogarririk gäbe.

Testu bat dakarkizuet horren adie*
razgarri. Hala dio Nietzchek:
Era arriskutsuan bizitzea, gure
mundualdiak eman dezakeeen
igalirik gozoena jatea da.

Miranderen bizitza, nik dakidala, lasai samarra izan zen. Bizitza
ordenatua, bulegoko lana... kezkak
eta egonezinak, harra bame-muinak poliki-poliki jaten, hori ezkutuan eraman ez bazuen ere, lagunei
idatziriko gutunetan utzi zuen adierazirik.
Poesia da, Miranderenean, ha
ren espirituaren ispilu. Mirande
erromantikotzat jo izan dute. Nik,
ordea, neure zalantzak ditut Miran
de erromantikoa izan ote zen, Erromantizismoaren adiera betean esan
nahi dut. Baina fede emango nuke
Mirandek badituela erromantikoen
grina eta ajeak.
Hasteko, hona nire galdera. Bizi
ote zuen Mirandek Holderlinek,
Von Kleistek eta Nietzchek bizi izan
zuten grina?
Erromantikoen garaiko grina
edo aje horn buruz nik gogoratzen
dudan esaldirik biribilena Zweig
idazleak idatzi zuen:
Berezko grina da. nor bere buruaren baitatik kanpora jaurti eta infinitorantz abian jartzen duena,
gauza guztien aurretikoa den to*
Wrantz alegia.

Nahasmena da gauza guztien
aurretikoa, Jainkoak bere grinaz
ezer sonu aurretikoa. Eta horra doa

Mirande, bere grinak bultzaturik,
Kristautasuna sortu aurretiko ga*
raira, Kristautasunak bere ekimenez antolatu aunetiko mundura.
Paradisura akaso? Agian. Nahasmenera akaso? Ez dakit.
Baina nire galdera hauxe, benetan sinesten ote zuen hori? Benetan
ote zen Mirande paganoa?
Nire irudipena da dagokeen erlijiorik zahanena zebilkiola buruan,
sinestu ez sinestu. Gaur egungo er
lijio nagusiek beren erakundeak
eraiki dituzte, beren agintariak sor
tu eta haien eskumendean jarri di
tuzte sinestunak. Hala egin dute juduek, musulmanek eta kristauak,
bai katolikoek eta baita protestanteek ere. Erlijio hauetan guztietan
jainkoa norberaren kanpotik dago,
norberaren ni-tik harantzago. Tradizio horietan guztietan mistikoak
ugari sortu dira. Batzuk bat etorri
dira erakundearekin, nekez izan
bada ere. Beste batzuek, ordea,
saihesbidea hanu dute, norberaren
baitan dagoen Jainkoaren bila jarri
dira abian. Hori erlijio-ordezkariek,
agintariek alegia, okerbidetzat jo
izan dute betidanik.
Honetaz, norberaren barman
dagoen Jainkoaren bila abiatze horretaz, oso esaldi ironikoa idatzi
zuen Chestertonek:
Jonesek bere baitan dagoen Jain
koa gurtzeak ekarriko du, luzera,
Jonesek Jones gurtuko duela.

Norberaren baitan dagoen Jain
koaren bila hasi eta norbera Jainko

dela sinesturik amaitzen da. Hori
da erlijiorik zaharrena. Horrela
ulertzen dut behintzat Miranderen
poemako bertsoa:
...Ixilik, bai naute maite
... Noia deabruak Jainkoa.

Paganoak Jainko asko daudela
sinestuta bizi badira, arrazoinamenduaren indarrez beraiek ere
Jainko direla sinestera irits dai
tezke. Mirande ere bai. Baina ez dut
uste Mirandek sinesten zuenik bera
Jainko zenik. Arduratuegi zegoen
heriotzaren gaiaz.
Poesia
Miranderen espirituak bere garaikoak ez ziren gailurrak ezagutu
zituen. Esana da lehendik ere. Mi
rande ez zen hemengoa, ez zen bere
garaikoa, Hölderlin, Von Kleist eta
Nietzche berekoak ez ziren bezala.
Herioua zuen kezkagai eta larrialdien iturri. Minez bizi zelako, ala
biziminez bizi zelako? Ekar ditza
gun gogora Nil igitur mors est poe
mako azken bi ahapaldiak:
Gizendak eri zirelarik
Bizi-min deithu minbiziaz,
mintzo zan, ixil. ez-jainkoa;
“Deus ez da" zion "herioa:
EZ dena EZin daiteke hil."
Et’EZak oro zituen jo:
hiriak, haurrak. maitaleak
—eta botz neukan bihotzean,
hil-bildur deithu gezur-minaz
gizendak eri ziradela.

Epikuro aspaldi egin zen iritzi
horretakoa:
Gaitzetan gaitzik izugarriena,
Herio hain zuzen, deus ez da
guretzat. bizirik garen bitartean
ez baitzaigu ageri, eta ageri zaigunean, orduan ez gara bizirik.
Deus ez da ez bizientzat ez hilentzat, haientzat oraindik iritsi
ez delako, eta h auek dagoeneko
bizirik ez direlako.

Bizi-beldurraren sendagarri gisa
asmatu zuen Epikurok bere filoso
fia, hiltzeko ordua kezkagarri gerta
ez zedin. Epikurori jarraiki, gogora
ditzagun, Menezeori Gutuna deitzen
den testu horretan dioena:
Gazteari ongi bizitzeko eta
adintsuari ongi hiltzeko aholku
em aten ari zaiena ergel hutsa
da, bizitza ederra ez ezik, ongi
bizitzeko eta ongi hiltzeko lana
bat eta bera baita.

Udo horretatik uste dut aztertu
beharko litzatekeela Mirande, poemari dagokionean, noski. Hiltzeko
beldurrik gäbe, izan ere! zer da he
riotza. Ipuin bat, noski. Eta hil
tzeko beldurrik ez duena gauza da
bere buruaz beste egiteko, edo bere
burua poliki-poliki suntsiarazteko.
Eta hiltzeko beldurrik ez duenak bi
zitzeko ere aitzakiarik ez du, minez
eta minari loturik bada ere.
Min hitza poemetan sarrien age
ri den hitza dugu. Min-beldurrez
bizi ote zen, hipokondriakoen antzera?

Miranderen mina, fisikoa bai
noago, metafisikoa zelakoan nago.
Espirituaren minago zen, soinarena
baino. Bizidun zenez, heriotza zuelako zor. Hala uste dut. Ezagutu
zutenek gizon alaitzat jotzen dute.
Bizimodua alaia omen zeraman.
Batak ez du bestea kentzen. Frogaturik baitago bizitzaz ase-bete egin
dutenak ez direla egoten heriotz-orduaren zain. Ez dute izu-laborririk
erakusten, ez dira espantuka liasten, biziluzaka, otoizka eta erreguka. Joaten dira iritsi zaienean be
ren ordua.
Herioa Miranderenean sarri
errepikatzen den irudia dugu: Jauregi hotzean, llhunabarrez. Poema
honi buruz esan nahi dut iturria
Erdi Aroko mito batean duela.
Behin Ismail Kadarek irakurri zidan
poema bat oso antzekoa. Albaniako
elezahar batean oinarriturik omen
zegoen. Istorioa gutxi gora-behera
hauxe da: Behin batean fantasma
batek, hildako gizon batek alegia,
egiten du sarrera neska baten
etxean. Hildakoa anaia du neskak,

urrutiko gerraren batean hilda.
Neska bere herrira, bion herirra era
mateko asmoz etorria da. Orhoituz
poeman ere Herioren irudia ageri
zaigu. Poema hori, zalantzarik
gabe, keltiarra da jatorriz. Zenbait
aldaerarekin irakurri izan diet nik
bai james Joyceri, jatorriz irlandarra
bera, baita Keatsi ere.
Eresi, Lili bat. N il igitur mors
est, Zakhur hil bati, Paranoia. Mi
randeren poesia heriotzaren obsesioz idatzia izan da. Erabil daiteke
sendagarri gisa, jakina baita He
rioren aurrez-aurre egon direnek
galtzen diotela beldurra, otsoari ere
galtzen zaion bezala, behin ikusi
eta aurrez-aurre egonez gero.
Horrekin batera Miranderen
zentzu trajikoaren neurria ematen
digu. Ez zuen bizitza komedia gisara ikusten, tragedia gisara baizik.
Miranderen portreta berriro begien aurrean jartzen dut. Irribarre
erdia barne-tragediaren salatari
dugu.
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Pastorala:
ESTILO AZTERKETA BATERAKO

JON KORTAZAR

BOSGARREN ATALA
0. Sarrera
Bosgarren atal honetan, Pastoralaren idazkeraren atah k garrantzitsuena azaltzeko asm otan agertzen gara. Aspalditik jakina da,
edozein aho testutan zein garrantzia duen metrikak, zein desberdin
den ahapaldi bat edo bestea hartzea. Pastoralek erabiltzen duten ahapaldi m ota oso erraza da definitzen.
Lauko Kopla b a t dugu gehienetan. H ar dezagun b a t batean aurkituriko ahapaldi bat eta jar dezagun berton:
Bay, ihoury ere oguenik
eguiten eztugularic,
goure leguetan ounxa
aguitcen cirelaric. {Edipa, 880)
Bertsoek ez dute neurri zehatzik silabaran. Zortzi silabatakoak,
zein zazpikoak, eta seikoak aurki ditzakegu, baina silaben kopuruak
ez du garrantzi handiegirik arazo honetan. Hain zuzen, jak in a denez,
pastoraletako bertsoek m usika eta deklam azioaren artean dagoen musika gregorianoa erabiliz kantatzen dira, salm odiaren antzeko zerbai-

Lan hau Eusko Jaurlaritzako Kulmra Sailak luzaturiko ikerketa beka bati esker
Durutu da.

tetan. Salmodiaren bidez, errezten eta batzen dira silaba kupuru desberdinak. Neiirri aldetik luzeera desberdinetakoak izan arren, ez du
horrek garrantzi handirik, esaterakoan m usikak batuko dituelako
ahapaldi eta erritrno baten barm an. Gehienetan, hala ere, zortzi silabatakoak izaten dira bertsoak. Kopla osatzen dute, puntua pareetan
doa, eta gehienetan erraza izaten da, askotan — goiko adibidean beza
la— potoa dohi-dohi inguratzen delarik (Hala ere goiko adibidean ez
dago potorik, Iparraldeko ohituran hitz osoak kontatzen duelako, eta
nahiz eta “-larik” atzizkia puntu bietan erabili, “ciren” eta “d ucu” hitz
ezberdinak direnez, puntuaren legea bete egiten da).
Garrantzia hala ere, koplaren erabilpenatik datorkio pastoralari.
Kopla baten m ugak estuak dira, edo behintzat ez zabalegiak. Silaba
kopurua urria da. Eta lau bertsoon m ugetan pastoralegileak bere
pentsam endua jaulki beharko du. Eta pastoral gehienetan, 1.000 ahapaldm k gorakoenetan arn as handia izan beharko du lan a aurrera
eramateko.
^ a p a l d i a k m ugatzen du pastoral egilea. Ahapaldia berez da unitate bat, ale bat eta bakarra, forma eta esanahiaren aldetik b atasuna
gordetzen duena. Bere legeak ditu. Puntu bi dituenez, erraz zaie ahapaldian eta ahapaldiaren egileari egitura sim etriko baten pentsatzea,
erraz zaie ahapaldian jaurti behar den pentsakizuna bitan banatzea,
smtaktikoki bitan banatzea, semantikoki partitua em atea. Eta hala
p rta tz e n da gehienetan. Zeren ahapaldiak, askotan eta askotan, autonomoak dira, batasuna gordetzen dute, bere harnean gorderik daude
eta zerikusiren bat izan arren aurrekoekin eta datozenekin, zerikusi
estuago eta lotuagoa dute bere baitan agertzen duten batasuriarekin.
B e^eten egimra atzekia izan da beraz, eta J. Casenaveren lanetan
salbu, bensuak libro izaten jarriki dira gaur egun arte. Bertset
DaKoiua lau bertsuk osatzen dute, bigarrena eta laugarrena asobekoak
^^telarik. Libro dira, erran nahi baita neurririk gaLibemte hori —deklamamoduak posibletzen duena— itxurazkoa
da fun^ean, zeren bertsuka mintzatu beharrak izigarriro mupastoralegileak: bertsu pare asonantatu bakoitzak
ebakitze smtaktiko bat markatzen du. Bertsetari ardurenik, mezu-

unitale bat dagokio (bertsugintza herrikoiaren sistema, ororen
bum). Erregela denetz ez dakit. (Oihartzabal, 1985, 83).
Genero tradizionalentzat oso garrantzitsua da ahapaldiaren aukeraketa, zeren H om erorentzat frogatu zenez, eta beraz, hedapenez, edo
zein literatur genero tradizionalarentzat, ahapaldiaren aukeraketa zerbait funtsezkoa da lan a moldatzeko. Hain zuzen ere, egileak
ahapaldiaren m etroarekin batera, m etro horretan sartzen diren formulak ere erabiltzen ditu.
Resulta evidente qua, de uno u otro modo, las necesidades métricas
determinan la selección de palabras hechas por todo poeta que
compone en métrica. Sin embargo, el supuesto generalizado fue
que los términos métricos apropiados de algún modo venían a la
imaginación poética de manera fluida e imprevisible en su mayor
parte relacionada con el “genio” (es decir, con uña habilidad en
esencia inexplicable)...En todo caso, el Homero de la Riada y de la
Odisea era considerado un poeta consumado, excelso. Sin embargo
empezaba a decirse que mentalmente había recurrido a algún géne
ro de libro de frases. El análisis detallado del tipo que hacía Milman Parry mostró que repetía fórmula tras fórmula. El significado
del término griego “cantar", rhapsoidein, “coser un canto” resultó
nefasto. Homero unió partes prefabricadas. En lugar de un creador,
se tenía a un obrero (Ong, 1987, 29-30).
Eta hórrela jokatzen du, materiale folklorikoak erabiltzen dituenean
pastoral egileak ere. Baina garbi dagoenez honekin salbuespen bat egin
behar dugu. Jakina da pastoralegileak aurrean eredu idatzi bat, iturri
idatzi bat duela, eta hauen jarraipena eginez osatzen duela pastorala.
Materiale folklorikoa erabiltzerakoan errezago izango du kopla bam ean
sa m en diren esaldiak erabiltzea, moldeen hiztegi bat erabiltzea. Iturriari
atxikiz gero, ordea, libreago jokatuko du. Eta kinka honetan moldatuko
da pastoraletako metrika, eta esaldien formulazioa.
Puntuaren taiukera aldetik ohar txitxi-txiki bat egin beharko-dugu.
Gure corpus-ean aurkitu dugu lau puntu zuen ahapaldi bakarra:
Exayez nugu bestituriq
ezpeinian resourgariq
Soure moyanez baiciq
ihounty bestetariq. (Clovis).

Baina horrek ez du deuseztatzen, noski, teoria nagusia. Ikus de
zagun ahapaldi hau:
Jinkouak deyziela egun houn
koumpagna agradablia
Eta eman dezaziela
Bere grazia santia. (Berterretx, 1).
Ahapaldia garbi-garbi bitan bananduta dago. Hor dago “e ta ” juntagailua zati biren m uga bezala. Esaldi bi daude ahapaldian, eta biak
nahiko antzekoak, bardingo xamarrak.
Ahapaldiaren sintaxia ia simetrikoa da. Zati bi garbiak eta bakoitzean ahalerazko aditz eta esaldi bana. Honi deitzen diot ahapal
diaren sintaxia, ahapaldiaren aukeraketak esaldiaren sintaxia moldatzen duela, ez soilik esaldiaren luzeera, edo esaldiaren arazo
metrikoak. Koplaren izaera sim etrikoak agindua eta behartua pastora
laren joskera era batekoa izaten derrigortua dago, oso zuzena, aldake
ta handibakoa; puntuaren menpe jarrita, esaldiak joskera sim etrikoak
egiteko jitsa izango du. Hórrela ahapaldi gehientsuak bi esaldiz osatuko dituzte pastoralegileek, hiru esaldikoak ez dira arruntak, eta
arraroagoak oraindik laukoak. Koplaren izaerak m ugatzen du pasto
ralaren estiloa hainbaten.
Bertsetari, ardurenik, mezu-unitate bat dagokio {bertsugintza herrikoiaren sistema, ororen buru). Erregela denetz ez dakit. Ez da,
manera oroz, sekula aipatzen. Bistan dena, erregularitate honi
kontra janzen zaizkion etsenpluak aurkitzen dira textuetan; hala
ere, oro har, aski erregularki agertzen zaigu (Oihartzabal, 1985,83).
Ahapaldiak jartzen duen morrontza h a u da pastoral baten estiloak p in d itu behar duen hesirik handiena, zeren erritmoak, m etrikak,
aenak bulteatzen du ahapaldiaren sintaxi eta erritmo aldetiko jokera
simetnko hori behin eta berriro errepikatzera. Eta hala ere, desberdinm sunak alderantzizko estilo motak, aldakuntzak aurkitzera
Dultzatzen du bere artista senak. Koplak bere sinpletasunean errepikaziorako ]oera erakusten badu, artistak, pastoralegileak aurkituko ditu
lonzeL^""^^^
apurtzeko, aldakuntza sartzeko, barietatea

Biderik errezena kontrajarpenaren bidea da, kontrastearena. Egileek badakite erritm oaren batasunarekin apurtu behar dutela eta hortarako era desberdinak erabiltzen dituzte.
Ahapaldiaren eraketa boni deitu diogu ahapaldiaren sintaxia.
Moldaketa honek badu zerikusirik sintaxi kontuetan, sintaxiaren arlorik form alenean, esaldien egituraketan, esaldien luzeera kontuetan,
esaldien formulazio m oduetan, e. a. ...Baina ikusiko dugunez, badu
zerikusirik ere esanahiaren m oldaketan. Ahapaldia berez, b atasu n eta
kontrajarpen indarrek osaturiko m ikrokosm osa duzue. Mikrokosmos
honen azalpen desberdinak emango ditugu hem endik aurrera. Lehendabizi, eta atal honetan joskeraren aide formalak, esaldien distribuzio
kontuak azalduko ditugu, eta hurrengo atalean, sem antika kontuetan
sartuko gara.

1. Eredu nagusia
Kopla deituriko ahapaldiak, gorago ikusi dugunez, sim etriarako
joera agertzen du. Lau Ierro dira, p untu bi, eta puntu bion eraketak
egituratzen du ahapaldiaren m oldaketa. Jakina da euskal m etrika tradizionalak ez duela, gainera, zangalatraurik onartzen, h a u da, errim ak m arkatzen duela esaldiaren m uga, eta b atasu n a dagoela tarte
sintaktikoen eta tarte metrikoen artean.
Koplak, eta pastoraleko koplek areago, ahapaldiak egiteko molde
hori jarraitzen du. M etrikak osatzen du sintaktika. Hórrela, m odurik
eratuenean, pastoraleko ahapaldi batek, honelako egitura m antenduko du; 1. eta 2. bertsoetan esaldi b at sartuko dute, juxtu lehendabiziko puntua dagoen tokiraino, eta hortik aurrera bigarren esaldi b at
osatuko dute, bien tartean juntagailu b a t sartzen delarik, eta koordinazio egilea gehienetan, edo “bai eta ere" intensifikatzailea, edo beste
edozein juntagailu m arka.
Har ditzagun adibide batzuk:
Angles edo Beaumontes
ez naïzie dudazten,
Ziren mehatchu horiek
ez naye ikaratzen (Berterrech)

Zoure chenar “Benerretch”
Orano ez duzu chayetchin
Entzun dit ountsa dela
Agaramountesekin (Berterretch)
EztuQU ez celuti
euriric eroriren
ez eta ere fruturic
lurrac produisitzen (Edipa, 364)
Batac hil dira gossez
eta martirisaturic
bestiac aldiz hargara
uguriac harturic (Edipa, 360)
Cuq creatu naigu Jauna
merechi gabbe ezdeusetaric
eta kuruchen gaignen arra errossi
merechi gabetaric (Saint Alexis)
Nitaric urrun egacu
goure justicia
nitan egar egagu
Soure misericordia (Saint Alexis)
Madama, goure haurra
sendoturic dogu ossoquy
bay eta libraturiq
bere eritargunety (Clovis)
Madama alaguera cite
eguitecouaq
eta erregue Cloviseq
batailla irabaQ^ digu (Clovis)
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Aukeratu ditugun adibide guztietan agertzen da gorago aipatzen
genuen moldakeia: egitura binarioa. Gainera, gehienetan, ahapaldiaren lehendabiziko puntuaren egoera zentral hori azpim arratuta geratzen da hirugarren lerroaren lehendabiziko hitzaren bidez, juntagailuaren bidez: hor ditugu aipatzen genituen “e ta ”, “bai e ta ”, “ez e ta ”,
juntagailuak, “batak... bestiak" banatazileak; beste kasu batzuetan
banaketa sintaxi m ailan baino gehiago egin da sem antika m ailan:
zuek/zuen m ehatxuak, edo urrun ezazu/ ezar ezazu oposaketa seman-

tikoa, edo inoiz denborazko kontrajarpena aipatuz: oraino / [lehena
go] entzun dut...
A hapaldiaren izaera bikoiztuhonek garrantzi handia du esaldien
eta idaztankeraren eraketan. Ahapaldia bikoiztua izanik, h a la da baita ere pastoraletako estiloa: binarioa. nolabait esateko, m etrikaren
bikoiztasunak berarekin dakar idaztankeraren bikoiztasuna. Hórrela,
bimenbrazioa (esaldi bi, ahapaldi edo bertso zati bitan banatzea) baliapide nagusia izango da pastoralaren e stib a re n harnean. Honen
indarrez eta aginduz ahotik belarrira etorriko zaizkigu paralelism o
ugariak zein kontrajarpen estuak. Bitan eratze horrek m etrika ez ezik
esaldiaren eta idaztankeraren izaera ia osoa m oldatzen du.
Gainera, diskurtsua adierazteko molde bikoiztu honek badu garrantzirik Pastoralaren sem antika nagusia adierazteko orduan. Jakina
denez, Pastoralaren izaera guztia bikoiztasunean oinarritua dago, koloreak, pertsonaiak, espazioaren eraketa... den dena dago kristaua/turka, on/txar oposaketa sem antikoaren menpe, m anikeism o n a 
gusi baten menpean. Diskurtsua em ateko aukeratu den ahapaldi
honek oso ondo adierazten du bere diskurtsuaren bikoiztasunean se
m antika m ailan em an nahi den m anikeism oa.
La Bibliothèque bleu es un producto de la Contrarreforma. Como ha
observado Robert Mandrou "La Bibliothèque bleu exprime assez
nettement une sensibilité "baroque” au sens plus littéral du terme".
Y Giovanni Dotoli, por su parte, señala que “sobre todo para el
Seiscientos y los primeros decenios del Setecientos ...[la Blibiothèque bleu] es una verdadera enciclopedia barroca centrada cons
tantemente sobre una estructura dual: la tierra y el cielo, el yo y el
mundo, Dios y el diablo, la carne y el espíritu, el individuo y la
sociedad, la muerte y la vida (Arene Garamendi, 1989, 532).
Sem antika m ailan gertatzen den oposaketa guztion adibide eta
ulerbide ez ote da izango koplaren egitura bikoiztua eta bikoitza, beste
maila apalago batetan? Baiezkotan nago, ahapaldiaren aukera beti
dago lo tu a eman nahi den m ezuarekin hari fmen bidez, eta hem en
beste horrenbeste gertatu zaigu.
Baina estiloak, idaztankerak beti eskatzen du aldakuntza, ezin da
uneoro egitura sinplea errepikatu, behin eta berriro.

Jarraitzen ari garen geometria honêtatik irtetzeko biderik al dago?
Ba bai, eta ez. Bai zeren irten ez arren bada konbinaketarik egiteko
tnodua, eta ez, zeren edozein esaldik, edozein diskurtsuk behin eta
berriro jarraitu beharko du metrika horren barnean.
Zeintzuk dira bada eredu nagusi honêtatik irtetzeko bideak? Edo
irten gabe tonu aldaketak noia gertatzen dira idaztankera honetan?

2. Bimenbrazioa oraindik
Koplaren egitura bikoiztutik irten gabe, bada bim enbrazioaren
aritzeko teknika bat, oso sinplea gainera. Gorago em andako
adibideak berriro ikusten baditu irakurleak, ahapaldi guztietan esaldi
n a ^ s i bi sartzen zirela eta horretan zegoela euren antzekotasuna
adituko du. Lehendabiziko aldaketak egitura m antentzen du, berez ez
da egitura nagusi horren aldaki txiki bat baino, baina joskera aldatu
egiten du. Hau da, Ierro binako puntu bakoitzean, puntu batetik beste
punturako tokian, esaldi bana sartzen da, baina bata da nagusia eta
bestea m enperatua.
Adibidez aipa ditzagun hurrengoak:
Uzten deyzut khoma
Baï eta ezpata
Ene erejouma ountsa
Zuk dezazun goberna (Berterretch)
Haïta ezazu bertan
Bat zihaouren goustuko
Maouleko Gaztelia
Diana manhatuko (Berterretch)
Ene soldadouak egun
Bagouratza passejmra
Ikouchtera hourm denez
Orhi kaskouan elhurra (Berterrecx)
Eteocla sarthu cen aren
lehen ourthian erregue
noun ezpeitu nahy pharte
Polonicaiy eman bat ere (Edipa, 33)
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Esaldi m enperatuen eraketan garrantzi handia dute nom inalizazioaren bidez egiten diren esaldiak, partizipioen eta infinitiboen deklinazioaren bidez egiten direnak.
Baina, halaz ere, esaldi m enperatuen artean ugarienetarikoak,
kausazkoak ditugu. Diskurtsu m ailan, kausalitatearen agerpena ugaria ez ezik, arru n ta da:
harén hiltciac egun
livratcen beiçutu
ceren eta aspaldian
beikira desiratu (Edipa, 95).
goure Ginco hounaren
ahalaz enemestiatceko
hountarçunez betheriq
ceren den gouretaco (Edipa, 136)
Celuko Jinko handia
Othoi ikhous nezazu
Zeren eta Jaoun Kaountiak
Ene semia eraman du (Berterrech)
Mundiari adió erraiteco
countent nunduqueçu
ene Semia hartacos
behar duçu ezcountu (Saint Alexis)
Gastetarçuna igaren dit
dembora bat phenetan
ceren eta haurric mundian
eçin ukeiten beinian (Saint Alexis)
Gaiça chipi bat déla causa
Florinde phenxamentutan nun
eta oro cer den oray
hiq ere jaquin behar dun (Clovis).
D iskurtsuan agertzen den kausalitatearen aipam enak ez du baliogabe uzten, Arene Garamendik, ez diskurtsuagatik, baizik ekintzen
garapenagatik, h a u da beste m aila bategatik, esaten zuen hura:
El orden de los acontecimientos en el relato y la cronología que
presentan en el discurso deben coincidir según la norma de la
Pastoral, y esta norma se cumple a veces hasta tal punto que la

subordinación total a la cronología del relato hace que los hechos
en el discurso se presenten inconexos, como una sucesión de acon
tecimientos entre los que la única relación es una contigüidad
temporal (A. Garamendi, 1975, z.g.).

3. Hirukoitasuna
Koplak agintzen duen simetría kutsu eta bim enbraziotik irtetzeko,
Oihartzabalek aipaturiko “Erregularitate honi kontra jartzen zaizkion
etsenpluak" aurkitzeko, nahiko dugu hirukoitasunean pentsatzea,
aski dugu bimenbrazioaren ondoan, trim enbrazioa dagoela pen
tsatzea. Eta horretarako, ez da beharrezko bide kultu b atetara jotzea,
trimenbrazioa, herri literatura tradizionalean ere lege delako hirukoitasunaren teknika:
En su estudio sobre las sagas escandinavas, Axel Olrik enunció
como una ley aplicable a toda la literatura folklórica europea la
llamada ley del tres, que supone la triplicación de elementos y
acciones en el relato (personajes, objetos mágicos, secuencias na
rrativas (Jon Juaristi, argitarabaea).
Gerorako utziko ditugu, diskurtsuaren azterketa batetan gaudelako, eta ez beste arrazoi bategatik, ekintza m ailan edo pertsonaia edo
sekuentzia m ailetan gertatzen diren hirukoitasunak, eta diogunez,
ahapaldiaren harnean gertatzen direnetan geldituko gara, h a u da, lau
Ierro, lau bertso dituen bertset edo ahapaldiaren harnean hiru elementu sintaktiko sartzen direnetan. Batzuk izen sintagm aren ingurukoak
dira: adibidez, pertsonaiaren b at deskribitzerakoan hiru, elem entuz
egiten da hori. Beste batzuk esaldien m ailan, hiru esaldi sartuaz,
lortzen dute pastoralegileek.
Izenaren inguruko hirukoitasunak ez dira ugariak, pertsonaiak ez
direlako askotan deskribitzen, euren burua nolakoa den ekintzetan
eta esanetan erakusten dutelako, eta gainera, pastorala ez delako
genero oso deskriptiboa. Halaz ere, badira behin edo behin honen
kasurik. Adibidez, Clovis erreginaren deskripzioa eskaintzen zaigunean berataz erretratu hau egin digute:
Francian prince cenian
genvourlat Clovis erreguia

Calitate hounez eta
perfectionez bethia (Clovis)
Beste kasuren b atzuk ere aurkitzen ditugu izenaren trimenbrazioaren inguruan. Ez da baliabide ugariegia, baina gertatzen denean,
sinonim iaren jokutik gertu izanik, kolore erretoriko berezia em aten
dio esaldiari. Hona hem en adibide batzuk:
Har eçaçu diharu
gente eta arma (Clovis).
Adoratcen çutut Jauna
Celuko erreguia
Celiaren, lurraren eta
gaiça ororen creatçalia (Clovis)
halaco princessariq
hain creatura ederriq eta
perfectionetacoriq (Clovis)
Oh despesra eta errabia
eta coleraren handia (Edipa, 199)
Adoratcen çutut Jesus
ene creaçalia
celu eta lurraren
ezdeusetaric eguilia (Saint Alexis).
Ez dira hain a rru n tak izaten hiru esaldiko ahapaldiak, koplaren
simetría indarrak m ugatu ez dituen esaldiak usu aurki ditzakegu.
Jartzen ditugun adibideok, Clovisetik h a rtu a k dira soilik, beste pastoraletan ere erraz aurkitzen badira ere, b ain a irakurlea ez nekatzearren,
ekingo diogu hórrela:
Platería harequi batian
Entcunen nucie minçatcen
Eta sujeta cerden
oray cier explicatcen (Clovis)
Aurelianeq arrapostia
Ecy hareq ouste dala
harén amourecaty Cloviseq
cer nahy eguinen dala (Clovis)

Aurelian utculy cen eta
Francialat eraman berria
Eta erregue conselliarequy
içan cen elhestatia (Clovis)
Jauna othoy erakax daçu
Cer eguin behar dudan
Clovls sinhexi ala
refusatu behar dudan (Clovis).
Clotilda accepta eçaçu Clovis
eztuçu huxiq eguiten
eztuçu phuntu haregaty
Jincoua offenxatcen (Clovis).
Cihaureq hil eracy duçula
hory phenxa liroçu
eta memento berian
guerla eman liroçu (Clovis).
Cençuriq baduq batere
ehiz horri behaturen
ez eta chapalaren eguiteco
permissioneriq emanen (Clovis).
Eta bukatzeko;
Prepara citie digneki
Sacramentu haren errecevitcea
eta escount ondouan
generouski governatcera (Saint Alexis).
Adibideon irakurketa nekagarriaren ondoren, ondorio nagusi bat,
bat behintzat, atara dezakegula uste dut: pastoralen joskera herrikoia
uste zena baino aberatsago agertzen dela, eta egia bada, gehienetan,
jokera arruntean, m onokordea eta aspergarri xam arra delà, ez zaio
falta, ikusi dugunez, joskerarekin egindako to u r dejbrceik.
4. Lau e s a ld i a h a p a ld ik o
Erritmoa bizitu nahi denean, edo aginduaren bidez, ekintzera
bultzatu n ah i denean pertsonaiaren bat, edo, pertsonaiaren batek bere
sentipenen bortiztasuna (hasarrea, agindua) agertu behar duenean

pastorlegileek baliabide hau erabiltzen dute. Lau esaldi sartzen dituzte
ahapaldi bakarrean. Portzentaia aldetik, aurreneko kasuetakoak baino
urriago aurkituko ditugu pastoraletan, baina egon badaude, eta egia
bada ez dela hórrela ahapaldiaren sim etriarekin apurtzen, ez da egia
txikiagoa, erritmo jakinarekin eten egiten dela. Gehienetan, aginduzko
aditzak erabiltzen dira, edo bestela kortesiaren inguruko formulen
agerpen toki bihurtzen zaizkigu lau esaldiko ahapaldiok.
Hona hem en. Clovis Fastoraletik haturiko adibide batzuk.
Bena houra sendotu cen
Clotildaq Jincona othoituriq
ezpeitcian udury balere
utóien dala eritargunic (Clovis)
Voto digu eguiten eta
Jesusy hitz emaiten
Khiristituren cela batailla
baceron irabaz eraciten. (Clovis).
Franciaco erreguina igateco
incapable niz segurquy
bena gincouaren placera bada
complitia igan bidi (Clovis)
Eta ikhousten dinat errota
Gincouaq diala unguratcen
eny vengatceco istoria
hareq diala chercatcen. (Clovis).
Sira othoitcen gutut
bay eta suplicatcen
Jesus adoratcen badugu
hareq gutu lagunturen (Clovis)
Jaunaq remestiatcen gutiet
eguin deitacien ouhouriaz
gomendatcen nitgaicie ene phanez
Gundebanty complimentien eguitiaz (Clovis).
Oharterazi beharko genuke gainera, ahapaldiok sem antika aldetik
duten karga, lanaren ulerm enerako suposatzen duten indar eta pisua.
Guztiak dira aide sem antikotik aipagarri eta azpim arkagarriak.

5. Ahapaldi bi esaldi bakarrerako
Hona hem en azken baliabidea, ahapaldiak bultzatzen duen bikoiztasunetik urm ntzeko. Kasu hauetan, esaldi nagusi b a t izaten da.
eta ahapaldi biak m enperatuen bidez osatzen dira.
Adibideak, Edipa pastoraletik hartu ditugu, noizbehinka beste
pastoraletan aurkitzen badira ere.
Trageria bat nahy dugu
egun representatu,
atencione aphur bat
bacoizaq harturen du,
çoignen sujeta beitugu
Thebaseco erregue
neun mundian bici ceno
malerous içan beitcen (Edipa, 3-4)
Feit hoyec eta haboro
egun da representaturen
eta nie ouste beno hobeky
benturaz ciec profeitature
ceren malur handiac
heltu dirade horiec oro
eta exortatcen çutiet nie
punxa behatcez conpaign[a oro] (Edipa, 66-67)
Dugun oray asky
uduiy baceiçu
ceren behar baitugu
fitez erretiratu
ceren aharien sarordia
beitukegu sarry
eta haurra gossiaq
hil huillen ingoity (Edipa, 146-7)
Ginco justoua, çuc othoy
favoritu behar naiçu
ecy Luciferren semiareky
bataillatcera nouaçu

n

çouinec lagun beitutu
infemuco debriac oro,
Çoure favoria balinbadut
eztiçut acholic harentaco (Edipa, 224-5)
Oray niz oray libertitcen
eta nai niz dançatu
oray da oray ene placera
behar dut arren goçatu
ceren eta hanitz beita
horietariq erreren,
ifernuko sujan beitira
seculakoz egonen (Edipa, 245-6)
Abertitcen dutut oray
Thebaseko gentiaq oro
badiella libertatia
tranquilqui bicitceko,
hil dela egun mostra
itçoussy handia,
ifemuratjouan dela
quitamric mundia (Edipa, 261-2).
Etcikignat cer eguin,
ahalkez nun hourtcen
cer erranen duen itçaz
oray baniz ezcountcen
surtout ene senharraren
mortier batequy
legueq naie condemnacen
reinatcera harequy (Edipa, 306-7)
Ez da arraroa pastoral ho n etan horrelakorik gertatzea, Edipa bai
ta gure ustez, irakurri eta aztertu ditugun lauren artean aberatsena
hizkeraren eta baliabideen aldetik.
Adibideei buruz oharpen parea. Ikusi ditugu erlatibozko eta kausazko esaldiek zabaltzen dituztela bigarren ahapaldiak, e ta lotura h o 
nek direla ahapaldi bien artean. Halaz ere, ahapaldien arteko xanga-

latraua (nolabait deitzeko), m aisuki egina dago azken adibide bietan,
pilaketa eta ideia luzapenaren bidez.

6. Ondorioak
Hau kapitulu tekniko bat izan da, eta bere izaeragatik ez du
saioaren molderik hartu. Helburu garbi bat izan du: m etrikak noia
tajutzen duen diskurtsuaren jarraipena erakutsi. Ikusbide honetatik,
pastoralak aukeratu duen koplak, sim etriarako jokera handiegia duela
erakutsi dugu. Beñat Oihartzabalen eritziak jarraituz, koplak ezaugarri bi dituela erakutsi dugu:
a)

ahapaldiak erdikaldean hausdura bat du, eten bat, joskeraren aldetik joko h andia em aten duena;

b)

hausdura horregatik sim etriarako jokera du ahapaldiak, eta
elem entu binarioak (bimenbrazioak, zein paralelism oak) erabiltzea erraza zaio.

Zentzu bikoitz honek badu bere islada sem antika m ailan, edo
hobe alderantziz, sem antika mailako banaketa m anikeoak badu isladarik ahapaldiaren banaketa honetan.
Geroago frogatuko dugunez, m atizatu beharra dago, ordea, a h a 
paldiak unitate semantiko bakarra sortzen duenaren esaldia. Orohar
egia bada ere, eta askotan gertatzen bada ahapaldi bakoitzari ideia
bana, ahapaldiaren barnean gertatzen diren beste jokera sem antiko
eta logiko batzuk oso k o ntutan hartzekoak dira.
Azkenez, sim etría joko horretatik irtetzeko pastoralegileek aurkituriko espresabide eta baliabide batzuk aztertu ditugu, joskeraren al
dakuntzak erritmo binarioa apurtzeko zein garrantzi duen erakutsi
dugularik.

SEIGARREN ATALA
AHAPALDIAREN SEMANTIKA JOKOAK
O. Sarrera
Crain arte, ahapaldia bere aide form alean ikusi dugu. Bai egitura
metriko aldetik, bai joskera aldetik aztertuz gero gure kopla bikoizta-

suna gertatzen dela ikusi dugu. Hau da, pu n tu ak egiten duen banaketa metrikoak zerikusi handia du banaketa sintaktikoan. Horixe izan
da azken atalean atera dugun ondorioa. Beraz, ahapaldia den unitate
horretan batasun metrikoa eta sintaktikoa zirela esan daiteke.
Baina zer gertatzen da sem antikarekin? Beñat Oihartzabalek hauxe apuntatu zuen bere lan eskergarrian:
Bertsu pare asonantzatu bakoitzak, bere unitate semantikoa atxeki
behar du, eta erdiko hausturak ebakitze sintaktiko bat markatzen
du (Oihartzabal, 1985, 83).
Orohar egia da bertso bakoitzak, ahapaldi bakoitzak b atasu n semaritiko b at gordetzen duela, baina, gure iritziz eta Beñat Oihartzabalen iritzia osatze arren, ez da egia txikiagoa hausdura sintaktiko ho
rrek berarekin dakarrela hausdura sem antiko bat. Hobe esateko,
aurreko atalean ikusi dugu ia ahapaldi bakoitzak duela esaldi nagusi
bat harnean. Garbi dago esaldi nagusiek eram aten dutela m ezuaren
zatirik nagusiena. Baina, hausdura sintaktikoa dela medio, ikusi dugu
baita ere, ez dela esaldi baña ahapaldiko, baizik eta ahapaldi ba
koitzean oso nórm ala dela esaldi bi (nagusia eta m enperatua, edo
nagusia eta nagusia) izatea. Dudarik gabe bigarrenak, esaldi nagusiaren m ezua m atizatu, osatu, fìndu, kontrajarri edo mila gauza diferente
egin dezake. Esaldi bion artean, ahapaldiaren alde bion artean, harrem an sem antikoak ere badira, lotura sem antiko fm eta bereziak. Or
duan, ezin esan dezakegu, arazoa astiro begiratuz gero, ahapaldia
m ezu-unitate bakarra denik, baizik eta metrikoki zatiak bi balira, eta
esaldi sintaktikoak bi, sem antikoki ere, esaldiak agertzen d uen me
zuan, baditela m atizazioak, eta bigarren aldiak, lehenak esandakoari
puntua jartzen diola. Era askotara jarri ere, asko baitira sem antika
aldetik, ahapaldiaren harnean egiten diren loturak. Adibidez, bigarren
zatiak, bigarren esaldiak, lehenak esandokoa kontraesana egin ezik,
denetarik egin dezake, indartu lezake paralelism o baten bidez, mezu
bera alde desberdinetatik ikusi lezake, distributzaileak ere hor dira...
Mila trikimailu dira ahapaldiaren mezu b atasu n a geldirik ez dagoela
trogatzeko. Unitate hori dinam ikoa dela adierazteko.
Guzti hau garbiago ikusiko dugu hurrengo atalean adibideen bi
dez teorizazioa argitzen denean.

1. Ahapaldiaren barneko semantika loturak
A hapaldiaren barnean gertatzen diren sem antika loturarik indartsuenak, bikoiztasunekin dute zerikusirk handiena. Metrikoki zatiak bi diren bezala , eta sintaktikoki bi (edo gehiago) esaldiak, horrelaxe gertatzen da sem antikoki ere. Elementu biren arteko oreka
dinam ikoa sortzen da ahapaldiaren barnean.
1. O rokortasunetik zeh a zta su n era . Z e h a zta su n e tik orokortasunera
Har dezagun ahapaldi bat:
Edipac du ordian
imaginacione eguinen
eta bere corteco abisac
ere bay charcaturen
Hor dugu Edipa susm atzen ia norena izan daiteken erresum ak
jasotzen dituen hainbat eta hainbat ezbeharren errua. “Susm aketa"
esanahiaren inguruan izango litzateke eta ahapaldiaren mezu- unitatea, baina susm aketak aide bi ditu: “imaginacione eguin”, lehendabizikoa eta beraz nahiko zehazgabea den zerbait da, eta bigarrenez,
“Im aginacionea”ren esanahia zehaztuko duen zerbait praktiko egin:
“abisac cherkaturen”. Orokorra den esanahia batetik zehaztasunera
igaro dugu, bigarren esaldiak lehenengoak esandakoa m ugatu, estu
egiten du. Honi deitzen diogu orokortasunetik zehaztasunera joatea,
nahiz eta, garbi dagoenez, beste erlazio sem antiko batzuk detekta
dltzakegun ahapaldi horretan: lehena/geroa; barnekintza/kanpoekintza...
»
Honelako kontraste m ota xumeekin osatzen da ahapaldiaren se
m antika jokua, semantika kontrastea.
Edipa pastoral beratan au rk i ditzakegu honelako orokortasunetik
zehaztasunera doazen adibide gehiago:
Bena hil beno lehen
ordeignu eguiten du:
bere by semer aldica
coroua emaiten du (Edipa, 30).
Beste adibiderik ere em an dezakegu:

Aurelian enuçu ny sécula
courequila gaisqui heltu
Ez eta deusetan ere
Enaiçu ukhen salatu (Clovis)
Nola ez, alderantzizko adibideak ere aurkituko ditu erraz asko.
Hain zuzen ere, orain lehendabizi sem antikoki zehatza, edo zehatzagoa den esanahitik, orokorra edo orokorragoa denera, itzultzen gara.
Ene ama maitia
segurki oguen nikeçu
harren eta cien desira
acceotatcen espanu (Saint Alexis).
Ahapaldi honetan lehenengo aldeko “oguen" hitzak, bigarren aldeko “desira” zehazten du. Desira den orokortasuna, semantikoki
m arkatuta geratzen da “oguen” bezala, betetzen ez bada.
Ikusten dugunez matizazio sem antikoak betetzen du joskeran
esaldian eta m etrikan puntuek betetzen duten ahapaldiaren bikoiztasunaren papera.

2. S em a n tika b a m eko b e ste jo k o b a tzu k
Orokortasunetik zehaztasunera, edo zehaztasunetik orokortasunera ahapaldiaren barnean gertatzen diren sem antika aldetiko kontraste joko b atzuk baino ez dira. Joko gehiago badira, eta hem en bana
banaka ikusiko ditugu. Denak baina, arau baten barnean koka ditza
kegu. Kontrajarreraren legearen barnean. Ñola kopla bera den bezalakoa den, ikusi dugunez sim etría jokoetarako, bíkoiztasunetarako
aproposa, bere barnean gertatzen diren joko sem antikoak ere holakoxeak dira, kontrajarpen xum eak, lotura sem antiko fmak, ahapaldiaren
batasuna apurtu baino gehiago dinam izatu egiten duten prozedurak.
Kopla den bezalakoa delako, bere barnean egiten diren sem antika
jokuak m ugatuak eta estuak izango dira, ahapaldiak berak bere
xinpletasun eta erraztasunean ez duelako bestetarako tokirik (toki
fìsikorik) em aten. Hala gertatzen dira hurrengo kontrasteak.

a. D enborazko ko n tra stea k
Ene desira luquegu
cien escounterastia
güero mundian laket
igaren niro bicitcia (Saint Alexis).
Ahapaldi honetan lehena eta geroa kontrajartzen dirá, ahapaldia
ren dinam izatzeko.
b. P ertsonaien ko n tra stea k
Hari xum e bati tira eginez lortzen du egileak ahapaldiaren har
nean dinam ika xume hori lortzea. Arazoa xinplea da, esaldi batean
agertzen diren elem entuak zeintzuk diren pentsa behar dugu soilik:
denbora, goiko adibidean bezala, aditzaren pertsonaiak, kausalitatea,
eta horrela izango dugu joko semantiko gehienen zerrenda osatua.
Adibidez, pertsonaien kontrastearen bidez osatzen da hurrengo adibidea:
Behady mithilcoua,
utçul citaye hounat
eta ciec aldiz, jaunac,
eman eçocie bouchi bat (Edipa, 338)
cien Corage handiaq
oral consolaturc
ene phenaq oro
jalki çaitçat bihotceti (Saint Alexis)
I ^ s u honetan kontrajarpen txiki horrek esaldiak duen aginte era
ren bidez osaturiko paralelism oa indartzen du, bizirik jartzen du.
c. K ausazko loturak
Oso arru n tak dirán edozein pastoraletan. Joskera aztertu genuenean onartu genuen, kausalitateak uste baino indar handiagoa zuela
pastoralen ahapaldiak osatzeko orduan. Horregatik oso arru n ta da
joko semantiko hau. Hurrengo adibidean bezala:

Hire haurrac hilcen dutuq
batheyatu beçain sarry
ceren eta hire gincouac
kechu beitira icigarry (Clovis).
Kasu honetan, eta berau dugu arruntena, lehendabizi agertzen da
ondorioa eta gero kausa, baina alderantzizkoak ere ez dira arraroak.
d. B a n a tza ü ea k
Hizkuntzak, m ezu b a t bitan banatzeko eskeintzen duen
errekurtsoa da distribuitzaileena. Berez berez bikoitza den baliabidea
dugu hau: batek/besteek, edo batzuk/besteak, honek/haiek, bezalako
pareetan oinarrituak:
e. K ontrasteak
Inoiz, joskera aldetiko kontraste xum eak aurkitzen dira, baietza
eta ezetzaren arteko aurrez aurreko esanahian oinarrituak:
nahi baduk eman ehun liveraren
to dihauria berhala
nahi ezpaduk eman hortan
habil horti passeyura (Saint Alexis).
Aurkitzen dira aditzetan oinarritu gabe, izenen kontrasteaz moldatzen diranak:
gincouaren graciareki
ezperancha digut
exayak oro goithuren tugula
dudarik estiçut (Saint Alexis)
f. P aralelism oa
Lehenago ere hitz egin dugu honetaz, baina hem en ezin falta
kontrastearen anaia. Adibide b a l^ r b at em ango dugu, benetan ederra
iruditzen zaigulako, bere paralelism o eta hitz jokoaren tartekatze ho
rretan, nahiz eta gorago, ikusi dugunez, erraz izan paralelism oak
aurkitzea, koplaren egiturak hortara bultzatzen baitu egilea:

Argui içadaçut argui
beguiac çoure arguias
ideki içadaçut arima
çoure gracia saimiaz (Saint Alexis)
3. Tonu a ld a keta k
A hapaldiaren aide formala aztertu genuenean bikoiztasun arruntarekin apurtzeko era beste sim etría sortzea zela ikusi genuen: ele
m entu biren jokotik sortzen zen simetría lau elem enturekín sortzen
denagatík aldatu; esaldi biren ordez, lau esaldiko ahapaldiak egin.
Ohartu ginen, halaber, oso kasu berezia zela, ez zela askotan ger
tatzen gure “corpusa" osatzen duten pastoraletan. Antzerako zerbait
gertatuko zaigu sem antikaren jokoaz ari garenean. Elementu biren
jokoaz sorturiko simetrien ordez, lau elem enturen jokoaz sorturikoak
aztertuko ditugu orain. Aztertuko dugu, hobe esanda, zeren adibide
bakarra aurkitu baitugu gure irakurketetan. Adibide bitxi hori h a u da,
eta, noia ez?, Edipa pastoralean agertzen da, beharbada estilo aldetik
aztertu ditugunen artean aberatsena:
Alla haur eder eta ezty
oray nourat eramanen dugu?
Maithagarri da ossoky
eta ounxa hacy behar du. (Edipa, 130).
Ahapaldi honetako esaldiak, nagusiak izan arren, kontrastea era
biltzen den tonuan dago, lehena adierazgarria da, bigarrena galderazkoa, hirugarrena baieztapena, eta azkena beharkotasunezkoa. Hona
hemen sem antika aldetik aberastasunarekin jokatzen duen ahapaldi
bat.
2. O ndorio b e z a la
Ondorio bezala, gorago esandakoa gogoratzea baino ez zaigu gelditzen. Ahapaldiaren aukeraketak ez du formalki esaldia soilik m u
gatzen. Sem antika aldetik ere joko batzuk egitera “b ehartua” dago
kopla aukeratzen duenak. Koplak duen m etrikagatik, joskera eta se
m antika aide bitan hedatzen ditu. Sem antika aldetik dinam ika berezi
bat sortzen da, kontrasteen bidez, ahapaldiaren joskera osatzen duten

esaldietan. Kontrasteok xum eak eta sinpleak dira, horrelakoxea dela
ko koplaren m etrika ere. Kontraste sem antikoak bikoiztasunari jarrai
ki, oso egitura logikoetan agertzen du bere izaera: egitura horien
artean deñnitu ditugu: orokortasun eta zehaztasunaren arteko jokoak,
kausa eta ondorioen artekoak, kontraste sem antikoak, denborazko
zein pertsona, zein distribuitzaileetan aurkituriko kontrasteak. Baina
klasifikazioen gainetik geratzen dena hauxe da: koplaren egiturak ez
du soilik m ugatzen joskera, sem antikaren eraketa ere bere arauetara
moldatzen du.

ZAZPIGARREN ATALA
Ondorioak
Hiru helburu hesi eta hazi nahiaz em an genion h asiera la n honi.
Sarreran hiru ikerketa-alor zabalduko genituela esaten genuen. Lehenak bazuen zerikusirik ahozkotasun eta “idatzizkotasuna”ren artean
agertzen den esparruarekin. Pastorala bien artean higitzen den genero
bat izanik, tartekotasun horrek sortzen zizkion kezkak eta kinkak
aztertu nahi genituen. Bigarren helburu gisa, pastoralaren poetika eta
dram atika, erretorika, hartu dugu kontutan. Eta atal h au etan deñnitu
egin dugu zeintzuk diren pastoralaren ezaugarriak. H irugarren helburutzat, eta Arene Garamendiren hitz hauek k o n tutan hartuz,
Por otra parte, es imposible considerar a autores, como Pierre Bordagaharre o Junes Casenave como auténticos pastoraliers. Ni su
visión del mundo, ni su culmra, ni lo que es más importante, su
estilo son parangonables a los de estos últimos (Garamendi, 1989,
530).
pastoral klasiko eta m odernoaren artean ziren desberdintasunak azteitu nahi genituen, azken batean Arene Garam endik ez baitu esaten
zeintzuk diren estilo garrantzitsu horren aldetik diren desberdinta
sunak.

Pastorala: ahozkotasuna eta idatzizko generoen artean
Konstatazio hau oso garrantzizkoa da pastoralaren izaera definitzeko. M ugan dagoen generoa dugu. A hozkotasunaren hainbat

ezaugarri hartu ditu, eta harturilco prozedura batzuk aztertu ditugu:
koordinazioaren zehaztasun falta, “eta” juntagailuaren esanahi zaba
la, hitzen oparotasuna, egoeren garrantzia, eta abstrakzioaren toki
urria, burrukarako zaletasuna, ikuslegoaren enpatia, ikuslegoaren
eragina egilearengan, gaurkotasunaren garrantzia testua eratzerako
orduan, form ulak erabiltzeko jokaera... guztiak dira ahozkotasunaren
aztarna eta arnasa pastoraletan. Halaz ere, baditu idazkera teknologiak utziriko esparruak: abstrakzioarako joera xum e bat, iturri
idatziaren eragina, hiiz-jokoen presentzia, silogism oen agerpena.
Dialektika hau oso lagungarria egingo zaigu hurrengo pausuetan.

2. Pastoralaren erretorika baterako
Sarreran esaten genuen galdera bati erantzun nahiez hasten genuela gure bidea. Generoaren arau ak m ugatzen du pastoralaren estiloa? Eta bukatzerakoan baiezkotan gaude. Azken batean, pastoral
bati ezin zaizkio eskatu teatro kultuari eskatzen zaizkion arau ak eta
sakontasunak. Pastoralak bere generoak dituen arauak bete behar
ditu: adibidez, erreformaren aurkako ideologia barrokoa gordetzea,
koplaren bidezko diskurtsua erabiltea. Eta guzti honek asko m ugatzen
du, beste genero batzuk m ugatuak diren bezala.
Erretorika aldetik m uga horiek errespetatzea litzateke pastorala
ren ezaugarririk bereziena. Koplak, behin eta berriro ikusi dugunez,
bere izaera metriko bikoitzaren bidez, pastoralaren esaldien joskera,
metrika, m otiboen erabilpena, eta sem antika bera m ugatzen ditu.
Azken batean egitura metriko bikoiztua oso ondo doakio manikeismoan oinarritzen den genero bati.
Diskurtsu oparo edo aurrerapenik ez duen honek paralelism oan
eta kontrastean jartzen du bere oinik seguruena. Espresabide kultu
edo elaboratuak, m etaforak edo m etonim iak eskasak dira aztertu d itu
gun testuetan. Entzulegoaren irudim ena zauritzeko erabiltzen diren
espresabideak ahozkotasunetik hurbil dira; hiperboleak toki g a
rrantzitsua hartzen du, era berean asko estim atzen dira ahozko tradiziotik harturiko motibo eta topikoak, bai kortesia adierazteko, bokatiboak eratzeko, bai eta ere beste genero batzuetatik, batez ere XVIII.
mendeko lirikatik harturiko motibo eta pasarteak.

Interes berezia du sataneriei buruz hitz egitea. Barrea eragiten
duten pertsonaiok oso hizkera desberdina, zakarra eta eskatologikoa
darabilte. Europako dram an oso zabaldua den korronte nagusi batean
sartzen dira satanek erabiltzen dituzten irria sortzeko errekurtsuak.
Baina erretorika kontuak ez dira soilik diskurtsu m ailan gelditzen. Dramatika kontuak ere baditugu aztergai. Puntu ho n etan on
dorio nagusi bat da. Pastoralak kontakizun bat kontatzeko eginak
dira, kontakizun hori dram atizatua em aten da, baina aurretik idatzi
tako iturri bati jarraitzea litzateke pastoralaren helbururik nagusiena.
Kontakizun horrek m unduaren ikuspegi jakin bati erantzuten dio,
hain zuzen ere erreformaren aurkako ideologiari. Drama kontuetan
“narratiboagoak” ikusi ditugu pastoral klasikoak eta “dram atizatuago" guk erabili dugun pastoral m odernoaren lekukoa.
Berbalizatze prozesua dugu, bestalde, pastoraletan irauten duen
dram a-elem enturik nagusiena.

3. Pastoral zaharra, pastoral berri?
Pastoral genero bi om en dira gaurko egunean. Egia ote? Ba badira
baietz pentsatzeko datuak. Erretorika kontuetan orohar — oso
orohar— , ez dago desberdintasun handirik: hor ditugu koplaren sistemak, hor antzeko baliabideak, hor hitz jarlo oparoa. Baina azpitik
zerbait gertatu zaigu: batetik dram a berriek ez diote erantzuten pasto
ral zaharretako habea zen publlko/pribatu, subjektibo/objektibo kon
trajarpen banaketari. Ikusi dugunez oposaketa horri eusteko, bikoiztu
egiten ziren pastoral klasikoetako argudioak, eta narrazio ardatza
bakarra izan beharrean bikoitza zen.
Diskurtsu-kontuetan ohar bi, modernoa, gure eritziz eta aurkituriko datuen arabera, estilo geldoagokoa da. Aurrerapen ezak ugariagoak dira diskurtsu m ailan, eta joskera bera ere pobreagoa. Ahapaldi
batean egiten diren joskera-jokuak (gogoratu ahapaldi baten norm alean esaldi bi sartzen direla, eta biak nagusiak edo b ata nagusia eta
bestea m enperatua izan daitezkeela) m ekanikoagoak dira, "ala" opo
saketa, adibidez behin eta berriro erabiltzen da guk irakurriko pastoral
berrian.
Honaino beraz pastoralaren estilo azterketak eskaini diguna.
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Orixeren Euskaldunak
poemaren metrika-azterketa
ELIXABET URDANGARIN

Sarrera
Nikolas Ormaetxea. “Orixe"ren E uskaldunak poema bertsotan egina dagoen kontaketa luzea da, Nafarroako Uitzi du kokaleku, eta
baserri eta m endi giroan urtebeteko epean gertatzen diren festa eta
lanaren ingurukoen berri em aten du; hari fm b a t bailitzan. Mikel eta
Garaziren arteko harrem anak em aten die lotura poema osatzen duten
nam abost kantu edo atalei, baina ez omen protagonista bikotea, hernaren beraren bizim odua baizik.
1934rako bu k atu a bazuen ere, ez zen
I950era arte argitara em an (Itxaropena. Zarautz). Harrez gero izan
aitu argitalpen gehiago, eta horietan b at 1980an La Gran Enciclopedia
vascak em ana. 1950eko lehen argitalpen haren faksimilea, poema
soTCraz geroztik gertutik jarraitu zuen Justo M aria M okoroak akatsak
eskuz zuzenduz prestatua. Argitalpen gehiago ere badira, Auñam enaiK \^7 2 a n E u ska ld u n a k eta Orixeren gainerako poemak bilduz egina.
Desteak beste. Guk 1980ko argitalpena hartu dugu oinarri, lehenengó
narekiko leialena delakoan, zalantza kasuetan besteetara joz.
la 2.000 ahapaldi ditu E uskaldunak poem ak, Orixek egindakoak
età kantutegi eta ahozko tradiziotik jasotakoak denak barne; horietatiK 1.500 inguru berak eginak. Hainbeste ahapaldi, errima, ...artean,
Komeni da ordena piska bat jartzea; izan ere, poema luzea da, baina
ez nolanahi egina, eta argi piska bat egite aidera, azala aztertuz
nasiko gara, poem aren m etrika gaitzat hartuz.

Horretarako, kantuz-kantu egindako azterketari ekin aurretik,
E uskaldunak osatzen duten ahapaldi guztiak zenbatu ditugu (ahapal
dia unitatetzat hartuz), bai kantu edo atal bakoitzeko argum entuaren
haria daram aten bertsoak, Orixek eginak, eta baita Orixek kanpotik
(kantutegi, tradizio,...) bere lanera ekarriak ere. Kantu bakoitzeko
lehen ahapaldiak "1" zenbakia du, gero 2, 3,... hau da, zenbaketa kantu
bakoitzean letik hasi dugu (bestela zifra handiegiak geneuzkake).
Ahapaldiak zenbatu ondoren neurrian eta doinuan erreparatu
dugu: ahapaldiek duten neurriaren arabera, k antua osatzen duten
ahapaldiak taldeka bildu ditugu, neurriaren eskem a jarriz. Gero neurri
bereko ahapaldi horien doinua zein den erantsi dugu. Orixek poem a
hau kantatzeko egin zuen; horren lekuko da poem ak duen doinu/partitura gehigarria. Doinu hauek zenbaki errom atarrekin zenbatuta dau
de, eta poeman zehar ahapaldiei zein doinu dagokien zenbaki erromatar horien bidez adierazten du. Guk ere hórrela izendatuko ditugu
doinuak, beraz.
Honenbestez, hona hemen atalez-atal eginiko m etrika-azterketa.
A ta le z -a ta l m e trik a -a z te rk e ta
E u sk a ld u n a k , 1980, La Gran Enciclopedia Vasca
l .P e s t a b u r u (188 ahapaldi)^
-1-15:

-DOINUA: Igoa.
- N e u rria : 4 puntuko txikia (8ko txikia, iparraldeko erara
lau lerrotan jarria; J.M.Lekuona ’94).^
„
13A (7-f6)
13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+6)

h a r tu S ^ S a n "
biltzaS

"■’’

“ahapaldi" dauden esatean “ahapaldi"
(“Lectio"ak). denak
estrofez", Euskaltzaindiaren XIII.

kulu honetan emandakoak jW itu z fa^rdimt.^^"’

-16-17:

“Jondoni M ikel...":
- Doinua: Il.a
- N eurria; 2 ahapaldi, 8-5 silaba bitarteko 8na lerrokoak.

-18-32:

- DoiNUA: aipam en berezirik ez, Ig o a dateke.^
- N eurria : 4 puntuko txikia, etenak ondo.
13A (7-H6)
13A (7-1-6)
13A (7+6)
13A {7+à)

' 33-47:

“Haltzak eztü bihotzik”:
- DOINUA: III.a.
- N eurria : 15 kopla: 7/8A // 8A // 10 // 8A: M okoroak
oinoharrean dioenez Gavelek dakarrenez zu 
zendua.

' 48-59

(59.a erdia, sarrera bertsoa):"*
- Doinua: aipam enik ez; Igoa dateke.
- Neurria : 4 puntuko txikia.

■60-61 :

“Oihan zugatzik ederrena da" :
- Doinua: IV.a.

(3) Euskaldunak poemako kantu edo atal bakoitzak. zein urte-garaitan koka
tua dagoen, hari dagoklon festa eta lanaren ingurukoak biltzen ditu kontatzen diren
gertakizunetan; atal bakoitzeko hari nagusiak aipatutako gertakizun horien berri
ematen du neurri eta doinu jakin batean, eta noizean behin. kantu batzuetan maizago, besteeün bakanago. kantute^etakoak tartekatzen dira, hauek ere beren neurri eta
doinuarekin. Berriz ildo nagusiari heltzen dioten bertsoak basten direnean, ordea, ez
dago bertso horiei dagokien doinua zein den dioen daturik. Poemak dituen ham abost
ataletan behin eta berriz gertatzen da hau. Ikusirik atal bakoitzean hari nagusia
daramaten bertsoak neurri berekoak direla, aldioroko aipam enik ez dagoenean ere.
^ k atal bakoitzaren hasierako doinua egotzi diegu bertso horiei, eta “
a dateke"
jarri dugu.
(4) Pestaburu atalean ageri diren bertso erdiak, nik egindako zenbaketaren
arabera, 59.a, 65.a. 90.a eta 174.a dira. Erdiak izan arren nik zenbatu egin ditut
(Dertso osoak zenbatu ditudan bezala); 1972ko edizioan ere zenbatu egiten dira

- N eurria : 2 bertso 6ko handian:

10 (5-1-5)
8A
10(5 + 5)
8A
10 (5+5)
8A

- 62-65

(65.a erdia, sarrera bertsoa):
- Doinua : aipam enik ez; Ig o a dateke.
- Neurria : 4 p u n tu k o txikia.

- 66-67:

“Aitak eman daut dotea":
- DOINUA: V.a
- NEURRIA: 2 ahapaldi: Igoa:

68-69:

8A
6a
lOB
IIB
SB

2.a: 8A
6a
9B
9B
8B

dateke.
- N e u rria : 4 puntuko txikia.

70:

"Peru tuntun, Mari tu n tu n ”:
- Doinua: aipam enik ez, eta beharko luke, neurria ald a
tu baita. Ahapaldian esaten da h a u ingurutxoa dela.
- NEURRIA: 13 lertokoa:
SAI/10A//8//10B//5b//7//6b//5b//6b/
/5b//6b//7//9B

71:

- DOINUA: aipam enik ez, Igoa dateke
- N e u rria : 4 puntuko txikia.

“Biotz baten ordean mila banituke":
- DOINUA: Vl.a.
- N e u rria : aurreko bertsoak egiten dio honi sarrera, eta
hau zortziko txikia dela dio, baina idatzi 4
puntuko txikia bailitzan egiten du: 13A//13A/
/13A//13A.

• 73-74:
- 75-79:

- DoiNUA: aipam enik ez; Igoa dateke.
- Neurria : 4 puntuko txikia.
“Aista txikurrun-txakun”:
- DOINUA; Vll.a.
- NEURRIA: OFohar 7//6a//7//6a luketen 5 ahapaldi + le-

loa; baina 7/6ko hori asko aldatzen da, silaba
balantza handia baita: 7koak izan ditzake 8
nahiz 6 silaba, eta ek o ak 5. 4ko txikia izan
liteke.
- 80:

“Azpiroz’ko aldapatik":
- Doinua : VlII.a
- N e u rria : 8ko txikia: 7//6a//7//6a//7//6a//7//6a + leloa

■81 :

“Arruitz-aldean izandu dela" :
- Doinua : IX. a
- N e u rria : 10A//10A//10A//10A, ahapaldi bakarra + leloa.

* 82-84:
■85:

- DOINUA: aipam enik ez ,lg o a dateke.
- Neurria:4 puntuko txikia.
“Alli’tik ekarri da Arruitza zakurra":
- Doinua : X.a

- N eurria: 84. bertsoak hau zortzikoa dela dio, baina lau
lerrotan idazten du: 13A//13A//13A//13A (74-6
banaketaz), 4 puntuko txikia, beraz.
- 86:

- DoiNUA: aip am e n ik ez, Ig o a dateke.

- N e u rria : 4 puntuko txikia .
- Hurrengoa ( Nik aditzea dudanez”) zortzikoa dela dio.
' 87:

“Nik aditzea dudanez" :
- Doinua : Xl.a.
- N e u r r ia : ahapaldi bakarra: 8A//7a//8//5a//7a//7a//7(6)/

/5a, zortzikoa? (8 Ierro dituelako).
- 88:
- 89:

- DOINUA: aipam enik e z .lg o a dateke.
- NEURRIA: 4 puntuko txikia.
“Xori banintz, hele banintz":
- Doinua : Xll.a.

- NEURRIA: ahapaldi bat: 8//8A//6//5//8A//5//4//7a;
- 88.ean dio h a u xirulak jotako “m inttoa” dela.
- 90:

bertso erdia, sarrera bertsoa:
- DOINUA: aipam enik ez, Igoa beraz.
-NEURRIA: 4 puntuko txiki erdi b at (13A//13A), ala 2
puntuko txikia?

- 91-93:

"Atea dlzut kirrinkari"
- DOINUA: Xlll.a.

-NEURRIA: 3 kopla; 8A//10//8A//8A (lehen koplan lehen
lerroan 9 silaba);
- 94-146:

- DoiNUA: aipam en ik ez,lg o a dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia.

- 147-150: Salditxe’ko Beltxak Antxo Labain’goari (balankariari) botatako bertsoak dira;
- DOINUA: aipam enik ez , ig o a dateke.
-N eurria: 8ko txikian; izatez aurreko bertsoen neurri
bera du, baina ezbedin idatzia.
-151-158: - DoiNUA: doinu aipam enik ez, Igoa dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia.
-159-161: - Neurria: afaritan Mikelek Garaziri botatako bertsoak, 3
bertso 8ko handian.
-D oinua: Ez du doinu aldaketarik zehazten baina
beharko luke: Igo doinua 4 puntuko txikiarena da, eta doinu berezietan azkena erabilitakoa (Xlll.a) kopla. Beraz, neurri aldaketa bai,
baina doinua zehazteke.
- 162-167: - Doinua: aipam enik ez, Igoa dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia.
- 168-173: “Kantari nago, baiño”:
- Doinua: ez du zehazten zein doinu behar duen, eta Igo
doinuak ez du balio.
- Neurria : 6 bertso: 7//6a//7//6a: 4ko txikia.
-174: 13A//13A: bertso erdia da. baina ez dio ezeri sarrerarik egiten

- 175-188: - DOINUA: aipam enik e z ,lg o a dateke.
- NEURRIA: 4 puntuko txikia.

2. Artazuriketa (159 ahapaldi)
- 1-32;

- DOINUA; XlV.a.

-NEURRIA; 14A(8 + 6)
14A (8+6)
14A (8+6)
13/14 (7/8+6), azkenekoa 8 + 6 dutenak gutxi
(1,7,10,12). 4 puntuko txikia da hau (8ko txi
kia. iparraldeko erara idatzia). 7/6kotik hurbil
dago, eta 1.950.eko edizioan agertu ez ziren
ohar haietako batean Orixek espreski “Artazuriketa" kantuari zegokiola esan zuen beitx ba
ten tokian bi kortxea berdin jar daitezkeenez,
era berean silaba baten tokian bi. Ondorioz
7koak 8 izan ditzake, eta 6koak 7. Beraz neu
rri hau 4 puntuko txikia da. ik. O rm a etx ea,
Nikolas, (1.951), “Versos a la antigua" Gemika 16; Orixeren Idaztan Guztiak (OIG)-ill,
(431-432).
- 33-70;

Atxom otxak kontatutako ipuina; hasiera eta bukaera * * *
honela m arkatuta, eta bertsoak kom atxo artean.
- Doinua: ez du doinurik zehazten, baina aurrekoen
neurri berekoak direnez, XlV.ak balio du.
-N eurria : l4 A (8 + 6 )
14A (8+6)
14A (8 + 6)
13/14A (7/8+6): azkenekoa 8 + 6 : 35,37,44.
bertsoetan; 8 + 6 nahiz 7 + 6 izan litezke, ñola
kontatzen diren: 51, 52, 55, 57, 58; besteak
7 + 6 dira. 4 puntuko txikia.

- 7 1-72:

- DOINUA: 1 -3 2 tartekoa (XlV.a)

- Neurria; 4 puntuko txikia.
- jarraian zenbait-kantu datozela esaten du.

- 73-83:

“Ikusi nuanean”:
- DOINUA: ez du zehazten, baina orain artekoak ez du balio.

- Neurria: 7//6a//7//6a ;11 bertso 4ko txikian.
- 84:

- 85-88:

- DOINUA: aipam enik ez, XIV. a dateke
-NEURRIA: 14A//14A//14A//14/13A (8 + 6 na, azkenekoan
8/7+6).4 puntuko txikia (silaba balantza h a n 
dia).
“Ama ezkondu! am a, ezkondu”
- DOINUA: XV.a
- NEURRIA: 4 bettso, 8ko handian (10//8A//10//8A//10//8A/

/10//8A)
- 89-94:

- Doinua: aipamen berezirik ez, XlV.a dateke, kantu honen
hasieratikoa.
- N e u rria : 14A//14A//14A//13A (8+ 6; azken lerroa 7 + 6 ),
4 puntuko txikia (silaba balantza gertatzen
da).

-9 5 :

- Doinua: XVI.a
- N e u rria : 18A (10(5+5) +8)
18A (10(5+5) +8)
18A (10(5+5) +8)
18A (10(5+5) + 8) 4 puntuko handia. Bertso
honen bitartez biko aukeraketan Garazi Mikeli
eman diote; ondorengo bertsoetan Gorriren
tristura; komatxo artean dago, baina ezin jakin nork kantatu duen, gehiago dirudi narratzaile orokorrak botea.

- 96-116:

- DOINUA: ez du bereziki aipatzen, baina hasierako neurria
denez XlV.a dateke.
-N e u rria : 14A (8+ 6)
14A(8 + 6)
14A (8+ 6)
13/14A (7/8+6): 101 eta 116. bertsoak bitara
neur litezke. 4 puntuko txikia (silaba b a
lantza).

- 117:^

“Lectio Epistolae L arraun’go”:
-Larraun: Aldatz, Etxarri, Lekunberri, Uhitzi, Gorriti, Azpirotz, Lezeta, Albisu, Errazkin, Baraibar, Iribes, Alii, Mugiro, Arruitz, Astitz, Odoritz (Oderitz), Madotz. (17 herri dira Larraunen).
- Larraungo herri bakoitzeko esaldi bat, errim atuz. Neurri librean, doinurik aipatu gabe.

-1 1 8 :

“Lectio Epistolae Uitzi’ko";
- Uhitziko baserri-izenak eta haien gaitzizenak, errima
bukaera guztietan (nongo, -ko, -eneko), neurri
librea; doinu aipam enik ez.

-119-121 : - DoiNUA: doinu aipam enik ez. hasieratikoa, XlV.a.
-NEURRIA: 14A (8-1-6)
14A (8+6)
15/14A (8+ 7/6) (119 eta 1 2 0 .e a n 8 + 7 )
13A (7+ 6) 4 puntuko txikia (silaba balantza)
'1 2 2 :

A rtazuriketan asm atutako nesken gaitzizenak. “Lectio Epis
to la e ” m odura.
- DOINUA: XVlI.a

-NEURRIA: 10/12 silabatako 18 Ierro. 12 silabakoak n a 
gusi.
- 123-124:

- D o in u a: aipam enik ez, XlV.a.

-NEURRIA: 14A (8 + 6 (7 + 6 124.ean))

14A (8+6)
14A (8+6)
13A (7+ 6) 4 puntuko txikia (silaba balantza)
- segidan am a-alaben arteko berriketa datorrela esaten da.

(5)
“Lectio" edo zerrendatze hauek, Ierro kopuru ezberdinekoak izan ane
ahapaldi bakartzat harm ditugu eta hala zenbatu. Euskaldunak oso poema luzea
denez, aipuak egiteko garaian lana errazteko zenbatu ditugu ahapaldiak ; beraz,
“Lectio"ak zenbatzeak ez du esan nahi neurriz beste gainerako ahapaldien parekotzat
jo ditugunik.

- 125-149: “Aurten ba diñagu arto”:
- DOINUA:

aipam enik ez, b a in a beharko luke, n eu rria al

datu egin baita.
- NEURRIA: 25 bertso lauko ertainean: 8//7a//8//7a , aldaketa txiki batzuekin, batzuetan azken lerroa
8A da.
- 150-152: - Doinua: aipam enik ez, XlV.a dateke.
-N eurria: 123-124ko neurria baina nahasi sam arra, 4
puntuko txikia (silaba balantza):
150: (8 + 7)A 151: (8 + 7)A 152: (8-H6)A
(8+7)A
(7+6)A
(8+6)A
(8+6)A
(8-h6)A
(8+6)A
(7-l-6)A
(7-H6)A
(7-l-6)A
Kantu honen hasieran beltx eta kortxeei buruz
esana gogora, silaba kopuruarena azaltzeko.
- 153-158: “Neure señar tontozko”:
- DOINUA: XVIII.a
- Neurria: 6 kopla ertain, 7a//7a//8//7a, senar-em azteek
elkarri egotziak azalduz.
-159;

- doinua; aipam enik ez, XlV.a dateke
- NEURRIA: 14A//14A//14A//14A (8 + 6 beti); 4 puntuko
txikia (silaba balantza).

3. Gaztaiñaro (101 ahapaldi)
-1-82:

- DOINUA: XlX.a
-NEURRIA: 8ko h a n d ia , 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

(1 0 = 5 + 5 , etenabeti)
-83:

“Ba nabilazu karriketan":
- DOINUA: XX.a.
•NEURRIA: bertso bakarra 6ko nagusian: 9//8A//10//8A/
/10//8A

- 84-94:

- DOINUA: aipam enik ez, baina XlX.a dateke
- Neurria; 8ko handia, etenak beti errespetatzen ditu.

-9 5 :

“N ikzartaria
- Doinua: XXI.a.
- NEURRIA: bcrtso bat, 8 lerrokoa: 5a//6a//6b//6b//6b//7b//7/
/5b.

- 96:

-DOINUA: aipam enik ez; XlX.a dateke.
- N e u rria : 8ko h an d ia.

-9 7 :

"Arrosa eder b aratzean”
- D oinua: aipam enik ez, baina neurria aldatu denez ko
pla hau ek beste doinu b at behar dute.
- Neurria : estrofa bakarra (lauko berdina zortzi silabez?): 8A//8A//8-/MA: S.lerroan 9 silaba ere
konta daitezke: a/m o/dio/rik eginez gero 8
ditu, a/mo/di/o/rik h artu z gero 9.

- 98-101 :

- Doinua; aipam enik ez, baina XlX.a dateke
- Neurria : 8ko handia. 98,ean Igo lerroan etenik ez.

4. Iruleak (140 ahapaldi)
- 1-5:

- DOINUA: XXII.a
-NeuRRIA: 13A (7-1-6)
13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+ 6) 4 puntuko txikia

* 6-7:

“Lo nago ta logure, argi-oillarrak jo dute":
- D oinua: XXIII.a
- N e u rria : 2 ahapaldi, Igoa:
15A(7a/8A) 2.a: 15A(7a/8A)
18A(10/8A)
18A(10/8A)
15B(7b/8B)
16B(8B/8B)
18B(10/8B)
17B(9/8B)
silaba kopuruan balantza piska bat, baina
doinu berarekin kantatzen dira biak.

■8-46;

- doin'ua: aipam enik ez, XXII.a dateke.
- Neurria : 4 puntuko txikia

-47-57:

“Oibart":
- DOINUA: XXIV.a
- N eurria : zerrendaketa da, izenak eran tsiz o satu a, beraz
gero eta silaba gehiago.

•58-61:

“Emezortzi serore”:
- DOINUA: XXV. a
- N eurria : 3 ahapaldi:

13A (7-f6)
+ leloa:
13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+6)
4 puntuko txikia.

(9+6)A
(8+8)A
(8+ 677+ 6/7+ 7) A
(7+6)A

- 62-66:

“Ardo gorri naparra":
-D oinua: XXVI.a
-N e u r r ia : a,e,i,o,u bokal bakoitzeko 10A//7a//7a//10A,
lehenengo lOA delarik errepikatua 4. lerroko
lO A h o ri.

- 67-69:

“Ni iltzen naizen egunean”
- DOINUA: XXVII.a
-N eurria : 3 ah ap ald i, silaba k o p u ru a 7-11 bitartekoa,
aldakor sam arra, b ain a d o in u a k berdintzen
ditu; errim ak h iru e z b e r d i n : -----------a

-b
-b
-c
-c

- 70-76:

“Txanton Piperri":
- Doinua: XXVIII.a
w w iii.a /
-N e u r r ia : 7 ahapaldi: 8A//8A//10(5+5)//8B//8B : 73, 75

eta 76.ahapaldietan errima guztiak A.
- 77-89:

“Besta biharam una”:
- D oinua:

xxix.a.

-NEURRIA: 13 ahapaldi: llA //1 0 A //1 3 //7 a//llA //llA : ba
daude silaba kopuruan balantza txiki batzuk,
baina doinuak berdintzen ditu.
- 90-106:

- Doinua: aipam enik ez, XXlI.a dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia.

-107:^

“Alos torrea”:
- Doinua: XXX.a
- N eurria: 5 lerrotako le b a , eta segidan 76 Ierro elkarren
segidan, 5-14 silaba bitarteko luzera dutenak.

-1 0 8 :

- Doinua: aipam enik ez, XXII.a
- NEURRIA: 4 puntuko txikia.

• 109-112: “Goizean goizikjeiki ninduzun”:
- DOINUA: XXXl.a
- NEURRIA: 4 bertso, 8ko handian, baina aldaketa, silaba
balantza batzuekin.
-1 1 3 : -

Doinua: aipam enik ez, XXII.a
- NEURRIA: 4 puntuko txikia

-114-123: “A tharratze-jauregian bi zitroin doratü":
- DOINUA: XXXII.a
- NEURRIA: 10 bertso, orohar 4 puntuko txikia b ain a sila

ba kopuruan balantza handiak.
- 124-125 : - Doinua; aipam enik ez, XXII.a izan daiteke.
- NEURRIA: 4 puntuko txikia.
- 126-138: “Im oz’ko apezgaia":
- DOINUA: XXXIII.a
- N e u r r ia : 13 bertso, 8ko handian:

10//8A/10//8A//10/

/8A//10//8A (10=5-1-5)
- 139-140: - Doinua: aipam enik ez, beraz, XXII.a
- NEURRIA: 4 puntuko txlkia.

(6)
“Alos torrea” osorik h artu dugu zenbaketa honetan, zenbaki bakarra jar
1.980ko argitalpenean ahapaldi banaketa garbirik ez daukalako, eta zenbaki hori
nahikoa dugulako aipuak egiteko.

5. Olentzaro (169 ahapaldi)
- 1-81:

- DoinuA: XXXIV.a
- NeuRRIA: 13A (7-1-6)
13A (7-1-6)
13A(7-f6)
13A (7-1-6) , 4 puntuko txikia.

- 82-85:

"Onentzaro begi-gorri":
- Doinua: aipam enik ez, baina neurri aldaketak beharko
luke doinu aldaketa.
- N e u rria : 4 kopla, 8A//8//8A//8A (silaba kopuruan b a 
lantza, 8tik9ra).

- 86-91:

- DOINUA: aipam enik ez, XXXIV.a dateke
- Neurria: 4 puntuko txikia

- 92-106:

“Oles! Ta(i) Oles! Etxekoak!":
' N e u rria : 15 kopla: - 8A//8A//10//8A: (92, 93, 94, 97, 99,
100, 101, 103, 104,
eta 106. ahapaldietan)

- DOINUA:
-1 0 7 :

- 10//8A//10/8A: (95, 96, 98, 102,
eta 105.ahapaldietan)
baina doinu berarekin kantatzeko dira,
XXXV.arekin.

- DoiNUA: aipam enik ez, XXXIV.a dateke.
- NEURRIA: 4 puntuko txikia.

-108-110: “Atea jotzen ez dugu lanik":
- Doinua: aipam enik ez baina aurreko koplena, XXXV.a
dateke.
- Neurria: 3 kopla (Garaziri): 108.a: 10//8A//10//8A
109 eta llO .a: 8A//8A//10//8A
-1 1 1 :
- DoiNUA: XXXIV.a
- Neurria: 4 puntuko txikia
-112-113: “Etxeko-alaba andretakoa":
- Doinua: aipam enik ez,
XXXV.a

beraz

duen

neurriagatik

- N e u rria : 2 kopla, 10//8A10//8A
-1 1 4 -1 6 9 : - DOINUA: aip am e n ik ez, b a in a XXXIV.a

- Neurria: 4 puntuko txikia.

6. Iñauteri (157 ahapaldi)
- 1-23:

- DOINUA: XXXVI.a
- N e u rria : 8A//8A//10//8A//10//8A orohar, b ain a silaba

balantza handi sam arra: lehenengo lerroan,
bigarrenean eta seigarrenean 8 silaba beharrean 7; 3 eta S.lerroetan 10 silaba beharrean
9, 4 + 5 banaketa delarik m aizenik gertatzen
dena.
-24-26:

“Bein-batean tabernan":
- DOINUA: XXXVII.a

- Neurria : 3 ahapaldi neurri aldakor sam arrean, 7 eta 11
silaba bitarteko 6na lerrotakoak. b a in a doin u a k berdin ditzake.
-27-28:

“K artakiru, k a rta k la u ":
- DOINUA: XXXVIII.a

- N eurria : 2 ahapaldi, neurri aldakorra, baina doinu be
rarekin kantatzeko.
- 29-30:

“Gure etxean lau ardi":
- Doinua : XXXIX.a.
- N e u rria : 2 ahapaldi. 8A//8A//10//8A//10//8A n e u rria du

tenak, silaba kopuruan aldaketa dexenterekin.
- 31 :
- 32-33:

- Doinua: aipam enik ez baina hasieratikoa dateke, XXXVI.a
- NEURRIA: 8A//8A//10//8A//10//8A

“Binbili-bonbolo, jan ta lo":
- D oinua: XL.a
- N e u rria : 2 ahapaldi, Igoa: 9A//9A//5b//5b//8A
2.a: 8A//8A//10//8A
ez dira Ierro kopuru bereko estrofak, baina
doinu berarekin kantatzeko dira, noia?

- 34:

- DOINUA: aipam enik ez, XXXVI.a dateke.

- NEURRIA3: 8A//8A//10//8A//10//8A
- 35-36:

“Zikiro beltza ona da, baina”:
- Doinua : XLl.a

- NEURRIA: 2 bcFtso 4ko handian, 10//8A//10//8A
(1 0 = 5 + 5 )
- 37-59:

- 60:

- DOINUA: aipam enik ez, beraz XXXVI.a dateke
-NEURRIA: otohar 8A//8A//10//8A//10//8A, baina silaba
kopuruan balantza, Skoetan 7. eta lOekoetan
9 eginez. Hala ere doinuak berdintzen du hori.
“Sagarraren adarraren”:
- Doinua : XLII.a
-NEURRIA: ahapaldi bat: 8//9//11A//12A//10A (ez dakit

errimak zuzen dauden).
- 61:
- 62-63:

- DoiNUA: aipam enik ez, beraz XXXVI.a dateke
- Neurria: 8A//8A//10//8A//10//8A
“Iru txito izan, eta am a, lau":
-D oinua: XLIII.a

- Neurria : 2 ahapaldi, 11A//11A//11B//10B/ IIB
lgoan/2.ean
- 64-98:

- 99-107:

- DOINUA: aipam enik ez, beraz XXXVI.a
-N eurria : 8A//8A//10//8A//10//8A: silaba kopuruan b a
lantza, 10 beharrean 9, 8 beharrean 7; 10
beharrean 9 direnetan etena gehienetan 4 + 5
da, behin edo beste 5 + 4 .
“Azariak sei axuri":
-Doinua :

aip am en ik ez, b ain a n eu rri ald ak e ta g erta tu
denez. doinu ald ak eta b e h a r genuke.

- Neurria : 9 ahapaldi eta 3 neurri:
Igoa: 8//8A//10//8A: 99. 100, 105 eta 107.
ahapaldientzat.
2.a: 8//8A//8//8A: 101. 102. 103 eta 104. a h a 
paldientzat.
3.a: 10//8A//10//8A: 106. ahapaldiarentzat.

Silaba kopuruan balantza, 8koak 7ko eta 9ko
bihurtzen dira. 105. estrofak lehen lerroan 9
silaba ditu, baina zer d a 8 + 1 , ala 10-1?
- 108-124: - DOINUA: aipam enik ez, beraz XXXVl.a dateke.
-NEURRIA: 8A//8A//10//8A//10//8A, orohar, baina silaba
kopuruan balantza, 8koak 7ko, eta lOekoak
9ko (4 + 5 , gehienetan) bihurtuz.
-1 2 5 :

“A ntzar zango-gorri orri”:
-DOINUA: XLIV.a
- NEURRIA: ahapaldi bat: 8A//6a//6a//8A//6a//6a//l 1
edol2//5a

-126-131 : - DOINUA: aipam enik ez, beraz XXXVl.a
-NEURRIA: 8A//8A//10//8A//10//8A, silaba kopuruan b a
lantza: 8koetan 7, lOekoetan 9 (4 + 5 norm alean); 131.bertsoan azken bi lerroetan 10//8A
beharrean, 8//7a.
-1 3 2 :

“A stearte-iaute”:
- DoiNUA: XLV.a
- NEURRIA: ahapaldi bat: 8A//6a//10B//6c//6c//10 B edo 1 IB

- 133-157: - Doinua: aipam enik ez, beraz XXXVl.a
-NEURRIA: 8A//8A//10//8A//10//8A ; silaba kopuruan ba
lantza, 8koetan 7, lOekoetan 9 (4+ 5).

7. Denok bat (123 ahapaldi)
-1-21:

- DOINUA: XLVl.a
-NEURRIA: 8ko handia, 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A
(1 0 = 5 + 5 , etenak errespetatuz).

- 22-29:

“Zazpi aizparen gai dan oiala”:
- Doinua: aipam en berezirik ez; aurreko bertsoen neurri
bera denez aurreko ataleko XLVI.arekin k an ta
liteke.
- NEURRIA: 9 bertso, 8ko handian.
- Pello M aria O tañorenak dira bertso hauek.

- 30:

- DoiNUA: aipam enik ez. beraz. XLVI.a dateke.
- Neurria: 8ko handia: bertso honetan dio Beltxak lehen
kantatuengatik txalo asko jaso duela; badiru
di “Zazpi aizparen" bertso batzuk Beltxak
kantatu dituela, erdiz aurrera, edo.

- 31-38:

“Arbola bat":
- DOINUA: aipam enik ez, eta neurria ere lehengo bera denez erabil liteke XLVI.a.
- Neurria: 8 bertso 8ko handian.
- Bertsook Arrese Beitiarenak direla esaten da poem an,
eta M añarik kantatzen ditu atal honetako bertso ihardunean.

- 39:

- Doinua: aipam enik ez, beraz XLVI.a.
- Neurria: 8ko handia.

- 40-5 1 :

“Agur Euskal-Erria’ri”:
- Doinua: aipam enik ez. eta behar luke, neurria aldatu
egin baita.
-N eurria: sarrera ahapaldi b at : 7//6a//7//6a, eta 11
bertso 8ko txikian. 7//6a//7//6a//7//6a//7//6a
- Bertsoen egilea Zalduby-Adema kalonjea. eta kan taria
Irube.

- 52:

- Doinua: aipam enik ez, XLVI.a dateke.
- Neurria: 8ko handia.

-53-75:

“Itsas-gizona":
- Doinua: aipam enik ez, XLVI.a dateke, hasierako neurri
berean ari garelako.
' N eurria: 23 bertso, 8ko handian; etenak errespetatuz
(1 0 = 5 + 5 ).

- 76:

- Doinua: aipam enik ez, XLVI.a dateke
• Neurria: 8ko handia.

- 77-92:

"Iru bigaen zerga":
■Doinua: aipam enik ez, neurri berean ari garenez aurrekoak balio dezake, XLVI.ak.

- NEURRIA: 16 bertso 8ko handian.
- Mikel Eleder kantari.
• 93:

- DoiNUA: aipam enik ez, XLVI.a dateke
- NEURRIA: 8ko handian.

-94-117:

“Azkeneko ola-gizona”:
- Doinua: aipam enik ez, eta beharko luke, neurria alda
tu da eta.
- NEURRIA: 24 ahapaldi, neurri aldakorrak.
94-95: 7//6a//7//6a//6a//6a
96-107: 7//6a//7//6a
108-114: 7//6a//7//6a
115: 7//6a//7//6a//6a//6a
116: 7//6a//7//6a//6a//6a
117: 7//6a//7//6a
- Bertso hau en egilea M anuel Lekuona da eta kantuan
ari dena Matxin Lekuona goierriarra (hau poemako
pertsonaia da).

-118-122; - DOINUA: aipam enik ez, beraz XLVI.a dateke.
- Neurria: 8ko handia.

8. Axurtaro (102 ahapaldi)
-1-102:

- DOINUA: XLVILa
- NEURRIA: kantu edo sail osoa 8ko handian egina dago,
bestelakorik tartekatzeke: 10//8A//10//8A//10/
/8A//10//8

9. Letari ( t l 7 ahapaldi)
11 / a k guztiak O rixerenak dirá
-1-41:

- DOINUA: XLVIil.a

-NEURRIA: 13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7+6)
-42-105:

5 puntuko txikia.

- Doinua: XLIX.a
- N e u r r ia : 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A
- Joxe Azurmendik aipatzen duen “kronistarena” a ta l h o 
netan dago 42-67 b e rts o e ta n /

- 106-109: - Doinua:

aipam enik ez poem an bertan, baina liburuak
bukaeran dakartzan partituretan “L”, 50.a lau
bertso hauei dagokie, 106.bertsoaren etra dakar partiturak.
- N e u rria : 4 ahapaldi: 8A//8A//10//8A//10//8A.
- euri eskean otoitzean ibili ondoren, hasi du euria, eta
eskerronez Mikel Elederrek Aralarko Mikeli lau bertso
hauek.

-110-117: - D oinua: aipam enik ez, beraz XLIX.a dateke.
N e u rria : 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

10. Artajorra (111 ahapaldi)
-1-23:

-D oinuA:LI
-NEURRIA: 13A (7+6)
13A (7+6)
13A (7 + 6)
13A (7+ 6) 4 puntuko txikia

- 24-25:

“San Joan! San Joan!”:
- D oinua: aipam enik ez, eta behar luke, neurria aldatu
delako.
- Neurria: 2 ahapaldi bertso-lerroz eta neurriz ezberdinak:
Igoa: 6a//8A//7a//6a//10B//8B
2.a: 9A//9A//8B//10B

(7)
A z u r m e n d i , Joxe (1.977) Zer dugu Orixeren aide?, Arantzazu-Oftate, Iak
liburu sorta 25.a, 53-67

- 26:

- DOINUA: aipam enik ez, beraz Ll.a dateke.
- N e u rria : 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(1 3 = 7 + 6 )

-27-45:

“Artoaren nekea”:
- DOINUA: Lll.a
- N e u rria : 19 ahapaldi. 8A//8A//10//8A//10//8A.

- 46:

- DOINUA: aipam enik ez, Ll.a dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(13 = 7+ 6)

-47-63:

“Laboran gaixua":
- Doinua: aipam enik ez. eta neurria aldatu denez gero
behar luke.
-N eurria : 17 ahapaldi. neurria orohar.
8A
8A
1 7 (9 + 8 )A
1 7 (9 + 8 )/1 6 (8 + 8 )A
- Kanta/poem a hau Etxahunena da.

* 64-111:

- D oinua: aipam enik ez. Ll.a dateke.
- NEURRIA: 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(1 3 = 7 + 6 )

11. B e la rrek o a n (125 a h a p a ld i)
- 1-125:

-DOINUA: LlII.a
-NEURRIA: 8 k o h a n d ia , 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

10 silabakoren b at bada etena 5 + 5 egiten ez
duena (adibidez: 62. ahapaldian 7. lerroa 4 + 6
da), baina orohar errespetatzen da.
12. E u ltz ia (125 a h a p a ld i)
-1-117:

- DOINUA: LIV.a
- N e u r r ia : 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

-118-124: “Larraiñ-dantza”:
- Doinua: aipam enik ez, eta beharko luke, neurri aldake
ta gertatu da eta.
-Neurria: 7 bertso 4ko ddkian: 7//6a//7//6a + 7 silabako
Ierro bat errepika gisa. Lehenengo bertsoan
errepika koplaren bukaeran bi aldiz, eta ondo
ren 2.puntua® berriz, guztira 8 Ierro osatuz.
-1 2 5 :

- Doinua; aipam enik ez. baina LlV.a dateke.
-N eurria: 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

13. E z ta ie ta n (144 a h a p a ld i)
- 1-16:

- DOINUA: LV.a

-N e URRIA: 13A (7+ 6)
13A (7+6)
13A (7+ 6)
13A (7+6) 4 puntuko txikia.
-17-25;

- Doinua: aipam enik ez. baina beharko luke.
- Neurria: koplak dira, 8A//8A//10//8A.

- 26-40:

- Doinua: aipam enik ez, baina LV.a dateke.
- Neurria: 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(1 3 = 7 + 6 )

- 41 -50:

“Andre nobia, ille-oria":
- Doinua; LVI.a
- Neurria: 10 bertso 4ko handian: 10//8A//10//8A

- 51-76:

- DoiNUA: aipam enik ez, baina LV.a dateke
- Neurria: 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(13 = 7+6)

- 77-90:

“Toberak”:
- DoINUA: LVlLa
- NEURRIA: 13 bertso 8ko txikian: 7//6a//7//6a//7//6a//7//6a

- 91-110:

- Doinua: aipam enik ez, LV.a dateke
-N eurria : 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(1 3 = 7 + 6 )

-111-121: ‘‘Ni naiz Petiri Danbolin”:
- Doinua : LVIlI.a
- N e u rria : 12 kopla: 8A//8A//10//8A.

- 122-144: Doinua: aipam enik ez, beraz LV.a dateke.
- N e u rria : 4 puntuko txikia: 13A//13A//13A//13A
(13= 7+ 6)

14. Eztaiondo (100 ahapaldi)
-1-100:

- DOINUA: LIX.a
- N e u rria : 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

15. Amonaren illeta (85 ahapaldi)
- 1-85:

- DOINUA: LX.a
- NEURRIA: 8ko handia: 10//8A//10//8A//10//8A//10//8A

A zkena
- DOINUA: aipam en zehatzik ez; LX.a izan daiteke.
- N e u r r i a : 8ko handia.

Ondorioak
Ezaguna da Orixek ez zuela bertsorik onartzen irakurtzeko baldin
hazen. kantatzeko ordea, bal, eta onartu ez ezik b aita egin ere;
E uskaldunak da lekuko.^ Baina kantatzeko egindako bertsoak direnez,
ez dute beti-beti bertso neurri jakin bakoitzaren lerroko silaba kopurua
erabat errespetatzen, eta silaba balantza gertatzen da. Hori, ordea,
doinuak berdintzen du, m usikan beltx baten lekuan bi kortxea jar
bailitezke, eta ondorioz baita silaba baten tokian bi ere.
(9)
Gal honen inguruan Orixek zuen jarreraren berri ematen du ORixEren b
ren “Oraindañoko euskal-neurtitzak^íl)" lanak, Itzaldiak, VI, 1930; OIG-III327-346.

B alantzak balantza, ham abost atal h auetan hari nagusiari eus
teko Orixek zein neurri aukeratu zuen ikusten hasita, nabarm ena da
8ko handiaren (10//8A//10//8A//10//8A//10//8A) eta 4 puntuko txikiaren (13A//13A//13A//13A, hau da hegoaldeko 8ko txikia, lau lerrotan
idatzia, 7//6a = 13A eginez) nagusitasuna. 4 puntuko txikian eginak
daude “Pestaburu”, “Artazuriketa", “Iruleak”, “Olentzaro", “A rtajorra”
eta “E ztaietan”; 8ko handian. aldiz, “G aztaiñaro”, “Denok-bat”,
“Axurtaro”, “Letari”. “Belarrekoan”, “Eultzia”, “Eztaiondo” eta “Amo
naren illeta”; ham abost ataletatik zortzi, beraz, 8ko handian, irakurtzeko egokia ez deritzon arren kantatzeko balio baitu, “Batez ere zortziko aundi ori, lo-argarri ori, sartu zaigu ezurretaraño, k antan
euskaldunena baldin ba da ere".‘° Bi neurri ezagun horietatik kanpo
geratzen da “Iñ au teri". 8A//8A//10//8A//1//8A neurria duena.
Honek ez du esan nahi. inondik ere. Orixek E uskaldunak poema
hiru neurri bal^rrik erabiliz egin zuenik. Aitzitik, ez da a h aztu behar
istorioaren hari n a ^ s ia r i ipuin, kanta eta abarrak txertatzen zaizkion
.bezala, lido nagusia daram aten neurri horiekin batera beste asko ere
agen direla, izan ere ahozko tradiziotik hartutako k an ta asko bildu
J t u egileak poemara, eta horiek berea duten doinua eta neurria ekarri
dituzte E uska ld u n a kti^. Atalez-atal eginiko azterketan ikus liteke
neurri aberastasun hori zertan den.

(10) aipamen bera, 328.or.

Luis Mari Mujikaren
poesiaren aide formal batzuk
ARANTXA M. ESNAOLA

I.- Sarrera
Ez da erraza poeta baten poesi sorkuntzaren klasifikapena egitea.
era askotara gara baitezke bere baliapide literarioak, tem atika, m etri
ka e.a. kontutan edukiz. Modu orokor batean honela sailka daiteke:
— Edertasuna bakarrik bilatzen duen poesia. Olerki tipo horrek
gauzen aide birtuosista isladatuko luke, aide formal oso zaindu bat, helburu nagusia edertasuna izaki.
— Poesia soziala litzateke bigarren tipoa klasifikapen honetan.
Olerki horiek arazo sozialak adieraziko lituzkete, beraietan
— aide form ala ez— isladatzen duen m ezua baizik delarik
printzipalena.
— Hirugarren atalean tem atikari garrantzia gehiena eskainiko
lioken poetika letorke, aide formala, dena den, ah an tzi gabe.
Lan honen bidez Luis Mari M ujikaren poesigintza sinboliko eta
sozialaren (eta m aíz surrealistaren) teknika literarioak aztertuko ditu
g u , azkenean zein ataletan sartzen diren bere olerkiak klasifikapen
honetan ikus dezagun. ^
(1) Hona hemen azterketa honen m aterialetan aipaturik azaltzen diren Luis Mari
Mujika-ren poesi liburuak: Bide-giroak Edit, Sendo, 1963, Urdin eta burdin Edit.
Auñamendi, 1965. H itzák ebakitzean edit. Kriseilu 1975 {Espainiako Kritika saria).

II. Olerkíen aide formalak
n.l. Konparaketak
Autorearen liburuetan konparaketak nahiko ugari azaltzen dira.
Estilistikaren aldetik m etaforak eta konparaketak nahiko loturik ager
tu ohi dira, b ain a metaforak ulerm enaren aldetik zailagoak dira, ter
mino erreala eta irudiaren arteko nexoa ez baita h ain erraz antzem aten, autoreak eginiko erlazioa nahiko pertsonaia gertatzen baita.
Konparaketak, bada, ulergarriagoak dira bi irudien arteko lotura (eta
perpausetan erlazioa) "bezelako", "bezain”, “iduri” e.a., formulen bi
tartez azaltzen delako. Konparaketa ugari dago aztertu dugun M ujika
ren poema liburuetan; klasifikapen bat eskatzen dute.
a)

Pertsona eta animalien arteko
konparaketa

Idazlea “zeru goien am orruan dago", “egaztien m oduan” {Urdin
eta bum i), S anta Krutz apaiza mendira doa zaldi baten gainean “basurde" bizkorra bezala, eta M ola jeneralak hiena baten antza du. Beste
momentu batean, heriotzara daram atzaten gizonak hiltegiranzko
txekorrekin" konparatzen dira {Zortziko hautsiak, Barren ibarrak)
Gizona eta zekorraren arteko konparaketak dira ugarienak Muji
karen poesigintzan; adibidez, Eustako Mendizabal lurrean "zekor b at
bezala” hilda dago; mutil b at kalean hilda geratu da zekorra bailitzan
(Am as gaiztoa, Errom antzeen airera...) "Zekorraren" irudiaren on
dean basurdearena ere ageri da behin baino gehiagotan; esana dugu
Santa Krutz apaiza basurdearekin konparatu duela. Beste olerki b a
tean Xabier Etxebarrieta elkartzen du anim alia berarekin {/im as
gaiztoa). Konparaketa aide b atera utziaz, kasu ho n etan deshum anizazioa ere em aten da, pertsonek anim alien berezitasunak asim iltzen
baitituzte; honela, gizakiek anim alien irudia azaltzen dute, Santa
Krutz apaizak basurdearena. kalean dagoen m utilak zekorrarena, e.a.

{Barren ibarrak) Edic. Vascas 1978. Herria eta bidea (Hitzak eta
Edic. Vascas 1978, A m as gaiztoa (Erromantzeen airera...) Edit. Kriseilu,
1979. Hemengo lan honetan ez dira aztertzen Luis M. Mujikaren beste Uhenaren ur
sakonetan poema (Egan, 1981) eta Aire neurtuak, Edic. Haranburu, 1984 (Eusko
Jaurlantzaren Lizardi saria).
1? ^

b)

B am eko sentim enduak, zalantzak, galderak, e.a.,
anim aliekin edo hauen ekintzekin konparatuz

“Ah, erem uan noia basoiloaren o h iuak / hilargi hotzaren distira
ebakian". Erantzun gabeko galderen e ta basoiloaren ohiuaren artean
halako berdintasuna atzem aten du poetak. Beste testu batean barneko
galderek idiaren zangoek bezala zan p atzen dutela esaten da; poetari
galdera existentzial asko sortzen zaio, eta denek ez dute erantzunik,
lehen azaldu dugun bezala, eta horrek m ina em aten dio, barneko
m alura sortzen (grinaren indarra ere basoko piztiaren kolpeekin elkartzean bezala {H itzak ebakitzean).
Bestalde, am etsak hegazti izuti bezala joaten zaizkiola dasaigu
poetak, eta beste olerki batean grina piztia beltzaren gisakoa dela
(H itzak eta kezkak).
c)

B am eko sentim enduak
beste edozein elem enturekin konparatuz

Z alantzak adarrak bailiran “zutik” daude. Beste kasu batean bere
barneko galderak eskultura bezain handi, altu, garden dira; galderak
ez ditu sailkatzen, soilik, eskultura b aten kerantzan atzem aten ere.
Dudak kolpatzen du poeta kazkabarra bailitzan (sentim endu b a t feno
meno atm osferikoarekin erkatuz).
Hala ere, beti ez zaizkio zalantzak eta erantzungabeko galderak
sortzen; batzutan esperantza ere sentitzen du, eta esperantza horrek
indarra lortu duela adierazteko eguerdiko argiaren ideia dakar. Esperantzak gutxi irauten du; lehen esan dugunez, autoreari am etsak he
gazti izuti bailiran joaten zaizkio, orain, berriz, desirak u rak bezala
isurtzen dira. Lehen anim alia batekin egiten bazuen konparaketa, ora
in naturarekin — ibai batekin— dagl (beste behin, u rare n aipam ena,
eta oroia olatu gizenaren antzean sortuko da barnean, eta kataratak
bezala jaitsiko {H itzak ebakitzean). U raren aipam ena ugaria da aipaturiko poemetan, bai konparaketetan eta baita m etaforetan. Azken
puntu hau geroago aztertuko dugu.
Barren ibarrak poem a4iburuan ere lehen azalduriko konparaketatipo ugari: grinak "hortzak” dira, sam in ak “kristalak” (objektu batekin
konparaketa eginez); geroago idazleak — ardo gizena bailitzan— mindura edaten duela esanen digu sam ina likidoarekin konparatuz; bo

rregatik da posible "m indura ari naiz edaten” irudia. Biziaren mikaztasunak, berriz, limoi baten zaporea du (H itzak eta kezkak).
Autore honetan elem entu existen tzia lista k biziki agertzen dira.
Bizia galderaz beteta dago, eta galdera horientzat poetak beti ez du
erantzunik aurkitzen, horrek min izugarria em aten diolarik; bizia zalantzaz beteta dago, nahiz eta batzuetan esperantzak irabazi. Hori
kontutan edukirik, ez da harritzekoa bizia lim oia bezain m ikatza dela
esatea. Hala eta guztiz, Jainkoaren presentzia ukaezina da bere lehe
nengo bi liburuetan. Presentzia hori bizia da Urdin eta b u m i liburuan.
baina b aita ere beste liburuetako olerkietan batzuetan. “Izadia zait
eliza" esaten du H itzak eta kezkak liburuaren olerki batean. “Gauzetan nik poz oro, / oro h a u da Jainko". Idazleak paisajean aurkitzen
du Jainkoa, nahiz eta ez beti. “Jauna, zaren, ez zaren ,/ ari nauzu
galde {Am as gaiztoa). “Ezin jakin...Noiztik, ba, / galdera latzok
nik...?", “Jainkorik baden, ez / den nauzu jakinm in", “Jainkoa, Jain
koa/ luzaro zait isil..." {H itzak eta kezkak). Haren bila dabil, bada,
poeta eta zuhaitzei galdetzen die; haien erantzuna adierazgarria da:
“Zabaldu begiak, edonondik dabil”. Laburpen bezala, galdera existentzial asko aurki dezakegu, baina esperantza ere nabarm ena da
batzuetan: “Nor dago ate joka?/... Esperantza da / atoz, zaude enekin”
{Hitzak eta kezkak).
d)

Pertsona eta g a u za
edo naturaren arteko konparaketak

Autorearen eta m aitearen artean sortzen den b atasuna “ura" eta
“lur egartien" artekoa bezain bortitza da (H itzak ebakitzean).
Maitea “sua bezala" eskaini zen, pasioaz betea, eta Garbiñeren
izterrak “hibai gordinak" ziren. Konparaketekin jarraituz, beste adibi
de batzuk: “M aitea plaia bezain beltzarana da" (H itzak eta kezkak).
Maiteari, ez joateko beregana, "hibai on bezala" etortzeko baino
eskatzen zaio (/{m as g aiztoa). Kasu horietan elem entu konparatzaileak “s u a ”, “u ra ” eta "lurra" dira, eta nagusiena “ura" — bere forma
ezberdinetan— (ura, itsasoa, hibaiaren irudipean). Pertsonak frutekin
ere konparatzen dira, ze balek hildako gizonen heriotza m eloia bezala
deskribatzen da ("Gizonak meloi leuna/ bezala dira hautsi").
Alderantziz ere gerta daiteke, hots, n a tu ra “pertsonekin” konparatzea. Lorearen “garbitasuna” neska batekin erkatzen da (Jjrdin eta

bumi)-, ez hori bakam k, pertsonekin ordez, Jainkoarekin ere erka datieke {‘‘Itsasoa Jainkoaren gisakoa da" (H itzak ebakitzean).
e)

“G aua” eta “ola tu a ” anim aliekin konparatuta.

Gaua “zapo" m oduan agertzen zaigu {Urdin eta bum i); olatua,
zaldi harro eta erotiko bezala, harrien gainean etzaten den uhin beza
la {H itzak ebakitzean). M ujikaren poesi-liburuetan oso ohikoa bilakatzen da bizia ibaiarekin eta iturriarekin konparatzea. “Nire bizitza/
.... noia ibarra ta hibaia/...halan dihoakit” (H itzak ebakitzean), “Bizia
dut barnean, / .../ bizia hibai ontzera/ doakit joria..." {garren ibarrak).
Eta bizi hori heriotzara bideratzen da. hibaia itsasora bezala. Bizia
hibaiarekin konparatzea, bada, aski nórm ala da, itsasoa heriotzaren
sinbolo delarik “Gizona, hibai luze gisan,/ betiro herio-itsasoruntz
doa” {parren ibarrak). Kutxiloen aipam ena ere oso garrantzitsua bilakatzen da heriotzaren presentzia adierazteko; adibideak ugariak ditu
gu: “Zubipean korkoin bi/kutxilo iduri,/.../ euskaldun b at hil dute...”,
"Zazpi kutxilo beltz hoska/ irrintziak bailiran" [parren ibarrak). Bes
talde “metalezko far gaiztoa” esaten denean ondoren gertatuico den
heriotzaren presagioa azaltzen da, tiroak adierazi nahi direlarik. Tiro
horiek “mikatzak" dira, m ingarriak, limoi gordina bezala: “...Meta
lezko far gaiztoa/ limoi gordin iduri" {H itzak eta kezkak).
Üm oiaren aipam en gehiago egiten da oraindik: “L urra.../.../ bere
usaina/ limoi gordin irudi" {H itzak eta kezkak), “K itarraren arnasa/
gaitz, desatsegin/ limoi iduri..." (A m a sg a izto a ). Hem endik kitarraren
arnasa (soinua) limola bezala... Kantuen tristura eta m ina adierazteko
beste liburu batean hurrengoa esaten zaigu: “Gitarren kexa/ ezpatak
bezala. / hauskor,/ m ehea/...”. Bi kasuek Iparragirreri erreferentzia
egiten diote; kexua ez da kitarrarena. Iparragirrerena baizik {Hitzak
ebakitzean). Bertan pertsonifikazio b at atzem aten dugu, kitarrari sen
tim enduak eta arn asa erantsi baitzaizkio; baita m etonim ia ere, instrum endu b at (kitarra) pertsona baten ordez (Iparragirreren partez)
azalduz.
Orain arte konparaketen sailkapena egin dugu; ezin dugu esan
bertan denak daudenik. baina denak aipatzea zabalegia litzateke; gai
nera. beste batzuk, metaforekin n ah asita edo agertzen dira. Adibidez:
“...Beste herri bat dabil/ hem en eginaz gora/ zezen m indua bailitzan”
(H itzak eta kezkak). Testu honetan adierazi nahi zaigu Euskal Herrian

jendea borrokan ari dela, herriak identitatea gal ez dezan, eta jende
horren indarra eta gogoa adierazteko zezenaren irudira jotzen du, eta
beste olerki askotan sinbolo berdintsuak. "Esan, herria/.../ zezen ho
riek zainetan/ nork erein dizkizu?" (H itzak eta kezkak).

II. 2. Pertsonifíkazioak
Hiru zati egingo ditugu atal honetan.
Î)

Zatia: N a tu ra ti eta elem entu bizigabeei
pertsonen ekintzak aplikatzea

Kasu honetako adibideak ugariak dira; naturako elementuei
pertsonen tratam enduak egozten zaizkie (“Erdal eguzkia euskal lurra
zigortzen ari d a”, “Erreka zum ar besoak ikutzeko asm oz”, “Zum arrak
karraxiz”, “M endiak pagoetan oska”, "Aritza lurrean e tzan d a” [Urdin
eta bum i). "Tamarindoen negarra", “Harkaitzak, hatzam arka biziki/
nire parajean...”, "Ilargiak arraskatu d u ”, “Olatuak zaplaztekoa
arrantzalearen kainaberari”, “Olatua harrien gainean etzaten d a”,
“Zeruko izarrak, planetak eta itsasoak/ etor daitezela/ am ari esku
em atera", “Harriaren alg ara” [Hitzak ebakitzean). Harriek eta lizarrek
autorearen galderari erantzuten diote: "Harriei, lizarrei/ g a u r diet gal
de egin”, / "Zabaldu begiak/ edonondik dabil”/ — erantzun didate— ,
"Herri hartan harriak garraisi,/ta oihu", "Ilargiak begietan/ m alko horizko jario”, “Adarrak garraisiz”, "Ilargia tristeziaz/ ukitzen bere
lehio", “Urak eskutan hartu ninduan" {H itzak eta kezkak). "Lizarra
eta haltza k antari”, "Arratsa.../ orrazten d a ”, "Arratsa gorriz da
jantzi”, "Harri latzak belauniko" (Barren ibarrak), “Lizarra antsiz dabila/ kantatzen neke isila...”, “Ilargiak hotz zeukan” {A m asgaiztoa).
Frutei ere egozten zaizkie pertsonen tasunak: “Limoiek eta urki
berdeek kopla bat zutik, harro” (H itzak eta kezkak), “Limoiaren farrak” ifiarren ibarrak). Ohikoa gertatzen da, baita ere, heriotza pertso
n a bezala tratatzea, eta giza ekintzak aplikatzea: “...Heriotza
dantzan", “Heriotzak h arrapatu zuen” (H itzak eta kezkak), “Herioak
itsasoa, ozeanoa/ bizaren esperma ta h a ts osoa, bere b a so an darama...", “...Herioa/ afaltzen dabil..." {Barren ibarrak). Frosopopeia aplikatzen zaie kutxiloei eta gerrako tresnei: “Puñalak d a n tz a n ”, “Fusilen

farra”, “Zazpi kutxilo beltz hoska", “Laban luzeen algarak”, “Lope-ri
bost kutxiloek/ keinu dagiote”.
Eta, azkenik. galderen pertsonifikazioa: “Caldera alferrezkoak
hatzazalez heltzen niri” {H itzak ebakitzean), “Mila galdera.../
...dantzan" i/im a sg a izto a }. Ez dugu ahaztu behar “orain” eta “geroa"
arteko elkarrizketa “Geroan” deituriko olerkian:
"A ldia su z bete zen,
o ra in a su z beta,
o ra in z a ila g ero an
am ild u ...n o iz arte?
Geldi zion o rain ak ,
g e ro a k “e z ”, orde...

2)

Zatia: N aturavi eta elem entu bizigabeei
pertsonen sentim enduak aplikatzea

Pertsonentzat bakarrik erabili ohi diren kalifikatiboak beste elementuei eransten zaizkie. Lehen bezala, izadiaren edo naturaren elementuez hasiko gara: “Arratik goiduran antsia", “A rkaitza zeruen gosean”. “Arbola ergel” [Urdin eta bum i), “A rratsaren nekea”, “Itzal
mozkorra”, “Lur alargun”, “Lur tristea”, “Itzal krudel”, “Ilargiak ago
ni”, “Zelaiaren nagia” {H itzak ebakitzean). “Baso nag itsu a”, “Arrats
zaharraren nekea”, “Izar to n to a”, “Bide zaharraren nekea”, “Artabizarrek lots”, “Adar iharrek poz-eza”, “Haritzen dolorea”, “Lizar m akur
lotsatuek”, “.../lila lore, behi, abere/ tristeziaz belauniko”, “Lizarraren
begi hotzak/ dolorez dira etzan" {Barren ibarrak), “Eguzkia dolorez”,
“ilargia tristeziz”, “Gauaren dolorea”, “Lizar eta zum ar tristeak” (Ar
nas gaiztoa).
Eta gero altzairuaren, kutxiloaren eta herriaren sentim enduak:
"Altzairuaren amorroa" (“H itzak eta kezkak"), “Kutxiloak am orea
gauari” {Barren ibarrak), “Herri ez konforme hau/ agoniz dabila” (/Irnas gaiztoa).
Kasu gehienetan zuhaitzei eta paisajeari egiten zaie erreferentzia,
pertsonen ekintzak eta sentim enduak erantsiz; horregatik esan deza*^egu poeta aldam eneko paisajearekin identifikatzen dela, eta bere
sentim enduak bertan isladatzen direla.

3)

Zatia: Bizigabeko g a u ze i edo elem entu abstraktuei pertsonen
gorputzeko atalak (elem endu som atikoak) eranstea.

a)

Besoa: “Zum ar besoak" (Urdin eta bum i), “Ordu luzeen besoetan"
(H itzak ebakitzean).

b)

Begiak-. “Uren begi beltza" (H itzak eta kezkak), “A rratsaren begiak”, “Lizarraren begiak m akur”. “Ikatz am orratuen begiek” {Ba
rren ibarrak).

c)

G enia\ “Zumeen gerria" {H itzak eta kezkak) , “H aritzaren gerria"
{H itzak ebakitzean), “Itsasoaren gerria” {/Lmas gaiztoa).

d)

Sa.bela\ “Negu sabelean”, “Gauaren sabelean" {H itzak eba
kitzean), “Lurrak sabel gogorra". “Uren sabel beltza” (Hitzak eta
kezkak), "Lur beltzaren/ sabel beltza...” i^m a sg a izto a ).

e)

H ortzak eta haginak-. “Asperrak hotzak kanpora zituen", “Existentziak, bere aginkadaz...” {H itzak ebakitzean). “Fusilaren hor
tzak”, “Haizkoraren hortza”, “Harkaitz beltz baten hortzetan”
{Barren ibarrak), 'T ankeen haginak”, “ Fusilaren h o rtz...” {Am as
gaiztoa).

0

Titiak: “Desiraren bular gordinak” {H itzak ebakitzean), “Zumearen ditia...", "Ilargiaren ditiak" l/^m as ga izto a ), “Lizarraren
diti...” {ßarren ibarrak).

g)

H atzam arrak eta hatzazalak-. “Kazkabarraren hatzazalak ”,
“Egungotasunaren hatzam arra”, “H untzaren h a tz a z ala ”, “Euria
eta existentziaren h atzaparrak” {Hitzak ebakitzean), “M etalaren
hazkazala" (H itzak eta kezkak), “Anisaren azkazalak/ valtsean
salto ugari" {ßarren ibarrak).

h)

A rnasa’. “Pinuak h a ts gazi”, “Lurrak h atsa gazia du". “Espainiak
ahotik a rn a s...” {H itzak eta kezkak), “Ardoaren h a ts ...” (Barren
ibarrak), “Kitarraren arnasa" i^m a sg a izto a ).

i)

G orputza eta soina:"O h]ti\¡itn soina", “naturaren soin guztia”,
Bertsoaren soina", “Izadiaren soina”, “Lurraren gorputza”
{Hitzak ebakitzean). “Sagarraren soinak..." ißarren ibarrak).

j)

Odola e ta zainak-. “Udazkenak zenbat odol", “Arrats honen zainak" {H itzak eta kezkak).

k)

Izterrak, ezpainak eta beste-. “A rratsaren izter...” {Barren ibarrak),
“Espaloiaren ezpain gorrian “ [Hitzak eta kezkak), “Euskal Herriko zilborra” [H itzak ebakitzean).

IL3 Deshumanizazio eta desjainkotzeak.
Jainkoa gizonen tasunekin azaltzea, hots, gizon bat bezala
aurkeztea desjainkotzea litzateke. Adibide gehienak, Urdin eta b u m i
liburuan aurkitzen dira. “Kristoren g izatasunaz” ihardutean garbi
ikusten da “gizatasun" hitza Jainkoari atxikitzen zaiola. H itza k eba
kitzean liburuan beste adibide berezia aurkitzen da: “...Jainko
kreatzailea/ ari zen dantza eta jolas". Jainkoa edozein gizon bailitzan
dantzan iksuten dugu. Irudi arrotza ulerm enarentzat, ez baitugu
behin ere pentsatu Jainkoak hori egin dezakeenik. A ldaketa berdinak
pertsonekin —gauza abstraktuen erem uan ere— : “Zu, Jainko Jauna,/
etzera zeru altu/ — argi izpi antzu— / ikuspen humil b a in a ”.
Pasa gaitezen deshum anizazioetara. D eshum anizazioa pertsona
bati giza tasunak kentzea da, eta, aldiz, gauza bizigabe eta naturako
elem entuen tasunak egoztea.
a)

Paisajearenah. “Ni lurra nintzen”, “Ama, am a,/.../ zum ar beltz,/
haritz.fago...” {H itzak ebakitzean) “Ekaitza, bolkana nintzen”
[H itzak eta kezkak), “Noiztik soinean hibaia/ zuk h ain sakon ta
hain sendo” [Barren ibarrak), “Gure haragia,/ ze lur beltz-bikaina..." {Am asgaiztoa).

b)

Botanikoak-. “Non da soin horren b aso ?”, "...Ageda gurea,/ “Kataniako lilia”, “Ditien lore estalia", “Z uretzat nere liliak" (bularrak),
“Sabelpeko lorea”, “Begia anpolai”, “Basoa naizen...”, “Hemen
nauzu ikusnahi/ aran beltza dardarrez/ adarren ern ai”, “A ranak
iledian"
(Barren
ibarrak),
“Neskatxaren
bular-sagarra”,
“Ama,/iturri azkenik ez duena/ uda oparo, hori, frutaduna/ -arto,
gari/m ahats opari/..." {H itzak eta kezkak), “Aran beltza zinan,
/gerri horren ertza/...goza al baneza" {A m asgaiztoa).

c)

Anim alienak: “Bildotsa hil zuten.../.../ gazte b at asfalto h o tzean”.
Xabi Etxebarrieta hiltzean “basurdea hil du te” dio poetak.:
“Lehen Xabi basurdea zen/ orain, ordea, idi". Bide berdinetik:
“Gartzelan orain xoria” (Etxahun) [H itzak ebakitzean), “Lehoi zatar, trigre beltzak/ zartaka dabiltz gure herri” {Euskal Herria

m ehatxatzen duten etsaiak adieraziz) {parren ibarrak), "Guretan
langilea/ gosetezko zekor”, “Lope.../ lehen basurde zaila z in e n /
g au r bildots..." {/im asgaiztoa).
d)

Geia eta ohearenak: “Sar nadin barnera. Gal nadin/ nere gelatan"
{Barren ibarrak), “...Balak uxarka/ gorputzen ohean" {Amas
gaiztoa).

e)

S u a eta m etalarenak: “Sua, kobrea, ta egarria/ zara, maitea"
{H itzak ebakitzean).

f)

Kristalarena: “Bere begiak kristal / hotz-gordin" (fiarren ibarrak).

IL 4 Sinestesiak
Ez da gauza erraza sinestesia definizio zehatz baten bidez zer den
esatea, baina adibideen bidez argiago ikusiko dugu. Nik “gorri gogorra ” esaten badut sinestesia egiten dut, “gorria” ikusi egiten baita — ta
aldam enean jarri diodan kalifikatiboa ez da begien bidez nabaritzen,
eskuen bidez baizik— , Sinestesia sentsazioen transposizioa da, soinzentzu zehatz bati dagokiona beste bati egoztea. iVlujikaren poesian
sinestesi-jokoak oso nabarrak dira. Hona kasu zenbait:
a)

ìkusm ena-entzum ena, entzum ena-ikusm ena\ “Par gorrizko”, “Al
gara zikin”, “Zaunka beltz-horia", “Oyu beltz-m oreak”, “Salmu
illunean” (Urdin eta b u m i). “Beleak / kroa zikin...”, “Zaunka...
zuriak", “Hots beltzek”, “Txarolezko ahotsa, / portzelanazko ko
pla”. “Poema m etalikoak”. “Farra zuri-berdea", “K anta horiak"
(H itzak ebakitzean). “Z aunka horiaz”, “Kanm a txarolezko", “Arnas beltz", “Xori lotuak kantua/ triste eta horia", “...Ahoan bertso
okre-horien...”, “Koplazko kopla beltz hau" (H itzak eta kezkak).
Negar berdea", “Far berdetan”, “Marmolezko algaretan”, “Margo
ozenak” (Barren ibarrak). “A ranak farre m ore”, “Sufrezko garrasia", “Odol isila”, “Far gorri". “Hots gorri” (A m a sg aiztoa).

b)

Ikusm ena-ukim ena, ukim ena-ikusm ena-. “Urdin illun./oztua",
Zeru zorrotzen”, “Udaberri legunean". “Sugar gogorrez". “Beei
beroak” {Urdin eta bum i). “Hilargi hotzaren distira ebakian”
Usas bazterraren linea leun". “Kolore bero" {H itzak ebakitzean)
Laban lohi. / hotz-zuri”. “Pinu hotz”, “”Ilargiak keinu hotz".
Begi hotzak" {Barren ibarrak). “Begietan am etsa/ hotza", “Okre
notzak". “Ilunpe busti-krudelek" i/^m asgaiztoa)..

C)

Ikusm ena-dastam ena, dastam ena-ikusm ena'. “Zeruen mikatza",
“Arkaitza m ikatza”, “Arkaitz-horriak gordin", “eguzki pastatsuaz" (Urdin eta bu m i). “Laban kirats", “Pinu mordo mikatzak”, “Izar gordinak", “Hilargi gazia", “Urdin g arratza”, “Mar
go gordinen gorrotoa” (H itzak ebakitzean). “Bizia herio baino
gaziago”, “Nire bizia m ikatz”, “Bular gozoen...”, “Gau garratz”
{Hitzak eta kezkak). “Gau hotz gordina", “...Zauria/...ze garratz
neri", “Begiok daude gazi” {Barren ibarrak). “Ilargiak kutxiloa/...gazia”, “Itzal gazi", “Odol zailaren gorria/ osoro sumingazi” (A m as gaiztoa).

d)

Entzum ena-ukim ena, ukim ena-entzum ena: “Soñuz u k itu ta ”, “Makalen parra" {Urdin eta bum i). “Harrizko euskara", “Blu leunak",
“Musika bustiak", “Z aunka hotzak", “Gitarraren kexa/.../ mehea,
/ zorrotz”, “Kopla beroa”, “Irrintzi ho tz” {H itzak ebakitzean). “Al
gara hotza", “Farra duzu freskoa" ifiitza k eta kezkak). “Kopla
beroz", “Negar hotzetan" {Barren ibarrak). “Bere bertsoak bero”
(A m as gaiztoa).

e)

U saim ena-entzum ena (ukim ena). “Usain m etalikoak” {H itzak eta
kezkak).

f)

Usaim ena-ukim ena: “Usai bero” {H itzak eta kezkak).

g)

D astam ena-ukim ena: “Aogozo guri”, “Penaren m ikatzez, / arantzaren garratzez” {Urdin eta bum i). “Ozpin h otzak” {Barren iba
rrak). "Hotzaren orratz garratza" (H itzak eta kezkak).

h)

U saim ena-dastam ena: “Usaina/.../ bai gordina”, “u sain m ikatza",
“Usaina nik gaziegi” ie r r e n ibarrak). “Herriak u sain a/ gazi eta
haserre”, “Gerra honen usaina, /...gazi” {^m a s ga izto a ). “Usain
gozoa" {Urdin eta bum i).

i)

E ntzum ena dastamena-. “Kopla ta ritm oa/ osoro gozoa" {H itzak
ebakitzean). “Euskara m ikatza", “Egia gazia", “Irrintzi...m ikatz",
“Bertsoari orain doinu/ Hotz -gazia dario” (H itzak eta kezkak).
“Kopla gazi", “Hats gozoz..." (Barren ibarrak). “Bertso horiek g a 
ziegi...", “N aturak dam ait hizketa/ (...gozo,...)", “...H itzaldia/gor
dina da ta garratz", “Hots gordin" (^m a sg a izto a ).

i)

Usaimena-ikusmena-^ “Bere betarteak/ usain kolorea" {H itzak eba
kitzean) {ikusm ena-usaim ena). "Usain berde", "Usain beltz-berdetan" (Barren ibarrak).

k)

Entzum ena-ikusm ena-dastam ena-. “A rnas gorri-gazi", “Irri hotzzuri" {H itzak eta kezkak).. “Iparragirrek kopla / hori-beltz-gazia"
{/im as gaiztoa).

I)

E ntzum ena-usaim ena-ikusm ena\ “Otsoaren
more, hori” (H itzak eta kezkak)

II)

Entzum ena-usaim ena-ukim ena-. “Suaren hotsa ta usaina gogorra”
{H itzak ebakitzean)

zaunkak usain/...,

m) lkusm ena-ukim ena-dastam ena\ “Nire em aztearen eta kotxearen
gorria/ gogorra da ere, gordina” {Hitzak ebakitzean)
Bada oraindik beste sinestesiarik, baina gehiegi litzateke kasu
guztien sailkapena em atea; aipatu bakarrik eginen ditugu batzuk:
“Urdin neskatx” [Urdin eta bu m i), “Pena berdetan", “Pena gazi", "Gorri aserreak”, “Lo berdezko olatuak”, “Pena gorri”, “Tristura gazi"
{Barren ibarrak).
Beste fenomeno bat ere gertatzen da poesia hauetan, gorputzeko
atalen funtzioak aldatu egiten direla. Ez dugu uste, hala ere, fenome
no hori sinestesien barruan sartu behar denik, baina bai, nolabait,
m etaforen sailean... B atzuetan begiei ahoaren edo hortzen funtzioa
em aten zaie: “Begien gosea hozka" (H itzak eta kezkak), “Begiok hortz
gogor d ira ” (garren ibarrak). “Begia zelaian / ederra edaten" {Urdin
eta bum i). Baita ere belarrien funtzioa: “Begi gordin hoitan entzun
gudari baten kantak" (H itzak eta kezkak) . Beste m om entu batean
“neskatxaren begietan/farra zuri-berdea" delakoa {Hitzak ebakitzean)
ageri da. Kasu horretan sinestesia ere nabarm en, “farra" entzun egiten
baita, eta ez da “zuri-berdea"; krom atism oa begien bidez apreziatzen
dugu, ez belarrien bidez — farra bezala— . H ala eta guztiz, begietan
jartzen du autoreak farra, beste organu baten funtzioa emanez.
Orobat, hatzam arrak, hatzazalak eta besoak organo desberdinen
funtzioz hornituta azaltzen dira: “Orain atzaparrek ez oihu", “Herdoilaren azkazalak/ arboletan hozkari" (Barren ibarrak), “Beso luzeen
oihua” {Am as gaiztoa). Lehenengo kasuan atzam arrek aho-kordaren
funtzioa zuten, bigarrenean azkazalek hortzena, eta hirugarrenean
besoek kordarena. Bigarren kasuan herdoilari pertsonen edo anim a
lien elem endu bat egozten zaio gainera, hots, “azkazala". Eta. orain
dik, beste adibide bat, alegia, hezurrena, ze hezurrek hizketan
azaltzen dira: “Hezurren hizketak” {/^mas gaiztoa).

II.5. Metaforak
Bi termino erlazionatzen direnean. haien arteko an tza kontutan
edukita. m etafora lortzen da. Bi termino horien artean ez da loturapartikulatik em aten, ordea. konparaketetan gertatzen den bezala. Tes
tuan erlazio anitz sor daiteke; adibidez, A eta B arteko nexoa; honela,
“zure hortzak perlak dira” asko erabilitako m etafora da. “H ortzak”
termino erreala eta “perlak” irudia lotzen dira; bien artean an tza n a tu 
rala dago, hots, zuritasunarena. Beste batzuetan, aldiz, bigarren terminoa bakarrik agertzen da: “Zure ahoko perlak”. K ontutan eduki
behar dugu erlazio hori ez dela hain garbia kasu guztietan; bien
arteko lotura osoa autoreak bakarrik ikusiko du; askotan oso petsonala da. Hermetismo hori gertatzen zaigu, maiz, Luis Mari M ujikaren
poesigintzan azaltzen diren metaforekin; oso berezi eta trebeak dira,
eta ulertzeko zailak; berezitasun horrek, ordea, expresibitate handiagoa ematen dio pasarte poetikoari.
Goazen poem a-liburuetan azaltzen diren m etaforen klasifikapenera:
a) M etafora instrum entalak:
“Hitzen zizela zigor/ zaida gaur bihurtu, / Hitzak, asm oak,
hatsak,/ nigan dira m ailu/.../ haragian erantsi?". “Nere laban beltza
ren ziztada" (haragiaren grina adieraziz), “N aturak.../ eta sabel sakon
hortan/ sartuko golde bere", “Semeok jaso, altxatu/ haizkora eta hor
tzak". Hemen borroka hasteko eskatzen dio euskaldunari; “haizkora"
eta “hortzak” dira borrokaren irudiak. “Kezka batera haginen,/ hortzen. iltzen (al dakit?)/ mailu eta orratz zallen...”.
Puinalak eta labanak kasu gehienetan heriotzaren presagio dira;
orobat boztiztasunezko mintzoak: “.../ Labana bat balantzan/ (lurrean
baledi!)”. Labanak “b alantzan” irudiak heriotza norbaiten gainean
eroriko dela adierazten du; labanak lurrean baleude ez litzateke horrelakorik gertatuko. Hala ere. poetaren desirak inposibleak dira, kontrako presagioak ugariak izaki: “.../ Puñalak ere dantzan/ m akabro eta
hordi...". “Hildakoen aulkian dantzari gizon bi”.
Metafora instrum entalekin jarraituz. beste adibideak azaltzen
dira, baina kasu bakoitzean m etaforen zentzua ezberdina da — eta
hori kontutan eduki behar da. askotan, gai batetik bestera salto egiten
baita— . “Ah, hortzez, hatzez. hitzez./ azkazalez dut nik/ defendituko

ohorea,/ etxea eta aberri". Hots, gorputzaz defendituko du poetak
Euskal Herria. “etxea", ohorea eta euskaldun izatea. Nolabaiteko
antza zati hoenak Gabriel Arestiren “Harri eta herri" liburuan azahzen
den “Nire aitaren etxea “ olerkiarekin. Fusilak azaltzen dira m etafora
bezala beste adibide honetan: “Alferrik dabiltza. bada,/ fusilak hor
zutik.../ nahizta soinean senti/ fusilen orrazi. / nahizta faszist haginek/ izan guk lokarri,/ezin, etsaiek, ezin/ lotu Euskal Herri". “Fusilak
zutik" esaten duenean errepresioa adierazten du; gure etsaiak gu beldurtu nahiean dabiltzala. baina ez dute lortuko.
“Gerratearen orratza. / sufrea eta kutxiloa, / m ailu gordinek
laztanka, / soinean zaplazteko; / noiz, noiz arte Euskal Herriak kate
gaitza du jango?" dio beste batean. Instrum endu horiek gerra dagoela
adierazten digute; hala ere, irudi interesgarriagoa aportatzen du “kate
gaitza du jango” imajinaz baliatzen denean.
E zpataren m etafora dator gero. M aitearen gorputz ederraren grina
sentitzen du poetak, eta deseo hori m etafora hauen bidez adierazten
du: “Begien gosea hozka/ basaki bere so in an ”, “Aih, aih, nire ezpatak
zutik, /tente haragi hortan", “.../ Desirek haragi hortan hortz dira eta
laban". Dena ez da deseo bakarrik. plazerra ere lortzen da: “Zure beso,
ezpain. m asail / ta bularrak naute estal; haserrezko ardo bikain/ bat
zurekin dut edan, / ze atsegin,.../.../ m aiteak em ana...! Zer, zer? / Hibai
hortan nadin gal...!". M aitearen sexua itsasoa da; ze bikaina den
bertan galdu eta itotzea: “... Sexo/ hori ze itsasoa dan".
K utxiloaren m etqforism oa: “Zergatik kutxilo hotzak/ am ore g a u a 
ri”. Gauza gaitz baten presagioa hemen. Kutxiloak, gehienetan, gero
gertatuko den heriotzaren seinale dira; kutxiloen ekintzarako une
aproposena gaua da. Iluntasunean nekez ikusten dira gauzak, eta
horregatik “kutxiloak am ore gauari". Beste elem entu tragiko bat ere
azaltzen da. hots, ilargia: “Zergatik ilargiak/ odol morezko zauri./
Zauritik doakio/ pena soil, berde, gazi". Eta ilargiak zauri m orea du:
“Bi haritzen erdian / ilargi m orea argi". Orobat, herrian dagoen am o
rroa adierazteko, kutxiloaren irudia erabiliko du maiz. Poetak, bestalde, bakea nahi du: "Bakearen ohera, ah,/ sar, ailega banendi!"; baina
ez da posible, am orroa “gurdia” da, eta ezin da gelditu: “Amorro
honen gurdia/ ezin, ezin da geldi...!”.
Labanaren m etafora, zehazki, heriotzaren presagio gisa azaltzen
da: “Bidetan labanak zu tik ”. Santa Krutz apaiza. Euskal Herriaren

sinboloa, m endira doa; bere zainetan “odol errea”, gure herriarentzat
libertadea lortzeko gogoa dago; halako balean, “polboraren far gorria”
eta “metalezko garraisia" entzuten dira, eta apaiza lurrera erortzen da
hila. Santa Krutzekin Euskal Herria ziplo altzen da. lido beretìk oraindik: “Gaurtik gerora ozpina,/ gatza eta m alenkolia/ hozkatu beharrean
da/ (egitan) Euskal Herria”, “Bidetan labanak zutik”, “Begiak horiz
gogor dira...”.
Beste batean, berriz, “Hilaren hezurrak/ makil iharrak dira" dio
[Barren ibarrak). Bide berdinetik: “Nik neure Herria / hatzazalez/ — hazkazalez— ! neure kate eta zauriekin/ hatzam arrez nahi dut defenditu".
Eta “Dudaren m ailuak/.../ kolpeka niregan”.
Instrum endu askok du, lehen ikusi dugunez, sarrera m aitasunaren trataeran: “Desirak labanaz/—grinazko gauean— ! soinaren larrua/ hautsiko, agian?". {H itzak ebakitzean). Gizonaren desirek, be
rriz, neskatxaren larrua urratzen dute. S entsualitatea adierazi nahi da
“labanaren” bidez. Geroagoko liburu batean ere i/i.m as g a izto a dela
koan) labanaren irudia: “Izua nigan/ laban hotza zan". Beste kasue
tan, berriz, gorrotoa, borroka eta haien ondorioa (heriotza) sinbolizatzen dute labanek.
b) Anim alien metqforism oa:
Lehendabizi anim alia b asatiak aipatuko ditugu: “Zure zain belatzetan, ah / zenbat basakatu,/.../ zenbat tigre bildu,/.../... zainetan".
“Uda nintzenean tigreen/ hortza, lehoien pilo/ gaiztoa barnetan
nuen", “Baita nintzen pizti. lehoi,/ basakatu, arrano, / barrengo sorotan mila/ zezen zeuden larreko/ orduan euri gaitza/ afaltzen nuen
bapo”.
1)

Animalien artean zerria ere azaltzen da. eta kasu ho n etan bezala
zerbait nazkagarriaren m odura: “...Herri zahar. zim ur, harroa/
zerrien ahotan m auka/ m auka jaki gozoa...". Parisko jauntxo zitalak adierazi nahi dira “zerri" horren bidez.

2)

Zaldia: “Bai Zum alakarregiren/zaldia belauniko./liberalen soka
beltzek/ lotu gaituzte preso...’’. Belauniko dagoen zaldia porrota
da, karlisten hondam endia. Liberalek irabazten dutelako daude
"lotuta” liberalen "sokarekin" euskaldunak (“Han am etsezko zaldien gurpilean").

3)

Zezena-. “Gorroto baten zezen/krudelak dantzari”. Zezena borrokaren m etafora da, gorrotoek heriotza ekartzen dutelako. Horregatik “zeruan laban hotzak/ gorrotoz zintziUk...” heriotzaren
presagio bezala. Beste adibide hurbila odolarena, m aiz anim aliei
lotututa: “Etxe honetan odola/ bai, laster iturri". Norbait hilko da,
zauria handia izanen da, odola zainetatik turritik bezala aterako
da. Etxeko bi semeen artean gorrotoa nabari da. Iñaki, seme
zaharrena, ez da euskaldun sentitzen, “nafar” soilik bakarrik;
Txomin, berriz, euskaldun petoa da, eta aitaren odola ez dela
ahantzi behar gogorarazten dio anaiari. Azkenean, Iñakik anaia
akabatzen du, eta honela suertatzen da gorpu Txomin: “Burua du
aide batean, / bestean soin gorri, lepoa han, gorputza hem en/ ah
nolako iturri”.
Zezenaren m etaforism oa Nafarroari ere aplikatzen zaio. Lehen
Nafarroa “zezen h arro a” zen. gaur, berriz, “idi isil m antsoa”. Bien
artean kontraste handia; bata indartsua da, bestea otzan eta
mendekoa. Oraingo Nafarroa idi da, hain zuzen, eta ez zezen
(H itzak eta kezkak).
Barren ibarrak liburuan animaliei loturiko bi adibide azaltzen
dira: Lehoiarena eta zekorrarena. Zekorrarena-. Mutil batzuk kam ioian Urbasako lezetik behera botatzeko asm otan daram atzate.
eta hiltzaileek kom entario hau dagite: “Zer dira? Gizonak, esan,/
ala zekor beltz-isilak/ herio hotzen bidean?". Zekorrak hiltegira
horrelaxe joaten dira, kamioi batean sartuta. Amildegiko aldapan
Euskal Herria bera sinbolizatzen dute: “Euskal Herria zintzilik/
Zudaireko balkoitik".

4}

Lehoia eta tigrea-. “Lehoi zatar, tigre beltzak/ zartaka dabiltz gure
herri”. Animalia horiek etsaiak dira (Barren ibarrak). H itza k eba
kitzean liburuan, berriz, zaldiaren m etaforism oa bakarrik
dago. “Olatuak zaplaztekoa arrantzalearen kainaberari/ olatua
zaldi harro...”.

5)

Herriaren etsai dira “zakurrak", “Zakurrek egarria dute"
eta egarri hori odolezkoa da, Euskal Herriko semeen odol-egarria.
Euskaldunek herria askatzeko bizia em aten dute: “Zakurrek ega
rria/ dute t ’odol nahiko...”, “Zakurrak edaten du / odolarik asko”.

6)

Zekorra: Langileen egoera esplikatzen du poetak zekorraren me
tafora baten bitartez. “Gosetezko zekorrak" dira; justu irabazten
dute bizitzeko lain; zor zaien erdia ordaintzen diete nagusiek: “.../
Lanez h am ar em anak/ soldatan gero bost”.
Gorrotoa adierazteko ere anim aliak erabiltzen dira: “...Gorrotoak
gure herria.../ tigreen piloak lepoan/ piloten gisa jolas,/ basurdeen
agin bilduak/ berbihurtuta atzapar/ haizkorak eta ezpatak/ gure
herriaren ardatz” i/úm asgaiztoa).

c) M etaleen m etqforism oa:
“Gure poetak begitan/ m etalen azkazala”. Irudi honekin poeta
hilda dagoela adierazten zaigu {H itzak eta kezkak).
1)

A ltzairua: ‘‘H aragitan altzairuak./herdoil zaharrek garraisi”;
“Gazte b at asfalto hotzean.../ Altzairuzko azkazalak,/ soinean ba
len algarak" {Hitzak eta kezkak). “Antsi h au altzairuzkoa d a”
[Barren ibarrak).

2)

Burdina-. “Sabel sakonetik bota/ seme burdinezkoak”. Ez diegu
utzi behar etsaiei euskal kultura hiltzen. Burdina da m aizenik
azaltzen den metala; burdin hori lurraren barnean dago, bere
esentzia da; horregatik sortzen ditu lurrak seme “b u rd in ezk o ak ".
Burdina erabiltzen du, orobat, Nafarroaaren izaera gotorra esplikatzeko. ("Atzo am orroa, burdina” zen. “m etal irakina” ) . Eta
oraindik: “Altzairuen am orroa/ joka dabil alferrik", “Ah, esan
gazteari/ burdinak jateko leiha/ nork dion, bada, jarri’’. Hemen
m utilaren bizkortasuna azpim arratzen da. “Euskal m endien bur
dina/ da haragien zigorra,/ah, Som orrostron burdina gutzat fusil
egiten d a ” Ironia gertatzen da, beraz, Euskal Herriko m enditan
burdinaz fusilak egitea, gero fusil hoirekin euskaldunak akatuko
baitituzte {H itzak eta kezkak). “Burdinezko zeruan...” {H itzak
ebakitzean).

3)

Kobalto eta kobrea-. “Kobaltozko zeruan/ putreak jirabiran”. Norbait hiltzera doa, putreak anim alia nazkagarri m oduan hilen
atzetik dabiltza. Horrela gertatzen da, azkenean, Iturriozko e s ta 
túan aita "husturik" suertatzen dela. “Seme b at haizkoraz/ altari
zazpi laz tan ”, (Barren ibarrak). Eta, bestalde, “Izter kobrezko”

{H itzak ebakitzean) delakoa ageri da pasarte sentsual baten ildoan.
d) M etafora krom atikoak:
Koloreen esanahia parrafo honetan garbi azaltzen da: "Horra
m argoak: okrea, / beltza, horia.../ gizonak girade, beraz,/ kolore horien
iduri" (Barren ibarrak). “Gorria/ (Bizi honetan/ goza). Morea/ (Herriaren/hotza). /Berdea / (Amets baten/hutsa). / Horia/ (Azkenaren/
h a tsa 9 ” {H itzak ebakitzean).
1)

Morea: “Ah, morezko m oredura h au / nere bihotzaren jabe!" tristuraren enfasia errepiken bidez eginez [H itzak eta kezkak). Beste
olerki batean pena eta tristura “more" koloreaz kalifikatzen dira:
“Istantea more, m ore/.../ pena more zen” [A m asgaiztoa).

2)

Gorria-. “Iturria nolatan da hain gorri”. Xabi Etxebarrieta zauritu
egin dute; zauritik odola erruz ateratzen zaio, eta horregatik zau
ria “iturri” izendatzea. Iturria gorria da. Badugu boraindik beste
m etafora-m ota Xabi deskribatzerakoan: “Basurde beltza orain da
zauri”,. Beraz, Xabi Etxebarrietaz hitzegitean basurdearen irudia
erabiltzen du Mujikak, eta m util hori “dena da zauri". Hórrela
zauriaren garrantzia azpim arratzen da. M utila lehen indartsu,
b a sad ...zen, orain berriz za u ri besterik ez. “Lehengo burdinak ez
dira hain burdin", “Basurdearen hortzak mutu-isil". Eta ez hori
bakarrik, zauriaren zuloa gero eta handiagoa egiten ari da (“Zuloa hain handi nork dio itzuli”) [Hitzak eta kezkak). Hurrengo
k p u a n ere odola tia gorria elkartuta; hiltzaileak lau pertsona hil
ditu, eta haien odola sentitzen da edonon, gaua ere “gorriz” ase
delarik. Grinek gizona m enderatu dute, eta ondorioz gertatu da
egin dena; hem endik aurrera “odola” izanen da jabe, “odol madarikatuak” grina adierazten dute. Odolez zikinduta dago gizona
(“Ukitu ta sentitu hire/ esku, behatz, beso, kopet,/.../ odoletan
zeudek heze"). Hainbeste odol duen putzuan ere igelek “odol
gorria z u rru t” {garren ibarrak). Ikusten denez. “gorri" koloreaz
mina, dolorea adierazten da nagusiki (“M ina gorri, gorri”).

e) M etafora som atikoak:
la galdurik zegoen euskara “hezur zuri zimela" zen, baina, m iran
b at gertatu bailitzan, berpiztu egin da (“Zainez, nerbioz eta/.../ hara-

giaren berdez/ berriz estali da!"). “Berde" horrek zuhaitzen berpiztea
gogoratzen du, berdez “janzten" den udaberria, biziaren sinbolo beza
la. Lehena eta orainaren arteko kontraposizioarekin jarraituz, poetak
dio euskara “tresna ihar/xahar, zatar,/ nabal, hutsal zana,/ orain
neskatxa gordin/ (ta lirain) egin da". Egun euskara “haragi" da, betetasunaren irudi; herdoila, aldiz, higaduraren m etafora: “Ez sits, ez
gaitz, ez herdoil,/ ez hezur... euskara/ osoro berdeturik...". Euskararen
berpiztea garrantzitsua da, herri baten bizia delako: “Euskara, euska
ra, hi haiz/ herri honen hatsa!" {H itzak eta kezkak). Eta, bestaldetik
".../ Fusil latzek bularjorran" ageri dira. Goldearen hortzak soro-jorran
bezala, fusilek bularrak zulatzen dabiltza {Barren ibarrak).
Lurrean datzaten hilak honela aurkezten dira: “Buru eta izter
hautsiak/ lurrean daude etzan". Beste batean borreroak biktimari
eskuak, begiak, besoak, e.a., “kendu" dizkiola esaten da; torturatuak
ia ezin du ezer egin, baina hala ere hitzak geratzen zaizkio ahoan, eta
haiek ere erauztean oraindik ideiak, kexuak eta desirak espresa ditza
ke. Azkenik, denak kentzean “gogoa” eta “asm oak" zaizkio propio.
Ondorioz poeta bera da inportanteena, ze “librea" da “zigor guztien
gaindikü!" {^m a s g aiztoa). “Asperraren behatz lohi latzak/ hatzamarka ninduen". Asperra iritsi da beregana, “egunaren egunerokotasunak” likido batek bezala “busti" du, eta bere jabe egin {Hitzak
ebakitzean).
J ) Suaren m etqforism oa:
“Herria, nere herria, /su a jan al du zu ?”. A zpim arratzekoa da irudi
honen indarra. Kasu batean “arrats gorriak/ suzko sukarraz/ behatzen
zuan..."dio poetak; arratsa neska irrikatzen duen galaia da, eta neskaren begiztatzea “suzko sukarrez" egiten da. “H aurraren sehaskan du/
sugaiztoak habi/ (suzko sugeak, aih,aih,/itzaltzen ez daki!)”. Sua ere
gorrotoaren m etafora da {Hitzak eta kezkak).
Gizona triste dabil, barnea iluntasunez betea dauka; halako ba
tean Jainkoa azaltzen zaio, aspalditik bere bila dabilela adieraziz:
“Badakit, ene! atzetik zenbilen.../ Zu joka, kolpe eta kolpe, / Baina ni
ilunean h ild a”. Orduan konturatzen da gizona Jainkoa zela berak
behar zuen argia, ze fedea “itzalita" zeukan. “Zu, zu esperoz zindudan? eta nik sua itzalia" (Barren ibarrak).

Amodiozko olerkietan ere “sua" da irudi nabarm ena. M aitearen
“bi bularren piloan/ su m ozkorra dantzari...”, pasioa eta sentsualitatea adieraziz {Barren ibarrak). M aitasunaren intentsitatea ezin du inor
em atu, sua eta olatuaren gisakoa baita: “.../Amodio honen sua/ ta
bere olatua/ zenbatekoa d a n ”. M aitearen deskribapena suaren bidez
egiten du: “Sua, kobrea, ta egarria/ zara, m aitea” {Hitzak ebakitzean).
Bestalde “Semeak sua jaten" ari dira; beraz, gerran daude eta sua da
haien “eguneroko" ogia. Baita ere “Suzko euri garratza" delakoaren
irudia... [A m asgaiztoa)..
g ) Odolaren m etaforism oa:
Lehen, k o ìo it gorriaz aritu gara zerbait. Orain beste pasarte poeti*
koak ekarriko ditugu. Euskaldunek Euskal Herria defenditu behar
dute; borrokan hasten dira jauntxoen kontra; gazte asko hiltzen da
borrokan: “Botaka latz odola”, “Odol hoien euripean/ euskal haziok
(benetan!)/ ditzagun busti,/ beraren gorriz/ betikoz jantzi gaitean!”.
Oso irudi polita da hem en azaltzen dena: m utila odol asko galtzen ari
da eta odola “euripea” da, “euri” horren oldeaz (mutilaren heriotzaz)
salba dadin herria. Euskal Herrian askatasunaren “hazia" landatu
behar da; “euriaz” haziko da bera (H itzak eta kezkak). Horregatik
espresatzen du “Lauaxeta eta Lorca/.../ biek barrengo odol p restu ”.
“Odol pitzatuen hotsak" m etaforapean ere hildakoen aipam ena,
baina m etafora hori,gehienetan, beste era batera erabiltzen da, hau da
indarra eta grina adierazteko — eta, kontraposizio bezala, m onotonia
eta indar-falta agirian jartzeko— :“(.../Lehengo odol latzen hotsa/ euri
isil bakarrik,/ah,euria berriro/ odol latz baledi)”. {Hitzak eta kezkak).
Orain arte garrantzi handia amodiozko olerkiek poetaren obran; ho
rregatik ez da harritzekoa “odola"ren zentzu berezia erem u horretan
azaltzea: “Zainen bero m ozkorra/ noia epel daiteke?". M utila hirrikaz
beterik dago, eta odolak irakiten du zainetan, “odola bor-bor" dago.
Onom atopeia hemen adierazkorra da, eta desirak ezin dira “epeldu”
{H itzak eta kezkak).
Kasu batzuetan odolak konnotazio txarra du; adibidez, hurrengoan: “Horra lizarra/ odolez jan d a”. Lizarra hem en poetaren zuhaitz
m ateena bezala ageri da, eta arbolak odol koloreko orbeletan berdetasu n a galdua du (“...Berdetzen baleki/ inoiz ez hiltzen ikasi" (Barren
ibarrak).

h) Ardoaren metqforism oa:
Poemetan, maiz, “ardoa” indar giro bati erantsia azalduko zaigu:
“Hire odol ardo beltzen/ kaskada gaizto-hautsi". Odola bizkortasunaren irudi da. “Ardo harro-gaiztoak". Gaztetan edukitzen ditugu “ar*
doak", baina behin zahartzaroaren “negua" iristen denean, “ardo”
horiek “ur" bihurtzen dira, ahultasuna azaltzen da gure pertsonarengan (“Gaur dirade ur isil”).
Gaztaroko indarra eta bizkortasuna beste era batean ere adie
razten zaigu. “Piztien begi gaitzak” zahartzaroan “sagar ustel” bihur
tzen dira. Bizia aurrera doa, eta poetak bizia berrasi nahi luke (“Negu
okre hau/ u d a noia itzuli!”). Baina hori ez da posible; “neg u a” sinbolizatzen duen zahartzaroa ezin da inolaz ere gaztaro bihurtu, hots,
“uda" bihurtu {H itzak eta kezkak).
Amodiozko olerkietan adibide hauek: “Zure haragitan ardo/ harroen sua, bolkan/ basatien gaitza...". M aitearen gorputza pasioz beteta dago, sentsualitatez lehertzen da; neskatxaren begiek “m ozkortu”
egin bide dute: “Begi hoien ardo/ zein gozo ta zein bete” {H itzak eta
kezkak). Gainera, gizona “ardozko desiretan” dago, grinak m ozkorrak,
geldiezinak direla {Barren ibarrak).
Hirugarren kasu an “ardoa" heriotzarekin elkartua agertzen da:
“Herioa ardo sum inaz/ ni inguratu n ahiean” {H itzak eta kezkak).
i) M etqfora paisajistikoak:
Elementu asko sartzen da paisajearen barruan; paisajism oa da
—barne kontzientzia estetikoaren adierazpen nagusi bezala— Mujika
poetak gehienik, behar bada, garatzen duen motibo poetikoa. Hemen
metafora banaka batzuk aztertuko ditugu.
1)

Frutak eta zu h a itza h . “Sagar ustelak arbolan/ gezur m akabro
irudi”. Sagarrak uda zaharraren m am uak dira, gezur m akabroaren an tza daukate {H itzak eta kezkak). Beste olerki batean une
garratzak seinalatzen dizkigu fruta bati loturiko irudiak: “Orduen
limoi gaziok” {^m a s gaiztoa).

“Gorrotoek ozpina/ basaranen pare". Gorrotoa m ikatza da (H itzak
eta kezkak). Eta zuhaitzak: “Zenbat urki ihar, xahar, m akal/ barnetan
ni jo ta jo" {Hitzak eta kezkak) “.../ Pinu mordo m ikatzak, / haritz
zauri berdoxtak-arte ihar moreak-,/ desesperaziozko galderak”. “Za-

lantzak zu tik daude" eta ez dago libertaderik. "Sasitik irten den be
leak/.../ nire kateen barre dagiena...". Z uhaitz bakoitza autoreari
Zentzu bereziz azaltzen zaio: “Haritza/ (gure/bizitza) / Fagoa/ (grinaz/
itoa)/.../ Zipresa/ (atzo/hil zena)”.
Amodiozko olerkiak ere kasu honetan nabari dira. Edurneren gorputza deskribatzen da elem entu begetatiboz: “Zure gorputza/ limoi
arbola", “Ah.ah.Edum e/ zure gorputza/ lizar zuhaitza...". Tipologia
honetako metaforak, noski, a s ß sentsualak dira {Hitzak ebakitzean).
Eta berriro haritza A m a s g a izto a liburuan; nahiz-eta oraingo errealitatea gerra izan, esperantzak badu bere gunea oraindik: “H aritzaren
adarrak/sendo eta berde”. Gero, zuhaitzaren berpiztean. Euskal He
rriaren esperantza isladatuko da, gerra ondorengo libertatea i/im a s
gaiztoa).
2)

Ura eta iturriax “Gazte hautsiak nolako ur,/ u r gogorra barnetik,/ur hori odol zaila da, /eta urak ez azkenik...". “Gazte h a u tsi”
irudiak hil m utila adierazten du. Odola atera ohi da zauritetatik,
baina poeta “uraz" m intzo da, ur-jasaren antzera jasa egiten
duen odolak haziak bustiko baititu.

Euskal Herria orain “idi m akala” baino ez da, besteen menpe
dago, besteentzat lan egiten du, baina Xabi Etxebarrietaren odolak
konszienzia esnatzeko balioko du. gure Herria “zezen indartsu" bihurtuko du: “Nire odolez altxa duk/ herri isil h a u lurretik”. Xabik askatasunaren hazia bere odolaz “ureztatzen" du. “Lehen Xabi basurdea
zen/ orain. ordea, idi,/ baina laster gure idia/ berbihurtuko pizti”.
Libertatearen hazia heriotzaz aldatuko du {H itzak eta kezkak), Orobat.
"Ura odolez gorri/ .../ euskaldun bat hil dute./ zurruta ze gorri/. Ur
horrek, eta Kurtsaleko zubiak. Euskal Herria sinbolizatzen du; euskalduna hiltzean lurra odolez m akulatzen da {Barren ibarrak)..
“Ni igeri/ zure haragitan oro/.../ Begira uren isuria/ egarri hau
asetzeko”: m aitearen gorputza hibaia bezalakoa da. “ur" horretaz gi
zonaren desira edo “egarria"asetzen da (Barren ibarrak). Beste kasu
batean “u r a ” poetaren barrunbea da (“Sartu naiz nire uretan/ sakoneko u r beltzetan") {Hitzak ebakitzean).
Gehienetan “iturria" odola erruz eteratzen den zauriaren m etafora
da: “Sahietsean odolak/ egina du iturri...". Odola askatasunaren hazi
izango da: “Gaztearen zipiztin/ beroak. h ain gorri.../.../ ask atasu n

hazi" {Hitzak eta kezkak). Gazteari tiroak bota dizkiote, eta bi zulo
^ egin; bi zulo horiek bi “iturri" dira eta iturri horiek ez dute u ra bo
tatzen, odola baizik: “Zulo, bi odol-iturri...", “Nork jarri dio soinean/
iturria gazteari?)" {Barren ibarrak)", “.../Asmo txarrak Nafarroan/
itzultzen iturgorri" [Am as gaiztoa).
Orain arte “iturria" zauriaren irudi bezala ikusi dugu, baina hurrengoan beste zentzua hartuko du, jatorriarena. “Zer duk bertso
hori?/.../ Ah, herri/ gauzen iturri”. Bertsoak poetarentzat gauza garrantzitsuak esateko medio dira, haietatik ateratzen dira gauza guz
tiak {Hitzak eta kezkak).
Bestaldetik, poetak izugarrizko dolorea sentitzen du, iturria beza
la etengabe isurtzen ari den sam ina: “Nik dolorea/ betiko iturri”. Bai
na batzutan “iturria" begia bera da, ederraren sorgunea da: "Begiok
zaizkit/ eder iturri..." . Gauza ederrak begiei esker ikusten ditugu.
Edertasun asko du poetak aldam enean, eta paisajea eta izadia ederrak
iruditzen zaizkio, baina gauza horiek eder “norbaitek" ikusten dituela\ ko dira; ederrik ez da kontenplaziorik gabe. “Ederra dabiltz kreatzen/
\s m o k , begiok, zentzunok", “Ederrik ez begi gabe". Itsu batentzat
gauzak ez dira eder, daude soilik. “Gauzek boegiotan giro, /ederrik ez
begi gabe/ (itsuak ederra hutsune!)" ißarren ibarrak). Hemen, noski,
poeta naturaren kontzientzia esterikoaz ari da.
3)

Ibaia-. “Zure bularrak hibai bero bi”; “Bular gozoen hibaiaz"
(H itzak eta kezkak), “Ardo beltzeko hibaia...” {H itzak ebakitzean),
“Eskuak, begiak ilunaren/hibaiez itxi, itzali zaizkio,/ ze hibai, ze
ilun, ze sam in...". Mutila hil da ("Odola gelditu da, gogortu”) eta
iluntasuna iritsi zaio (heriotza). Iluntasuna handia da; hori adie
razteko “hibaiaren" irudia darabil berriz {H itzak eta kezkak).

“Ibaiaren” m etafora beste zentzu batean ere erabiltzen da, h a u da,
trantsitibitatearen ildoan; gure bizia “hibaia" da, eta heriotza, berriz,
“itsasoa”. M etafora hau nahiko erabilia izan da literatura guzüetan;
Mujikak oso egokia aurkitzen du irudi hori biziaren iheskortasuna
adierazteko. Ibaia beri itsasorantz doa, eta bertara iristean hil egiten
da, itsasoaren zari form atzen da; gure bizia ere heriotzarantz doa eta
han bukatzen da: "Gizona. hibai luze gisan, /beriro herio-itsasoruntz
doa" ß a rren
Horregatik bere guraria: “N olatan hibai beltza/
m endiruntz itzuli”, “...Ah. nire bide egina/ berbide baledi!". Orain bi
zitzako denboraz “bizi" nahi du, baina deseo horiez da posible “hi

baia" ez baita mendira itzultzen ifiitza k eta kezkak). “Halako hibai
galanta/ nork erantsi dida”, “Bizia dut barnean/ ur sakon, lodia”. Bi
kasuetan bizia aipatzen da. Bizia hazia da, eta hazia odola: “Hazi hori
odola,/odol zut, jeikia”. Ondorioz ateratzen da bizia odola dela, eta
odolik gabe ez dagoela bizirik. Odola bestelako m etafora baten bidez
ere espresatzen du poetak, hots, “uraren” bidez (“Zain beltzetan datoz/ u r bero-goriak”). (-eta, orobat,“ardo”-aren m etaforaz baliaturik).“Biziaren ardoa/.../ ekaitz latza zaida” (Barren ibarrak).
4)

Itsa so a eta olatuak-. M aitearen soina da olatua: “Soin horren ola
tu a k ,. ” (Barren ibarrak). U garitasuna ere azpim arratzen da: “Na
turaren soin guztia/.../ olatu bat da" {H itzak ebakitzean). Lehen
“itsasoaren” esanahi batzuk aipatu ditugu; orain beste batzuk
aurkituko ditugu. “Gauzen itsasoan nabil" {Barren ibarrak), “Penazko itsasoa...” {A m asgaiztoa).

5)

Euria-. “Tristeki, tristeki" olerkitxoan euriaren bidez esistentziaren
errepikapena azaltzen digu; existentzia beti berdina da euria be
zala. eta horrek asperra sortzen du {H itzak eta kezkak). U garita
su n a ere espresatzen du: “Herriak kezka-euri" {H itzak eta
kezkak), “Kontuz, balazko euria” {Am as gaiztoa).

6)

P utzua: Putzua beltza da; hasieratik kolore horrek zerbait tragikoa adierazi nahi digu. Gainera “korkoinen putzu beltzean/ ez
nuke nahi nik erori". Beste olerki batean korkoinak herioaren
presagioaz azaltzen dira: “Zurriolako zubian,/ah, entzun dira tiro
bi".

7)

Ilargia-. Adibide zenbait aipatu dugu; oraindik baliapide gehiago
daude: “Askan ilargia hartu/nahi dut.../ Eskutik ilargiak ihes dit
egin" {H itzak eta kezkak). Ilargia pertsona bezala agertzen da.
Bera gertatzen den guztiaren testigu da, bere sentim enduak
pertsonarenak dira: “Ilargiak hotz zeukan...” (A m a sgaiztoa).

Gertaera garratz b at agertzen denean, ilargiak “sentim enduak”
espresatzen ditu, sentim endu tragikoak. H ona adibide bat: “Ilargiak
begietan/m alko horizko jario" (92. or.). E txauneak ere, preso dagoe
nean, tristezia ilargiaren bidez isladatzen du; ilargia present poetaren
egun bakartietan: “Ilargiak tristeziaz/ ukitzen bere leiho" (183. or.)
(H itzak e ta kezkak). “Goizeko zortzirak dira, /.../ ilargia tristeziaz,/
oihu b at entzun da: “Al blanco!,/pi-pan-pun, ta Txiki ziplo..." (90.or.)

Parren iharrak). “Kalean gelditu zan,/ kalean hilda,/.../ hilargiak hotz
zeukan..." (31. or.), “Euskal soro ilun-tristetan/ hilargi hotzak odola, /
gerrate krudel honen ondoren/ naizko ote bake gozoa?" (52. or.) “Marisantz-ek bihotzean/ lizar tristeen tristezi/ (ilargia Ezpeldoian / ez da
eder, ez da argi,/ arraultz hain borobila/ hor goian..." (38.or.). “Lizarpean gazta bailitz/ ilargiaren erdia...", 851. or.), “Ilargi (orain erdi,
gero laurden)/ putzu hotzean hilotz,/ Adarra eta Aiako haritzak/ lainoetan iheskor" 888. or.) {Am as g a izto a ). Giro tragikoa sortzeko ere
erabiltzen da ilargia: “Hilargiak arraskatu du/ odolaren ustela" (62.
or.). “Hilargi gaziak/ odola du isuriko,/ arrainak putzuan/ izar gordi
na/ du jango” (83. or.) {Hitzak ebakitzean).
“Arraultza" ere ilargiaren m etafora bezala erabiltzen da batzue
tan: “Arraultz h ain borobila/hor goian nork du jarri?", “M endiak hopetean/galant arraultz bi,/ eguzki-ilargia/ biak ezkon nahiean". Hemen
mendiari pertsonen elementu b at egozten zaio, kopeta tontor gisa
seinalatuz.
Beste batean, eguzkiak eta ilargiak egin nahi duten ezkontza da
olergai. Behin ere ados egon ez diren gauzek edo elem entuek, orain,
elkartzeko grina dute. Gauza berdina gertatzen da “asm oen tontorrean".
8)

Ibarra-. “Dena negura, gerora/ dijoa, ondorengo/ ibar hotz, ilun,
fingabe/ batera" (H itzak eta kezkak).

9)

Arratsa eta gaua: “Arrats za h arra ”, “Arratsaren m aldabeheran/
zipres beltza nahigabean". Eta tristura gehiago azalduz, gogaitasuna errealagoa eginez: “Kea doa nagi,/ zeruak du euri”. Bestal
de, “Poetak egunez ere/ bihotzean gaugiro". E txahun triste dago
gartzelan, eta ez da harritzekoa bere bihotzean “gaugiroa" izatea.

10) Gaua eta eguna-. Bien artean kontraposizioa dago; lehendabizi
eguna eta gauarekin hasten da antitesia, baina gero gaztaro eta
zahartzaroarekin asoziatzen da (“Egunaren argia/.../ haurraren
far-irria/ agureak samin/.../.../ gazte hau zein/ zaharra jaiotzetik!!!") {Am as gaiztoa).
11) Bolkana: “G auzak, poem ak, bertso ak / z u tz a t dira bolkanak"
{Hitzak eta kezkak). Kasu b a te a n b o lk an aren e ta ib arrare n a rte a n
k o n trap o sizio a erak u sten zaigu: “B arrengo b o lk a n z a h a r h u ra /
g au r za id a ib ar urne,/ ib ar h a u zapaltzen d ab iltz m ila h arri eta

basurde”. Indartsua zen pertsona (bolkana) besteen m enpe dago
orain; ez da erreboltaria, m akala baizik, etsaiek zapaltzen dute.
Oraingo pertsona “ibarra" da.
Lehengo grina eta indarra non dauden galdetzen du gero poetak;
“Lehengo sufre eta kristal baltzak, / zer?, lotan al daude...?,/.../ non
grinen artalde/ non esperm en erautsia,/ non ikatz hainbeste?". Bestadle, pertsonalitatearen aldaketa parrafo honetan ondo ikusten da; “.../
Lehen “izaten", “etsitzen" nekien. “Bizitzen",/ “ekiten", “zartatzen".../
ikasia nin tzen ”. Bere pertsonaz hitzegiten du poetak, baina ez du
ulertu nahi Euskal Herriaren egoera {garren ibarrak).hm dit\i pubisa
ere “bolkana" da, eta sabel horren barnetik “laba" ateratzen da, hots,
semea, “fruta heldua" ifiitz a k ebakitzean).
12) E kaitza: M aitasuna zer den jakin nahi da, eta hori lortzeko galde
ra hau ek egiten dira; “M aitasuna zer ote?/ Ekaitza hala udare,
/.../ eurijasen kalte....?" (H itzak eta kezkak). Eztarriak “ekaitzak”
dira, besoak “m urailak”, eta begiak “ezpatak”. Indarra eta grina
ikusten ditugu irudi hauetan, baino hori lehengo egoera baten
islada bezala: “Lehendiko su setatiak/ noruntz dira ihesiak...?".
Lehengo asm oak eta grinak, “burdian jeikiak", non daude orain?.
Oraingo errealitatea eta grinak desberdinak dira: “Udazkena da,
akabera,/.../ kanta harroak nekaturik {/{m as gaiztoa).
13) E guzkia: “Begietan duzu/ eguzki goria”. A rgitasuna eta bizia
em aten die gauza guztiei eguzkiak, dirdaiez [H itzak ebakitzean).
“Arizkundik Urtsua~ra”/ eguzki, ordez, laino"; “eguzki"-ak isladaturiko argitasuna gero tristura eta iluntasun bihurtzen da, hots,
“laino". Asoziaketa egiten badugu, lainoak euria ekartzen du, eta
tristurak negarra; paraleloki doaz, bada, euria eta negarra {/^mas
gaiztoa).
14) Bidea: “Seme, seme, atozkida,/ utz bide ilun-zabarrak/ fede sendoruntz abia". Hau da Jainkoak em aten dion kontseilua; fedearen
bidetik jarraitu, bestela duda ilunetan ibiliko da, “bide ilunetan"
{fiarren ibarrak). Bidea beti “haruntza"/ beti “gerora", zahartzarorantz doan ildoa da {Am as g aiztoa). Bi zentzu hauekin agertzen
da “bide”aren metafora.
15) N egua eta udaberria: “Orainaren aldi isila/ ezin gerarazi,/ ah,
giza-negua beti/ balitza udaberri!!". Idazlearen desioa orainean

jarraitzea da, beti udaberri izatea, beti gazte irautea {H itzak eta
kezkak).
16) Loreak, artoa eta garia-. Santa Agedaren titiak adierazteko lotea
ren m etafora erabiltzen du. Borreroak irrikatzen ditu titi horiek,
baina Agedak ezetz esaten dio. "Lore horien” jaun bakarra Jesus
da. Hori entzunda borreroak m oztu egiten dizkio bularrak, eta
“arratsak ezin du etsi/ diti bi hoien zau ria”. Azkenean. Santa
Agedak “liliak” eskaintzen dizkio Jaunari (“Jauna, /zuretzat nere
liliak”). Gure sam aren hitzean poza dute paisajeko elemenduek:
“Lizarra ta haltza k antari”, “Arrain tontoak/ izarrak jaten hordiak”. Putzuan izarrak isladatzen dira, eta arrainak izarrak jaten
bezala daude {ßarren ibarrak).
Artoa eta garia m aitearen bularrak ere adierazteko erabiltzen
dira: “M aitearen bularrak/ (arto ta garia)”. Bular horien deskribapena geroxeago honelakoa da: “Bere bularrak gogor/ (kozkor,
mozkor) dira...”, eta bere begi, izter, gerria ‘‘nolako hibai hotz,
luze..." (Barren ibarrak).
17) Oihana-. “Bere iztarren oihan...". M etafora hau botanikoa da, bai
na deshum anizazioa ere bai, pertsona baten elem entuak edo atributuak paisajearenak bailiran jartzen baitira. M etafora botaniko
eta deshum anizaioekin jarraituz. beste adibideok oraindik: “Ta
Edurne balkoian... A ranak iledian/ begia anpolai”, “Ah, ah. zure
errai/ beltza nere dezadan, / (non da holako aran?)” {Barren iba
rrak).
18) Lurra-. M onotonoa “zerbait" abstraktua ere bada, eta konkretizatzeko “lurraren” irudia darabil: “M onotoniaren lurrean/ etzanda nengoen” {H itzak ebakitzean).
19) Izarrak-. “Zazpi izar, zazpi kolpe, / zazpiak ditu jo". “Zazpi" zenbakiaren bidez Euskal Herriko zazpi probintziak seinalatu bide
ditu {A m asgaiztoa).
21) Ederra: “Ederra" kalifikatiboa da, nahiz eta hem en izen bezala
erabili. Autorearen desira naturaz “betetzea" da, osoro sentitzea:
Ah, bete nadin,/ bete ederretik...” . Presoak ere soro berdeak
ikusi nahi ditu, eta ezer ikusten ez duten begi horiek zelaiez
“jantzi” dira {/^m asgaiztoa)..

22) N atura orokorki: Lehenengo adibidean m aitea “n a tu ra ” da, eta
neskatxaren begiak “grinazko anpolaiak” dira; neska horren gor
putza eta izaera basatiak dira, bere haraglak “lurraren u sain a”
du. Ez du ezer artifizialik, izadia bezain "naturala” da.
Gorputza sentsualitatez eta grinaz beteta dago: “Ta bular-pilatu
borobilen balantzan/ izarren dardarizoak”, “Gerrl ta so rb a ld a k /.../
gari ta artoen basa-usain" {Hitzak ebakitzean). Bestalde, tristura
eta Euskal Herriko egoera txarra n atu ran isladatzen dira: “Ortuan
ez aurkitzen/ ez ihintz, ez limoirik,/ soroan artoak ez/ bizar
urrezkorik,/putzuetan ez ere/ ilargiak farrik” i^ m a s gaiztoa).
23) Gurpilaren metqforismoa-. Gurpilak beti "denbora” adierazten du
(“Orduen gurpil zoroan") {Hitzak eta kezkak).. Gizonaren erorpena deskribatzen da hem en, eta “gurpila” gelditu ezin den denbora
da: "Ezin geldituz gurpila” {Barren ibarrak). A ntzekotasun bera
gurpila eta erlojuaren artean, biek denboraren irudi baitira: “Or
duen gurpil h o n etan ...” {Hitzak ebakitzean), “Egunaren gurpi
lean...”. Gurpila beti m ugim enduan dagoen zerbait da, baina beti
toki berera itzultzen da, egunak bezala, zerbait ziklikoa errepikatzen du i^ m a s gaiztoa),
24) A m etsa eta loaren metqforismoa-. Calderonentzat bezala, autorearentzat ere bizi hau am ets bat da {Barren ibarrak). Loa heriotza
da. Aita itsasoan hil da, eta sem ea altari buruz galdezka ari da:
hau da am aren erantzuna: "...Alta/ lo luze batez dago” (Barren
ibarrak).
Beste kasu honetan, ordea, pasarte poetikoaren zentzua ez da
berdina: “Euskal sustrai basatiak/ dituzu, zihur, lo ta n ”. Nafarroak euskal sustraiak ditu, baina ahantzirik dauzka baitan.
Azkeneko bi bertsoetan poetaren desira ikusten da: “E sna zaitez,
Nafarroa, / esna eta h a u ts hoiek estai!!!” {H itzak eta kezkak).
25) K atiluaren metqforismoa-. “Existentziaren katilu beltzak": Irudi
hau konkretizatzeko era da. Zeruaren edo ortzearen handitasuna
deskribatzean, berriz: d u “Zerua.../zein haundi, eder, katilu boro
bila..." (H itzak ebakitzean).
26) Lapurraren metqforismoa-. "Eliz hontako bitxiek/ badute bere lapur, / begiak, zentzunok, hatsok/ dabiltza jardun da jardun"
{Hitzak eta kezkak) . Barrunbea paisajea da: “Lineak, soroak,

haltzak/ barnetan hoska ditut,/ sartu naiz paisajearen/ elizan...Ze
edertasun!". Eta paisaje liorrek badu bere lapurra: poetaren
zentzum en-m undua. Begien bidez kanpoan dagoen paisajea bereganatzen da. eta “kontzientzia” (oharmen) estetikoa em aten. Paisajeari kontzientziak mesede egiten dio. zeren “ederra ikuslerik
gabe/ ez da ederra, da itsu,/ nere ezagum enez bedi/ m ateri iluna
egun" (H itzak eta kezkak), “Izadia dut nik eliz..." (Barren iba
rrak)..
27) Zapiaren metaforismoa-. “A skatasun zapia/ hautsia oraindik..."
(H itzak eta kezkak). “Gauaren m aindirean/ m am u beltzak mozkorti/.../ nork itzali du gaua, / ilargi puska, h au tsi...?”. Zati hau
“Pena berdetan" olerkian agertzen da, eta an tz izugarria du poe
m ak Garcia Lorcaren estiloa eta tem atikarekin; Margiaren ga
rrantzia, kutxiloak eta ijito a K eta kolore berdearen presentzia nabarm en olerki osoan (Barren ibarrak)..
Honela bukatzen dugu m etaforen sailkapen, baina oraindik beste
metafora batzuk aipa daitezke. Adibidez: “Kitarraren nagia notetan
zintzilik" {Am as gaiztoa), “Iparragirreren gitarra/ .../ aidean
puskatzen da" {“H itzak ebakitzean”), “Aih, hibai ene, hibai ene/.../ ur
notz hoiek soro ispilu, / pisaje gaitzen gatilu!/ Hibaian mila paisaje”
(Barren ibarrak).
Petsonifikazioak eta deshum anizazioak ere m etafora dira, nolabait; adibidez hurrengo biak. “A rratsa m usika zoroz/ orrazten da...”
garren ibarrak), “.../Zabor-ontzira botatako/ abortu m adarikatua/
nintzen". Azkeneko hau deshum anizazioa da; poetak ez du ezer baloratzen bere pertsona, pesim ista da,; berak esaten duen bezala “Laban
kirats batek/ pozaren katea/ h au tsi zidan lehen" [Hitzak ebakitzean).
n. 6. E ro tlsm o a
Luis Mari Mujikaren poesian tratam endu erotikoa, a u sarta ezezik. oso m oderno eta sugerentea gertatzen da — irudi bortitzen garatua— , eta jadanik 1965 urterako, ordurarte — M irandek ezik— euskal
poesiak isladatzen ez zuen sentsualism oa eskaini zuen.
Hauek dira Mujikaren poesi-liburuetan aurki daitezken adibide
esanguratsu batzuk:

“Maite, zuregana/ gertu nadinean/ desirak labanaz/—grinazko
gauean—/ soinaren larrua/ hautsiko, agian?/.../ Begi horiek/ zaizkida kalte, /ah. zaude, zaude, / maite enea!/ Instant sentsual,/
—haragi banal/ lodi honetan —! grina baino ez / nire jabea. Ez, ez.
Nadin beti/ grinetan librea” (89. or.).
“Edurne.../ Bare betarteak/ usain koloraa, / barneko odolak/ grinaz
ko k o lp ea./.../ Berdezko begiek/ naute bai zoratu,/ desiren labanek/
zorrozki zulatu,/ bular bi zuriek/ oih, ze miramendu!/.../ Haren
ederrean/ hozka ta hozka,/ haren hetartean/ ebaki ta goza/ laban
sentsualak,/ desira gureak...", (91.or).
“Ah, ah Edurne,/ zure begia, / zure gerria,/ zure argia, / lizar berde,/
egun sentia./ Begietan duzu/ eguzki gorria,/ ezpainetan, aizu,/
amets ugaria./ .../ Ah, ah, Edurne, / zure gorputza/ limoi arbola, /
izerdi berdez/ pena ederrez/ oro isuria. /Ah. ah, Edurne/ zure gor
putza/ lizar zuhaitza...”. (102. or.) {Hitzak ebakitzean).
“Zure haragian/ (ze oihan!) / nere irritsak/ oihuz eta dantzan.../
Edurne, zu zinan, / eta ni neu nintzan...!” (85. or.). “...Zure bula
rrak, hibai baro bi”. (87. or.). “ Garbiñeren gorputzean/ grin gaitzak
oihu dire, / Garbiñeren gorputzean/ ( (aih, bular, aih, batartel) /
zazpi hirrits, zazpi desira,/ zazpi gau luzeen gose.../ Bere hortzak.
bere ezpainak, egarriz asegabe, / ah, maitearen, ah, gizon/ azinaren hutsune/.../ Garbiñeren izterrak (ah,/ ze izter labain ta luze!) /
hibai gordinak bezala/ dira beltz, kupre, kupre,/ baina Garbiñe
sabelan/ oraindik golde gabe...!".
“Maitea, ederra zera/ plaia bezain beltzaren), / haragi bizkor horratan/ sartzerik ote dut ahai?/ Zure haragiak ardo/ harreen sua.
bolkan/ basatien gaitza..."/ .../. “Maria, aih, aih. Maria,/.../ farra
duzu freskoa,/ ardoa bezain tenteZ.../ bera izterren ikatza/ zein
gorri, zein hainbeste, / begi hoien ardoa/ zein gozoa ta zein bete/.../
Maria, zure izterrak/ armoniaren usain. ez/ inon usainik izter/ gazi
hiek hainbeste...”. Gero, horrela jarraitzen du mutilak: “.../ ikatza
su bezala/ bihotza duda labe. / Asmoen kutxiloa/ ze zorrotza, ze
tante, / zainen bero mozkorra/ noia epel daiteke?”. (155. or.)

{Jìitzak eta kezkak).
“Bere begiak kristal/ hotz-gordin (ezin autsi), / bi bularren piloan/
su mozkorra d an tzari.../.../ Edurne, maite enea,/ zentzunak aunitz
hibai,/ soin horren olatuak/ dardaizoa ze garai!,/ .../ nork soin
horren putzua, su zuminez kiskali, / ah, zure bular biak/ altu dira
eta ugari, / erraiaren baroan/ haziak ezin eutsi...”, 859. or.). “Mai
tea, esan,.../.../ esan norentzako duzun/ sabelpeko lorea...(lxo!)”.

“Maiteak usain latza/ larruan jarria, / usaina ta amorea/ aranaz
n a h a sia ,/.../ Maitearen bularrak/ (arto eta garia), / bere gorputz-usaina/ bai latz, bai gordina..., / ah, ah, nere anearen/ begi, izter,
gerriak/ nolako hibai hotz, luze,/ sakon ihesiak...!/ Bere bularrak
gogor/ (kozkor, mozkor) dira...". Eta mutilaren sentimenduak adie
raziz: “Begi hoien euriaz/ asmo gazteak blai / ardozko desiretan/
zutaz asea naiz, / ah, zein plazer, zein eder” (68. or.i (Barren

ibarrak).

^

h) Sintesi b a t egin nahiaz, adibide hauetan sentsualtasuna nabarmentzen da. la zentzu-atal guztiak erabiltzen ditu M ujikak neskaren
gorputza deskribatzeko:
1)

Ikusm ena: Hemen konstatatzen dira adibide gehienak; poetak begiekin ikusiak deskribatzen dizkigu (fisikoki. edo, bestela, irudimenaz): “Maite, ederra z a ra ” {Hitzak eta kezkak). “Ah, zure bular
biak/ altu dira eta ugari" {Barren ibarrak), “Izterren kolorez/ zinuztan ikusi” {A m asgaiztoa).

2)

Usaimena-. “Bere haragiaren hibai/ ta u sain ak ” {H itzak eba
kitzean), “Maiteak usain latza/ larruan jarria ” {Barren ibarrak).
“Aranen usainez" {A m asgaiztoa).

3)

Ukimena: “Zure m usuaren beroa” {H itzak ebakitzean), “Zure b u 
larrak/ hibai bero bi", “Baita zure izter, betarte,/ gerri, sabelpeko
oihan/ beltzaren osoa...Ukitu/ dut. besarkatu bertan” (H itzak eta
kezkak), “Bere bularrak gogor” {Barren ibarra").

4)

Dastamena-. “Bular gozoen hibaiaz", (H itzak eta kezkak), “Aran
more-erreza/ beti ohi da gezaí" (A m a sg aiztoa).

5)

Z entzu g u ztia k batuta-. “Zentzunak hozka ta hozka/ zure izter.
bular, beso..." {Barren ibarrak).

Deskripzioa oso zehazki egiten da¡ gorputzaren zati guztiak
azaltzen dira, usaina, forma, kolorea.... eta abar. Ez hori bakarrik.
poetak berarengan (edo m aitatzailearengan) sortzen diren sentim enauak ere azaltzen dizkigu: “Maitea, zuregana/ gertu nadinean/ desirak
laDanaz”. “Grina baino ez/ nire jabea”, “Barneko odolak/ grinazko
Kolpea", “Berdezko begiek/ naute bai zoratu,/ desiren labanek/ zorroz^ zulatu", “Nire grinak/ basoko piztiaren kolpeak/ bezain bortitzak
úira" {fiitza k ebakitzean). “Begien gosea hozka/ basaki bere soinan./
gnnaren m ozkorra haserre", “A ih. aih, ñire ezpatak zutik,/ tente hara-

gi h o rtan ”, “Desirak haragi hortan/ hortz dira eta laban", “Asmoen
kutxiloa/ ze zorrotza ze tente/ zainen bero mozkorra/ noia epel daite
ke” [H itzak eta kezkak), “Ardozko desiretan/ zutaz asea naiz,/ ah, zein
plazer" [Barren ibarrak).
M aitearen gorputza eduki eta m aitatzailearen grina adierazteko
erabilitako m etaforen artean labana, ezpata, hortza, goldea eta kutxiloaren gisakoak. Elementu zorrotzak, m in em aten dutenak dira. Hó
rrela dakusagu sentim endu horrek m aitaleari m in em aten diola; m ai
tearen gorputza eta am orea lortu nahi ditu; hori gabe ez du atseginik.
Odola ere bor-borka zainetan, tentsioz betea.
B) Ikus dezagun zein elem entu azaltzen diren neskaren soina deskri
batzerakoan. B anaka azalduko ditugu:
1)

Ardoa: “Zure haragiak ardo/ harroen sua"; “Haserrezko ardo bikain/ b at zurekin dut edan", “Begi hoien ardoa”/ zein gozoa ta
zein bete”, “Farra duzu freskoa, / ardoa bezain tente" (H itzak eta
kezkak), “Zure soinaren kobrea/ ardo beltz-gazteen gorrotoz...",
“Bere bularrak gogor/ (kozkor, mozkor) dira” (Barren ibarrak).

2)

Aranak: “Maria, zure izterrak/ aran moreen u sa in ” [H itzak eta
kezkak), “Usaina eta am orea/ aranaz n ah asia”, “Ah, ah, zure
errai/ beltza nere dezadan,/ (non da holako aran!)” (Barren iba
rrak). “Eder, xam argarri/.../aran beltza zinan”, “ Bular hoiek farrek,/.../ A ranak zalantzan...”, “Ez naiz zure aran,/ aran more
erreza/ beti ohi da geza” (A m as gaiztoa).

3)

îbaia eta itsasoa: “Bere haragiaren hibai...”, “Biok b a t gera/ura/
ta lur egartia bezala,/ itsas hedatua/ta kontinentearen luzea beza
la...” {¡iitzak ebakitzean). "Zure bularrak / hibai bero bi”, “Garbi
ñeren izterrak/.../ hibai gordinak bezala/ dira beltz kupre...”,
“...Sexo/ hori ze itsaso dan", “Hibai hortan nadin g a l..!!!”
[H itzak eta kezkak).

“Edurne, m aite enea, / zentzunak aunitz hibai,/ soin horren holatuak/ dardaizoa...”, “Noiztik soinean hibaia/zuk h ain sakon ta hain
sendo", “Ni igeri/ zure haragitan oro", “Nere enearen/ begi, izter gerriak/nolako hibai hotz, luze,/ sakon, ihesiak..." [H itzak ibarrak).
4)

Sua: “Sua, kobrea ta egarria/ zara, m aitea", "Sua bezala/ eskaini
zidan...”, "Ikatza su bezala/ bihotza duda labe" [H itzak eta

kezkak), “Bi bularren piloan/ su m ozkorra dantzari...”. ißarren
ibarrak).
5)
6)

T)
8)

9)

Oihana: “Zure haragian/ (ze oihan!)”, “Gerri, sabelpeko oihan"
{H itzak eta kezkak). "Ah. here iztarren oihan" ißarren ibarrak).
Z uhaitzak: “Ah,ah, Edurne,/ zure begia,/ zure g tv à A j zure argia,/
lizar berde/.../Ah,ah, Edurne,/ zure gorputza/ limoi arbola./ Ah,ah,
Edurne/ zure gorputza/ lizar zuhaitza..." {H itzak ebakitzean).
Eguzkia: “Begietan duzu/ eguzki goria" {H itzak ebakitzean).
Lorea: “Zertarako lore ederra/ begiralerik gabe" {H itzak eta
kezkak). “Esan norentzako duzun/sabelpeko lorea...” {Barren iba
rrak).
Ikatza: “Bere izterren ikatza/ zein gori...", “Ikatza su bezala”
{H itzak eta kezkak).

10) Artoa eta garia: “M aitearen bularrak/ arto ta garia)” ißarren iba
rrak). Ikusten dugunez, kasu h au etan naturako elem enduek konnotazio erotikoz hornituta eskaintzen zaizkigu. Batzuetan,
Nerudaren m etaforism oa hurbiletik azaldu bide da. Gaua eta ilun
tasuna izaten dira amodio horien laguntzaileak: “Bi argi, bi gor
putz, / grina bi,/ g auaren beltzean/ ta haren atseginean...” {Hitzak
ebakitzean).
11) Goldea: atal honetan “goldearen irudia aipagarri, batzuetan sinbolismo falikoa duela poetarentzat. Garbiñe, nahiz eta neska ede
rra izan, “oraindik golde gabe” azaltzen da, eta bere etsipenean
gorputza naturati erakutsiko dio. “Naturak, bai, osokiro / bilduko
ni m aitale,/ eta sabel sakon honetan/ sartuko golde bere!!!"
{H itzak eta kezkak). Ez dugu ahantzi behar oihuek eta esklam azioek indar handia em aten dietela olerkiei, eta adierazkor bihur
tzen dituztela: ‘‘Ah, zaude, zaude,/ m aite enea", “Bular bi zuriek/
oih, ze m iramendu/ "Ah,ah, Edurne..." {H itzak ebakitzean), “Aih,
aih, nire ezpatak zutik", “Ez, ez ditezela itzal” {H itzak eta
kezkak), “Ah, ah, zure errai” (Barren ibarrak).

II. 7. Sinboloak
a) H am a:
Sinboloak ugariak dira Luis M. M ujikaren poesian. Maiz, baliapen
surrealistetan biltzen ditu sinboloak. Lehenengo sinbolo argia “h arria”
da, eta Euskal Herria adierazten du, askotan, berarekin. “Zizelaren
zigorrez/ zera, bai, ernea/ historiaren m arm ol/hortzean kolpea,/ Euskal
Herri, nere herri/.../ g au r eskulpituko dut/ nik harri z u rea”; “.../
Vaskoek erdara ahoan, I harriak, orde, euskaraz...” (Arnas g aiztoa).
“Harria ta herria/ hem en bat, bat dira...” {H itzak eta kezkak). Sinbolo
h au nabarm en G. Aresriren irudietan.
b) “Z ezen a ” eta “idia”:
Bien arteko kotraposizio garrantzitsua. Zezenak indartsuak, erreboltariak dira; inork m enperatzen ez duen zerbait sinbolizatzen du
zezenak; idiak, berriz, m enpekotasuna, etsipen isila, hitz batean, bes
teen menpe bizitzea. Poema liburuetan, maiz, irudi hori Euskal Herriari eta euskaldunei aplikatzen zaie: “Ah, ah, zauriturik ere/ euskal
zezena zutik,/ idi m akurren nagiaz/ zezenak ez sam inik” {H itzak eta
kezkak). Nafarroari esaten dio: “Amorroa, burdina / zinen (zezen h a 
rroa) / atzo m etal irakina,/ gaur idi isil m an tso a”. Ildo beretik “Hondamenezko larrean/ zezena itzuli da idi”. “Herri zahar h a u zezen/ zen
lehen, orain idi”, “Ah, idi isila berriz/ zezen beltz itzuli” (H itzak eta
kezkak).
c) Herria:
Euskal Herriak baditu sinbolo “topikoak”, nahiz eta ez izan
egitazkoak. Euskal Herriaren kontra dagoen jendeak hórrela ikusten
du gure Herria: “Berde, zuri, gorri heze,/ zapi apainen farra,/ kaiku,
dantza ta txistuen/ soinuz folldore erraza, / kolore hoien hutsean / gal
nahi zaituzte..." {H itzak eta kezkak).
Mutil euskaldunek, herria askatzeko bizia em aten dutenak,
Euskal Herria sinbolizatzen dute; haiei egina Euskal Herriari egiten
zaio. Eustakio Mendizabal heriotzara daram ate gurdi batean, eta '"gurdian herri h a u dago" dio poetak.

d) Arbolak:
Arbolek sinbolismo berezia dute, eta, besteen artean, hurrengoak
aipagarri:
1) A ltzijrea (zipresa): “Zelaiaren naigabeaZ-zipres beltz-txoliña”; “Alturera botata/ zipresa/.../ Zipresa bañu urdinean bezala”. “B añu”
hori zerbait irrazionala da: zerua itsasoa bezala tratatzen du (Ur
din eta bum i). “Zipresa/ (Atzo/hil zena)” {H itzak ebakitzean).
2)

Pinuak: Nabarmenki pinuak ez zaizkio atsegin poetari, eta negatiboki azaltzen dira olerki gehienetan: “M uñoan pinua/ neguan
negua”, “Piñudi morea, / paraje ulzera/ Euskal Herri hotzaren/
sinbolu tristea", “Oi piñu, oi piñu,/ biotzean an tzu !” {Urdin eta
bum i).

3)

Fagoa: “Fagoa/ (Grinaz/ itoa)” {H itzak ebakitzean).

4)

Lizarra: Lizarra da poetaren arbola kuttunena, dudarik gabe. “Li
zarrei/ gaur diet galde egin” (H itzak eta kezkak). “Barneko dolore
hontan/ lizar hotzak negar berde” ß a rren ibarrak), “Zure gorpu
tza/ lizar zuhaitza" {Hitzak ebakitzean).

e) Natura:
Zuhaitzak ez-ezik, izadi osoa — paisajea— sinbolo da poetarentzat. Bertan atzem aten da Jainkoaren existentzia, eta ederraren
lekukoa. Edertasuna errepresentatzen du izadiak: “Sartu naiz paisa
jean/ elizan... Ze edertasun” (H itzak eta kezkak). “Jainkoa “baden, ez
den", harriei, lizarrei / gaur diet galde egin, / “zabaldu begiak,/ edo
nondik dabil”, / — entzun didate—/ “argiago ezin” (H itzak eta kezkak).
J ) Negua eta udaberriaren sinboloak:
Lehendabizikoak tristura (“Barren erem u/ biotzean negu”), bizia
ren bukaera adierazten du; bigarrenak poza, ilusioen berpiztea: “Bazetorren/—zetorren— ¡ promesen udaberri” (U rdin eta bum i).
Paisajearen garrantzia M ujikaren poesien nabaria da. Pertsonifikazioetan naturaren sentim enduak agertzen dizkigu; pertsona m odu
ra tratatzen ditu zuhaitzak eta beste elem entuak. Ñor da pertsona
hori? Poeta bera, noski, ze zuhaitz batek ezin du ezer sentitu. Autoreak sentsazioak, antsiak, tristurak eta pozak naturan, paisajean isla
datzen ditu. Poem arioetan azaltzen den paisajea Euskal Herrikoa da.

baina kolore batzuetan, okrea em aterakoan adibidez, Gaztelako paisa
jearen eragina nabarm entzen da.
Ikusi dugunez, M ujikaren poesigintza m etaforaz eta irudiz beteta
dago. Bere estiloa oso zaindua da, eta horregatik, hasierako klasifikapenean hirugarren atalean jarriko genuke poetaren sorkuntza. Beste
aldetik, bere olerkiak ulertzeko aski zailak dira, irudi irrazionalez ba
liatzen delako oso maiz. Surrealism oaren influentzia nabaria da auto
re honetan, eta, batzuetan, G. Lorca, Neruda eta hurbilagoko poetena.
M etaforen garadura estetika pertsonal batean biltzen da. Poetak hone
la deskribatzen du bere poesia; “Nire poem a/ am ets oniriko/ — infraerotiko— / baino ez zen...” {Hitzak ebakitzean). Mujikaren irudiak
euskal literaturan “berriak" gertatzen dira, indarrez beteak, batez ere,
liburuen argitalpen u rtea ikusita, lehenengoa 1963 urtekoa izaki.
Euskal poesian ez da h ain m aiz eta ugari gertatzen halako sinestesi,
m etafora eta irudi-sortarik. Metafora-arloa, zehazki, poeta gutxik ga
ratu du M ujikak bezainbat. Bere eredu asko kanpokoak dira.
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EUSKAL KANTAGINTZAN URRATS BERRI
A n d o n i LEKUONA

Hitzaurrea
Hasiera-hasieratik gauza bat garbi jar dezagun, bakarren baten
eta nere berri zehatzik ez duenaren zalantzak uxatuz: han-hem enka,
batez ere egunkarietan, soziologo izenondoarekin azaltzen den hori
nauzue. Jakina, beste gaietan ez bezala, gaurko ho n etan soziologo
izateak zer ikusirik ez du eta erabili beharrik ez dago. Behar bada
lehenengo galdera hortik sor liteke: ñola ari liteke soziologo b at kantugintzan bere denbora galtzen, gure gizartean gauza garrantzitsuagoak zintzilik daudenean? Galdera horrek bi erantzun ditu nere aidetik ikusita: lehenengo eta behin, soziologi-ikasketak hasi aurretik
(1963), um etatik alegia, m aitea nuela k an tu a eta kantu-lanean hasia
nintzela eta ordurako batzuk m oldaturik neuzkala. Beraz, kantugile,
letragile, zaharragoa naizela soziologoa baino. Eta, bestetik, b atak ez
duela bestea kentzen. Kantuak, gainera, kulturaren parte denez, herri
baten nortasunean bere garrantzia baduela garbi dago, soziologi al
detik eta, zer esanik ez, norberaren eta kantugilearen b aitan. Horren
berri neronek dakit hobekien, eskarm entuak hori erakutsi didalako.
Dena dela, soziologia eguneroko eta ikasitako ofizioa izan da neretzat eta letragintza, berriz, afizioa eta biak ondo etorri dira beri elkarrekin.
Oharrekin jarraituz, izenaren zergatia ere garbi dezadan. E uskal
^d n ta g in tza n urrats b en i. Euskal kantutegi tradizionala ezaguna da
eta fama ona du, batez ere melodi aldetik ikusita. Baina denbora
berriak eta garai berriak kanta berriak ekarri dituzte, m elodiak al-

datzen joan direlako eta gaiak ere bai. M undu guztian em an zen
k an ta berrikuntzak gure artean ere kanta-autoreen bidez indarra h ar
tu zuen eta E z dok A m airu taldean eta inguruan gorpuztu zen. Feno
meno hori ere kantaldi eta diskoen bidez ezaguna zaigu. Baina izan
zen beste jokabide bat, Nemesio Etxanizen k a su an izan ezik, lagunartean eta ixilpean gelditu dena; modako eta, barrurago jota, auzo herrietako eta m undu zabaleko kantarik ederrenak edo gustokoenak
euskaraz em aten eta zabaltzen saiatu dena. m usikak eta g aiak gureganatuz, urrats beniak em anaz. Gaurko nere hau, azken batean, ho
rren exenplu bat besterik ez da. Gure aurrekoek ere askotan egin
zutena gainera, kanta zaharrak aztertuaz azaltzen den bezala; kanpo
tik kantak hartu eta bereganatu zituztela.
Eta. azkenik. kantu bakoitzak daram an zenbakia, nere lista
pertsonalean, ordenagailuan, daram atena dela eta denak, egin zen
urtearen arabera zenbatuak daudela. Garbi dago beraz. zenbat eta
zenbaki handiagoa orduan eta kanta berriagoa. Kontuan izan, bai eta
ere, azaltzen ditudanak, aukera baten, neronek egindako aukera b a
ten ondorio direla; beste hogeiren b at kanpoan utziaz, arnas txikiagokoak eta askotan familiako eta lagunen gertakizunen gogoangarri
egindakoak direlako; pertsonaiak alegia.

Nondik/ Nora
Euskal kantagintza berriaz lehen ere badago idatzirik eta ez gutxi.
Nere eskura etorri direnen artean, bi dira aipatu beharrekoak; ]akin
aldizkariak (1) 1977ko 4 alean eskaini zion azterketa eta Pako Aristik
(2) eskainitakoa bestea. Xehetasun eta ikuspuntu asko dakartzate eta
kontuan hartu beharrekoak dira. Ni ez nator nere eskarm entua eta
nere ikuspuntua adieraztera baizik, afiziozko letragile bezala eta belaunaldi baten testigu. Testigantza b a t egitera. beraz.
Jakina, nere joera eta ekintza h a u ez zen hutsetik jaio. Etxeko
giroak
etxea zentzu zabalean hartuz— indar handia izan zuela
garbi dago baina bai norbera eta bai etxekoak beste zabalagoko giro
eta inguru baten eraginean eta m enpean bizi ziren. Ni, ask o tan esan
dudan bezala, nahiz errepublika garaian jaio. gerra-ondoren esnatutako belaunaldikoa nauzue. Eta, zoriDcarrez. gerrak ekarri zituen bere
ondorioak. Gogorrenak, ikaragarrienak, tristeenak pertsonengan gau-

zatu zirenak: heriotzak, kartzelak, desterruak eta ondam endia non
nahi.
Baina, bai eta ere, eragin h andia sufritu zuen gure balaunaldiak
euskaldun izatean, bere nortasunean, um ezurtz jaio bagina bezala: ez
eskolarik, ez m aisurik eta ez libururik, eta behar bada kastiguren bat
ere bal euskaraz m intzatzen ginelako. O iartzunen nik ez n uen kastigurik ezagutu baina gure euskarazko bizitza etxera, kalera eta elizara
m ugatua zegoen erabat. Hala ere, gerrondoan, Oiartzungo elizan
euskarari buruz anekdota bitxi b at gertatu zen: itxura denez, herriko
apaizek euskara erabiltzeko debekua jaso zuten eta, jakina, gure herri
ko elizan erderaz hitzegitea ez zen bu ru an sartzen. Ba... bolada ba
tean serm oirik ez egitea erabaki zuten bertako apaizek. Eta ez ahaztu,
garai h artan, meza latin hutsez em aten zenean, serm oirik gabeko
meza, edaririk gabeko otordua bezala zela: ulertezina alegia.
Baldintza horietan, bi hutsarte eta bi eginkizun genituen gure
aurrean: batetik, aurrekoan literatura gureganatu eta, bestetik, ingu
ruko herriena ere bai eta, azkenik, gurea sortu. Hortarako, ez haureskolak eta ez sem inarioak ez ziguten ezertan lagundu; izan ere ez
genuen ez m aisurik eta ez libururik izan. Bien bitartean, ondo horniturik geunden, eskola eta liburuen bidez, erderazko eta latinezko literaturaz, gure gauzetaz lotsa sentitzeraino. Egia osoa esatekotan,
euskararen kontrakorik ez genuen ezer jasotzen eta m aisuren baten
partetik liburu bakarren bat etorriko zitzaigun eta ez zen poz txikia
izaten. Baina beti eskolatik kanpo, bakarka, ixilpean bezala. Gauzak
hórrela, poz handia izan zen, ez dakit nondik eta ñola, Lizardiren
Biotz-begietan eta Lauaxetaren A rrats beran liburuak eskuratu eta
irakurtzeko m odua izan genuenean: oso m aila oneko poesiatzat
jotzen genuen eta inguruko erdararen parekotzat geneuzkan, guretzat
pozgarri eta ikasgarri.
Garai hartako euskal idazleen partetik ez genuen ezer hartzen:
batzuk fusilatuak izan ziren, Lauaxetaren kasua; beste b atzuk erbestean zeuden ihesi joanda, Orixe, Zaitegi, Ibinagabeitia eta abar. Eta
txarrena, ez zela ezer plazaratzen eta gu, gazteok, gose handikoak eta
ikasteko gogoa genuenok, ogirik eta jakirik gabe aurkitzen ginela,
gure literatur-hazkuntza ezin m oldaturik. Ondorioz, literatura-gaietan, ia erabat autodidakta h u tsak izan ginen gure belaunaldikoak. Ez
zen poz eta laguntza txikia izan tarteka eta besapean
E uzko
Gogoa eta Egan aldizkariak hartzen hasi ginenean.

Zer/Nola
Kulturaz janzten eta gure bum aren jabe izaten hasi ginenean,
bakoitzak bere joera hartu eta euskaraz lantzeari ekin zion. Garai
hartan eta asmo horiekin sortu zen, hain zuzen, Ja k in aldizkaria:
eskuan genituen gaiak, teologia, filosofìa, soziologia eta ab ar aztertu
eta euskaratzeari ekin genion. Garai beretsuan hasi ziren poeta
gazteak ere beren lanak plazaratzen. Geroxeago etorri zen, behar
bada, kanta berrien ekintza eta, zer esanik ez, bolada. A posta hau
garrantzitsua zen euskalzale guztientzat. Hor jokatzen zen
gazteentzat, dantza zela, lagunartea zela eta abar, biziparte handi bat
eta, bai eta ere, denentzat, irratiak eta zintak zirela medio, euskaraz
bizitzeko eta euskara bultzatzeko eguneroko tresna bat. Ordurako,
gure aurrekoek zenbait exenplu egoki em anak ziren, euskaraz gauza
e g o k iÿ eta kanta ederrak egin zitezkeela adierazteko. Hor doakizue
gure bi letragile klasikoek, Manuel Lekuona osabak (1894-1987) eta
Nemesio Etxanizek, (1899-1982) Sorozabalen “Maite” k an ta fam atuari egin zioten euskarazko egokiera.

Maite!
Zure izen polita
entzun nuanetik,
biotzian josita
daramat beti nik (bis)

Gabak zabaltzen ditun
izarren bidetan,
zure irudi maitea
dator ametsetan.
Egunak galtzen ditu
izar eta ametsak
ala ondatzen nau ni
zu nerekin ezak

Maite. il nadin arte
etzaduzkat nik zu azturik;
beti maiteko zaitut
gazte gerala, naiz zarturik.
Zoritxar batez ilko
banintza zugandik urruti,
zuregana berriro
laister nintzake ni zerutik.

Malte! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
Neke minen artean
nere zorion iturria!
Noizbait iluntzen bada
nigan zure irudi eztia,
kontu egizu, Maite,
galdu dedala nik bizia

Maite! Maite!

Maite! Maite!

(Manuel LEKUONA)

(Nemesio ETXANIZ)

Dudarik ez dago beren eskua eta trebezia, bakoitzak bere erara,
ondo erakutsi zutela. Beste gauza askotan bezala. ho netan ere Neme
sio Etxaniz aintzindari eta m aisu izan genuen orduan gazteak ginenak. Honela dio bere L ur Berri Bila liburuan: "Am asei b a t urte dira
(195la n ) KANTA KANTARI liburna argitaldu nuala. Liburu arek, euskera ka n ta berrietan sa rtu n a i izan zu a n . Lenengo aldiz. euskal itzez
Jantziak agertu ziran pasadoble, fo x , rumba, tango eta abar... A besti
zaanak e z ditugu baztartu nai. Aien balioa beti begien aurrean dugu;
baiña kanta berriak ere g u re erríari bearrékoak zaizkio. Izku n tza k in
dartsu b izi n a i badu, sail g u zia k artu bear ditu, zaarrak eta berriak.
Bestela, euskerak artu n ai e z duen lurra, erderak ja n g o dio". (3). Garbiago
ezin zezakeen esan bere eta gure orduko asm oa eta gogoa. Ez daukat
ahaztua zeinen gustora hartu eta kantatzen genuen Nemesiok “Kwai ibai
gaineko zubia” izeneko filme fam atuaren musikarekin egin zuen kanta:
Kwai ib ai g a in e k o zu b ia
Danga! Etxetik urruti,
Danga! Etsai-begipean,
Emen naukazu, maite,
zubi bat jaso nairik lanean.

Danga! Etxetik urruti.
Danga! Txistuka bidean,
Zura begi gozoen
argia dedala biotzean.

Ai, ene maite, zu noiz ikusiko
emen nabil ametsetan,
zure izena adituaz
basamortuko aide onetan.
Jakina, Etxaniz ez zen bakarra izan garai hartan ere kantagintzari
ekin ziona, baina m aila apalago batean, k an tu gutxiago eta askotan
egokiera h u tsak eta bakoitzak bere lagunarteko egin eta gordetzen
zituenak. Baina Nemesiok, k antak egiteaz gain, argitara em an zituen
m usil^ eta guzti eta m odu horretan jende artera iristeko bide bat
erabili zuen. Hain zuzen, zabalkundeak em an zion bizia eta indarra
euskal k an ta berriari. Ordurako m agnetofono batzuk iristen hasiak
ziren gure artera eta k antak entzuteko eta ikasteko erraztasu n handia
izan zen guretzat. Gehiago oraindik, irrati berriak ere, batez ere Loiola
nerri-irratia, euskarazko saio gehiagoren artean, euskal kantak,
lehengoak eta berriak, zabaltzen lan h andia egin zuten eta kantagintzaren oinarri izan ziren, jendearengana heldu arazteko.

Baina, bultzada eta eupeteko bereizia iparraldetik etorri zitzaion
euskal kantagintzari, Michel Labeguerieren eskutik, hain zuzen. Guregana zinta-m oduan etorri zen eta kanta guztiak buruz ikasi arte ez
genuen onik izan. Gogoan daukat oraindik nolako zirrara sortu zidan,
besteak beste, Bakearen Urtxoa eta berdintsu H aurtxo, H aurtxoa k a n 
tak. Arnas handiko poesiak dira eta kantu bezala ere badute zer esa
nik. Idazle indartsu baten eskua ikusi izan dut beti hor eta baliteke
zenbaitetan aipatu izan den Piarres Larzabalen ikutua edo gehiago ere
egotea. Guzti hori 1962/63. urtea izan behar zuen, Parisera jo an aurretik.
Berehala, urte gutxitan, hasten dira euskal kantagintza berriaren
lehenengo urratsak. Bi bide irekitzen dira; batetik, k an ta berriak sortu
eta norberak kantatzea, kanta-autoreen bidea alegia eta, bestea, besteentzat, kantoreentzat, k an tak egin, egokitu, euskaratu eta abar, ba
koitzak bere baliabideak erabiliz.
Lehenengo bidea da ind arrik gehiena h a rtz en duena kan tald ien
fenomeno berriaren bidez. Lurdes Iriondo izango zen bere gitarrarekin eta euskal kantuekin aurrenekoetan plazara atera zena. Fam atua egin zen Lurdes eta honen ‘'G azte gera, g a z te eta e z g a u d e
künform e” kan tu a, gehiagoren artean. J. A. Villar o in atiarra ere goiz
hasi zen dantzalekuetan e ta euskaraz k an tatzen . Luzatu gabe hasi
ziren, M. Laboa, B. Lertxundi, Julen a n a ia eta a b a r bakoitza bere
aldetik. Nire ustez, kantu berrien eragina b aztertu gabe, batez ere,
kantaldiak jendearengan zuen eran tzu n ak bu ltza eta ind artu zuen
kan ta berrien eta kantoreen fenom enoa; jen d etzak biltzen ziran,
oso giro beroa sortzen zen e ta k a n ta k ezagutu eta noiz-nahi eta
non-nahi k a n ta tze n ziren. Euskal Herrian, g arran tzitsu en a, d u darik
gabe, kanta-autoreen artean ¿"z d o kA m a iru tald ea sortzea izan zen.
Mikel Laboak K ataluniako esperientzia ekarri zuen eta idea et asm o
horren inguruan eratu zen taldea. Sorkuntza lan a asko b u ltza eta
indartu zen eta jaialdien eraketa ere asko landu zen; autore eta
kanta-klase desberdinak em aten ziren jaialdi batean. E z dok Am airuk jaialdietan gailurra “Baga, Biga, H iga" jaialdiarekin jo zuen, jakina
den bezala. Gailurra, arte aldetik, eta azkena errealitatean, M anzanas-en heriotza zelata, exzepzio-legea etorri zelako eta jaialdi eta
kantaldi guztiak debekatu zirelako denbora luzean eta zenbait kantaautorek poliziaren bisita izan zuelako eta iheska ibili zelako.

Nere uzta
Egia esan, E z dok Am airu-itxv hasiera nahiko urrutitik bizi izan
nuen. Hain zuzen, 1963an, Parisera jo nuen soziologi-ikasketak egitera. Berriak jasotzen nituen baina nahiko berandu eta, jakina, zatika.
Oporretan eta handik etorritakoan bilera b atzutan parte ere hartu
nuen baina nere ofizioak beste bidetik eram an ninduen eta garbi
neukan kanta-autoreen alorra ez zela nerea. Talde honekin izandako
hartu-em anak berrituz eta ikuspuntu azkar bat em anaz artikulu
bat(4) argitaldu nuen orain dela denbora puska b at eta ez noa berritzera.
Nerea, euskal kantagintzan egin dudana, letra-kontua izan da
nasiera-hasieratik eta hortik ez naiz behin ere atera. Nere m ugak eta
nere ahalbideak ezagutzen ditut eta nezakeena egitera m ugatu naiz:
erderaz “letrista” esaten dena, “parolier" frantsesez eta euskaraz
hizgilea” — ’’hizlariak” beste zentzu zehatz b at du euskaraz— izendatu litekeena. Bestetik, kantagintza ez da behin ere ofìzio izan nere
bizitzan eta eskatutakoak ere oso gutxi izan dira. Personalki, gustoko
an bat, afizioa, izan d u t beti, gazte-gaztetandik, —bildum an ikusi
iitekeen bezala, sem inarioan eman nion hasiera langintza h o n i - eta
txolarteetan eta une estuak eta nekeak ahazteko erabili izan dut
gehienbat. Eta m om entuan jolas bat, denborapasa b at zena, urte
askoren buruan bildum a b at izatera iritxi da, gorputz bat eta Disu bat
duen bilduma.
Izan ere ez dut sekula k an ta berriak egiteko asm orik eta gogorik
izan. Gehienbat nere burua prestatua ikusten ez nuelako eta, bestetik,
ez nuelako astirik eta denborarik hortarako. Baina bazen beste eginki
zun bat Lurdesek elkarrizketa batean ondo adierazi zuena:
“Beraz euskeraren alderako ere zerbait egin ditekela uste al duzu?"
-

“Asko eta asko. Asiera bezela m ugaz aruntzako sariketen irabazle
ateratzen diran abestiak euskeratuaz. Abesti oiek egun gutxi ba
rm , guk ala nai edo ez, gazte guziak abestuak izango dira; em an
diezaiogun euskal letra ta berak oartu gabe, m usika entzute ba
koitzean euskeraz abestuaz dituzu”.(2)
, Hortik jo nuen nik, hori behintzat nere esku zegoelako. Ez
nmtzen hainbeste arduratzen festibaletan saria jaso zuten kantuetaz.
^ustatzen zitzaidan k an tu a hartzen nuen eta hori euskaratzeari ekiten mon. G ustatzen zitzaidana, hain zuzen, ez zen beti m odakoa edo

berria izaten. Ikutua, melodi hutsetik etor zitekeen eta kasu horretan
nere gustoko gai bat erabiltzen nuen hitzak moldatzeko. Exenplu be
zala, melodi bretoi hura izango litzateke, bere m usikaz ikutu ninduena eta, denborarekin, "G em ika su ta n " kanta ekarri zuena. Gehiene
tan, kanta bere osoan, m usika eta hitzak, hartzen nuen eta horri
ekiten nion. Oraindik gogoan daukat noia sortu zen Parisen egin nuen
lehenengoa. Santu Guztien eguna zen, beraz, Parisa, kurtsoa egitera
iritsi berria nintzen. Jai eguna zenez, Jhon nere lagun am erikanoarekin, buelta b a t ematera atera ginen Pigalle plaza ingurura. Jende
asko eta klase askotakoa zebilen inguruan. Txoko batean h a n zeuden
Armée de Salut” taldetxoa beren bandarekin m usika joaz eta beren
testigantza eginaz. Haruntzago, beste txoko batean, edadeko gizon
bat zegoen eskusoinua joaz eta kanten partiturak saltzen. Luzaroan
egon ginen entzuten eta hantxe erosi nuen “J ’entends s ffie r le tra in ”,
luzatu gabe “Txistuka dago trena" izango zena eta J. A. Villarek,
1996an, diskoan emango zuena.
Geroztik, k an ta bat lantzen hasi aurretik, partitura eskuratzea
gustatzen zait, m usika eta letra, kanta bere osotasunean eta ñabardura ^ z tie k in jasotzeko. Hórrela kantak ez du bere n ortasuna galtzen
eta formulak e ta esaera berriak euskaran sartzeko bidea em aten du.
Izan ere ez zait sekula ahaztuko 1964ko San Remoko 1 saria irabazi
zuen kantarekin gertatua. Italianoz, jatorriz beraz, N on ho Veta zena
(ez dut admik, alegia) frantsesez hizgileak Je s u is à to i (zurea naiz)
biniirtu zuen kantuaren esan nahia batekoz bestera aldatuz. Juan
Mari anaiak, euskaraz, egokitasun osoz G aztetxo n a iz euskaratu
zuen. Ez dut esango frantsesezkoa gaizki dagoenik baina egokia ez
cieia bai; neri behintzat ez zait buruan sartzen. Hori baino errespetu
geniago merezi duela uste dut kanta batek eta egile batek.
Teknika aldetik, egia esan, nahiko libre ibili naiz eta ibiltzen naiz.
Funtuetan, bertsolariak baino askotaz libreago ibiltzen naiz eta han
eta nemen lizentzia batzuk sartzeko eskubidea ere lasai hartzen dut.
t-sananiari em aten diot lehentasuna eta ez formati.
Dena dela, modako, gogozko edo eskatuak izan, urteen buruan
m eta gizentzen joan da bildum a itxurosoa osotzeraino. Gehienak
aukeratuak izan direnez gero, antologia bat dela esan dezakeeu, an to 
logia pertsonaia, jakina.
*
Gaurko bildum ari buruz, puntu batzuk m arkatu litezke:

Bidezkoa denez, doinuak, m usikak, erabateko garrantzia du. Kantatuaz egindakoak dira eta entzun beharrekoak, ez irakurtzekoak.
Hori delata, m usika eta guzti plazaratu ditugu, k an ta bere osotasunean eta sakontasunean bizitzeko. H ortaz gainera, ikasi eta
kantatu nahi duenarentzat laguntza ona izan litekeela uste dugu.
Sorkuntzazko k an tak bi iturri dituztc: batzuetan, gai edo gertaki
zun bat om endu beharrak bultzatzen zaitu; beraz, gai horri dagokion doinua bilatu beharrean aurkitzen zara eta, jakina, ezagu
tzen dituzun doinuetaz baliatzen zara: kasu honetan sartuko
hrateke etxe giroko gehienak. Euskal kantutegiak, h ain aberatsa
izanik, oso aukera zabala eskaintzen du. Bestetan, doinua sartzen
zaizu b u ^ a n eta gai egoki bat hartu eta euskaraz jantzi arte, ez
zera lasaitzen. Talde honetakoak dira sorkuntzazko gehienak: ne
gro spiritualak; eguberritakoak eta, zer esanik ez, k a n ta berriak.
Gauza b at aitortuko dizuet: G em ika su ta n bukatzea poz handia
izan zela neretzat, m usika oso gustokoa nuelako eta gaia, Gernika, zer esanik ez. Sail honetako m usiken artean Bretainiako eta
Eskoziakoak aurkitzen dira eta ez da harritzekoa. Izan ere Parisen
bretoiekin oso hartuem an onak izan nituen — bretoia d u t em aztea
ere— eta hauen bidez m usika bretoia eta, oro har, zelta, asko
estim atzen dut hau en bitartez m usika bretoia eta, oro har, zelta.
asko estim atzen d u t eta ikasten saiatu naiz. Oso m usika orijinala
da eta ez dago euskal m usikatik hain urruti.
Dudarik ez dago, noski, kanpora begira jartzeak form ula eta esaera berriak ekar ditzakeela baina, bai eta ere, gaiak eta ikuspegi
berriak ere. Nere bildum ako m aite-kantak ikusi besterik ez dago
Maitearen garrantzia: ^^Zer n a iz n i z u g a b e ”, L. A ragon poeta
nandiaren irudi eta esaldi liluragarriak; m aite izanaren mina:
n o sto h ila k ”, J. Prévert idazlearen hausnarketa; m aitasun zahartu eta helduaren alderdi onak: “Ohekide za idan d am a” ; kolokan
dagoen m aitasunak eragindako fantasiak: “E z n a za zu u tz i”, J.
Brel kanta-autore handiaren oihuak; ezkontza hautsiaren ondorenak: “Gabon nere m u tik o ” J. L. D’Abadie idazlearen pentsakizu«V
golpe krudela m aitasunean: gazte-denboran
Xei” taldeari hainbeste aldiz entzundako "NereM a itetxu”-, despe
dida etsia: "Txistuka dago tren a ” eta hartu-em an eta m aitasun
p z ti e n barruan eta gainetik: “H ain g a u d e bakar m unduan". GarDi dago, noski, egoera eta form ula askotxo direla pertsona bakar

batek sortzeko eta aberastasun b at direla, bai m usika aldetik eta
bai hizkuntza aldetik.
Bukatzeko egin dezadan aitorpen bat. Bildumari arrêta pixka bat
eman diona konturatuko zen J. Breien kantarik ez deia agertzen oso
berandura arte — 1991 arte— . Estimazio-falta izan deia ez dezala
inork pentsa. Batekoz bestera baizik. Gure gaztetako izarra zen Brel
Icantore bezala eta liaren k an ta batzuk antoiogietan zebiltzan. Brel
entzuten n uen bakoitzean nere buruari liauxe esaten nion: k an ta hori
Brelek besterik ezin zezakek bere sakontasunean eta bere nabarduretan eman eta hitzak, berriz, frantsesezkoak izan behar ditek. Beraz
errespetu gehiegi nioia esango nuke. Horrela joan zitzaizkidan urteak.
Bainan tarteka-tarteka, batez ere Brel hil zenean, beste interprete
batzuk entzuten hasi nintzen eta beste hizkuntzak, inglesa, katalana
eta abar. Eta berehala etorri zen galdera: ingelesez eta katalanez k a n 
tatzen badute, zergatik euskaraz ez? Eta horrela sortu zen “E z n azazu
u tz i”, zenbaiten ustetan am orioetaz egin den k a n ta rik ederrena. Egia
esan, buelta asko eman nizkion, ez zen gauetik goizera osatu, baina
nahiko gustora gelditu nintzela aitortuko dizuet eta Imanol lagunak
diskoan em an zuenean poz handia izan zen neretzat. Ez da Brel,
jakina, baina bai, duintasunez euskaratutako Brel bat, Brel gureganatua alegia.
Gustora gelditu nintzela zalantzarik ez dago. Luzatu gabe,
1993an, bigarren bati ekin nion eta "Am sterdam Portuari” egokitu
nuen. Oraingoz ez du interpreterik aurkitu baina plazara ateratakoan
baliteke besteren bat anim atzea. Hain zuzen, nere gaurko bildum aren
asm oa horixe da: egindako lan b at plazara atera, jendeari adierazi eta,
bide batez, bateren bat kantuz em atera anim atzen bada hainbat hobe.
Nere partetik, anim oa baizik ez du jasoko.
B ibliografía:
(1) ARTZE, j . A.; KNÖRR, G.; BELOKI, J. R.; LETE, X.; IRIONDO.L.; ZUBIZARRETA, Y.;

Euskal Kanta berria. Jakin 1977ko 4 zenbakia, 59 orri.
(2) Aristi, Pako: Euskal Kantagintza berria, 1961-1985, Erein argitaraletxea,
Donostia, 1985, 243 orri.
(3) Etxaniz.

Lur Berri Billa, Izarra, Donostia 1967, 285. orria.
Andoni: Ez dok Amairu-Argitasm gehiago, 1 995/8/18ko Egun-

0 6 .- OLATU BIZIEN BIZKARREAN
Hitzak;
Musika:

Andoni L e k u o n a
“Luskell, va bag” eskoziako kanta
E R R E P I K A
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tx a lu p a b a la n tz a n ,

E gun-abarretik a rra tse ra
nab iltzu arra n tz an .

1 Ekaitz-alzez harrotua
Itsasoa auri.
Náspil hontan txalupa, zuk,
Jarrai bideari.

3 Nekatuak gaude leia
gogor eta luzez.
Neke denak aztu dira
arrantzaren pozez.
Txalupa plzkor eta umila,
nere emaztea;
elkar harturik egin dezagun
Kaiara bidea.

2 Ezurretan sarturikan
ekaitzaren hotza.
Itsasoa bezelaxe
koloka bihotza.
4 Zeru beltzan azaldu da
eguzki-adarra,
honelaxe trukatu da
begiko negarra.

Oharrak:
Bretoieraz:

Vi?

(Berce, ma barque).

Paris-eri,l964an, bretoi lagunengandik ikasitako kantua eta batez ere musikaren
cragmak, sortua.

1 1 . - G E R N IK A S U T A N

Hitzak:
Musika:

Andoni Lekuona
“Sous le firmament”, Doinu Bretoia

1 Ez da Gernikan
negarra baizikan;
—Herria sutan—
Egazkiñek askotan
bonbaz dute josi;
jendea igesi.
— Herria sutan— .
2 Nazi doixtarrak
eta franco-tarrak,
—Herria sutan—
Arratsaldez bostetan
dena dute erre,
erruklrik gabe,
—Herria sutan— .
3 Su eta garrak,
inpemuko indarrak.
—Herria sutan—
Gernika ilunpetan
digute estali,
bizia itzali.
—Herria sutan— .
4 Bonba-txistua,
heriotz gaixtua.
—Herria sutan—
etxeko ateetan
indarrez da sartu,
bihotzak urratu.
—Herria sutan— .

5 Emazte, aurrak,
ta hauen negarrak.
—Herria sutan—
oiñaze-odoletan
zoraturik dabiltz,
karrasi ta antsiz.
—Herria sutan— .
6 Gizon, abere,
ferian han daude.
—Herria sutan—
Hauetxen bizkarretan
lertu dute bonba.
Justizia non da?
—Herria sutan— ,
7 Franco zitalak.
egiñik ahalak.
—Herria sutan—
“Gorriak” gezurretan
zituen saiatu,
lotsa denak galdu.
— Herria sutan— .
8 Pablo Picasso
minbera da oso,
—Herria sutan—
Gemikaren penetan
indarra du hartu,
triskantza margoztu.
—Herria sutan— .

9

Urmti lehen,
oraingoz Madrilen,
—Herria sutan—
Prado-ko saloietan
jar! dute. Horra!
bigarren zigorra!
—Herria sutan— .
10 Hor herriz-herri
dabil penagarri,
—Herria sutan—
arrotz-atzaparretan
Oihalak ikara;
Betor Gernikara!
— Herria sutan— .

11 Piztu bihotzak
eta esperantzak.
—Herria sutan—
Esna gaiten benetan
Euskaldun guztiak,
zahar ta gaztiak.
—Herria sutan—
12 E uskadizahar
hor dabil su ta gar.
—Herria sutan—
Arbolaren oiñetan
baturik gabiltzan,
zutik iraun dezan.
—Herria sutan—.

Oharrak:
Musika h au ere Parisen ikasi nuen Bretoi lagunengandik. Halako zirrara sortu
zidan entzun bezain laster. Nondik norakoa den jakiterik ez dut izan. Eliz-kantu
bilduma batean aurkitu dut eta hauxe besterik ez dio: "Air Ancien", doinu
zaharra, beraz. Azken mende honen hasieratik elizetan kantatzen zela iakin dut,
non bai, baina lehenago? Musika herrikoiaren bat ote dugu kristautua izan
dena?
Aspalditik buruan eta barruan nerabilen musika hau eta “Gemika" ohialaren
p ra b e h e ra k gaia eman zidaten eta Hendaian. l981ko urriaren 25an, Oihala
Madndera ekarritakoan, euskal kantu bihurtu zen. Berehala, “Oiartzun 82" urtekarian musika eta guzti argitaratu nuen. Geroztik nonbait aipam enen b at ikusi

38.- EUSKAL HERRIAK
Hitzak:
Musika:

Andoni L e k u o n a
Robert M a r c y
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Euskal Herriak
zazpi hari,
berde. gorriak
eta ixuri;
oihal egiten
zaigu an,
bide ematen
esperantzari.
2 Hari gorri da bihurtu
oraingo Bidasoa;
m iñetan ditu banatu
Ipar eta Hegoa
Baina bizi da burruka,
batasun egarria.
Zutik dago, ezin uka,
gure Euskal Herria.
E r re p ik a :

1 Antzinateko haria
hain da hari luzea;
ez noski beti txuria
baina gure etxea.
Mataza harilkatzeko
hor dago oinarria,
historian finkatzeko
gure Euskal Herria.

3 Gero-geroko haria
ageri da berdea,
n a i Z 't a arrixkuz josia
esperantzaz betea.
Elkar-bidean lan egin,
hartu bide berria,
buru jabe izan dadin
gure Euskal Herria.

Oharrak:
—

Frantsesez: “File la laine" kantuaren musika. A ntzina-kutsua dario kantu honi
batez ere bere ahapaldietan. Baina ez dago garbi kutsua den ala itxura hutsa
den. Robert M a r c y hori ñor den eta noizkoa den jakiterik ez dut izan
orain arte. Baina puntu honetan frantsesezko hitzak nahiko adierazgarriak izan
litezke. Hara zer dioten lehenengo ahapaldian: “Dans la chanson de nos Pères,
Monsieur Malborough est mort". Beraz, gure Gurasoen kanta aitatzen
du eta, garbiagoa dena, kanta zahar batean, bai Frantzian eta bai Espainian,
aipatzen den Malborough edo Malbrough hau ezaguna dugu eta gauza jakina da
Malborough-eko dukea zen jeneral inglesa 1722an hil zela. Kontu horietan
kanta hau hain zaharra ezin liteke izan.
Hendaian, l992ko martxoan, sortua eta “Oiartzun 93” urtekarian argitaratua.

7.- ZERU ETA LURREN JABE
Hitzak:
Musika:

Andoni L e k u o n a
Oh'my people go
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1 Zeru eta lurrenjabe,
eiguzu pake!
herri ta personen aide,
eiguzu pake!
2 Itsaso zabala bete,
eiguzu pake!
basam ortuak ere gorde,
eiguzu pake!
3 Gorroto-gaitzaren truke,
eiguzu pake!
bihurtuz maitasun-Iege,
eiguzu pake!

Oharrak:
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Errepika: JaunaiJaunal
m aitasunikan gabe,
osasun zai gaude.
Eiguzu pake!
Enrepika; JaunaíJauna!...

Errepika: JaunaíJauna!...
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be.

8 .-Z E IÑ E K NEURTU?
Hitzak:
Musii^a:

Andoni L e k u o n a
Nobody knows de trouble i see
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Errepika:

Zeinek neurtu gure negarra,
zeinek neurtu benetan?
Zeinek neurtu?Ito beharra
dugu penetan.
1 Gurutzean dago Jesus,
2 Gurutzean dago Jesus,
Ai Jauna!
Ai Jauna!
josita gure pekatuz.
Gu harekin sufrimentuz.
Ai Jauna!
Ai Jauna!
3 Zeruetan dago Jesus,
4 Zeruetan dago Jesus,
Ai Jauna!
Ai Jauna!
Guri eskua luzatuz.
Pena zorion bihurtuz.
Ai Jauna!
Ai Jauna!

O harrak:
"

Paris-en. 1965ean, sortutakoak lehenengo bi estrofak. Parrokian frantsesez k a n 
tatzen genuena euskeraz jartzea erabaki nuen.

"

Heridaian, l984ko maiatzean, Maurice C o n n a n koinatua hil zenean sortu eta
eiizkizunean kantatutakoak bi azkenengoak.

3 1 .- NON ZIÑEN?
Hitzak:
Musika:

Andoni L e k u o n a
Where you there
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Nun zinen? Jauna han gurutzean,(bis)
Nun zmen? oinazez zegonean7(bis)
^ d iz k a penetan zugatik.
Nun zmen? Jauna han gurutzean,
Nun zmen? oiñazez zegonean.

an.

2 Hemen naiz, Jauna, zure aurrean; (bis)
hemen naiz ni ere gurutzean.fbis)
luzatu eskua nigana.
Hemen naiz, Jauna, zure aurrean;
hemen naiz ni ere gurutzean.

Oharrak:
Hendaian, 1989an, Gaztelu Zahar kantore-taldearentzat, ingelesez kantatzen
zuenarentzat sortua.

1.- HOR GOIAN AGERI DA GAUR
Hitzak:
Musika:

Andoni L e k u o n a
Regino Ch iq u ir r in
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Hor goian ageri da gaur
Jainkoaren Izarra,
Belen-en jaio delako
BirjinagandikAurra;
otzaren atzaparretan
dariola negarra.
Hor goian ageri da gaur
Jainkoaren Izarra.

Oharrak:
Musika; Gasteiz-ko seminarioan, 1952ko urtean, Chiquirrin adiskideak sortutakoa. Gaztelaniaz “Oh Noche de Navidad" izenarekin agertu zen. Euskarazko
nitzak neronek sortu nituen.
—

Gabon-kanten sariketara bidali zen. Gasteiz-era? Iruñera?Uste d u t sari bat ere
eskuratu zuela.

3.- MAITASUN GEHIEGIZ
H itzak:
Musik a:

A ndoni Lekuona
Jabier de Aranburu
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Errepika: Maitasun gehiegiz
izkutatua,
gizonen haragiz
gure Jainkua;
Gizonen haragiz
gure Jainkoa.

Zerutik erori,
loiean sartu;
hórrela m undura
zu ziñan sortu.
Haragi-ezpaiñak
zugan moldatu.
Zure irriparra
geroztik dugu;
zure irriparra
geroztik dugu.

Maitasun...

Oharrak:
—

Gasteiz-en, 1953an, Gabonetan, ikasleen arteko saioa bezala, sortua.
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1 4 . - JA IN K O H A U R ! E Z E G IN
H itzak:
Mu sik a:

A ndoni Lekuona
“No lloréis m is ojos", A lberto M ichelena
E R R E P I K A

Errepika:
lam ko haur! Ez egin
Zuk negarrikan;
bestela guretzat
ez d a pozikan;
bestela guretzat
ez d a pozikan.

1 N egarrez zau d ela
ikusirikan,
M iren zure Amak
e z d u o n ikan.
U x a tu m alkoak
a rp e s tík a n ;
b este la g u re tz a t
e z d a pozikan.

2 B erorik ez d u zu ,
h o tz a b a iz ik an .
a s k a z ar b a te a n
h o r e tz an ik a n .
Irrip ar egizu
Zuk ix ilil^ n ;
b estela g u re tz a t
ez d a p o zik an .

Jainko h a u r, e z egin.

Oharrak:
"

Hendaian, l983ko Gabonetan sonua. Gasteiz-en ikasitako musika batekin egin
nuen kanta baina zeinena zen ez nekien. Pauso asko eman ondoren, azkenik,
errezelo hori neukanez, 1996an Hendaiako Dn Manuel Michelena apaizarengana —Albertoren lehengusua— jo nuen eta honek gauzak garbitu zizkidan eta
musika Loiolako San Inazio Santutegiko organistak, Félix Zabaletak, eskuratu
zidan. Honek testua eskatu zidanez —kantatzeko asmoz, noski— bidali nion eta
berdin, eskaintza hitz batzuekin, Dn. Albertori ere. musika egileari.

21.- GABONETAN, GAUERDIAN
H itzak:
M usika:

A ndoni Lekuona
“Nik b a d itu t”

1 Gabonetan, gauerdian,
Belen-go herri politan;
José eta Maria dabiltz
galdurik izar-argitan,
alper-alperrik ateak jotzen
bihotzik ez dan tokitan.
2 Gabonetan. gauerdian,
Belen-go herri txikian;
Miren Ama aurkitutzen da
oso estadu larrian,
estalpe baten azpian hotzez
animalien erdian.

3 Gabonetan. gauerdian.
Belen-go herri xumean;
Miren Amak aurra hartzen du
goxo-goxo magalean,
pozez gaifiezka Jesus Aurraren
irriparra ikustean.
4 Gabonetan. gauerdian,
Belen-go herri gaiduan;
Aingeruak kanta-kantari
Jesus Aurraren onduan;
Aintza Jaunari eta pakea
gizonentzako munduan.

Oharrak:
—

Hendaian, 1986koabenduan. etxekoentzat, sortua.

27.- IRRINTZI BORTITZA
H itzak:
Mu sik a:

A ndoni Lekuona
“Pe T ro u z” k a n ta bretoia

1 Irrintzi bortitza gauaz aingeruak;
esnatu dituzte Belen-inguruak;
alaitu gaua eta bihotz/bumak.
Ateak iriki dizkigu Zeruak.
2 Gertatu da gerta gauza harrigarri:
Zeru-lurren Jauna m undura etorri:
Gizonez jantzia et’aur jaio berri.
Munduko herriak kanta Eguberri.
3 Agindu bezela gure igarleak,
Jesus Aurrak ditu iriW bideak;
hautsi lokarri eta gure hedeak.
H arentzat aintza ta esker on gureak.

Oharrak:
Hendaian, 1988ko Gabonetan, Bretainako gabon-kanta bati jarraituaz, sortua.

23.- OSABAREN HILETAK
H itzak:
Mu sik a :

A ndoni Lekuona
“Loa, lo a ” e ta “Zigor"
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Ixil-ixilik oiñazez gaude
ikusirik zu hilotza;
lertu beharrez aurkitutzen da
zuretar danen bihotza.
{"Loa, loa" bezela)
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Nere Herri I
Euskaldunak!
D anontzat oroigarri!
Gaur gera m iníunak
ta blhar Euskal Indarrean itsatsirik,
berriz landare berriak loratuko dira.
Nere Herri!
A skatasun-eguzkia laister piztuko da.
Nere Herri!
D anontzat oroigarri.
(“Zlgor"-en San Leon-en k an tu a bezela)
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Loa, loa, osaba maite!
Loa, loa m aisua!
Aingeniekin zerura
zohazen
errugabeko usua!

oharrak:
—
—

H endaian egina eta Osabaren hiletetan, l9 8 7 k o uztailaren 31an. Oiartzungo elizan neronek kantatua.
"Oiartzun 89" urtekarian arg taratu a.

26.- JUAN MARI ANAIARI
H itzak:
Musika:

A ndoni Lekuona
“S a n ta A geda"
E R R E P I K A
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Errepika:
Agur Herriko jende noblia
gure Sanisiebanetan.
Zorion eta osasun ona
bezate beren etxetan.(bis)

3 Osabak m arkatua utzi zun
zer e ^ n gure Herrian.
Juan Marik txanda gogoz harm du
sarturlk Euskaltzaindian.(bis)

1 Pozikan gatoz auzo-herritik
pozik gure sorterrira,
Per»tsatuz h an bilduko gerala
bihotzak lasaitzen dira.(bis)

4 Euskal lanetan gure Herriak
eman du zenbait landare.
izendapen h au izan dadiia
O iartzun-entzat ohore.(bis)

2 A urtengoan ospatutzen dugu
Euskaitzaindiko eguna:
Herritar bat onartu bait dute
euskal-lanetan laguna.(bis)

5 Euskaltzaindia eta Herria.
jokatuz biok batera.
Era horretan salbatuko da
hain m aite dugun Euskera.(bis]

Oharrak:
H endalan. 1988an. Juan Mari anaiarentzat Euskaitzaindiko sarrera ospatzeko eratuak eta sarrera-eeunean. bazkai orduan. kantatutakoak.
E u sk aitzain d iare n

“Euskera" aidizkariaH ,

1989-lean, Juan Mari-ren d isk u rtso are k in b a te ra , a rg ita ra tu a .

32.- OSABA ZU AGURTZERA
H itzak:
Mu sik a :

A ndoni Lekuona
“Uso T xuria" bereizia

1 Osaba zu agurtzera
guztiok etorri gera.(bis)
Denakhumezurtz(penetaii) hemen utzirik,
mundutikan joan zera,
uso txurien antzera (aingeruekin batera),
Goiko Aitaren etxera.
2 Osaba zu agurtzean,
pena dugu(zenbat pena) bihotzean.(bis)
Denak zurekin bildu gaitezen
azken arnasa galtzean,
bizitzaren arratsean,
Goiko Aitaren etxean.

Oharrak:
Breum ian, emaztearen jaiotetxean, 1989ko Gabonetan egina, Dn Manuel osaba
apaizaren hiletak gogoan nituela. Kantuaren musikak, Oiartzunen jasotakoak,
eragin liandia izan zuen lanari ekiterakoan. Doinua, aita Antonio Zabalak,
bertso-biittaile eta ikertzaile apartak, Oiartzunen jasotakoa da. Ibarre baserriko
etxekoandrea etó Zari baserriko alaba zen Joxepa Oiarbide-ren ahotik. Badu
m usil^k bereizitasuna eta indarra eta ez gutxiago doinu horretan kantatzen
diren bertsoak.
^ k e n a ^ r r a egiteko erabil daitekeen kantua da. Horretarako jarri ditut aldake
ta txiki horiek. Neronek ere Izeba Juliana Lekuona-ren eta Joxe Luis anaiaren
hiletetan kantatu nien.

43.- GURE AITAK
Hitzak:
M usika;

A ndoni Lekuona
“Artz a i b u ru -tx u ri b i”
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1 Gure a ita k k a n ta z á r h au
zu en ^ s t u k o a ,
h am aik a aldiz etxean
k an tatu tak o a.
Pozik b etetzen g endun
aitaren gogoa.
Eta etzan ¡zango
u rru ti m aikoa.

2 “B einberritikan"(l) zigun
ekarri txoria,
izen d atzen d u guna
g u k “txantxangorria"(2).
Noia u d ab errían
txorlak kabia,
K alean ja rri zuten
bízitza berria.

3 Urne z alea zela
zigun erakutsi:
h au rrek in h a n z e n zuen
m ila pazientzi.
Alfabetoko letrak
zer-nola berexi
aitaren b esoetan
gen u en ikasi.

4 “E txetxikin"(3) zedukan
berezko sarrera;
a ro tz-b a n k u a eta
b a ra tz a gainera.
L anean beti zintzo,
erleen a n tzera,
eta ál zu en d ena
“arra n k a " etxera.

5 B ízim odua lan tzen
tira e ta bultza;
d en ak lan g in tza h o rtan
hem entxe gabiltza.
G azte-denboran ere
zegon n ah ik o beltza
b ain a jaso tzen gendun
aitaren lag u n tza.

6 Eun u rte bete dira
h u ra jaio zela.
Hem en dago oraindik
g a u r b alitz bezela,
z a la p a rta rik gabe
aitaren itzala.
Gure o ro itz ak beti
om endu dezala.

a

Oharrak:
(1) “B einberri’’. O iartzungo m endi baserria eta a m a re n jaiotetxea; (2), “T x an tx an g o rria”,
am o n aren fam ilikoen izengoitia; (3) “Etxetxiki", O iartzungo kale-baserria e ta a ita re n jaio
tetxea.
H endaian, l9 9 6 g o u rrian , aitaren jaiotzako e h u n g a rre n urtem ugan, m oldatua.

4 5 .- GURE AMA
H itzak:
M usika:

A ndoni LEKUONA
“Berbabioko"
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1 Beinberrikua(l) genuen ama,
mendiko txori argia;
“txantxangomtik"(2)ere bazuen
izenez behintzat erdia.
Kalera ere ekarri zigun
mendiko aize garbia.
2 Gizaldiaren azken urteak
ekarri zuen notizi:
guraso noia bihurtu ziren
bai Rufo(3) ta bai Kontxexi(3).
Urte horretan jaioa baitzen
gure am a zen Diburtxi.
3 Gaztetandikan neskame-gisa
jo zuen Pasai aidera
eta guztia etzen izandu
neskatxarentzat galera;
han izan zuen Bruno galaia
ezagutzeko aukera.
4 Maria Juana zuen am ona
Berdabioko(4) alaba;
heriotz-malkoz maiz bustitako
Urumeako ibarra.
Handik etorri ote zitzaion
trajediaren negarra.

di-

ko

ai-

ze

-

gar-

bi-

5 Ezkonberritan osaba Mari(5)
gogor hartu zuten preso;
osaba Martin(6) fusilatzea
tristea izan zen oso.
Emakumezko bihotz batentzat
ez al da nahiko eraso?
6 Negarrak negar, astirik etzen
begiratzeko atzera:
eguneroko lanari helduz
jarraitu zuen aurrera:
Bere bost h aurrak ongi hezi ta
aurrera zitun atera.
7 Gauza pare b at gordeak dauzkat,
ez naiz izango bakarra,
^ r e am a zenak dantzatzen zuen
josteko m akina xarra
eta, gehiago, hark ezpaiftetan
beti zuen irriparra.
8 Aurtengo hontan ama hil zela
bete dira hogei urte.
Nola nahi ere haren itzala
beti daukagu presente
eta hórrela jarrai dezala
bizia daukagun arte.

Oharrak:
(1) età (2), ikus aitaren bertsotan; (3) am aren aita eta ama; (4) Berdabio, kanta
famatuko baserri bera; (5) Osaba Mari, am aren anaia, guarda bat ezbeharrez hil
zela eta Iruñeako kartzelan preso egon zena eta bertsoak jarri zituena; (6)
aitaren anaia, apaiza, frankotarrak fusilatu zutena.
Hendaian, am arengandik ikasitako Berdabioko bertsoen musikarekin, haren he
riotzaren 20. urtea zelata, 1997ko San Ixtebanetan, abuztuaren 3an, egina.

4.- AGUR GERO ARTE
H itzak:
Mu sik a:

A ndoni Lekuona
E skoziako d o in u z a h a rra
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1 Anai-arreba danak,
agur. gero arte!
M aitasun bero batez
elkarturik gaude.
M aitasuna izanik
bihotz danen kate,
agurra bihurtzen da
agur, gero arte!
2 Eskuak luzatuaz
dira gurutzetu.
Bihotzak ere berdin
dute elkar hartu.
Maitasun-seinaleak
ditugu trukatu.
L a ^ n onak bezela
gaitezen agurtu.

Oharrak:
—

Frantsesez: Le chant des adieux.

—

Aia-ko Altzolan, 1963an, A r a n a Espeleogo taldeak eskatuta, sortutakoa.

05.- TXISTUKA DAGO TRENA
H itzak:
M usika:

na.

A ndoni Lekuona
H arold Jeffries
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1 Obe da elkar utzi
agurrik egin gabe.
Penaz daukat bihotza
zu joatean.
Ikusten zaitut bakar,
bazterrera utzia,
trenbideko ertzean,
jendepean.
Txistuka dago trena,
txistuka dago trena.
Txistu-hotsa tristea
da gauean.

2 Korrika zuregana,
oihuka zuregana,
zorian egondu naiz
agertzeko.
Urrutira zoaz zu,
urrutira zoaz zu.
Aukeran urrutitxo
etortzeko.
Txistuka dago trena,
txistuka dago trena.
Ez gera berriz noski
ikusiko.
Hots hau gorde beharko
dut betiko.

Oharrak:
Frantsesez: “J’entends siffler le train", Jacques
kantatua.

P L \N T E -n

hitzak eta Richard

A n-

THONY-k

Paris-en, iritxi bezain laster herriminak eraginda, 1963ko azaroan, frantsesezko
hitzel jarraituaz, eratutako lehen kantua.
I- A. Villar-ek, 1966an(7), diskan emana.

9.- ZER NAIZ NI ZU GABE?
H itzak:
Mu sik a:

A ndoni Lekuona
Je an F errat
p,

Errepika

1 ^ 1 ~ ]v ~
Zei

»?

Zer

Gel-

be?

naiz

ni

zu

ga-

be?

en

er-

ni

di-

rik

da-

go-

—

iiuu-

(a

r«k

lan-

I-

p,^

Zu-

be.

Zu-

lo-

rez-

jo

- J’ J’

tzen

jfe = ¿ = J '
la

g#.

iTiai-

ko

tris-

bi-

t

ce-

ta-

sun

ne-

re-

tw

lio-

¿Sr

nai z

re

ar-

ka-

I-

■»

a

M

I

uti-

guz-

J ’ 1'^ J"

tu-

m -

zez

i-

gan-

dik

Errepika;
Zer naiz ni r n pahp
m a iS n n
m aitasu n n erea?
Zer naiz ni zu gabe?
Zurezko bihotza:
geldirik d agoen
erlojo tristea.
Zer naiz ni zu gabe?
Ikara ta otza!

.

an ,

ra-

da-

—Ji—J—J—ja
a

ud a -

J , J)
u-

kur-

ize n ,

kit

nik

ra

oi-

bi-

*
m a ita tz e n
ta p z t i a d ak u s
g au r zure argiian.
Horla itu rrian
u ra d a x u rgatzen;
zeruko izarra k
pozez irakurtzen;
oihuka e ra n tz u n
oihuei m enditan.
Z u ^ n d ik d a k it n ik
bizitzen p o zetan .

da

hu-

zi-

ka

ik Uu 5s gj
gain

J,
xx uu rr --

e-

tzen

zu-

gi-

lan.

J

m k

ge aa --

cz en,

JL-

po-

Hor-

c^un

ze-

oi-

Oharrak:
—

Frantsesez: “Que serals-je sa n s toi". L A ragon poetaren h itzak.

“

L l m i ê k 'd S e t "

h u - „

ko

ei

i-

za-

n«n.

di-

I

ze-

^ Zugandik dakit n ik
ta d au k a t b arm an ;
eguardiz d ela egun,
urdifta zerua;
poza ez dagola
taberna-zuloan.
E skutik h a rtu a z
gaurko in p ern u an ,
agertu diazu
m aitasu n beroa,
a g e n u d'iazu
lu zatu z eskua.

ru-

3 Zoriona a ita tu z
m aiz triste begiak.
Naiz b esterik an ez.
m alkotxo g aldua;
Hitz bitan esan-da,
gitar-garrasiak.
Baina dizdlz daude
zorion-izpiak.
Aitortzen dizutet,
onartuz m u n d u a,
ez dela a m e ts h u tsa
m a itasu n -k an tu a.

® >■ “ ■

16.- GABON NERE MUTIKO
H itzak:
M usika:

A

1

u

A ndoni Lekuona
Jac q u es Datin

a

^

gaur

-

re m u ez

ti-

d a - ti^

-

ko

ne-

re

a-

ma.

hau

da

haur

ne-

re

-

poz.

na.

hau

da

za-

ma.

poz. A n -

tza

pe-

E-

lu-

rra

a-

ri

•

du

ne-
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hâur
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-

rê

*

gi-

an

e- g u n

be-

rri-

ak

da-

karz-

ke

ha-

r »

be-

ni-

du-

zu;

gai-

te-

zen

ti-

an.

su-

a

da

-

ei>

_ n

ne-

En- U u n

A-

8 1 ------ 1------ fc

[ æ

G a - bon.

“k;—

k—

k—

>k------

ba-

ka-

rrik

zu

e-

ka-

rrik

zu

e-

E-

h a u n - di-

lu-

rra

-

a-

U-

0-

las-

tu,

ar>

pe-

pi

ar-

pe

ko n-

be-

ni;

tu-

me-

ni-

az-

pi-

y-

ba-

a k.

--Ai —
1

ta

•

■*

ZauZau-

de!

kon-cu-

ak

k o n - (a-

ri.

e-

san- g o

di-

zut

nik

mi-

la-

ka

his-

to-

de!

k---------on-tu-

ak
—

k o n - ta-

h,
“•»

e-

s a n -- g o
»«M

diw

u ti
cz u

n iI&k
U

jmi iu --

ilan-

ka

hism
s*

ttoo-

du

a-

ri

zu-

ri;

ez

ne- ga-

trik. Z a u -

de!

kon-

tu-

ak

kon-

ta-

ri,

ri

zu-

ri;

ez

ne-ga-

rrik.Zau-

de!

kon-

tu-

ak kon-

ta-

(coda)

di-

ta-

le

kontM

k o n - tu-

Zau-

a

de

gel-di

mai-

-

ta

te

zi-

ez

u-

ta- n e n

nen

tzi

kontua

kontua.

ni

En-

tzun

mai-

ba-

ne-

e-

ka-

ri

-

lu-

te

rra

di-

ta-

nik

j o a n d a i-

xi

. Gabon nere mutiko.
ere aur, nere poz.
Elurra ari du,
nere aur, nere poz.
Antza haundia duzu;
gaitezen jolastu,
arpegiz-arpegi,
bakarrik, zu eta
ni.

2 Sua pizten ez dakit,
nere aur, nere poz.
Ez dakit gauz haundirik,
nere aur, nere poz.
Antza haundia duzu;
egitan Andoni;
tristerik gaude gu.
bakarrik, zu eta
ni.

EntzunlGaur ez dator ama.
Hau da pena, hau da zama!
Agian egun berriak
dakarzl^ haren berriak.
Elurra atarian.
sua da konbeni;
odmeni-azpian.
bakarrik, zu eta
ni.

Jolastuz lo gozoa
datorke zuregana.
Entzun’gaur ez dator ama.
Hau da pena, hau da zama!
Ez dut negua maite
Sua da itzali
Denak daude aparte;
bakarrik, zu eta
ni.

ZaudelKontuak kontari.
esango dizut nik
milaka histori
zuri.
Ez negarrik!
Zaude! Kontuak kontari.
— elurra du ari
zuri—
Maite diranen kontua,
maite diranen kontua.
Zaude geldi!
Ta ez utzi
ni bakarrik.

Zaude! Kontuak kontari.
esango dizut nik
milaka histori
zuri.
Ez negarrik!
Zaude! Kontuak kontari,
—gaua zaigu ageri
guri—
Maite ziranen kontua
maite ziranen kontua.
Entzun neri!
joan da ixilik.
Ez! Ez negarrik!

Oharrak:
—
—

Frantsesez: “Le petit garçon", Jean-Lou DABAoiE-ren hitzak.
Hendaian, 1984ko maiatzaren 6an, iloba Aritzen Jaunartze egunerako, frantse
sezko hitzei jarraituaz, eratua.

22.- HOSTO HILAK
H itzak:
Musika:

A ndoni Lekuona
Joseph Kosma

O-

roí- tze-

a h a i n - b e s - le nai- k o

nuke

la-

gon

mi-

nak

gi-

S___
ga-

íai

nan

ez

har-

tan

dau-

az.

kat

g e - ra

ge-

naiz

so

ak

ba-

u-

bi-

a-

I

n

cza

tu-

el-

kartzén

mai

na-

tzen

d u n maite.

I

baz-

ra

gen-

a

ta-

V j

kan-

tzen

tzen

mai-

zuk

tu

rra- tui-lzen di- t u m a i -

te

roi-

tu

e-

guz-

ki

zen-

dun

A

^

le.

ni m a i -

te

mai-

le

ta-

h o z - tu- e n

c-

gu-

___

S

be-

j ' j i j i - i j

a-

z u k ni

di-

O-

nan

J ____

kan-

t

mtnaiai.

i

e-

taz;

taz

n

a:

tu -

ro-

ne-

(e;

kan-

f\/v7
poz

ta-

be-

tu-

le

r\
nik

zi-

p a u - so-

zu

mai-

ran

ak.

gai-

te

xo-

K a n - t a - Cu-

Bi-

ak;

ak

i-

tsa

1 Oroitzea hainbeste naiko nuke
lagun minak gjnan egunetaz;
garai hartan bizitza gendun maite.
Oroitu eguzki beroetaz.
Hosto hilak palaka biltzen dira;
—aztutzea ez nuke nai—
Hosto hilak palaka biltzen dira;
oroitzak eta penak ere bai.
T’ aize hotzak daramazki
aztu-aldi tristera.
Baina ez daukat aztua
kantatzen zendun kantua:
Errepika:
Kantatuaz gera elkartzen,
zuk ni maite,
nik zu maite.
Poz beteaz gera maitatzen,
zuk ni maite,
nik zu maite.
Bizitzak maiz banatzen ditu
maitale ziran gabcoak;
itsasoak urratutzen ditu
maite hoztuen pausoak.
2 Hosto hilak palaka biltzen dira,
oroitzak eta penak ere bai.
M aitasun beroa guri begira
jartzen zitzaigun po2ez ta alai.
Polita zinan ta maite zindudan;
Oroi orduko egunetaz.
Garai hartan bizitza gendun maite.
Oroitu eguzki beroetaz.
Lagun m inak ginan biok,
ez daukat ez azturik.
Benetan nauzu oroitzen
zuk noia zendun kantatzen.
Kantatuaz...

Oharrak:
—

Frantsesez: “Les feuilles mortes", Jacques PRÉVERT*en hitzak eta Yves
ek kantatua.

—

Hendaian, 1987ko maiatzean, frantzesezko hitzei jarraituaz, eratua eta “Euskaldunon Egunkarian" (1992/1/2) argitaratua.

M o n ta n d -

2 9 .- OHEKIDE ZAIDAN DAMA
H itzak:
Musika:

A ndoni Lekuona
G eorges M oustaki

SarAH:
Ikusten baduzue hor, estrainoki apaindua, hanka bat hutsik eta arrastaka, uso
eri baten antzera burua eta begiak makur, jaunak, ez bota maldiziorik, ez hitz
zikinik emakume pobre eta iokaztu honen aurpegi pintatuari, neguko arrats
batean, gosea jainkosak gonak airean altxatzera bortxatu zuen emakumeari.
^ lo te hauxe da nere ondasun, nere aberastasun, nere peda, nere pitxia, nere
dukesa, nere erregina.
BAUDELAIRE

O-

Errepika;

Ohekide zaldan
dama,
zuk non ote
ogel une?

he-

ki-

de

zai-

1 Maite jokoz,
hon ik datoz:
b e ^ goibel,
ezpain ubel;
beharrezko
m usu asko;
m aita^ n tza
hain m urrltza,
ilunbean,

nekepean,
bai ilUraz.
bai algaraz.

<lan da-

2 Bular astun
hortz-m arkadun,
jostagailu
gerta zaigu.
Gorputz oker,
ez da eder.
Ba dirudl
lehenari
ihesika
ta muzlnka,
hartu dula
lan mardula.

3 Ez irrlrik!
Ez negarrik!
Zuen penak
gorde denak!
Gau hoczean
elkartzean
biok estu
z a i ^ piztu
gu biontzat,
pizgarriczat,
argi labur,
bero apur.

Oharrak:
Frantsesez; “S arah", Georges M oustakl-ren hitzak,
~~

H endaia, 1989ko m aiatzean , frantsesezko hitzei ja rra itu z , Im anol k a n to re a k esk atu ta
eratua.

34.- NERE MAITETXU
H itzak:
Mu sik a:

Lais-

Zau-

Ne-

Mai-

A ndoni Lekuona
Francisco Alonso

1e r

e-

de

ne-

re M a i -

te-

uu,

lo-

m -

re

zai!

te ocu!

ne-

re!

ko

di-

ni-

Ne-

re

M a i - te-

gan-

dik

zer-

M*i-te-ttu!

uu,

oe-

re!

ni-

nai

E-

zer

a

lor-

goQ

naiz

e-

tu

gi-

de-

zai-

te

ni

nik

za-

la-

zu

E

Ke-

sai.

ea-

bel

zu

1 Bide berrien bila
2 Diruz aberasturik
jo nuen gogoz nik atzerrira,
itzuli nintzan nere herrira,
utzirik neskatila
atzerria utzirik
maitasunez neri begira.
maitea zegoen tokira.
Itzuli baserrira,
Baserri-inguruan
Ez egin negarrik!
Ez zaigu ageri;
Laister etorriko naiz
seguru aski dago
dirua egiñik.
nigatikan eri.
Zaude nere zai,
Hil zen penetan,
nigandik zernai
hil zen benetan
lortu dezakezu.
maitasunagatik.
Nere Maitetxu, Nere Maitetxu!
Nere Maitetxu, Nere Maitetxu!
Egon zaite lasai.
eri naiz zugatik.
Hitz berdinak dizkitzut
Ez dizkitzut esango
berriz esango nik etorrita;
m aitasun-hitzak Maite polita
dizut kantatuko
ez dut kantatuko
ham aika zortziko.
hainbeste zortziko.
Eta maiteko zaitut
Maitearen begiak
bihotzez nere Maite polita.
arkitzen dira gaur itzalita.
Baina gaur gogoa
Naiz dim jabea,
urrutira doa.
maiterik gabea.
Maitetxu, NerelMaitetxu. Nere!
zer naiz ni zu gabe?
Maitetxu, Nere, Maitetxu, Nerei
zer naiz ni zu gabe?

Maitetxu, Nere! Maitetxu, Nere!
zer naiz ni zu gabe?
Maitetxu. Nerei Maitetxu, Nere!
zer naiz ni zu gabe?

Oharrak:
-

Gaztelerp: “Maitechu mia", Emilio G. del Castillo-ren hitzak eta “Xey” talde
ramatuak kantatzen zuena.

"

Hendaian, 1990 uztailaren 7an, auzoko Manolo Manterola kantoreak eskatuta
gaztelaniazko hitzei jarraituz, eratua.

36.- EZ NAZAZU UTZI
H itzak:
M usika:

A ndoni Lekuona
Jacques BREL

Ez

M -

za

z ’d -

e-

tsi;

al-

tzi.

Be-

hai

da

az-

u.

gnz-

ti-

a

az-

?IJ
tu,

az-
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ta
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du-
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zen

ga-
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J) J>^ I J Ji J. Ji J,l J ■
j) J) J,
nai

i

hor
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la-

na
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n-
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tzi,

zuk

ni

ez

deo

be-

tzi. z u k

iri-
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a;

or-

du-

en

o-

po-

za.

Ez

na-

za-

z'u-

tzi.

Di-

zut

e-

ma-

nen

eu-

riz-

ko

txir-

haus-

tu-

ko

in-

dar

be-

iri-

k o per-

ez

u-

U:

tzi.

lu-

jra

Ez

ga-

tzi,

na-

za-

ez

rra-

na-

z'u-

tza

za-

na-

ko

zer-

j -Jì-j r j -

tu-
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tsa.

kon-

ze-
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na

haus-

tzi.

la

az

zuk

eu-

zu

ten

ni

ri-

zu-

ez

rik

e-

u-

ez

a - p a i n - tze-

ERREPIKA
Ez nazaz’utzi.
Ez nazaz’utzi,
Zuk ni ez utzi.
Zuk ni ez utzi!
1
Ez nazaz’utzi!
Behar da aztu,
guztía aztu,
aztu ta etsi:
Aldi galdua,
joan den garai,
kontrako zem ai
hor pilatua;
orduen otsa,
garratza zena,
hausten zuena
zorion-poza.

2
Ez nazaz’utzi!
Dut asmatuko
nik zuretzako
t'adierazi:
Zuk ausnartzeko
zu biguntzeko
erran zoroak
erran beroak:
errege baten
bihotz-arnasa.
zurekin zuen
maite-ametsa.

3
Ez nazaz'utzi!
Ez dut hitzikan.
ez neganikan,
hain naiz gauz gutxi.
Ni naiz gordeko
zu ikusteko
gogoz dantzatzen.
pozez kantatzen.
Nai nuke izan,
mirabe gisan.
zure itzala.
txakur leiala.

Ez nazaz’utzi...

Ez nazaz’utzi...

Ez nazaz’utzi...

Dizut emanen
eurizko txirla,
euririk ez den
herriko perla;
lurra haustuko
indar berriaz
zu apaintzeko
urre gorriaz;
nai nuke egin
ner’eremua
mait'erreinua
ta zu erregin.

Ikus’izan da
sumendi zarra,
lotan egon-da.
berritzen garra;
gari-zelaian.
— suak errea—
dator garaian
gari obea;
ilunabarrez,
beltz eta gorriz.
datorkit berriz
maitea parrez.

Ez nazaz’utzi...

Ez nazaz’utzi...

Oharrak:
—
—

Frantsesez: “Ne me quitte pas"; Jacques Brel-en h ittak.
Hendaian, l9 9 lk o urtarrilean, frantsesezko hitzei jarraituz, eratua eta Imanol
kantariak 1996an bere diskan, “Hori bera da denen ixtoria"n, em ana.

37.- MAITASUNEZ BIZITZEAN
H itzak:
Musik a:

A ndoni Lekuona
R aym ond Levesque

M a i - ta* su-

nez

bi-

zi-

tze-
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da

ge-

tra*

ri-

kan

ge*
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e-

gon-
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m u n - du-

Uk

ge-
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ge-

da

ge-
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te
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e-

hai-

gun
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su-
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e-

hi*

bi-

de-
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tze-

ez

nak

au*

rre-

ge-

ìf t

e-

an.

g«i.

bai-
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hi-

lik

ri-

gg ee --

kan

Hf t

ka-

-,

go.

ne-

aa.

r i
ge-

e-

ri

gon-

r r - n
M a i - la-

go;

hia -

gon-

go

go.

Maitasunez bizitzean
ez da gerrarikan gehiago,
egun ederrak aurrean
baina hilik gera egongo.
Dena da berri izango.
pakea m unduan gidari,
soldaduak bertsolari
baina hilik gera egongo.
Bizitzaren gurpilean.
Bizitzaren gurpillean,
zam arikan astunena,
bizi obearen bila,
sufritu beharra zena
mundu hau zuzen dadiia,
hartu gendun gure bizkarrean.
gu guztíon penaren trukean.
Maitasunez bizitzean
ez da gerrarikan gehiago,
gizonen oroimenean
baina hilik gera egongo.
Gutaz dira oroituíw,
gure m aitasun bilaketaz,
agian gure penetaz
baina hilik gera egongo.
M aitasunez bizitzean...

Oharrak:
Frantsesez: “Quand les hommes vivront d’am our”. Raymond Levesque-n hitzak
eta Félix L e c l e r c Quevec-eko kantoreak kantatua.
Hendaia. 1991ko otsailean, Arabiar golgoko gerratean, frantsesezko hitzei jarraituaz, egokitua.
(“Euskal Idazleen Elkarteari. omenaldi bat eskertuz, gure belaunaldiaren testigantza bezela" 1998an eskainia eta kantatua)

39.- POETAREN HERIOTZA
H itzak:
M usika:

A ndoni Lekuona
Gilbert Becaud

Pcv
(t&ldea)

Po-

e-

f

ta-

Ho-trek

ren

ren

kar

he-

guz-

he-

ri-

Ua,

ri-

tza.

ti-

on*

bi -

ho-

tze-

ren

(laldea)

Po-

, N e - _ ga(acoda)

la-

gu-

nen

1 P o e ta re n h e rio tz a ! (bis)
H o rre k d a k a r g u z tio n tz a t
b lh o tz e a n h o tz a ,
P o e ta re n h e rio tz a ! (bis)
N e g a rra k d u iiu n d u tz e n
la g u n e n b ih o tz a .

bi-

trak

an

e-

ta-

du

ren

i*

he-

lun-

(coda)

ho-

2 H e rria n z in e n tx e rta tu (b is )
Z u re h itz a k e t 'a m a s a k
g in d u e n g u e s n a tu .
H e rria n z in e n tx e rta tu (b is )
Z u ri e s k e r E u sk a l L u rra
g u k d u g u m a ita tu .

ti*

be-

o-

du-

ho-

ri*

tza

tzen
^

bi-
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3 L u rp e a n d u g u e sta li;(b is)
P o e ta re n a rg lñ o a
g u r e tz a t d a itz a li.
L u rp e a n d u g u e sta li;(b is)
Z u re a r g i e ta g a r r a
e z a ig u z u b idali.

Oharrak:
Frantsesez: “Quand il est mort le poète”, Louis Amade-n (1992an hila hain
zuzen) hitzak eta Bécaud berak kantatua.
Hendaian, l992go udaran, frantsesezko hitzei jarraituz, eratua eta Oiartzunen
osabaren izena duen biblioteka ireki zenean, 1992ko urriaren 24an, lehenengo
aldiz jende aurrean kantatua. "Oiartzun 93” urtekarian argitaratu zen.

4 1 HAIN GAUDE BAKAR
Hitzak:
M usika:

A ndoni L e k u o n a
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È 33É SÌ
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de
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1 Lotan zaude ZU ondoan,
bizi zera hor alboan;
besarkatuz ta musuka,
laztanduaz, Igurtzlka;
bairta gure barm an,
p r e orduan,
nain gaude bakar m unduan.

du-

an

-

Hain

ba-

kar

mun-

du-

2 D antzan zabiltz zu ondoan,
konu'a zaude hor alboan;
borrokatuz ta bultzaka,
gorrotatuz ca hortzaka;
batna gure barruan.
gure orduan.
hain gaude bakar m unduan.

Oharrak:
Frantsesez: “Les un s contre les autres", Luc Plamondon-en hitzak eta MicHEisERCER-k (1992an gazterik
hildakoa) kreatzaile eta kantariakSTARMANiA operarako m oldatua. Honen heriotzaren ondoren e ^ndako
om enaldieun askotan entzunaz ikasi eta estimacutako kantua.
Hendaian. l9 9 3 k o otsailean, frantsesezko hitzei jarraituz. eratua.

42.- AMSTERDAM PORTUAN
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M usika:
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1
Amsterdam portuan
marinelak dabiltz,
kantuz ta karraxiz,
Amsterdam galduan;
Amsterdan portuan
m arinelak lotan,
enborra-moduan
kalako lanbrotan;
Amsterdan portuan
inoiz dira hiltzen,
edaritan lertzen,
gauaren barruan;
baita han portuan
jaio dira ere
mila itsaskume
kaia-inguruan.

Amsterdam portuan
marinelak dantzan,
damekin balantzan
zoroen moduan;
eskuzko soinuan
musika indarrez:
marinelak trakets
pauso nekatuan;
Salto ta jiraka
parrez dira lertzen;
azkenik musika
penaz da ixiltzen.
Eta gero berriz
bueltatutzen dira,
kantuz eta irriz
edaritegira.

Amsterdam portuan
marinelen jana,
gehiena arraina
haien otorduan;
parranda-orduan
lotsa dute galtzen;
indarrak gailentzen
eromen-munduan.
Bakailu-usaia
danean nagusi.
Jolaseko nahia
dute erakutsi.
Eta alDca dira,
bragetak estutuz,
kalera begira
parrandan pentsatuz.

Amsterdam portuan
zurrut marinelak,
edan eta edan
eginez ahalak;
edan bai gehiago
putak dezaten on,
Amsterdan, Hamburgon
edo haruntzago.
Eman dutenekin
anim a ta gorputz,
ezin da egin huts
mirabe hoiekin.
Gauakin katazkan
malkoz dira bete;
pisa dariete
damatxoen salan,
AMSTERDAM PORTUAN!!

Oharrak:
—

Hendaian 1993go abuztuan, J. Brel-en hitzei jarraituz (“Dans le port d ’Amster
dam") eratutako kanta.
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CIAU MASINO
Cesare Pavese

Itz.: GILLERMO ETXEBERRL\

Andereño pospolinak
Nere mahastietako lurrak. aranondo eta gaztainadiak,
non eme baitira beti jan ditudan arnariak,
nere muino ederrak - beti amestu dudan
baina inoiz hazkatu ez dudan fruitu hobe baten jabeak.
Batek sei urte dituenean eta udatan bakarrik
datorrenean baserrira, aski izaten du
bidetik aldegin eta harrapari oinutsekin batera
fruta berdeak jatea, behiak larrean diren bitartean.
Udako zerupean, belarretan etzanda,
jolas eta sasi-borroka tartean emakumeez hitzegiten zen
eta besteek farrezka zekizkiten kontuak
eta misterioak xuxuriatzen zituzten aisialdi paregabeetan.
Herri aurreko bidean, oraindik ere —igandetan—
herrirako bidean guardasol apainak ikusten dira;
baina herria urrun dago eta ez dago iada mutikorik.
Nere arrebak hogei urte zituen orduan. Azoteara
etorri ohi ziren beti guardasol apainekin,
udako jantzi argi, hitz algaratsuekin:
andereño pospolinak. Agian, elkarri prestatzen
zizkioten liburuez mintzatzen ziren —maitasun nobelak—
dantzaldiak, zitak..... Nik urduri entzuten nien
eta ez nuen oraindik beso bilutsietan,
bilo eguzkitsuetan pentsatzen. Nere unerik zoragarriena,

ta ld etx o a m a h a ts Ja tera e ta lu rre a n e sertze ra
g idatzeko a u k e ra tz e n n in d u te n e k o a iz a n ohi zen.
A darra jo tzen z id a te n . Behin. m a ite m in d u rik
ote n en g o en ere g a ld e tu zidaten.
D exente h a s e rre tu n in tz en . H arro k e riak eg iten n itu e n
h aien g a n d ik bereizteko: z u h a itz b a te ra igo ikus n in tz a te n ,
m a h a ts m ordo e d e rra k bildu e ta z iz tu a n k o rrik a eg iten n u e n .
Behin, n esk a h a u e n arte k o z a p u tz e n a re k in
to pe egin n u e n tre n e a n , aurpegi a u s e n te sa m a rra zu en ,
b a in a ilehori u r re z ta tu a zu en e ta ita lie ra z m intzo zen.
Flora deitzen zio ten . Ni b ita rtea n , tren e k o diskoari
h a rri tira k a ja rd u n n in tz en . B erak g a ld e tu zidan
ia b a al zekiten etx ea n nere b a le n tria h a u e n berri.
N a h a stu ta u tzi n in d u e n . Eta F lorak b e ra re k in e ra m a n n in d u e n
nere a rre b a re n g a n a b aitzih o an — e s a n zid a n e z — .
U da h a serak o a rra ts a ld e eder b a t zen,
e ta itzaletik ibiltzearren e ta le h e n b a ile h e n iristearren
b elard ietatik b a r n a jo a n ginen. A lboan F lorak
ia go g o an ez d u d a n ze rb ait e sa te n zid an .
E rrekastora iritsi e ta ja u z i b a t egin iz a n n a h i nuen:
ia u re ta n a m a itu n u e n , b elar arte an .
Beste u rb a z te rre a n F lorak farre eg iten z u e n
eta ez begiratzeko e s a n zidan.
Ni u rd u ri nen g o en . T x ap lastak se n titu n itu e n
u r k o rrontean. P a la s ta k a ari zela e n tz u n
eta b at-b a tea n b e g ira tu nuen.
E derra eta se n d o a z e n h a re n g o rp u tz ez k u tu a ,
la g u n a u r-b a zte rrera ja its i zen, z a n g o a k bilutsik,
ikusgarri. (Flora a b e ra ts a zen e ta ez z u e n la n ik egiten).
P rotesta egin z id a n e ta azk ark i ta p a tu ,
b a in a azk en ik farre egin g en u e n e ta e s k u a em an nion.
Itzulerako b idean, zorio n tsu eg i se n titu n in tz e n .
E txera iristean, ez n u e n zafrald irik izan .

H ogeinaka dago nere h e rria n F lora b e z a la k o a .
M uino h a ie n a rte k o fru itu rik s a n o e n a k dira,
beren g u raso e k ik a s te ra b eh a rtze n d itu z te
e ta h a ie ta k o n o rb a ite k se g an ere egin d u belardian .
A urpegi la sa ia d u te , serio beg iratzen z a itu z te n e a n ,
b a in a ze au rp e g iak !: an d e reñ o p o sp o lin ak ,

hirian bezala jazten dira.
Liburuetatik ateratzen dituzte beren izen fantastikoak:
Flora, Lidia, Cornelia, eta mahats lukuak
eta makal ilarak ere ez dira ederragoak.
Beti norbait datorkit burura zera esaka:
nere ametsa hogeita hamar urterà arte bizitzea da,
haizeak ondo jotzen duen muino gaineko
etxe batean, eta bertan ernetzen diren
basa-landareaz bakarrik arduratu.
Ongi dakite bizitza zer den: eskoletan
astakirtenen eta miseria guztien
gainetik sentitzen dira,
eta beti dira gazte. Zahartzerakoan...
ai, ez ditut zahar irudikatu ere nahi,
nere andereño pospolinak,
guardasol polita eskuan, soineko argiz jantziak,
—eta muino malkar eta idorra, atze ikuspegi dutela—
nere arnariak, onen onenak eta urterò berritzen direnak.

Bleus-en bluesa
Ez du ezer txarrik neska bat norbere
gelata gramofonoa entzutera eramateak.
Baina une bat iristerakoan diskoak bere kasa hiltzen
ziren eta ez genion gu bietako inork arretarik jartzen.
Garbi dago - haiek baino are gazteago ginen gu
eta erritmu haiek, musika haiek indar beteaz kantatzen zioten
bizitzari.
Gauza okertzen hasi zen bion artean ni sofan eserita eta
neska kantu-marmarka disko berriren bat jartzera
—beti blues-en bat— jaisten zela.
Bluesak Ameriketako gauza dibertituak ziren,
baina behin eta berriro —beti berdin, beti berdin—
errepikatuak, musikari berdinak interpretatuak.
Orain —hurbileko gertakariez bakarrik ari naiz
—iritsi da eguna
non hainbeste emango bainuke osterà ikusteagatik
nere bila kantumarmarka igo datorren neska,
garai zaharreko diskoa berriro jartzera —nahiz blues bat izan.

Ardo tristea
G au z a d a ezen nere p a ta rra ed a te ra
ta b e rn a txoko b a te a n esertzen naizen ero , a u rk itz e n d itu d a la
u m e-g altzaile b a t edo g a rra is ik a zereg in ik gabe d ih a rd u te n
h au rrak
edo k a n p o a n o in ez d o a n n esk ato ren bat,
e ta zigarroko k e -a d a tsa d e u se z te n d id a te. “H orrela d a, g azte,
b e n e ta n dio tsu t, L ucento-n eg iten d u t la n ” .
B a in a a h o tsa , z a h a rra re n a h o ts la rriak
berrogei u rte — ez d ak it— z e in a k nere e s k u a e s tu tu d u e n
g au e z, h o tz e ta n , e ta gero etx erain o la g u n d u n a u e n ,
k o m e ta z a h a r itx u ra k o to n u h u ra
ez z a it a h a z tu k o . h iltze n b a n a iz ere.
Ez z e n ard o a z m in tza tze n , n erekin m in tz a tu ohi zen
ik a s ia nin tzelak o e ta p ip a n erretzen n u elak o .

“Età pipan erretzen duena —oihukatzen zuen dardaraz—
ezin dajaltsua izan Buruaz baietz esan nion.
Itzuleran, neska irekiagoak eta sanoagoak aurkitu ditut,
zangoak bilutsik —hiru ilabete baraurik egin ondoren—
eta haien mardultasunaz horditu nintzelako
esposatu nintzen - zahartzaroko maitasuna.
Gihartsuena eta lotsagabeenarekin ezkondu nintzen
osterà bizitzaren berriJakin nahi nuelako, ez nuelako
berriro mahai baten atzean hiltzerik, bulegoan, arrotzen artean.
Baina Nella ere arrotz egin zitzaidan eta abiadore kadete batek
behin ikusi eta haren gain Jarri zituen eskuak.
Orain hilda dago likits hura —gaztegizaixo hura—
zeruan eraitsi zuten —ez naiz n i likitsa.
Nella emazteak haur bat zaintzen du —ez dakit nere semea ote
den—
eta emakume etxezalea da eta n i berari atsegin
ematen ez dakien arrotz bat naiz eta ez naiz ezer esatera
ausartzen
eta Nellak ere ez du hitzegiten, begiratu besterik ez.
E ta h a rrig a rrie n a d a g izo n h a rk bere h is to ria k o n ta tz e a n n eg a r
eg iten zu ela,
m o z k o r b a te k eg iten d u e n a re n g isa ra , g o rp u tz o so arek in ,
e ta g a in e ra ero rtzen z itz a id a n e ta esa te n : “Gure a rte a n
beti erre sp e tu a zo r diogu", e ta n ik h o tz e z d a rd a r eg iten n u en .

ald eg in n a h i iz a te n n u e n e ta e sk u a em an .
Z ein atseg in d en p a tta rra ed a te a, b este p la ze rra, o rd ea,
fro n te tik d a to rre n e ta b a rk a p e n a e s k a tz e n d iz u n
z a h a r ez in d u a re n a ito rp e n a k e n tz u te a da.

Zepoza daukat nik bizitzan?
Bene-benetan diotsut, Lucento-n egiten du t lana.
Zepoza daukat nik bizitzan?

Arbasoak
M u n d u a z tx u n d itu rik a d in b a te ra a ile g a tu n in tzela,
alferrik ak o u k a b ilk a d a k ja u rtik itz e n n itu e n e ta n e g a r eg iten
n u e n b a k a rk a .
G izon e ta e m a k u m e e n elk a rriz k e ta k e n tz u n
e ta z e r e ra n tz u n ez ja k ite a , ez d a b a te re atsegin.
B a in a h a u ere g e rta tu zen: ez n ag o ia d a n ik b ak a rrik
e ta z e r e ra n tz u n ez ja k in arren , p a s a n in te k e h o ri gabe.
N eure b u ru a a u rk itz e ra k o a n z e n b a it k id e a u rk itu d u t.
Ja k in dut, ja k in , ez en jaio b a in o le h en , p ie z a batek o
g iz o n e ta n bizi iz a n n a iz e la , gizasem e ja to rre ta n ,
h a ie n a rte a n ere in o rk ez ze k ien e ra n tz u te n b a in a d e n a k la s a ia k
ziren .
Bi k o in a tu re n a rte a n d e n d a b a t ireki d u te — g u re fam iliak o
le h e n o n d a s u n a — e ta k a n p o tik e to rria serio a zen,
k a lk u la tz a ile a , b ih o z g ab e a e ta zu rra : em ak u m e bat.
B esteak, gure odolek o ak , n o b elak ira k u rtz e n z itu e n d e n d a n
— gehiegikeria h e rrìa re n tz a t— e ta b e rta ra tz e n ziren b ezero ek
g isa k o e ra n tz u n la b u rra k e n tz u te n z itu z te n ,
ez zegoela azu k rerik , su lfato rik ere ez,
d e n a zegoela a g o rtu a . G eroago g e rta tu zen ez
a z k e n h o n e k la g u n tz a e sk a in i zio la k o in a tu a rru in a tu a ri.
G ure au rrek o h a u e k g o g o ratz ea n , se n d o a g o se n titz e n n aiz,
isp ilu ra b egira so rb a ld a k la sa itz e n d itu d a n e a n b ain o
e ta irrifar z a b a le n e ra k o e z p a in a k p re sta tz e n d itu d a n e a n b ain o .
A spaldiko u rte e ta n bizi iz a n ze n nere a ito n bat,
e ta beste n e z a k a ri b a te k e n g a in a tu e g in zu en ,
eta, ondorioz, u d a n m a h a s tia k h a itz u rtz e n a ritu z e n — u d a n —
g a u z a k h ó rre la on d o ze u d elak o a n . H ó rrela
bizi iz a n n a iz beti, beti iz a n d u t

b etarte la saia e ta au rp eg ia a te ra dut.
E ta e m ak u m e ak ez d ira k o n tu ta n h a rtz e n fam ilian.
E san n ah i d u d a n a d a e m ak u m e ak e tx e a n d au d e la beti
e ta m u n d u ra e k a rtz e n g aitu ztela , ez d u te la d eu sik e s a te n
e ta ez d u tela ez er k o n ta tz e n e ta ez d itu g u g ogoratu ere egiten.
E m akum e b a k o itz a k zerbait b ertia its a s te n digu o d o lean ,
b a in a egindako o b ran su n ts itz e n d ira e ta gu
h ó rrela eraberriturik, gu g ara ira u te n d u g u n b ak a rra k .
G rinez beteta g a u d e , keinu e ta iz u d u ra z
— g u , bai, gizonezkook, aito k — h a ie ta k o re n b a te k b ere b u ru a z
beste e g in zu en ,
b a in a inoiz ez d u g u lo tsaren a p u rrik eduki,
ez g a ra inoiz em a k u m e izango, ez in o iz in o ren esk lab u .
Lur berri b a t a u rk itu d u t k id e a k a u rk itz e a n ,
lu r gaizto bat, n o n pribilegio b a t d en
g ero a a n to la tz e a ezer egin gabe.
Z eren ni eta g u ta rre k ez dugu a sk i la n a re k in ,
b ad a k ig u h o n d o a jo tz en ere, b a in a n ere g u ra so e n a m e ts ik m inena,
ezer ez egitea iz a n ze n p rib ileg iatu en m o d u ra.
H ango m u in o e ta n z e h a r n o ra e z e a n ibiitzeko ja io a k g a ra ,
em ak u m erik g ab e e ta b eso ak g u r u tz a tu ta b izk arretan .

Emakume galduak
A rrazoia d u zu tr a tu h o ri em ate n d ie zu n e an .
E g ia tan hobe d a h ó rre la e ta ez b ih o tzez k u p id a tu
eta gero o h ea n h a ie ta z gozaiu.
“Bizi o soa b ain o in d a rtsu a g o a d a b e h a r h o ri”,
h o be esan d a , “d e n o k k o n d e n a tu a k g a u d e p a u so h o ri em ate ra ;
b a in a egun b a te a n nere n esk a e m a g a ld u la n e ta n arik o b alitz,
am o rrazio z ito egingo nuke e ta m e n d e k u rik g o g o rren a h a rtu k o
nuke".
E rrukia beti d e n b o ra g altze a iz a n da,
b iz itz a berez d a g o g o rra e ta ez d u h o rre k ald atz en ,
o n e n a h o rtza k e s tu tu e ta isiltzea da. G au b a te a n
b id a ia egin n u e n tren e an , em ak u m e b a t zegoen,
ja n z k e ra x um ea, p in ta tu a e ta b etarte o so serioa.
K anpoan, argi z u rb ilsk a k eta berde g rista k a k
m u n d u a ez erez ea n b ih u rtz e n z u te n . B ag o ian
a is la tu a k g e u n d e n — h iru g a rre n k la se k o a — a n d re a e ta biok,
g a z te a b era.

Ez nekien u rte h a ie ta n h izk etald i b a t h a ste n
e ta n eg a r e ^ te n n u e n em ak u m e ez p e n tsa tz e ra k o a n . H orrela
egin n u e n bid aì h u r a u rd u ri b erari b eg ira e ta b e ra k
b e h in edo b este b eg iratu z id a n e ta erre eg iten z u e n . Ez n ion
ez er esan ,
ez ezer p e n tsa tu , b a in a o ra in d ik o d o le an d a u k a t
b eg irad a z u z e n h u ra , la n a ta iu z egin e ta bizitza
bere n e u r r ia n , isilik, d u e n a re n u n e b atek o irrifarra.
G aru n a h itz ez b e te ta d u te n
la g u n h o rietak o batek , em az tek ia
b a b e stu n a h ik o zuk een , m a lk o a k x u k a tu e ta p o z a s u s ta tu .
“G arbi dago, bizi o so a b a in o b e h a r in d a rtsu a g o a d a.
E ta gu, d e u se ta ra k o balio ez d u en
b ih o tz g o g o rrean bere in d a r g u ztia
ja rtz e n d u te n k o n d e n a tu h o rie ta k o a k g ara ."
M ilaka em aztek i sa lb a d itz ak e zu e
b a in a n ik ik u si d itu t h a ie ta k o m ilak a
erretzen , begi erd a in ariz b eg ira tze n
ed o ta e rre n d a tu ta irrifar egiten
— ai en e k u ttu n a k — h o riek b izirik ira u n g o d u te beti
is ilta s u n e a n su fritu a z e ta b e ste n o k e rra k o rd a in d u a z .
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Bertsolaritza
Xehetasunak bai, gezurrik ez.
1997ko Bertsolari Txapelketa
nagusia dela eta, pozgarri zaigu
txapelketok oraindik duten jokaera
eta herriaganako jarrera ona ikustea. Aldi berean, bijoaz gure zorionak abenduaren 14an Donostiako
Anoeta belodromoan txapeldun ir
ten zen Andoni Egañarentzat.
Baina, abenduaren 13.ean Do
nostiako El Diario Vasco-Xi gaztele
raz irakurri dudan “Tres épocas
muy diferentes” delakoaz Bertsolari
Elkartekoei zenbait ohar egin nahi
dizkioet ekintza horren historiaz.
Berrogeita hamargarren hamarkada
haren erdialdetik Euskaltzaindian
euskararen bizibidea bizkortze lana
leporatu genuenok erakundea euskaldunon duintasunez baliatze la
nez arduratsu ari ginen eta, besteak
oeste, bertsolaritza ikusten genuen
herri xehearen aurrean aukerako
gaitzat, etsipenak baztertuz euskaltzaletasunaren pizgarri.
Beraz. norbaitek egunkarian ausart agertu du:
La guerra civil cortó de raíz todo
proceso de esaltación del bertsolarismo. El siguiente campeonato se

disputó en 1960, bajo la tutela de
Euskaltzaindia. organismo tolera
do por el régimen franquista...

Hori idatzi zuenak, argi dago,
hortaz ez dakiela ezer. Horregatik,
Bertsolari Elkarteak arretaz har
ditzala ondoko o h a r hauek: Basarri
eta Uztapide, “toleraturik” jakina,
h e r r i Z 'h e r r i eta plazarik-plaza aritzen ziren edonongo jaien aitzikiaz
eta euskararen zorionerako. Horre
gatik sortu zitzaigun indarberritzerako gogoa zein asmoa.
Egia esan, ordurako han zebilen
T. Hernandorena hots handiz Ifarraldean bertsolari saioak antolatzen eta harekin izan genituen
lehen harremanak Hegoaldean ere
zerbait egin nahirik. A. Irigoyenek
lortu zuen lehenik, Bizkaiko Diputazioan zenbaitekin zituen harreman ona aprobetxatuz, eta 1958ko
abuztuaren 24an antolatu zuen Bilboko Arenalean Bizkaiko bertsolarien txapelketa (ikus Euskaitzain
diaren
Ill, 1958, 172. or.).
Hurrengo urteko azaroaren San.
J. A. Mogelen omenez Eibarren eratu genituen hitzaldiak aprobetxatuz
eta orduan alkate zen Jabier Egure-

ni esker lortu genuen Gipuzkoako
txapelketa burutzea (ikus Euskera,
IV. 1959, 257-258 orr.). Antoiakuntza haiegatik gobernadoreak
deitua izan zen alkatea, aditzera
emanez aurrerantzean holako ekitaldiak moztu zitzan.
Gu gure aldetik, han eta hemen.
ahal bezala bideak urratzen ariginen euskara indartzeko aukerak
irekiz. Eta gezurra badirudi ere, Na
farroan aurkitu genuen laguntzeko
aukerarik hoberenak Institución
Printzipe de Viana-koegandik eta.
horri esker, 1960ko ekainaren 26an
Lekunberrin antolatu Nafarroako
txapelketa (ikus Euskera, V, 1960.
425-426 orr.). Hargatik. 1997ko
txapelketa honetan Donostiako belodromoan bildu zen publikoak
Printzipe Viana-ko ordezkaria txistukatzea tamalgarria ez ezik lotsagarria iruditu zitzaidan. Garai haie
tan eta bai ondoko urteetan ere
Nafarroako erakundeek eman zio
ten euskarari laguntzarik gehien.
Azkenik, Antonio Ärmeren ahalegineri esker, urte bereko abenduaren 18an Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketa nagusia Donostian bu
rutzea lortu zen, aurreko hiruretan
lehen mailetan gelditu zirenak eta
Ifarraldeko aipatuenak gonbidatuz
(ikus Euskera, VI, 1961, 361-365
orr.).
Elkarteek. agiriak jaso eta gordetzeaz gainera. bakoitzak beren
ekintzaren alorrean historia osa
tzen ere lan egin beharra dute,
prentzara begira ez direnak esaten

jardungo ez bada. Gertatuak oker
azaltzeak inori ez bai dio onik egi
ten.
Baina hori zen gutxiengoa. Ora
indik gezur handiagorik irakurri
beharra tokatu zaigu ondoko lerrootan:
Tras un paréntesis de 13 años,
el campeonato de 1980 supuso
el reconocimiento de los méritos
de Xabier Amuriza, un bertsola
ri renovador y culto, que a partir
de ahí creó escuela, pero que
consideraban demasiado alejado
del clasicismo.
El campeonato de 1986 ftie el pri
mero organizado por la recién
creada asociación de bertsolaris,
que no estaban conformes con
el sistema de clasificación esco
gido por Euskaltzaindia.

Zenbait bertsolariren artean X.
Amuritzaren zeloak oso nabariak
ziren, baina ez da harritzekoa, klasikotzat jo izan den bertsolaritzak
lehenago ere ezagutu zituen aldakuntzak, edozein ekintzatan nór
mala den bezala, historian maiz
ematen den gauza da. Bertsolaritzan, ezagutzea dugunetik, Xenpelar izan zen lehenik eta Otaño
gero. Gauza bera esango genuke
Basarrik 1935ean hartu zuen bideaz, Txirritari eskemak eten ziz
kion eta hortik sortu omen zitzaion
bertso zelebre hura:
Larogei urte gaiñean ditut,
nago anketako miñez,
Donostiara etorria naiz
erren aundia egiñez.

Bi bastoirekin txit larri nabil
pausorik eman eziñez.
Euskera ia aztu zait eta
erderarikan jakin ez.
maixu batekin eskolan laster
asi bear det latiftez.

Orain, X. Amuritzaren eskolatik
hurbil aritzen den Andoni Egaña
agertzen zaigu txapeldun.
Klasifìkatzeko sistema eran bat
ez etortzeak ez du ez bum eta ez
hanka. era hori zertan oinarritzen
den esaten ez bada. Loiolan izan
genuen bilera hartan bi gauza ziren
eskatzen zizkigutenak, han bilduak
oroituko dutenez: 1. A. Irigoyen
epal mahitik kentzea; 2, epai
mahaiko bakoitzak bere puntuak
publikoari begira agirían ematea.
Bestela galde Imanol Lazkano eta...
Muruari.
Erakunde bakoitzak, aurrenik
bere barneko giroaren oreka gorde
beharra du eta antolaketan ariginenok bagenekien Irigoyenek puntuaketak zuzen eramaten zituela. Bes
tetik, epai mahaia publikoki epaitu
nahi izatea ez zitzaigun ondo iru

ditzen, zeren epaim beharrezkoak
bertsolariak bai ziren.
Horren arabera, Euskaltzaindiak
bere erara ez antolatzekotan, bertsolan elkartearen esku uztea
nahiago izan zuen.
Era berriekin hasi ziren, baina
bai laster porrot egin ere. Non da
orain puntuak agirían emate hori ?
Nonbait, era hortako saioek ez bai
ziren izan gehiengoaren gogoko.
Guk ordea, aidez aunetik genekien
era horrek bertsolariei berei egingo
ziela kalterik gehien.
Berríz lehengo sistemara itzuli
ondotik, damuaren eraginez edo,
Anfonso Irigoyeni omenaldia eskaini zioten.
Gehienek aitortzen dute azken
txapelketa motel xamarra izan
dela. Baina, zer gertatzen da orain
dik gazte diren bertsolari askok
parte hartzerik nahi ezaz ?
Abenduaren
El Diario Vas
co egunkariaren 25. orrian Jesus
Mari Mendizabalek argitaratu zuen
“Txapelketaren ajeak” irakurgarria
da. Horren aurrean. antolatzaileek,
zer erantzun dezakete?
/. San Martín

Barañaingo Udalarekin gertatua
Barañaingo Udalaren 1994ko
deialdi batean euskara jakitearen
aide punu emateagatik, epalle ba
tek 1997ko otsailaren 20an Nafa
rroako Epaitegi Gorenera salakuntza aurkeztu zuen alkatearen
aurka. Eta, gertakizun hori,
Euskaltzaindiak, erakunde ofiziala
den aldetik, gorago salatu du alka
tearen aide. Aldi berean, herriaren
jakingarri, prentsaurrekoan adiera
ziz. Erakunde bezala beharturik zegoenez.
Euskaltzaindia I918an Nafa
rroako eta beste hiru probintzietako
diputazioen babespean sortutako
Euskararen Akademia da eta, jaki
na denez, bere helburu nagusia
euskararen etorkizuna eta iraupena
bermatzea da. 1976ko otsailaren
26ko Erret Dekretuak onartu zuen
erakunde bezala jatorrizko arautegia barne. Dekretuaren hitzaurrean
erregearen hitzak diotenez berriz:
“euskara munduko gizadiaren bitxi
baliotsu-baliotsua izanik, Euskaltzaindiaren zeregina da. Erresumako kultura eta altxorraren zati han
di bat den eta espainiar askok
erabiltzen duten hizkuntza honen
batasuna bultzatzea".

Jakina da, nahi dutenek badakitela eta nahi ez dutenek jakin beha
rra dutela. Neri dagokidan partetik,
gertatuaren arabera, egiaren aldeko
salakuntza egitera behartzen naiz.
Euskararen beharrak eta kazetaritzaren maltzurkeria agirían jarriz.
Bilbon 1997ko apirilaren 25ean
eman zen prentsaurrekoan, joera
batekoek eta bestekoek, hau da,
Egin, Deia, Euskaldm on Egunkaría, Diano de Navarra, El Correo eta
El Diano Vasco deritzan egunerokoek goian aipatzen dudan zatia
kendu zioten. Beraz, ez dekretu eta
ez erregeren hitzik ez zuten eman
aditzera. Eta gai hauetaz ezer ezdakiten herritarrek pentsa zezaketen,
zer eskubide zuen Euskaltzaindiak
epaitegiaren aurka eta Udal baten
aide jartzeko. Zeren aurreko zati
hori kentzeaz herriaren jakinerako
bilutzik gelditzen bai da Euskaltzaindiari legez dagokion eskubidea, taldekerien gainetik dagoenez
erregeren agindua. Ikus adierazpena bere osotasunean Euskera, agerkarian, 42. liburukia (2. aldia),
1997, 193-196. orrialdeetan euskaraz eta gazteleraz.

Hor ageri denez, kazetaritzan
eretaldekeriakmuturretikmuturrera. Baina, erregeren babesa ukatuz,
inork ez dio onik egin euskarari, ez
tusKaltzaindiari eta gutxiago Bara-

ñaingo Udalari. Nora erori gara ?
Azken batean, jokera bateko eta
besteko kazetarientzat, taldekeria
euskara baino lehen. Hau da itsutasuna!
/. San Martin

Euskara eta bere etsaiak
1997ko abenduaren 27an José
María Callejak El Diario Vasco egunerokoan argitaratu zuen “El euskera y sus enemigos" artikuluari
zenbait ohar egin nahi dizkiot. Bai
na lehen lehenik argi eta garbi
agertuz artikulu horren muinean
zioenaz zeharo bat natorrela. Bai,
bat nator hasi goitik eta behera, bereziki irakaskintzan hizkuntzarik
ez politizatzeaz.
Esan beharrik ez da hizkuntz
eta etnia guzien gainetik dagoela
edonongo gizonaren balioa. Nornahik du libre pentsatzeko eskubide osoa. ezin dezakegu onart politika ideegatik pertsonaren hilketa eta
nekez ahaztuko dugu Ortega Lara
gizaixoa bizirik enterraturik eduki
zuten lekua eta Segundo Marey-ri
emandako tratua. Ez da zuzena eta
inondik-inora ere onartezinak iruditzen zaizkit. Denen gainetik humanismoa jartzen ez bada, edozein
abere motaren azpitik jartzen gara,
gizarteari eta berezíki gizartekidetzari kalte besterik ez diogu egiten.
Gainera, kontutan izan hizkuntz
borrokan txikienak zer galdurik
gehiago izaten duela.
Hizkuntzak errespetatu eta
errespetarazi beharrezkoak dira.

bakoitzari bere naturalezak ematen
dion arrazoiagatik. Inork ez bai du
aldez aurretik bere esku non eta zelan edo zelako jaio. Bestetik, aitortu
behar etorkizunari begira, eremu
laburragoko hizkuntzek, mundu
zabalaren aurrean, beharrezko dutela hedakuntza zabalagoa daudenak ikastea. Hórrela ezik. nire
ustez. ez dio lagunduko bere jatorrizkoari. Hikuntzak orokorki erres
petatu beharreazko dira. Baina,
otoi, gogoan har hemen bi ditugula
bertan kokatuak eta ofizial direnak
eta ezer esatekorik izan dezaketenak,
lehenik. bien jabe direnak direla.
Inori kontseilurik ematekotan, ].
M. Callejak arrazoi osoz salatzen
dituen irakasle horiei emango nizkioke. mendekurik gabe euskara
irakas dezaten.
Mendekurik gabe diot, zeren
duela hogehiren bat urterà arte,
euskaraz mintzatzen ginenoi nornahik eskatzen eta behartzen ginduzten: “Hable en cristiano" esanez. Eta guk. noren aurrean eta
nolako arriskoan aurkitzen ginen
kontutan eduki gabe, ezin erantzun: “No sé arameo". Ez eta ere:
"Hable español" esaten zigunari,
ezin erantzun: “Estoy hablando la

lengua más antigua de España”, zigortuak izango ginen beldurrez.
Bestela horiek izaten ziren nire ohizko erantzunak. Hala ibili beharra
genuen, zuhur jokatuz, baina ez
maltzur.
Bestalde, gutienez azken bi
mende zehar eskoletan euskaraz
mintzatzen ziren haurrak eraztunez
zigortzen zituztela ahaztu ezinezkoa z a i^ . Eta, gaur egun orain
dik, Espainiako irrati nazionalean,
demokraziaren izenean eta Carlos
Herreraren zuzendaritzapean, goizeko bederatzirak ondotiko elkarrizketetan maiz ari direla katalanaren eta euskararen aurka eta
zuzenketaren bat egin nahi dugunoi ez zaigula hortarako betarik
ematen. Zeren, aidez aurretik galdetzen bal dute zer esan nahi
duzun eta beraiei gogozko zaiena
soilik hautatzen dute. Gazteleraren
aldekoa noski. Hori ere jaikin behar
zuen J. M. Callejak. Horren espenentzia badut, bereziki 1997ko uztailaren 24an ikastoleri buruz esan
zituzten gehiegikeriak kontutan
narturik. Hori ez ahal da radikaltasunaren mutur bat? Beraz, nork politizatzen du euskara? Hala ere,
jnendekurik ez dut gogoko. Hobe
da geure euskaldungoan zuzen jarraitzea.
Bestela, ñora goaz alde batekoa
soilik kontutan hartuz eta bestekoa
jsilduz? Baina, orain horren mendekuz hasten bagera, horien gaizki
egina onartzea bezala da. Hori ez
aa bide zuzena. Ez inori opa, zeuretzat opa ez duzunik.

Hizkuntzak politikaz nahasteak
ez dio inori onik egiten. Oroi, orain
go talde politikoek sortu baino lehenagotik hor zeudela bi hizkuntzok.
Eta ez izan inor behartzezale; hobe
da borondate onez arazoak bideratzea.
Hala ere, bi hizkuntzok era
biltzen ditugunok ohartzen gara,
oraindik orain ere, zer nolako ne
keak leporatzen ditugun zuzen derizkiogunaren alde. Eta, gertakizunok ez dira gehiegi zabaltzen gure
kazetetan. Adibidez, iragan urteko
ekainaren ll.e a n DV egunerokoan
euskara batuaren kontra gazteleraz
agertu zen “Dudoso éxito” artikuluDcoari zenbait argitasun eskainiz
erantzunez eguneroko horren zuzendariari idatzi nioena, zergatik ez
zen argitaratu? Batzuren gezurrak
eta gehiegikeriak beste batzuren
zuzenketazko oharrak baino gehia
go balio ote dute? Horregatik hain
zuzen, oraingo hau ez diot igortzen
DV-itn zuzendariari.
Nire gutun harek ez zuen izan
tokirik zuzendariari egiten zaizkion
gutunetan eta, eskubide hori eman
ezaren arrazoiz, orain literatur aldizkari batean argitaratu beharrean
aurkitzen naiz. Ikus Egan, 1997 3-4
zenbakiaren 241-243. ortialdeetan.
Etikarik gordetzen ez duten kazetarien aurrean, euskaltzain nai
zen aldetik, etikaz gurea gorde
beharra baitut. Zeren Euskaitzain
diaren bete beharrezkoetarik bat,
euskararen etorkizuna eta iraupena
bermatzea baita. 1976ko otsailaren
26ko Erret Dekretuak bere hitzaurrean dioenez: “Erresumako kultura

eia altxorraren zati handi bat den
eta espainiar askok erabiltzen duen
hizkuntza”. Alperrikakoa zitzaidan
irrati nazionaleko C. Herrera jauna
ri hori agertzea.
Baita ere, gogoan izatekoa da
1992ko otsailean Europako Kontseiluak Europaren herrialdeetako
hizkuntz gutituei buruz prestatu
zuen gutunaren proiektu hura,
Frantziak betoa jarri ziona eta harrezkero hor geldirik dagoena. Zer
egiten dute gainerako nazioek eta
gure kazetariek hori salatu gabe?
Adierazten ditudanok guti ez direlarik, kazetariok ez ahal zerate
konturatzen euskaldunok oraindik
ere beharturik aurkitzen garela
Euskal Herriko administraritzan
bertan ere erdaraz egitera?
Euskararik ez dakizutenok, eta
dirudienez ikasteko asmorik ere ez,
zergatik jartzen zerate guri iritziak
ematen? Elebidunok ez ote dugu
egoera horiek hobeto ikusteko era*
rik? Kontseilurik nahi baduzute,
otoi, gauzak ez nahas lehendik
dauden baino gehiago.
Nik ez dakit haurrak morralean
harriak eramatera behartu zituzten
monitoreei buruz Kultur kontseilaritzak zer erabakiko duen, baina
nere ustez, holako monitoreak beti
ko baztertzea merezi dute. Alfabetatze eta Euskaltzauntze Koordinakuntzak (AEK), erredazioetarako

baiketa gaia erabiltzeagatik ere
gauza bera esango nuke, Hezkuntza kontseilaritzak ikertu ondo
ren eglzkoa dela ikusten bada, ze
ren horrelako irakasleek ez dira
klaseak emateko duin. Zeren, eus
kararen zein gizartearen onerako,
holakorik gerta ez dadin aditasunez
zaindu beharra dute.
Euskaltzaindiak berak ere izan
zuen holako esperientziarik eta
asko gogoratuko dira 1969an Mondragoen izan genuen batzar hartaz.
Tal& batzuk, idazkera analisia irakasteko, euskarara itzulitako zen*
bait testu erabiltzen zituzten eta
horietako batzuk marxista joera*
koak zirelako salakuntza jaso be*
zain azkar mugitu ginen gauzak
zuzentzera. Elkarrizketetan, batzuk
esan ere bai, kultura aldetik egoki
zitzaien gai erabiltzen zutela. Baina
baita ere, guk laster erantzun, errusiera irakasteko ere bertako idazle
klasikoetan oinarritzen zirela eta ez
Leninen testuetan. Handik aurrera,
irakaskintzan erabiliko zituzten
testuak, nahita-nahiez euskal lite
raturan klasikotzat zeudenen testuak erabiltzera beharturik ikusi zi
ren. Orduan, irakasle batzuk utzi
zuten alfabetatzea eta guretzat kal*
terik ez. Gauzak zuzen bete nahi ez
dituztenak erakundeetatik kanpora
hobeto daudenez.

/. San Martin

Euskaraz egiteagatik zigortua
Nork pentsa zezakean, gaur
e^ngo Euskal Herrian, euskaraz
egiteagatik inork zigorra jaso zezakeenik? Ba, hala gertatu da.
Urtarrilaren 20ko El Diano Vas
co egunerokoak 1 2 . orrialdean
zekarrenez, Gernika A eta Balmasedako iutbol ekipoek jokatu zuten
partidu batean, Jessica Martínez Pé
rez errefereak Aritz Zearrari txartel
oria erakutsi omen zion, esanaz:
por dirigirse a mi hablando en euskera habiéndole advertido previaJJ^ente que no lo hiciera" , agirian
nitzez-hitz jarri zuenez.
Hori dela eta, Gemikako ekipoaren zuzendaritzak kexa aurkeztu
omen dio Bizkaiko Fútbol Federakuntzaren Komiteari, gertatutakoaren aurka azalduz, zeren euskara
ere hizkuntz ofìziala den ezkero.

Gertakari hori zergatik ez dute
zabaldu Madrileko egunkariek
AEKren erredazioan baiketazko
erredazio hura edo gazteleraz egitearren haurrak mortala harriz be
terik zigortu zituztenei buruz egin
zuten bezala? Eta zergatik ez Espainiako Radio Nacional-en bederatziretatik hamarretara Carlos He
rrera jaunaren zuzendaritzapean
egiten diren elkarrizkeketan?
Nere galdera da: Zergatik sa
latzen da ustez gazteleraren kaltetan doana eta aldi berean isildu
euskareren aurkakoa? Bereizketa
horren zergatia jakin nahi nuke.
dioten guziak demokratak baldin
badira. Bestela, frankismo kutsua
argi nabari da.

/ San Martin

Euskara batua dela eta
Euskara batua dela eta, gauza
harrigarriak irakurtzen ditugu. Batuak bidea ireki duen heinean, ba*
dirudi zenbaitek beren buruak aurrelaritzat jarri nahi dituztela,
gauzak ñola bideratu ziren jakin
gabe. Baina Euskaltzaindiaren agi*
riak behar bezala irakurriko balituzteke, zentzu hobeaz agertuko lituzteke beren iritziak.
Euskararen batasuna askoren
lana izan da. Ideiak, aspalditik hor
zetozten. Euskaltzaindia sortze ga
rai beretik. Hori bai zen erakundea*
ren eginkizuketariko bat. Oroi, gai
hortaz Pierre Broussain eta Arturo
Campión jaunei eskatu zitzaien
txosten hura, haiek “Informe a la
Academia de la Lengua Vasca sobre
la unificación del euskara” izenbu
rupean aurkeztua {Euskera, III,
1922, 4-17 orrialdeetan argitara
tua).
Baina, gu baino zaharragoek
ziotenez, oinarri horietatik aurrera
jokatzea nekeza ornen zen, aldi
hartako garbizaletasunagatik (garbikeria esango nuke nik) inor ausartzen ez zelako. Hortaz, irakurtzekoa da Azkue berak aurkeztu
zuen txostena: “Euskeraren batasu-

naz (iritzi guztien laburpena)",
{Euskera, III, 1922, 123-132. orr.).
Denborarekin. Azkue bera izan
zen, bere kaxara, “Gipuzkera osotua” proposatu zuena {Euskera, XV,
1934, 159. or. eta XVI, 1935, 151184 eta 288. orr.). Eta hori izan zen
gerrate ondorean gehienek oinarritzat hartua.
Imanol Murua Uriak azken Jakin aldizkarian “Federiko Krutwigi
elkarrizketa” deritzan
haretan
(ikus,/a^w. 101. zenb., 61-75. orr.)
agertzen da F. Krutwigek berak eza
gutu zuen gerraondoko Euskaltzaindiaren zenbait gora-behera,
bereziki 67-75. orrialdeetan. Zuzenki ez nuen ezagutu aldi hura, baina
bai argitaratzen zituzten batzar agirien bidez. Zuzenago dakidana,
zera da, 1957an urgazle izendatu
nindutenetik hasi nintzen hileroko
batzarretara joaten eta batzarrak
euskaraz egiten zirela.
Ezer gutxi edo batere ez dio au
rrekoek, hobeto esan, hasierakoek
batasunari buruz egin zituzten proposamen eta asmoez. Beharrezkoak
ez ote? A!, baina bakoitza bere be
launaldikoa izaki. Baina erakun-

duaren erroek sakonago eta zabalago ez ezik urrutiagora garamatza.
Erakundearen egitura ezagutzeko,
lehen oinarrietatik hasi beharra
dago.
Bakoitzak bereak kontatzekotan, guziok dugu zerbait esan beha
rra. Ni ere. aurkitu nuen Euskaltzaindiaz mintza nezake, hileroko
batzarrak bakoitzak zekarren txostenera mugatzen zenekoa, beste
egitekorik ez bazegoen bezala. Hori
bai, aipatzen dituen tira-birak gainditurik ziren nonbait. Zeren hor
azaltzen zuena hala bazen. gehiago
zirudien talde politikaren baten babesa edo kontrola behar beharrezkoa zuen erakundea zela. Baina
J^i sartu berrian, euskararen egoera
larriaren aurrean ekintza praktiwen entura beharra ikusten nuen
eta behin baino gehiagotan proposatu ere bai.
Ordurako, Krutwig adiskidea
nerbesteratua zen. Hala ere, itzultzean Euskaltzaindia ñola aurkitu
zuen galdetzean: “Tamalgarria. Ez
dute kultura zabalik euskaltzainek”
zioen (97. or.). Egia da inork ez daKiela guzia, baina guretariko inork
pentsatzen badu berak baietz, zaantzan jarriko nuke. Hortaz argitu
enarrezkoa, zera da, erakundea
ertarako den, eta hori erakundeaen sorkuntza bererik arautegiak
oerak erakusten digu. Zer da beraz
uitura zabala"? Hori ez ote da
unibertsitateentzat? Eta han ere, ez
bakoitzak bere eremuan?

Euskaltzaindikoek jakin behar
dutena, sortzetiko arautegiaren
arabera, beraien eremua euskara
ikertzean, zuzpertzen eta indartzen
oinarritzen dela. Politikagintza tal
de bakoitzaren esku utziz. Hori ez
bai da Euskaltzaindia bezalako era
kunde bari dagokiona.

Sentitzen dut hau esan beharra,
baina gehien gehiengoan bere garaiko bitxikeria besterik ez zekarren
elkarrizketaren harian eta, gauza
handitzat, nork tiá El Diario Vascok 1997ko urriaren 16. orrian eman
zion Icantxa. “Historia bizia...”
omen M w -goentzat, nik “bitxia"
diodanari.
Besteok ere badugu zer esanik,
zeren gerraondoko lehen urteetako
une haiek bakarrik ez bai dute egi
ten erakundearen historia. Duela
hogetamar urte, urgazle izendaturik sartu nintzenean. Juan Irigoienek ez zuen kontrolatzen Euskaltzaindirik, deitura bereko beste
batek baizik. Eta alperrikakoa
zitzaidan hari elkarianean aritzeko
eraz mintzatzea, batez ere lanerako
ekintza egituren antolaketa eskatzea, jokabideak berriztu beharra
zegoela eta abar, erakundeak berari
zegokion lana ahalik egokien bete
zezan. Krutwigek aipatzen dituen
aurreko gertakari haiegatik edo
hertsirik aurkitzen nuen bere bu
rua.
Koldo Mitxeléna, kulturaz bazen
norbait, hizkuntzaz jakituna zer
esanik ez, eta argi bezain zuhurra
gauzak laster ulertzen. Beragana jo

nuen nire asmoak agertuz eta bai
agudo jabetu ere. Gure hizkuntza
larri ikusten zuen eta zerbait egin
beharra berpiztu nahi bagenu, une
haietan legez egin genezakeanaren
barnean. Gairik premiazkoenetarako, ahal zen neurrian, batzordeak
antolatuz elkarlanean aritzea onar
tu zuen. Gero ohartu nintzenez,
asmo horregatik nonbait, hortik
sortu zitzaiola bere proposamenez
ni euskaltzain oso izendatzea. Izendatu eta laster egin ninduten idazkari eta une berean hasi lan egitura
berriztatzen, zenbait gai garatzeko
batzorde lanak sortuz. Idazkariordezko alogeratuagandik traba bes
terik ez nuen aurkitu. Sinestea ere.
Baina eskerrak luzaroragabe J. L.
Lizundia sartu zela idazkariorde,
eta poliki-poliki gauzak gure asmoetara bideratu. Euskera agerkaria lekuko, batzar agiriak irakurri
besterik ez dago ordutiko abantailaz ohartzeko.
Zer da ba erakunde bat, bere
bete beharrak aurrera eraman ezik?
Aldian aldiko moderi jarraituz, ez
da gaizki greko-erromarrez gainera
induismoaz, maxismoaz edo konfusioez mintzatzea, baita horietaz
ikerketak egitea ere. Baina prediku
horiek beste alor batekoak dira.
Hori izan daiteke jakituria, ez dut
ukatzen, baina ez gure erakundeari
dagoklon jakintza. Nire ustez, era
kunde batek berari dagokiona
arauz eta zentzuz bete beharra du.
Haatik, aurrekoek ez bezala antolam genituen lanerako batzor

deak, bertsolari txapelketak antolatzeko, alfabetatze eta euskalduntze ekintzetarako (ikus hontaz,
Egan aldizkariaren 1996ko 171172 eta 247. orrialdeetan eman nituen argitasunak), itzultzaile esko
la, hiztegigintza, gramatika eta
abar bultzatu ahal izan zirela.
Euskaltzaindiak,
garai
ba
koitzean ahal bezala bete izandu
bere egitekoa. Sortu zenetik bertatlk, garai bakoitzeko politiko agintariegandik ez du izan hartera ber
dina, ez da gutxiagorik ere.
Adibidez, Primo de Ribera generalaren “dictablanda” hartan oztopoak
izan zituen eta Francoren diktadurapean, gorrien kontra altxatu zenagandik gorriak franko ikusi
beharra. Politikaz nahastu gabe
euskararen alde zintzo jokatu zuen
Azkue handia izan ez balitz,
Euskaltzaindia desegingo zuten. Biz
kaiko Diputazioak Calle Iturrino
fantoche harek Juan Irigoienen bi
tartez kontrolatzen saiatu ez bazen,
egia da behar bada gauzak hobeto
aurreratuko zirela. Puntu horietan
interesgarriak dira Krutwigek kon
tatzen dituenak, izendapen berriak
ere taxuz egin zituzten garai harétan, baina ez zuten jakin egitura
minimum bat lortzen. Bakoitza bere
mundutxoan zebilen. Euskararen
batasuna ? Hori zen gakoa. Gehie
nak Azkueren gipuzkera osotua
eredu, eta beren ustez jakltunago
ziren haiek, bakoitza bere euskalki
narratsagoan edo garbikeriazkoa*
goan. Beren ustezko lapurtera klasikoan zebilenik ere bazen, lapurta-

rren parregarri. Bide asko ziren.
buru adina aburu. baina euskara
batura zentzuz eraman ahal izatekorik ez.
Anarkia horren ondotik etorri
zen Baionako zina edo mezua, ban
go biltzarraren erabakiz (1964.eko
abuztuaren 29-30.etan). Geroago,
1967.eko abenduko batzarrean Iruftean erabaki zen, Euskaltzaindia
ren urre eztaiak zetozela eta gai
monograñko bat aukeratzea. 1968ko urtarrilekoan Bilbon euskara ba
tua gal nagusitzat hartzea erabaki
zen. Besteak beste. G. Aresti sutsu
aritu zen horren aide, baina gehienen iritzia zen gai hori aurrera eramatearen aldeko. Ondorean, lehen
urratsak emateko, lanerako batzordeak antolatu ziren. Eta. era askotariko iritziak zebiltzanez. gaia bideratzeko buru baten premia
ikusten genuen eta euskaltzainburu
zen Manuel Lekuona berak eskatu
zuen K. Mitxelena hautatzea, hizkuntza jakintzaz gizonik aukerakoena iruditzen zitzaiolako. eta
ahobatez onartu zen. Bere egitekoa,
euskara idatziaren batasuna hauta
gai, txostena aurkeztu behar zuen
¡zendatuko zen batzordearen buru
bezala.
Euskaltzaindiaren asmoen laS^ngarri, Durangoko “Gerediaga”
elkarteak euskal idazleen batzarra
eratu zuen Ermuan, 1968ko ekainaren 28,29 eta 30.erako. idazleen
mtziak jaso eta aztertzeko. Bilera
hartako gaiak eta elkarrizketak
ikus Jakin (Maiatza-Urria, 1968),

31-32. orrialdeetan. Beraz, gauzak
ez ziren burutu nolanahi. Guzi ho
riek kontutan harturik bildu ginen
Arantzazun 1968.eko urriaren 3tik
5era. Batasun eta urre eztaiei bu
ruz, ikus Euskera-n “Arantzazuko
bilerak”, XIII, 1968, 137-265. orr
eta XVI, 1971, 5-107. orr. Oinarrizko agiriak hor daude, une ba
koitzeko lekukotasunez. Idazkari
nintzen aldetik, buru austerik nahi
ko izan nuen ahal bezala bideratzen.
Ideak eta ekintzak hor zeuden
1922.etik 1971era arte. Arantza
zuko agiria, hara agertu ziren
euskaltzain guziek aho batez onartua izan zen. Gero zeharka eta azpijanez, aide batetik eta bestetik,
borrokaldiak sortu zirela? Hori beste kontu bat da. "Urre eztaien kronika” hartan argi azaldu nuen:
“Batasuna, Mitxelenak bere txostenaren sarreran zion bezala, guztiok
amore emanez egin behar den gau
za da”, {Euskera, XVI, 1971, 10.
or.).
Ondoko eztabaida setatiengatik,
“Arantzazuko agiria” Euskera, XIII,
1968, 50. ornan argitaratu zena,
Euskera, XVI, 1971, 99-100. orr.
berrargitaratu genuen. Bigarren
hontan, han ahobatez onartu zuten
euskaltzainen izenak gehituz. Aldi
berean gaztelerazko itzulpenarekin,
zeren asko erdaraz aritzen baitziren
aide edo kontra azalduz.
Gero, zenbait euskaltzain eta
idazle elkartekoak bildu ginen Eibarren, Arantzazun gomendioz onar-

tutakoaren aide. Ikus Batasunaren
kutxa (Lur editoriala. Donostia,
1970).
Bestalde, Arantzazun ahoz aipatu zena, zera zen, idazleek erabileraz zer bide hartzen zuten jakiteko
zortzi edo hamar urteko epea
beharko genuela erabaki zehatzagoetara iritsi nahiko bagenu. Horre
gatik antolatu zen Bergarako bilera
1978ko irailaren 4tik 8ra (ikus,
Euskera, XXIII, 1978, 427-881.
orr.).

Bergaran era askotariko proposamenak egin ziren, guziei entzun
zitzaien. Baina Siadeco-ren estadistika lanean oinarriturik Martin
Ugalde, Joan Mari Torrealdai eta
Xabier Mendiguren jaun idazleek,
azken hamar urteko liburu eta irakaskintzako jarrera zehatz-mehatz
azaldu zuten. Uste dut aski izan zi
rela arazoak gainditzeko. Eta ikus
amaierako “Adierazpena” zeritzan
agiria {Euskera, XXIII, 1978, 866.
or.).

Sarrerako hitzaldian Fr. L. Villasante mintzatu zen zenbait argita
sun eskainiz, bereziki 453-456. orr.
batasunaren historiaz. Ondotik Mitxelenak, agertu zuen txostenean,
467-477. orr., nahiko argi jartzen
zuen nondik ñora gindoazen.

Jakintza, alor eta sail bakoitzari
dagokion langintzan erakusten da
eta, euskararen batasunean. Euskaltzainditik begiraturik, inork uka
ezinezkoa zaigu askoren lana eta
Koldo Mitxelenaren gidaritza izan
zirela nagusi.
Juan San Martin

Victor Hugo Jaizkibelen euskaraz
Victor Hugo idazle erromatikoaren euskararekiko ahaleginak Jaiz
kibelen, nire ustez, aipagarriak
dira. Batzutan borondatea ez da
guti eta hori erakutsi zuen Victor
Hugo idazle aipatuak Pasaian igaro
zituen egunetan, gure hizkuntzaz
ikasi zuen apurra, Jaizkibelen artzainekin erabiltzean.
Bere garaian ospe handia lortu
zuen idazle erromantiko honek
oroitzapen atsegin iraunkorrak eraman zituen Euskal Herritlk. 1843.
urteko uztailean agertu zen hemen,
karlisten gerrateak utzi zigun hondamenaren ondorioak agerì agerian
zeudenean.
Frantziako Besanzónen 1802an
jaioa zen Victor Hugo, literaturan
Odak (1822) zeritzan poemekin kla
siko bihurtuko zena. Gero, beste
zenbait eleberriren artean, Les Misé
rables (1862) zeritzanakin gorengo
mailak artuko zituena.
Pasaia noia ikusi zuen ondo
asko adierazi zigun Fausto Arozena
zenak El país Vasco visto desdeJue(1949) liburu bikain haren 9495. orrialdeetan.

1843ko bidaia haietatik sortu
zitzaion Hugori Pirineoak deituko
zuen liburua. Urte hartako uztaila
ren 23an Bordeletik Baionara iritsi
zen eta handik bi egunera Miarritze
bisitatu eta 28rako Donostiarantza
abiatu. Bidart eta Donibane Lohizun artean ezagutu zuen Euskal
Herriko gurdia, zeinen ardatzaren
doinu xistukari liluragarria aditzeaz harriturik gelditu zen. Baina
hizkuntzarekikoa ez zen gutiagorago.
Inguruak ezagutu ondorean,
Pasaia atsegingarria iruditu zi
tzaion nonbait eta bertako ostatu
batean kokatu zen.
Abuztuaren 4an Jaizkibel aidera
oinez abiatu zen Gainak hartzean,
ordu biterdiak aidera, otsas bazterrari so inguruko ikuspegiak adie
raziz zioen, uhinak plantainetan
noia apartsu hausten ziren, itsasoa
ilun eta haize azkarrez aurkitzen
zelarik. Artzai batek euskaraz esan
omen zion, “eguraldi gaiztoa”. Ortzea bel eta uhinen azalean ostarteak nabari. Urrutian arrantzale belaontzi bat larri Hondarribiko
Bidasoa badiara sartu nahirik. Seirak aidera gailurrera heltzean.

uhartze edo osertz zabalak begira
tuz, mendiak nabari Orreagaraino,
ezkerraldetik Bilboraino itsasoa eta
eskubitik Baionaraino.
Zazpiretan gaztelu baten murruetan (hesietan) aurkitzen zela
zioen. Ez dakigu Arando ala San
Hendrikekoaz ari zen. Inguruan kamamilaz beteriko zelai bat omen
zen. Hemen ere, artzai bat agertu
omen zitzaion eta berak eus&raz
agurtu: “Jainkoa berorrerekin”. Eta.
nonbait, harriturik edo urrundu
omen zitzaion. Gero. lagunekin
agertu eta haietako bat beragana
hurbildu; elkarri zorrotz begira adi
egon ondorean guztiak oihuka aldendu omen ziren: “Ahuatlacouata!
ahuatlacouata!” i/íu halakoa da
esan nahi oten zuten? Edo Justo
Garatek ziotnA u alakua da ta).
Biharamunean berriz ere mendi
ra irten zen. Pasaiara itzuitzean,
arropa garbiketan ari zen bi neskarengana hurbiltzen, hoietako batek
frantsez txar batean esan omen
zion: “Jauna, menditik al zatoz?".
Eta Hugok euskaraz erantzun:
“Bai, bixo nekeza” (ziurrenik. Bai
bidetxo nekeza esan nahiko zion)
eta bi neskok barreari eman ziotela
zioen.
Neska bata ile horia eta bestea
ilebelzduna, baina biak omen ziren
politak. Gainera, gona gorriz eta
kortse urdinez, euskaldunek hain
maite dituzten koloreak esango
digu. Elkarrizketaren ondorioz ja
kin zuen ez zirela burgesak, Pasaiako batelerak baizik.

Abuztuaren 6an, mendiak zehar
iritsi zen Lezora eta andra zahartxo
bati eliza ikusteko. “giltxa” galdetu
zion euskaraz. Jakingarriak dira elizaz eman zituen aburuak.
Abuztuaren ll.e a n Tolosatik
zehar heldu zen Iruiñera. geroago
Pirineoetan barneratzeko.
Ondorean mendiko artzai txabola batean azaltzen du bere burua,
non zen zehaztasunik asan gabe.
Hala ere, badirudi Aezkoan edo
izango zela. Non aipatzen zituen
euskarazko zenbait hitzen ezaguerak, erderazkoekin parekatuz: Zuec,
Cue, Nun, Emen, Cembat, Lau
Adiskidea.
Baina, Jaizkibelen erabili zituen
esaldi haiek, hogeta hiru urte ge
roago Itsasoko langileak (1 8 6 6 )
zeritzan eleberrian berriz erabiliko
zituen itsas-gizon pertsonai euskaldunen ahoetan.
Ez dago esan beharrik, bere egonaldi haren denbora laburrean, he
men bertan sortu eta bizi diren
askok baino arreta gehiago jarri
zuela gure hizkuntza jatorrari buruzkoan. Gero, J. Vinson, H. Gavel
eta G. Lacombe euskalariak ba
koitzak bere aldetik, zenbait lan ar
gitaratu zituzten Victor Hugo idaz
leak bildu eta erabili zituen
euskarazko hitz eta esaldiei buruz.
Guillaumie-Reicher andereak ere
lan ederra agertu zigun, argitaratuak eskuizkribuekin konparaketak
eginaz. Lan guzti hoiei zenbait ohar
eta zuzenketa egin zizkion Justo
Garatek, Eneko Mitxelena izen-

pean, Viajeros extranjeros en Vasconia (Buenos Aires, 1942) liburuan.
Liburu hau berrargitaratu zuen
Buenos Aires-ko Editoral Vasca
“Ekin" etxe berean, 1989. urtean.
Ikus gai hau 174-184 orrialdeetan.
Esan beharrik ez dut hizkuntzaz
gainera, beste zenbait iritzi ere
agertu zituela Victor Hugok Euskal

Herriari buruz, hoietako batean
zioenez, koloreetan euskaldunok
urdina eta gorria genituela gogozkoen, eta ondotik J. Garatek gaineratzen du Inazio Zuloaga eibartar
pintoreak ere gauza bera zioela.
Zorionean betoz holako bidailariak!
/. San Martin

Eibarko esaerak
Eibarko esakeren gai honek bere
inguru egokia eskatzen dabenez, eibartarrez emotia izango dot onena.
Literatura gehixak ez ezik barruko gogoetak be bízkortzeko esal
di eta esakerak biharrezkuak dittugu. Gramatika soil hutsak bakarrik
ez dau bizkortzen hizkuntza eta esparru itxiak be ez gizonaren gogua.

rrian. Ze, gu beti gara palentziarreri
adarra jo nahirik.
Aldiz, eibartar bati saludo bera
eitxian, hara zelan erantzungo daben:
— Ondo?
—Ondo bai zeruan
atsua.

dagon

Guk be. zahartzaroruntz goiazen neurriak buruko makiftarixia
martxan eta gogoratzen dittugun
esakeretan aurkitzen doguz gauza
bitxiak, pertsonen eta herrien psikologiaren erakusgarri. Gaurkoan
Eibarren erabili izan dira holako
muestra batzuk agertu gura
neukez.

Izan be, gure zaharrentzat.
atsua, gizonik probatu bakua izaten zan. Eta lehenagoko abadientzat, hamar aginduetatik pekaturik
larriena seigarren mandamentukua, pekatu mortala, beste hamarren aurretik ipintzen ebenez. Horregattik, atsuak, nahi ta nahiez,
zerura.

Sarri entzuna dogu alkar agurtzian ohitura dogun “Ondo?" esanaz zer datorren, plaentziarren
erantzuna, era honetara:

Nortasun izakera markatzen
dabe esakera politok. Berez harrua
zanari barriz, bere ibilleraren jitxa.
burua gora begirakua zanian, holakuentzat:

— Ondo?
— Askok nahi baiño hobeto.
i^karrizketan etorri leikianari
aurria hartuz, erantzun horrek era
kusten desku auzo herrikuen pikardia, eibartarrok merezi dogun neu

—Han Joiak Urlixa. burua atie
ra botata.
Baiña aberats harruagaittik,
bere dirutzaren eukixak putxontzitua, eukixa azaldu nahiak edonun

buma gorde ezinezkotzat baeukan:
—Eukixanjaikixa ebala esaten zan.
Horraittiok, gure zaharrak etika
zaindu biharrezkotzat euken. Lehelengo sozialista zan Akilino Amuategi “Txikillana”k bere diskursuetan sarri esaten ei eban:
“Administratzeko, gizonik zintzuena hautatu, baiña gero lapurra ba
litz lez zaindu". Toribio Etxebarriak
sarri aipatutako esaldia, eta berak
ondo betia. Ondokuak haren mo
duan zaindu izan baeben ez zan
izango ustelkeririk; baiña hara hor
Roldan edo ondotikuena eta jarraixan auzi-mauzirik eten bako
kate luzia buztan ziri, guztiontzat
kaltegarri. Gero gerokuak, eta GALek ekarri euskun galera.
Ez dogu alperrik beste esaldi
hau:
Ezerezdagon lekuan
eskuak garbi,
zerbaitx dagon lekuan
begiak argi.
Toribio Etxebarria zanaren ond rptasuna iñork ezin leike dudan
ipini. Gizon zintzua eta moral garbikua. Maitte zittuan esaldi jatorrak
eta Ibiltarixanak liburuaren 185186 orrialdetan jaso zituen “Gure
klasikuen esakerak” bensoz ipinita.
Izan be, esakeraz aberatsa dogu Eibarko euskera eta Toribiok jakin
eban aberastasun horri probetxua
ataratzen.
Heuretako bat, plantziarraren
pikardiazkua:

Munduko ondrauak zorrak,
zaharrak badira aztu!
ta barrí diranian,
itxain arte zahartu!

Lotsia be agertzen dau Kaitano
Kareagaren filosofiaz:
Lotsi’zenbat norberak
gitxiago euki,
ainbat geixago alem on
asko daukanari.

Kaitakoren hori, nik igarkizun
moduan entzuna neukan, era honetara: “Zer da gutxi daukanak asko
daukanari emoten detsana? Lotsa".
Maltienpo-rena be ez da txarra:
Ara zer pasatzen dan
oiñgo gizonekin,
danok begi ederrak
d ' alkar ikusi eziñ.

Aberats barriarena:
Sasoi baten goziak
eta zer jango ez;
oiñ danetik nai ala.
gogu ' nun danik b ' ez.

Mitin bixamonian gogoratua
nonbaitx, Bart’ko mitiñekua izenburutzat daroiana, eta ez da lesiño
txarra; baiña oindiñok be antzera
jarraitzen dogu:
Gaurko mundu zar onek
badau zer zuzendu-,
ba, biargiñak gosiak
alperrak gizendu.
Ara leku askotako
sistim a barrixa:

guzurra dabillela;
katigu egixa!
Beittu lengo legia
zertan dan geratu;
lapur am dixak gora
txikixak urkacu.

Baiña, gaur egun, moral eta etika kontuan larriagorik bada. Agiri
danez, asko dira heuren moduan
penstsatzen ez dabena hiltzeko
prest. Ez ahal dakixe esaera zaharrak diñuana: “Otsuak ez dabela

otsokirik jaten?”. Ba, ikasi bihar
leukie. Gainera, diferente pentsa
tzen dabenagandik asko ikasten da,
norberak pentsatzen dabenari zuzenketak eitxeko. Batak bestiarenaz, guztiok pentsatu biharrezkua
dogu; bestela, zelan konsegidu nor
bere buruarekin autokritiko izaten?
Ikasi eta goguan hartu eibartarron beste esakera hau: “Zeruretzat
nahi ez dozuna, besteeri ez opa".

Juan San Martin
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1995. 1997-3-8 (Mikel Aldalur).
T o r g a , Miguel: Piztiak. Alberdania.
1997. 1997-6-28 (Jose Jabier
Fernandez).
T x o p i t e a , Daniel eta Ainize: Zarautz bihotz-bihotzetik. Zarauzko Udala. 1997. 1997-9-20
(Mikel Aldalur).
Tzu. Sun: Gerraren antzea. Txala
parta. 1996. 1997-3-8 (Xabier
Aldai).
U rru ju le g i,
Arragoa. Txalapar
ta. 1997. 1997-6-28 (Mikel Al
dalur).
U r r u t i k o e t x e a , Urtzi: Borroka galduetatik gatoz. Susa, 1997.
1997-11-29 (Mikel Aldalur).
W e b e r , Max: Etika protestantea eta
kapitalismoaren izpiritua. Gaiak,
1996. 1997-2-15 (Imanol Mugu
ruza).
Y o u r c e n a r . Marguerite: Ekialdeko
kontakizunak. Ibaizabal, 1997.
1997-11-8 (Antxon Gomez).
Z u b e r o g o i t i a . Aitor; Candi. Elkar,
1997. 1997-7-12 Oose Jabier
Fernandez).
---------: Katalina Erauso. Elkar,
1997. 1997-10-18 (Jose Jabier
Fernandez).
Z u b iz a rre ta ,
Patxi: Ilargia ditarean. Elkar, 1996. 1997-1-4
(Xabier Etxaniz).

T a rta s ,

Garikoitz BERASALUZE

Euskal literatur sorkuntza:
1997an argitaratutako liburuen zerrenda
Oharrak:
1- Parentesi artean ageri dena
Egunkaria-n liburuaren berri eman
zen lehen data da, edota, bestela.
liburuaren berri erarik zabalenean
eman zenekoa. Ezer aipatzen ez de
nean Kultura sailean eman zen li
buruaren berri; gainerakoetan,
zehaztuta dago zein sailetan eman
zen berria.
, 2. (*): idazleak erdaraz idatzia
izan arren beste ezein hizkuntzatan

baino lehen euskaraz argitaratuta
ko liburua.
3. Zerrenda hau ez da oso-osoa,
hainbat liburu ez dira aipatzen:
hainbat lehiaketatako lan sarituak
biltzen dituzten liburu kolektiboak,
doktorego
tesi
unibertsitateko
batzuk, herri jakin batean baino za
baldu ez diren liburuak...
4. Zerrenda honek ez du ematen
Egunkaria-Yo Liluratura sailean ar
gitaratutako erreseina eta kritiken
berri.

L Eleberria
Xabier: Berriro
igo nauzu, Elkar. Donostia,
1997 (97-11-20).

JIMENEZ, Edorta: Baleen berbaroa,
Txalaparta, Tafalla, 1997 (97-X3).

Ur: Gauak eta hiriak, El
kar, Donostia. 1997 (97-IV-ll
eta 97-V-l Barkatu, ama gehigarrian).

D ira s s a r,

M e n d ig u re n E liz e g i,

A p a u te g i,

^RRujuleci, |on: Arragoa, Txalaparla, Tafalla, 1997 (97-1V-22).
Muñoz, Jokin: Joan zaretenean, Al
berdania. Irun. 1997 (97-X-3^.

Janbattitt: Bihotzeko
mina, Elkar, Donostia, 1 9 9 7
{97-XI-13).

Kilkirra eta roulottea,
Erein. Donostia, 1997 (97-XI15).

Itu rra ld e :

José: Alkarrentzat Jaioak,
Sendoa, Oiartzun, 1997 (97-XI19).

A z p iro z ,

Luis Mari: Bidean ihes...,
Kutxa Fundazioa, Donostia,
1997 (97-XI-26).

M u jik a ,

2. Ipuina
Koldo: Eguzkia ezkutatzen denean, Kutxa
Fundazioa, 1997(97-1-26).

B ig u ri O tx o a d e E rib e ,

3. Poesía
Xabier: Gauaren magalean,
Bermingham, Donostia, 1997
(97-1-18).

O la so,

Iñigo: Denboraren
memorian / G a r c í a d e C o r t a z a r ,
Mirari: Oroimen bizi eta margulduak, Bermingham, Donostia,
1997.

Iru re ta g o ie n a ,

Xabier: Gasteizko hondartzak, Susa, Zarautz, 1997
(97-V-3, aurrerapena soilik).

A ille t,

José Mari: Mattin Mottela, La Burundesa. Iru-ea, 1997
(97-VI-13).

Z a m o ra,

Harkaitz: Tel^ono kaiolatua,
Alberdania, Irun, 1997 (97-X-3).

IZAGiRRE,

M o n to ia ,

S a tru s te g i,

C ano,

François; Kaiku haiku.
Euskal haikuák, Maiatz, Baiona,
1997.
Auxtin: Haizea ostoetan,
Maiatz, Baiona, 1997 (97-III23).

Koldo: Non dago basques'
harbour, Susa, Zarautz, 1997
(97-IV-15).

a rte a n :
Ipuin berdeak,
Eguzki-zaleak, Bilbo, 1997 (97X-17, Gizartea sailean).

E z k ia g a ,

Antxon: Abere madarikatuak, Susa, Zarautz, 1997 (97X-24).

S e rra n o ,

A sk o ren

G óm ez,

Hasier: Karramarroaren aztam ak, Elkar, Donostia,
1997 (97-X-31 etaXI-25).

E tx e b e rria ,

Jon: Ostegunak, Elkar,
Donostia, 1997 (97-XI-26).

A rre tx e ,

Joxe Austin: Labur aroz,
Txalaparta, Tafalla, 1997 (9 7 XII-3).

A rrie ta ,

Joseba; Lezoko ipuin
inoizkoak, Lezoko Unibertsitateko Udala. Lezo, 1997 (98-124).

A u rk e n e re n a,

Patxi: Zauriaren salmoak,
Bermingham, Donostia, 1997
(97-IV-17).

Asier: Bada hiri gorri bat,
Kaiero, Donostia, 1997 {97-V29).

Urrutikoetxea, Urtzi: Borroka galduetatik gatoz, Susa. Zarautz,
1997 (97-XI-20 eta 97-X1-27
Barkatu, amagehigarrian).
Luis Mari; Nire soneto be
roak, Kutxa Fundazioa, Donostia, 1997(97-XI-26).

M u jik a ,

Bitoriano: Ahotsik behartu gabe, Erein, Donostia (97-XI*
29 eta 97-XII-4).

G a n d ia g a ,

Felipe; Galderen geografía,
Alberdania. Irun, 1997 (97-XII-7).

J u a ris ti,

4. S aiakera. k azetaritza
e ta beste

Jon; Euskal literaturaren
historia txikia, Erein, Donostia,
1997 (97-IIM).

K o rta z a r ,

a rte a n
(Amaia Iturbide,
Ion Kortazar. Sebastian Garcia
Trujillo): Leiho-oihalen mugetan,
Erein, Donostia. 1997 (97-III-1).

A sk o ren

ínozentzio: Bizitza izbide, Sen
doa, Oiartzun, 1997 (97-I1I-4).

O le a ,

ZuBiMENDL Joxe Ramón: Bidezkoak,
Sendoa. Oiartzun, 1997 (97-III-4).
Joan Mari: Euskal kul
tura gaur. Liburuaren mundua,
Jakin, Donostia, 1997 (97-IV-16
eta 97-IV-19).

T o rre a ld a i,

jon: Luma eta lurra.
Euskal poesia 80ko hamarkadan, BBK / Labayru. Bilbo, 1997
(97-IV-16 eta 97-IV-23).

K o rta z a r,

joxe Migel: Ataungo
euskara, Gerriko elkartea / La
zkaoko Udala, Lazkao. 1997
(97-IV-16).

A z u rm e n d i,

Lino: Ikusiak eta entzunak,
Sendoa. Oiartzun. 1977 (97-V-

A y e s ta ,

11 ).

Josu: Europako (zein?) Ba
tasuna. Etorkizuko egituraketa
politiko posibleez, Euskaltzain
dia / BBK, Bilbo, 1997 (97-V17).

Z a b a lo .

Jesús / M u r í a s . A n 
gel: Autonomoekin solasean,
Txalaparta. Tafalla, 1997 (97-V24. Politika sailean).

A rriz a b a la g a ,

ZuBEROGOiTiA. Aitot: Jose Antonio
Agirre, Elkar, Donostia, 1997
(97-V-31).
---------: Mahatma Candi, Elkar, Do
nostia, 1997 (97-V-31).
OsA. Eusebio: Bame-bametik, EHU,
Gasteiz, 1997 (97-VI-3, Gizartea
sailean).
Joxe Ramón / E s n a l . Pe
llo: Irakurbideak, Sendoa. Oiar
tzun, 1997(97-VI-6).

Z u b im e n d i,

Sebastian: Sagardotegiak, Sendoa, Oiartzun, 1997
(97-VI-ii).

S a la b e rria ,

Xabier: San Adrian eta
inguruen kondaira, Gerriko el
kartea / Lazkaoko Udala, La
zkao. 1997 (97-1V-16).

A sk o ren

Nekane / M u n d u a t e ,
Leire: Karobiak Ataunen, Gerri
ko elkartea / Lazkaoko Udala,
Lazkao, 1997 (97-IV-16).

K a lz a k o rta ,

Iñigo: Zapata-ren oihaSusa. Zarautz, 1997 (97-IV18 eta 97-1V-20 Igandeko KZ
sailean).

L a s a rte ,

A z u rm e n d i,

U rd a n g a rin ,

A ra n b a rri.

a r t e a n : Koldo Mitxelena
Elissalt. 1915-1987, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia
1997 (97-VI-13).

Jabier: Lamia, Sorgin
eta Tartaroen Erresuma ezku
tua, BBK / Labayru, Bilbo, 1997
(97-VI-19). •

Manuel: Kantuaren ordaiñez, Sendoa, Oiartzun. 1997
(97-VI-18).

A n j e l : Martin Ugalde.
Leialtasun baten historia. Glosak, Andoaingo Udala, Andoain,
1997(97-VI-29).

L e rtx u n d i,

Jose Ignacio: Betiereko
itzulera Nietzscheren pentsaeran, Jakin. 1997 (97-V-29 Gizar
tea sailean).

G a lp a rs o ro .

Ibon: Immanuel Kant: bi
zitza etaßlosqfia, Jakin-Gaiak,
Donostia, 1997 (97-V-29 Gizar
tea sailean).

U rib a rri,

Antonio: Oiñez eta Jakin
miñez, Sendoa, Oiartzun, 1997
(97-VII-13).

Z a v a la ,

-------- : Karlisten bigarren gerrateko bertsoak, Sendoa, 1997
(97-VII-13).
Joseba: Marxez haraTxalaparta, Tafalla, 1997.

T o b a r A rb u lu ,

Aitor: Katalina Erau
so, Elkar, Donostia, 1997 (97IX-19).

Z u b e ro g o itia ,

(Juan Bautista Bilbao): Hau
mundu arrano hau, Susa, Zarautz, 1997; apailatzaileak: Kol
do Izagirre eta 1-igo Aranbarri
(97-XI-9 Igandeko KZ sailean
eta 97-XI-21).

B a tx i

: Gerra eta literatura.
1914-1944, Eusko Ikaskuntza,
Donostia, 1997; apailatzailea: Pa
tri Urkizu (97-XI-5 eta 20).

A sk o ren a r te a n

----- : Jon Mirande orhoituz
(1925-1972), Gipuzkoako Foru
Aldundia, Donostia, 1997; apai
latzailea: Patri Urkizu (97-XI-8).

Ibon: Euskara batuaren
ajeak, Alberdania, Irun, 1997
(97-XI-12, Gizartea sailean).

S a ra s o la ,

Joxe: Demokratok eta
biolentoak, Elkar, Donostia,
1997 (97-XI-26).

A z u R M E N D i,

Jon: Muniberen ametsa.
Euskaltasuna eta modemitatea,
Kutxa Fundazioa, Donostia,
1997 (97-XI-26).

S U D U PE ,

Joseba: Hitzen ondoeza, Txalaparta, Tafalla, 1997
(97-XI-27).

S a rrio n a n d l\,

Mikel: Charles Chaplin,
Elkar, Donostia, 1997 (97-XI-27).

A su R M E N D i,

Aitor: Ernesto ‘Che'
Guevara, Elkar, Donostia, 1997
(97-XI-27).

Z u b e ro g o itia ,

Juan: Txirritaren baratzea
Norteko trenbidetik, Alberdania,
Irun, 1997 (97-XI-29).

G a rz l\,

Xabier: Atzoko Zegama,
Eusko Ikaskuntza (97-X1-29).

A z u rm e n d i,

Andoni / S a r a s u a , Jon: Zozoak beleari, Alberdania, Irun,
1997 (97-XI-30).

Egaña,

Hizkuntzaren
biziaz,
Gara, Bilbo, 1997 (97-XI-30).

S a ra su a,

: Federico Krutwigi
omenaldia, Euskaltzaindia, Bil
bo. 1997 (97-XI-29, Gizartea
sailean).

A sk o ren a rte a n

Xabier: Haur eta gazte lite
ratura. Kontzeptuaren d^n izio
baten bila, Pamiela. Iru-ea,
1997 (97-XII-2 eta97-XlI'4).

E tx a n iz ,

-------- : Euskal haur eta gazte literaturaren historia, Pamiela, Iruea, 1997 (97-XII-2 eta 4).
C h u e c a , J o s u / F e r n a n d e z , Luis: Es
painiako Gerra Zibila Euskal He
rnán,
Egunkaria, Andoain,
1997 (97-XII-7).
(Itziar Basterretxea, Alejandro Aldekoa-Otalora,
Izaskun Gorostiaga, Patxi Jua
risti): Euskal alfabetatzearen
historia zenbait sortzaileren
ahotan, Labayru Ikastegia, Bil
bo, 1997 (97-XII-13, Gizartea
sailean).

A sk o r en

a rtean

Alfonso: Opera selecta,
Deustuko Unibertsitatea. Bilbo,
1997; apailatzaileak: Adolfo
Arejita, Itziar Turrez eta Carmen
Isas! (97-XIM7).

iRiGoiEN,

(Jean Marie Diharce): Biziaren gudaldia, Gero-Mensajero. Bilbo, 1997 (97-XII-19).

iRATZEDER

^\xgtr)\o\ Alta ¡ose Antxieta
(sj.) dohatsua, Azpeitiko Udala,
Azpeitia, 1997 (97-XII-31).

A ro z e n a ,

Mattin: H autsi da kristala!, Euskaltzaindia / BBK. Bilbo,
1997 (97-V-17).

IRIGOIEN,

Daniel: Am a..., Egan /
Euskalerriaren Adiskiden Elkar
tea, Donostia, 1997 (97-VII-3).

L a n d a rt,

Mikel: Añarbe-ren’ bila,
Egan / Euskalerriaren Adiski
deen Elkartea, Donostia. 1997
(97-VII-3 eta97-VII-21).

U g a ld e ,

Anastasio: Santa Kruz apai
za gerralari, Egan / Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 1997.

A lb is u ,

6. H au r e ta g az te lite ra tu ra

Maitc: Lapitz ba
ten ibilerak, Erein, Donostia,
1997 (97-III-20).

GONZALEZ E s n a L,

Joxe: Erramun eta Mirentxu, Erein, Donostia, 1997 (97III-20).

A rra tib e l,

Julia: Zainorilandia, Elkar,
Donostia, 1996; *itzultzailea:
Joxean Ormazabal (97-111-20).

O tx o a .

Amado: N i eta nire
lagunak, Elkar, Donostia, 1996;
•itzultzailea: Joan Mari Sarasola
(97-III-20).

Josemari: Gaizka Barandiaran. Bere bizitza
eta lanak, Arrasate Udala, Arrá
sate, 1997 (98-1-11 eta 98-1-20).

G óm ez U g a rte ,

Gillermo: Orixeren metrikaz, Egan / Euskalerriko Adis
kideen Elkartea. 1997.

M e n d ig u e e n E l i z e g l X a b ie r :

V e le z d e m e n d iz a b a l,

E tx e b e rria ,

Joxeme
ezkirol E l k a r , Donostia, 1997
(97-11-20 eta97-Vl-19).
Juan Kruz: Bota ura!,
Edebe-Giltza, Sondika, 1997
(97-V-6).

Ig e ra b id e ,

5. Antzerkia
Antton: Tu quoqueJili, Kutxa
Fundazioa. Donostia, 1,996 (971-26).

Lu k u ,

-------- : Andretxo bizardunaren uhartea, Edebe-Giltza, Bartzelona,
1997 (97-V-6).

Seve: Aitatxo balkoian
dago, Descl_e de Brouwer, Bil
bo, 1997; *itzultzailea: Jesus
Suarez (97-V-22).
e n d i z a b a l , Jexuxmari: Kalezúlo,
Alberdania, Irun, 1997 (97-VI-

C a lle ja ,

M

12 ).

Mariasun.- Ahatetxoa eta sahats negania, Elkar, Donostia,
1997 (97-V1-19).
M e n d i g u r e n B e r e z i a r t u , Xabier: Bi
istorio, Elkar, Donostia, 1997
(97-VI-19).
M e n d i g u r e n E l i z e g i , Xabier: Obsexuen kluba, Donostia, Elkar,
1997 (97-IX-11 eta97-XII-5).
-------- : Zergatik ez du kantatzen
txantxangorriak?, Elkar, Donos
tia, 1997 (97-XI-ll eta 97-XlI5).
L anda,

Joxemari: Lehen amodioa Suedian, Ibaizabal, Euba,
1997 (97-XI-28 eta 97-XII-5). '
A r a n a , Aitor: Uxue eta Urtzi, Ibaizabal, Euba, 1997 (97-XI-28 eta
97-XII-5).
Itu rra ld e ,

Juan Manuel: laun Zu
ña, Ibaizabal, Euba. 1997 (97XI-28 eta 97-XI1-5).
Z u B E L D L \ , Iñaki: Nire aita ezin izan
nuen salbatu, Ibaizabal, Euba,
1997 (97-XI-28 eta 97-XII-5).
B e rn a o la ,
Iñaki: Lau idazluma
ahizpak, Ibaizabal, Euba, 1997
(97-X1-28 eta 97-X1I-5).
I g e r a b i d e , Juan Kruz; Haur korapiloak, Pamiela, Iru-ea. 1997 (97XII-2 eta 97-XII-5).
E tx e b a rrl\,

Patxi: Gizon izandako
mutila, Pamiela, Iruñea, 1997
(97-XII-2 eta 97-XII-5).

Z u b iz a rre ta ,

Aitor: Gaueko ortzadarra,
Pamiela, Iruñea, 1997 (97-XII-2
eta 97-XII-5).

A ra n a :

Edorta: Itzala itzuli ze
nekoa, Elkar. Donostia. 1997
(97-XII-5).
T x i l i k u (Jesús Mari Olaizola): Katixa, Kroko eta Kokoroko, Elkar.
Donostia, 1997 (97-XII-5).
I g e r a b i d e , Juan Kruz: Atea kox-kox,
Elkar, Donostia, 1997 (97-XII-5).
K a z a b o n . Antton: Haize-orratza, El
kar. Donostia, 1997 (97-XII-5).
S a n t i s t e b a n . Karlos: Bai eroa, ordenadorea, Zubia-Alfaguara. Bil
bo, 1997 (97-XII-5).
I r u s t a , Antton: Katxin, Zubia-Alfa
guara, Bilbo, 1997 (97-XII-5).
A r r e t x e , Jon: Harresi handirantz,
Zubia-Alfaguara, Bilbo, 1997
(97-XII-5).
lTURRL\GA, Unai: Isladak, Zubia-Al
faguara, Bilbo, 1997 (97-XI1-6).
JIMENEZ,

Jon: Saguarekin klik, Desclee de Brouwer, Bilbo, 1997
(97-XII-5).
P a n t e r a g o r r i , Clousseau: Zazpikotea euskaltegian, Desclee de
Brouwer, Bilbo, 1997 (97-X11-5).

S uA REZ,

-------- : Zazpikotea eta birus mugagabea, Desclee de Brouwer, Bil
bo, 1997 (97-XII-5) .
I g e r a s o r o : Gau, gau, gau, SM, Arrigorriaga, 1997 (97-XI1-5).

Juan Martin: Fraixko eta
galtzagorríak, Txalaparta, Tafa
lla. 1997 (97-XII-5).
A s k o r e n a r t e a n : Gure poesia, Anaya-Haritza. Bilbo. 1997; apai
latzailea: Juan Kruz Igerabide
(97-XII-5).
I a n d a , Mariasun: Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean, AnayaHaritza, Bilbo. 1997 (97-XI1-5).
Z u b i z a r r e t a , Patxi: Sekretuen libu
rna,
Irun, 1997 (97XII-5).
E lex pu ru ,

Antton: Galtzontzilo galduaren bila, Roger, Donostia. 1997;
•itzultzailea: Miel Anjel Eluston
do (97-X11-5).

D u eso .

-------- : M uki berdearen sekretua,
Roger, Donostia, 1997; *itzultzailea: Miel Anjel Elustondo
(97-X1I-5).
-------- : Hori bai ipurdia!, Roger.
Donostia, 1997; 'lizultzailea;
Miel Anjel Elustondo (97-X11-5).
A s k o r e n a r t e a n : Hamaika abereipuin, Labayru Ikastegia / Bizkaiko Ikastolen Elkartea. Bilbo,
1997 (97-X1I-5).
-------- : Oles ta oles, Labayru Ikas
tegia / Euskal Herriko Ikastolen
Elkartea / Euskalgintza Elkaria
nean Fundazioa. Bilbo. 1997
(97-XI1-5).
7- Aldizkariak
Idatz & M intz, 22. zenbakia, Laba
yru Ikastegia. Bilbo, 1997 (97-130).

Zantzoa, 2. zenbakia. Zantzoa, Arratia. 1997 {97-\\-Z0,Barkatu, ama
gehigarrian, eta 97-1II-5).
Karmel, 217. zenbakia (1997ko
lehena), Euskalerriko Karmeldarrak, Markina, 1997 (97-IV-3).
Ostiela!, 5. zenbakia, Paperzaleak el
kartea, Ordizia, 1997 (97-IV-6).
Enseiukarrean, 12. zenbakia, Deus
tuko Unibertsitatea, Bilbo, 1997
(97-1V-24).
Karmel, 218. zenbakia (1997ko biga
rrena), Euskalerriko Karmeldarrak, Markina, 1997 (97-V1-21).
Egan, 1997ko 1. eta 2. zenbakiak,
Euskalerriaren Adiskideen Elkar
tea, Donostia, 1997 (97-V1-22).
M aiatz, 28. zenbakia, Maiatz, Baiona (1997).
Ostiela!, 6. zenbakia, Paperzaleak el
kartea, Ordizia, 1997 (97-VI1-9).
Hegats, 14. zenbakia, Euskal Idazleen Elkartea, Donostia, 1997
(97-X-lO).
Ostiela!, 7. zenbakia, Paperzaleak
elkartea, Ordizia, 1997 (97-X-ll
eta 97-X1I-6).
Karmel, 219. zenbakia (1997ko hirugarrena), Euskalerriko Karmeldarrak, Markina, 1997 (97X-14).
Egan, 1997ko 3. eta 4. zenbakiak,
Euskalerriaren Adiskideen Elkar
tea. Donostia, 1997 (97-XI1-6).
Zantzoa, 3 eta 4. zenbakiak,
Zantzoa, Igorre, 1997 (97-XI1-6).

Garziarena Bema, 1. zenbakia,
Emak Bakia Baita, Iruñea, 1997
(97-XII-3 eta 97-XII-6).
Vladimir, 1 eta 2. zenbakiak, Vladi
mir Brigadak, Zarautz, 1997
(97-XII-6).
Hegats, 15-16. zenbakiak, Euskal
Idazleen Elkartea, Donostia,
1997 (97-XII-6).
Idacz <&M intz, 23 eta 24. zenba
kiak, Labayru Ikastegia, Bilbo,
1997 (97-XlI-6 eta 98-1-31).
Maiatz, 29. zenbakia, Maiatz, Baio
na. 1997 (97-XII-9).
Karmel, 220. zenbakia (1997ko laugarrena). Euskalerriko Karmeldarrak, Markina, 1997 (98-1-7).
Ostiela!, 8. zenbakia, Paperzaleak elkartea. Ordizia, 1997 (98-1-10).
8. Tesiu zahar, berrargitalpen,
bilduma eta antologiak
Xabier; Hiztegi errimatua,
Bizkaiko Bertsolari Elkartea.
Bilbo, 1997(97-V-16).
-------- : Hitzaren kirol nazionala,
Bizkaiko Bertsolari Elkartea,
Bilbo, 1997(97-V-16).
U r k iz u , Patri: Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire
zenbaiten bilduma. 1851-1897,

A m u r iz a ,

Euskaltzaindia / Eusko Ikaskuntza, Donostia. 1997 (97-IX-24).
O t a m e n d i , José Luis; Poema bildu
ma, Pamiela. Iruñea, 1997.
L a r z a b a l , Piarres: Piarres Larzabal
Carrere (1915-1988). Oroituz,
Azpeitiko Udala, Azpeitia, 1997
(97-XII-31).
U ta rs u s
(Some Unzueta): Idazlan
guztiak, Labayru Ikastegia / Bilboko Udala, Bilbo, 1997; apailatzailea: Igone Etxebarria (98-1-2).
B a r b i e r , Jean: Piarres 11, Euskal
Editoreen Elkartea, Donostia,
1997; apailatzailea: Ane Loidi
Garitaño.
9. Bertso liburuak
Biktoriano: Au poza senti
det, Sendoa, Oiartzun. 1997¡
apailatzailea: Antonio Zavala
(97-II-8).
ASKOREN ARTEAN: Bapatean
96,
Euskal Herriko Bertsozale Elkar
tea, Donostia, 1997 (97-IX-3).
P u jA N A .
Basilio: Oiuak, Sendoa,
Oiartzun, 1997; apailatzailea:
Antonio Zavala (97-XII-4).
IBARGUREN, Kasiano: Kantari naiz
bizi, Sendoa, Oiartzun, 1997
(97-XII-6).
IRAOLA.

Juan Luis ZABALA
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Kritikak eta erreseinak
BlancE; Novarra ante el vascuence. Actitudes y actuacio
nes (1876-1919). Nafarroako Gobemua. Hezkuntza eta Kultura departamendua. 1997,397 or.

URMENETA P uR R O Y ,

Eskuetan dugun liburu mardul
hau artxibo eta beste iturrietako in
formez beterik azaltzen zaigu, eta
Nafarroan XIX eta XX mendeen epe
jakin batean gure hizkuntzak jasan
duen behera-bide lotsagarriaren
urratsak (eta bera suspertu-nahiaren asmoen askoen ildoak) hurbile
tik erakusten dizkigu. Ezin ukatu
Nafarroaren nortasun-puntu nagusienetakoa euskara edo “lingua navarrorum" delakoa dela, eta, zoritxarrez,
nafarzaletasuna
edo
navarrismoa muturrera eraman
nahi izaten dutenen artean euska
rarekiko, ardura-eza ez ezik, etsaigoa, eta modu askoz adierazkorragoan auto-gorrotoa ere, maiz,
antzematen dugu, eta horren ondo
rio da, tamalez, oraindik indarrean
datzan “Ley del Vascuence” delaí^oa. Nafarroaren orbainik nagusiena, gure ustetan, bere hizkuntza
zaharraren gainbehera eta ezkulatzea —hirurehun herri eta herrisketan baino gehiago denbora murritzean desagertzea izan da— , eta
dena, berarekiko ukan den jarrera

abandonista eta etsaigoen ondorioz.
Lan honetan bigarren karlistadaren amaieratik XX mendeko Pri
mo de Riveraren diktadura aurretiko urte batzuetara hedatzen den
epea aztertzen da. Epeaidi esanguratsua da, denetara, zeren Euskal
Herriari -aspaldiko foruak galdutazentralismoaren kontrakarrean asteko unea iritsiko zitzaion. Foruak
galtzearekin batera, euskal nortasunaren ardatz den hizkuntzak
lehendik zekarren prozesu gaitza
azkartzen ikusiko zuen. Liburu ho
netan zehaztapen ugari fenomeno
guzti horietaz, ezen eta hizkuntza
ren alderdiak garaiko gunean
kokatzen dira beti. Liburuan, tesilana delarik, nabarmen geratzen
dira “que el tribunal de oposiciones
declaró desierto por incomopetencia
de los candidatos, y las partidas
que en diversos años establece en
sus presupuestos para este objeto,
sin olvidar las clases de vascuence
impartidas por el P. lerchundi
(1910-1911)" (372 or.).

Aski da edozein mapa historiko
behatzea euskarak Nafarroan jasaniko atzerakadaren jabe izateko.
Arabak ere gainbehera bera ezagu
tu bazuen ere, konstatapen doku
mental ugariago dugu Nafarroan
gure hizkuntzak zituen esparru eta
mugez. Honela, euskara oraindik
bizirik zegoen XIX mende hasieran
Orbaran, Urraul Goikoa eta Beitikoaren lur askotan; orobat, Iltzarbe, Gesalatze, Girgillanoko lurreetan. Baita ere Agoitz inguru
guztian, hots, Artzibar, Longida,
Lintzoain —eta mendebalderago—
Egues eta Aranguren ibarretan.
Hala ere, Añibarro frantzizkotarrak
XIX mendeko hasierarako (1820
alderako) ematen zizkigun beste argitalpenetan azaltzen ez diren detaileak.
Asociación Euska
raren jarrera eta ekintzak lekuko
dira, nahiz eta haren baitan
proiektu anitz asmo hutsetan geratu. Aipatzekoak gertatzen dira Itu
rralde eta Kanpion gisako gizonak;
azken honen jokabidea eta etengabeko lana euskarak zeraman amilbidea eten eta gauzak hobetzeko
gurari jatorra agitu zen. Kanpionek
gogor dihardu nafarren kon
tzientzia kolpatzen euskararen larrialdia dela eta. Hala ere, tamalez,
Kanpionek ezina aitortu beharko
du anitzetan, bere inguruan euska
ra suspertu eta kultura-bide egiteko
suhartasun urri atzematen zuelako.
Euskara beherantz joanen da he
men aztertzen den epealdi luzean,
neurri pentsagaitzetaraino iritsiz,
bere egoera XX mendeko azken he-

rena arte. Esan daiteke bai erakundeen ekintzak (diputazioarenak, irakaskintza mundukoak, administralgoarenak, eta, orobat Elizarenak),
bai gizabanako askoenak ahulak,
konexio gutxi eta egonkortasun
urrikoak izan zirela. Kanpion gisa
ko gizon urri batzuk kenduta, beste
gaineratikoek Nafarroan euskara
itzaltzen eta ahulagotzen utzi zu
ten... Konstatapen ikaragarria! Ez,
euskarak ez zuen, behar-bada —
gaur egun talde batzuek berarekiko
duten etsaigo zuzenik—, baina
axolagabezia, euskararen berpizkundean ez sinestea, ekintzak bide
erdian kemenik gabe mantentzea
(adibidez euskal katedrarekiko luzamendu, oztopo, gibel-egite eta
gisakoak, bai Maisu-eskolan, bai
Iruñeako Seminarioan, bai Diputazioaren
erakundeetan)
zerbait
lotsagarri gertatu ziren. Honela dio
autoreak: "Hasta entonces varios
intentos no cuajan o fracasan. Así,
siempre acogió los proyectos condu
centes a este fin, prueba de ello es
el concurso abierto en 1897”. Datuen arabera Elizak ez bide zuen,
dagoeneko,
bere
ministeritzan
euskara erabiltzen Iltzarbe, Gesa
latze, Orbaran, Iruñerrian (azpialdetik): ezta ere Izagaondoa eta
Untziti bezalako eremuetan. Ordu
rako Elizak abandonatua zeukan,
antza, euskara liturgiak hizkuntza
arruntari ematen zion aukeretetatik
(sermoia, otoitz zenbait, kristau dotrina), nahiz ibar horietan handik
berrogei urterà ere, hots 1863 urte
aldera, oraindik euskal hiztunen

nukleoek iraun. Elizaren jokabidea
utzikeriarekin lotzen da, eta, gure
ustez, liburu honetan azatzen den
heinean baino askoz gehiago... Urmeneta autorea, hain zuzen, Eliza
ren jarreraz iritzia ematerakoan bigunegi azaltzen dela deritzogu.
Ehundaka eta ehundaka herrisketan, beraz, euskara elizako gunetik
botea gertatzen da XIX mendeko
lehen partean, eta jarrera horrek
bide bide darama tesian aztergai
den epean ere.Hain zuzen, bat
eskandalizaturik geratzen da ikus
tean, adibidez, 1876 urtetik 1919ko
tarte horretan euskara ez dela erabilia elizkizunetan (bai, %50 inguru
kasutan falta da aitorpena) Gulia,
Imotz, Anue ibarren inguruan ez
bada. Adibidez, XlXaren azkenaldean eta XX mende hasieran ez da
azaltzen jada euskarazko elizkizun
aipurik Erronkari, Saraitzu (gehiena) Artzibar (gehiena) eta Lintzoainen. Ezta Erro eta Esteribar gehienean. Mendebalderago Txulapain,
Odieta eta Anue ibarren eremu nagusienean ere ez. Orobat euskal
elizkizunen zerrendatan ez dira
azaltzen ez Gofiibar, ez eta Ollaran.
Jakin beharrekoa da,ordea, askoz
gerorago, hots, Sánchez Carriónek
1971 eginiko inkestan ibar horietako herrietan minoria euskaldunak
azaltzen zirela oraindik. Artzibar,
Erroibar, Ësteribar, eta, batez ere,
Odieta, Atez eta Txulapain aldeetan. Harrigarriago, oraindik, 1904
urtean, artzapezpikutegiak emani
lo herri euskaldun/erdaldunen nomenklatorrean Erronkari. Zaraitzu,

Artzibar, Erro, Esteribar, Txulapain,
Olio eta Goñibarko herriska batzuk
euskal zonaldean zeuden. Baliteke,
ordea, herrixka euskaldun horietan
askoetan ordurako elizak euskara
utzia izatea. Bat harriturik —eta
lotsaturik geratzen da, hain zu
zen— konstatatzean euskaraz garaturiko
elizkizunen
esparrua
1910ean Guliako Aginaga herrian
eta Beorburu Txulapaingoan ema
ten dela punturik hegoaldekoen be
zala. Beste gehiena, probableki, Eli
zak gaztelaniaz ematen duen
liturgiaren eremua... Eta esan behar
dugu, gaur egun. eliz liturgiaren
muga Aginaga eta Beorburu horietatik hurbil dagoela. Imozko
Muskitzen, adibidez. Beraz, Eliza
—oraindik populazioaren erdia bai
no gehiago euskalduna zen gunetan ere— gaztelaniara igaro zen.
Hórrela, bere jarreraz —beste erakundeekin batera— Nafarroa zaharrean euskararekiko genozidio laidogarria osatu zuen. Urmenetak ez
ditu alde honetan datuak behar be
zala zehazten. agían... Bere iritzia
bigunegia da Elizarekiko. Gerora
ere, 1971 aldean. euskaldun herri
anitzetan (Eraso,Lekunberri, Basaburua, Ultzama gehienean, Elizon
do, Doneztebe, eta beste askoetan)
elizkizunak erdaraz ematen zirela
gehienbat kexua azaltzen zen...).
Beraz, euskaraz garaturiko elizki
zunen muga, 1910 eta 1920 aide
ra, kasik, egungo Imotz euskaldunaren atarian gertatzea, lotsagarria
da. Gerra aurretik Elizak ez zuen
jokabide etikorik ukan euskara-

rekin, eta, hitz batean, administralgoaren utzikeriaren (eta nolabai
teko etsaigoaren) partaide izan zen.
Bestalde, aipatzekoa eta laudatzekoa da —gaur eta orduko—
elizgizon batzuen jarrera erabat ausart, positibo eta jatorra gure hizkuntzarekiko. Ez bide zuten, ordea,
laguntza askorik jaso eliz erakundearen aldetik oso berandu arte...
Beste arloetan, oraindik okerrago. Eskola barnean, adieragarria da
Urmenetak hain zehazki aztertzen
duen Iturengo eskolaren kasua.
Hainbeste joan-etorri, aitzin-gibel
eta lehia eginda gero, dena hutsean
geratu zen... Orotan dezepzio negargarri baten sentimendua nagusitzen da, antza. Ekintzak hasten
dira bai —eta ez hain gutxi batzue
tan gainera— , baina ia inoiz ez
dute bere garapena lonzen. Bitar
tean euskararen geografiaren diakroniak bere galera darama, eta
aski da horretan Aingeru Irigarairen datuetara jotzea, eta, bereziki,
gerra aurreran, hots, 1935 urtean,
zein zen jada euskararen muga
kontsideratzea.
Dudarik
gabe,
euskararen etenik gabeko gibeleratzea Nafarroaren orban lotsagarrienetakoa da. Nafarroak, funtsean,
bere geografìa gehienean ertaroan
hedatua zegoen ondare linguistiko
nagusiena hondatzen eta desagertzen utzi du. Izugarrizko laidoa
bere bizkarrera erortzen dena! Au
toreak dio: “Son pocas las veces en
que la lengua en cuanto tal se eleva
a un primer plano reivindicativo.
Unicamente se defiende como un

elemento más, aunque preferente,
al menos teóricamente, de lo vasco,
pero en las actuaciones políticas la
búsqueda de la restauración forai
prima sobre la recuperación de la
lengua". (374 or.). Beraz, Urmene
tak dioenez, euskara ez da egon
nafarren ekintza ‘erreibindikatibo
nagusienetan, aide praktikoan,
behintzat. Gehiago jarri dute afana
foru zaharren birlorpenean, nahiz
foru horien azpian erreinu zaharreko ondare guztien berreskurapena egon. Zoritxarrez, XX mende
bukaera arte “lingua navarrorum”
delakoa bertakoen utzikeria eta,
gehienera, asmo teoriko huts
batzuen mendean egon da. Kanpion, Iturralde, Asociación Euskara
eta elizgizon batzuk salbuespen
ohoragarri baino ez dira.
Liburukia tesi lana delarik,
gehigarri dokumentalez hornitua
azaltzen da. Dudarik gabe, lan bi
kaina, interesgarria, euskararen
diakronia Nafarroan jasotzeko
unean kontutan ukan behar dena.
Labur-bilduz, esan dezakegu, Nafa
rroan ez dela eman liburuan azterturiko uneetan etsaigo zuzen han
dirik euskararekiko; gehiago, ia
denek onartu dute euskara nafarren ondare kultural oinarrizkoa
dela (euskal arraza eta jitearen
adierazgarri ukaezina); horren, on
doan, ordea nafar herriko erakun
de, Eliza, eta biztanle multzo nagu
si baten indiferentzia euskararekiko
nabari gelditu da, eta horren
lekukoa da gure hizkuntzak XX
mendean azken hogei urte arte ja

san duen atzerakada itzela. Neurri
berriekin gotorrago ekiteko ordua
da, eta egungo
del Vascuence

delakoa deuseztatzeko garaia ere.
bai.

Luis Mari MUJIKA

G a rm e n d ia L a r r a ñ a g a .

Juan. Micosy leyendas de los vascos. Edit. Haranburu,

196 or.
Euskaldunok ezagunak ditugu
J.Garmendia etnologariaren etengabeko lanak. Milaka orri dira, jada,
idazle tolosarrak idatziak, eta de
nak, urte askoren buruan. Herri xumearekin ukan duen etengabeko
ukitu sakonaren fruitu da. Hemen
ematen zaizkigun mito eta leiendak
lehen El pensamiento mágico vasco
eta Brujas y gentiles en un mundo
esotérico lanetan argitaratuak zi
tuen.
Guk gerok,idazle bezala, ongi
dakigu zenbaiteraino den garrantzitsu herri baten aintzin iruditeria (leiendak, mito-aurkezpenak,
sinesteak...) ezagutzea. Gure eleberrietan, noiz edo noiz, kontutan
ukan ditugu euskal leiendak, eta li
buru honetan agertzen den leienda
zenbait, arima erratuenak, sorgina
eta gatuarenak —eta bereziki “No
se debe despreciar a los muertos”
delakoa— baliagarri izan zaizkigu.
Esan daiteke XX mendeko 60 han^arkada ezkeroztik Hego Amerikan
errealismo magikoari loturik azaldu
zen nobelistika (edozein foklorismo
eta indigenismo dekandentetik harantz ere) biziki baliatu zela herri
humearen iturrietatik jasoriko mun-

du esoteriko, bitxi horretaz. Honela,
gogoratzekoak da García Marquez
baten mundu magikoa, Macondo
herriari lotua, eta, orobat, Rulfo,
idazle mexikarra bere Pedro Páramo
eleberri famatuarekin. Cien años de
soledad elaberrian, García Marquezen kasua, episodio anitz mito,
sineste bitxi eta leienda sakonen ildoarekin saretzen da bitxiki, errealitatearen munduan atzemana, oso
maiz, molde fantasiotsu, esoteriko
eta irudikatuetan txertatuz. Bere
eleberrian fantastiko dena objektibazioaren beste aldea da, zerbait
mitiko eta legendarioan sarturiko
egitate zapala... Honela, goian ai
paturiko eleberri sonatuan isatsa
duten umeak jaiotzen ikusten dira,
loa galduarezten duen izurritea
azaltzen da, liburukiak lurretik berez altxatzen dira, Moisés pertso
naia hilda gero ere anitzetan ager
tzen da iharduten, odolezko ildo
batek gurutzatzen du Macondo he
rria, likidoa isurtzen duen gizonarekin eman arte. "Real imaginario”
delakoa eleberri errealistaren ba
rren tramak sakonki gurutzatzen
eta saretzen duen zerbait xarmanta
izan da... J. M. García Ramosek Cien

años de soledad aurkeztean honela
dio: “Lo real imaginario es muchas
veces el producto del encuentro
frontal de dos tiempos en el tiempo
de la ensoñación del que nace la
escritura de Cien años... al que nos
referimos en el capítulo correspon
diente. Ese choque del tiempo de
Macondo con el tiempo del mundo
hace pensar por insólitos aconteci
mientos que solo son el producto de
la ignorancia, primero, y de la inge
nuidad. más tarde”. (Cfr. Guías de
Lectura. Cien años de soledad. Edit.
Alhambra, 68 or.).
Euskal eleberriaren eremuan
errealismo magikotik azaltzen da,
adibidez, Joan Mari Irigoienen
droaren hostoak nobela, eta, berri*
kitan guk gerok argitaratu dugun
Bidean ihes nobelako orri anitz, ba
tez ere, Erandioko kanposantuan
ematen diren episodio gehienak,
eleberri osoaren focus*a bertan baitago. Egitatea imajinazioarekin
lotzea, bizitzaren ildo garratzak irudikazioen ildotan etorririko mito,
adierazpen magiko eta beste imaginarioekin gurutzatzea XX mendean
egin den —eta egiten den— eleberri
mota bereziarekin konektatzea da.
Juan Garmendia etnologariak liburuki honetan ematen diguna oso
ongi dator euskal idazleontzat gure
ihardunbide literarioetarako mate
riale imaginario egokia erosoago
ukan dezagun. Hain zuzen, Garmendiak euskal eremuan garatu
den aspaldiko irudikatzeen ildoetan
sartzen gaitu. Batez ere, erruralita-

teari atxikitako narraziogintzak
asko profitatu dezake mundu fantasiatsu oparo horretatik, Erruralitateak gaurkotasuna eta xarma
mantentzen du hiri erraldoiek lehenarekiko konstanteak hainbeste
ahuldu eta itzali dituzten unean.
Espainiako narraziogintzan, ezin
u k a tu ,. erruralitate konplexua (ez
arkadikoa edo leloa) oso present
dagoela Cela eta Delibes bezalako
eleberrigileetan... Hego Amerikan,
goian aipaturiko García Marquez
eta Rulfo delakoez gain, kontutan
edukitzekoa da Vargas Llosa Litua
na en los Andes eta ¿Quién mató a
Palomino Molero? eleberrietan.
Errurallsmo original, konplexu, eta
maiz pasioz betetako, nobela ho
rren gaurkotasuna ukaezina da. Li
teratur kritika inozo batek, gure esparruan, maiz, errurallsmo guztia
Txomin Agirrirre-ren linealismo ele
mental, orekatsu eta arkadikoarekin lotu du, eta hori itsukeria ero
so eta merkea da... Gure esparruan
ere idazlea J.Garmendia jaunak
eskaini digun euskal mitoen mun
du magiko eta bitxiaz balia daiteke.
Liburukian, bloke handietan.
sorgin, euskal genio zahar, agerkunde, animalia eta landare, jentilak eta zigor zenbaitekin loturiko
leienda eta sinesteak azaltzen dira.
Gure sineste zahar eta mitologiek,
noski, badute zerikusia mundu zeltikoarekin, J. M. Barandiarenek ani
tzetan esan zuenez. Liburukiaren
autoreak Juan Errandonea eskriturista euskaldunaren aitorra dakar
euskal eta mesopotamiar pentsae-

raren anean zubiak aipatuz: “Los
albañiles tiene en Tutela a su divi
nidad particular, y es de resaltar la
invocación a los dioses que ha he
cho el hombre mesopotámico en su
quehacer artesanal, así nos encon
tramos con que el dios Enki, que
organiza y controla el universo,
crea a Ninildu, dios de los carpinte
ros: a Nisimug, dios de los herreros;
a Guskinbanda, dios de los orfe
bres; a Ninzadim, dios de los joye
ros y artífices en joyería, y a Ninkurra, dios de los canteros" (Ib.12 or.).
Liburuan agertzen diren leiendeten aipu berezia merezi du katu
béltzak hainbat ipuinetan azal
tzeak; orobat, idiekin loturiko sinesteak, arima erratuen inguruko agerkundeak, zakur zuriz jantziriko
deabruak, Anboto eta Murumendiko Mariren leienda ezagunak, eta,
bereziki, haroztegian burdina urtuz
otsoa egin zuen errementaria (eta
jantokiko plateran hildako baten
kaskezurra azaldu zitzaionekoa).
Azkeneko ipuin hau aurkitu dugu,
adibidez, Galiziako sinesteetan.
Kaskezurra mendian ostiko bat
emanez mespretxatu zuen jangelako burua agertzen zaigu. Honela
amaitzen da ipuina: “Dame esa
mano, hoy me has convidado en el
monte y yo, al igual que tú, he vivi
do en este mundo. Tú me has dado
’Jn puntapié y me has echado; ven
go del infierno, adonde ahora va
mos a ir los dos juntos”. Dicho esto
le cogió de la cintura con los dedos
de ambas manos, y los dos, al aire
y dando vueltas envueltos en fuego.

se ocultaron en dirección del mon
te" (Ib. 60 or.). Ipuin hau guk gerok
ere (liburukian jasotzen den Lizartzako Milagros Aizpuruaren ahotik)
entzuna genuela aitortu behar
dugu. Ipuin honen eta Galiziako La
santa compaña delakoaren zikloan
azalduriko sinesteen artean parekaketa hurbila ematen da. Hildakoen
genakizunekin loturiko erromantze
batzuetan pertsonaia nagusia —he
mengoa bezala— mespretxatua da.
eta kaskezurrak mendekua hartzen
du. Galiziar erromantzearen eszenategian —gurean bezala— jangela, afaria eta zigorra present; “En el
romance de don Galán, el joven
desprecia a una calavera a la que
da una patada, y la invita a cenar.
La calavera acepta y se presenta a
las doce en punto de la noche, que
es el momento en que Don Galán
pide la cena...” (Cfr.Antonio Fra
guas y Fraguas, La Galicia insólita.
Tradiciones gallegas, 55 or.). Aski
da erromantzeko pasarte zenbait aipatzea; “A hi tes preparada silla. prato, cuberto e cullerà. / Sentárase
m uy a modo -de todos ellos comie
ra..../ Entra nesta sepultura a co
mer da miña cena.../ Ca luz túa xe
sa acaba -e o teu corpo morto que
da".
Euskaldunon sineste zaharre
tan, noski, sorginek, aztiek eta gisakoek tarte nagusia ukan dute. Li
buru honetan sorginekin loturiko
leiendak biziki hedatzen dira; maiz
ipuin beraren aldaki hutsak dira,
nahiz zehaztapenek ipuina bakoitzari bere aide magikoa erantsi.

Sorginak asto, zaldi, oilo eta, batez
ere, katu itxuran agertzen dira. Ho
rretan ere parekaketak azaltzen
dira beste herrietako kontakizunekin... Noia ez, haurtzaroan
entzuniko Mateo txisturtn aldakia
ere bertan agertzen da.
Nabarmentzekoa da, Euskal He
rriko kasuan. ipuin, mito eta beste
sinesteen geografia nagusia euska
ra bizirik mantentzen den eremuarena dela, Hegoalderi dagokionez,

Juan Garmendiak Tolosaldea, La
rraun eta Araitz aidea arakatu ditu,
gehienbat, eta horrek garbi uzten
du euskara biziaren eremua egun
babesgune bizi —eta pribilejiatu—
dela aspaldiko esakun, sineste eta
hesi imajinario guztiak zaintzeko.
Euskara itzalita, mito eta sineste
zaharren oroimena murritzagoa
gertatzen da, eta hori aski nabarmen agertzen da liburuko lekukoak
ikusita.
Luis Man MUJIKA

M uñoz,

]o\.m.Joan zaretenean, Alberdania Argit.,1.997,

Joan zaretenean eleberria orain
dik gure hizkuntzaren esparruan
urri idatzi duen autore baten fruitu
da; jatorriz, Nafarroako Erribera erdaldunean jaiotako idazle batena,
hain zuzen. Atentzioa ematekoa da,
noski, Erribera euskal idazleak
ematen hastea, Ebro ibaiaren hurbilean gure hizkuntzak ere fruituak
jalgitzea./Oiz;? zaretenean eleberriak
ez du akzio asko, ez da eszenategi
oparo eta asko egituratuen mol
dean emanikoa. Bere irakurketatik
halako barnekoitasun baten ingu
ruan itzuritako zertzeladak atzema
ten dira, trazo xume —eta estilo
aski luze, molde astitsu eta perpausa kateatuen andanan— emaniko
gogoetak. Jakina denez, eleberria
modernoan ez dira beherrezkoak
heroi zaratatsuak, tematika bortitzak, ez eta egitura erraldoi batez
eraturiko lanak. Fikzioaren harie-
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tan edozer gauza sare daiteke;
batzuetan errealismo gaitzean egi
niko pasarte esanguratsu eta oso
matazatuak, bestetan, berriz, per
tsonaiaren ia barne-erreakzio intimoak bilbatzeko diren trama oso
fin eta arinak... Badirudi Muñozek
liburuki honetan bigarren bidea
hautatu duela, hots, Albaro, Mikel
eta Helena bezalako pertsonaia xumeen inguruko bizi matazatzeak
sotilki ematea. Ekintza baino
gehiago —nahiz aktibismoari lotu
riko ekintzak ez falta bertan— {gertakariak baino harantzago) sor
daitezkeen erreakzioak, andana intimoen ikuspegia eskaintzen digu,
gehienbat. Horretan datza, gure ustetan, bertako narrazioaren meritua, alegia, euskal literaturan —eta
bertsolaritzan ere— urtetan konstantea izan den intimismo-eza gainditzea, nolabait. Gertakariak per-

tsonaien ariman —eta erresorte psi
kologiko konplexu eta luze harilkatuetan— txertatzen dira. Euskaldunon arima bilusteko ohiko
pudorea gainditzen da trazo ongi
lortuetan, eta gerkakizunen hariak
inguruko beste sare egituratuago —
eta narrazioan garrantzitsuagoa
den— trama intimora, ehun barnekoiragora ihes egiten du, behin
eta berriz.
Pertsonaiak Mikel eta Alvaro
ditugu, eleberriaren kontatzailea
lehen pertsonan egitaratua dagoelarik. Trama nagusiena Donostian
ematen da, baina Madril ere azal
tzen da, maiz. Euskal hiriburuko
aldarte gehienak —parte zaharrean, kaian, hondartzan, Ondarretan, Gros aldean— txertatzen dira
aniztasunez, nahiz eta akzioa ez
izan bertako narrazioaren giltza na
gusia. Gehiago isladatzen dira,
bada, bertan amodioa, ekintza aktiboen —atentatuen, esate batera
ko— adierazpen psikologikoak;
planu desberdinen loturek beti ha
lako oihartzun intimista dute. Eleberria, beraz, andana psikologikoen, giza erreakzioen plataforma
aztertzeko lekugune aproposa ger
tatzen da. Beste nobela batzuetan
ere azaltzen denez, adibidez Moraviaren La Romanaxtn tramo handi
batean, erretratugileak —hemen Al
varo bozetogileak— ardatz narratiboa eusten du, orri gehienen zehar
nobelaren focus handienetakoa
aide hori izaki.
Mikelen

militantziaren

gora*

beherak, atentatua eta atxiloketaren alderdiak, etabar, bozetoen er*
dian ageri den Helena neskaren pa
sarteak, goian aipaturiko kerantza
gogetatsu intimistan bilbatua ageri
da. Aide datualaren ondoan beti gogoetazko hari xume eta astitsua,
dago; ekintzak beti barneratze nagia du.
Bozetoaren aldean joera hori
nabarmen da... Helenak bozeto bat
baino zerbait gehiago izan nahi
duela dio. Tindu xuabez komentatzen dio bozetogileak: “Bai, halaxe esaten zenidan koadroek osoro
zurrupatu ninduten azken aldian.
Gainera, hamaika formula ezberdin
erabiltzen zenuen erretratuaren
kontua hizpide hartuta, gure arteko
bozetoa bukatzeko adina kemenik
izan ez zuen pintzel harekin batera
akitu izan balitz bezala” (57 or.).
Barnekoitasun isila ere jasaten
du, paisajearen mezua ere bereganatzen du, dena hausnarketa sotil
—isil— eta gogoeta xuabe bilakatuz. “Garai hartan, zergatik ez uka
tu, nire inguruko paisajearen parte
geldia zinen, ohituraren poderioz
hain nire bilakatua, ezen ez hitzik,
ez ia begiradarik ere merezi baitzenuen. Konta niezazukeen guztia
komatuta, ez nuen gure isiluneak
sinplekeriez betetzeko premiarik
ikusten, eta tarte luzeak egoten
nintzaizun hórrela, mutu, hitzik
esan gabe, elkai-ren ondoan egotearekin zuri ere nahikoa zitzaizulakoan...”. Dudarik ez, estilo hau oso
barnekoia dela, gauzak barne ha-

rietara eramateko modu itxurosoa,
kanpoan ikusia barne oihartzun
baten sareetara ekartzeko ahalegin
orijanala. lido beretik bozeto huts
bihurtzeak ere antzeko zurubiak
azaltzen ditu —Mikel oroituz—
protagonistetako
bat
Helanari
mintzo zaionean: “Nire ondoan
behar zaitut, horrela, besterik gabe,
konpainia egiteko. Eta arrazoiaz
pentsa dezakezu Mikel bezala boze
to huts nahi zaitudala, mutu eta
geldia, inoizka nire presentziaren
arrastoa zure begiradan bilatzeko...” (106). Eta, kanpokoa, paisajearen edozein zertzelada barneratze beraren aitzakia da, dena
zurrupatzen baitio arimak, dena
eramaten oihartzun sakonagoetara.
“Hona, hondartzara, nekez etorriko
zen. Ez dut uste. Orain elkarrekin
partekatzen ez dugun espazio inti
mo bakarra izango da hau. Etortzekotan, gaurkoa bezalako egun
ilun eta gris bat imanjinatuko zuen,
gauaren ilunean. Paseoan barrena
isil-isilik abiatuz, zuzen-zuzenean
badia aldera joango zitzaizkion be
giak, ur azalean mozkortzen diren
uharteko argien dirdiretara, baran
da azpiko hondartza gorrotagarriari
eta paseo bazterreko eraikuntza berriei begiratu ere egin gabe”. Hemen, antza, Groseko hondartzaz ari
da idazlea, eta ikusten duen oro
barne oihartzun bilakatzen du (eta,
bestalde, perpausaren erritmo luze
eta nagia —punturik ez da azaltzen
sei lerroen buruan— nabarmentzen
da gauzak ebokatu eta hausnartzera eramateko bide egoki bezala...).

Gauza jakina da, paisajearekin
transposizio egin daitekeela, eta be
netako estetek paisajean aurkitzen
dutela baitako egoeren islada gar*
biena. Hemen prozesu intimistak
kanpokoa barnera ekarriko du —
eta bestetan alderantziz—. “Baina.
ez ote nator hondartza honetara
iraganeko bizipen-ezpal batzuk
behin betiko fosilizatzera? Paisaje
hau nire gogoan etengabe errepikatuz, aldaezin eta fmkoak bilakatu
nahi ditut haurtzaroko oroitzapenak: amonaren esku zurrun beroa,
kresal xehearen fereka, antxeten
hara*hona betiko gorde koadro ba
tean...” (152 or.). Paisajearekin barneratze prozedurak garatzea —poe
sian batez ere—, ohikoa da, eta
eleberri honetan, poesia eta narra
zioaren mugak itzalita azaltzen
dira, maiz.
Amodioa, leialtasuna, maitaleen
ezkutatu-azaldu dialektika nabar
men, modu aski diskretoan, orrietan zehar. Elkarren arteko solasak
gogoratzea da amodioaren irtenbi*
de egokia. Amodioa, ordea, antite*
sietan, aurre-atze, harat-honat
uhintsuen gatazkan garatzen da,
eta giza egitatea konplexua den be
zala, amodioak ere aide ilun eta ar*
giak ditu. Eta orduan isiluneak kru
del gerta daitezke. "Nire mututasun
hartan gogortuta, jakin-minik ez
erakustea, galderarik ez egitea zen
benetan mintzen zintuena. E z al didazu gáldetu behar goiza noiaJoan
zaidan?, erritan egiten zenidan, lanetik etorrita, bazkaltzera esertzen
ginenean, garai bateko gertutasun

hura akuilu haiekin errekupera zitekeelako ustean oraindik” (60 or.).
Eta gero leialtasunaren ingu
ruko kezka eta mindurak, nahiz
leialtasun horiek nabarrak izan, eta
ez maiteminduen andanan ematen
direnak soilik... Horregatik iraunkonasunak egiten du gogoeta:
“Bai; gurean iraunkortasuna beti
danik balore bat izan da, arnegatu
honen ahoan entzuteari t)arregarria
baderitzozu ere...”(93). la ohitura
bat —arbasoetatik gerokoetara luzatua— litzateke balore hori.
“Leialtasunak lotzen gintuen elkarri, estu-estu lotu ere, honezkero
konturatua egongo zarenez. Gu
juntatu egiten ginen, zuri azaleko
eta arina irudituko zaizun modu
xelebre batean betiere, baina lotura
ikaragarria zegoen gure artean, iaia patologikoa kasu batzuetan”
(103 or.).
Era berean, liburuan zehar sen
timenduak xalo eta natural jalgitzen dira, giza esperientziaren aldeak ahalik eta aberatsenen
isladatuz. Eleberri osoan, barnekoi-

tasun aipatua, kanpotik eta azpitik
doan hari datualaren ondoan doa,
nobela inoiz ere tragiko, ikaragarri,
barroko edo uholdetsu azaltzen ez
delarik. Mikelen militantzia, kartzela, tortura eta beste gatazkak elementaltasun baten ildotik eskain
tzen dira, datu gehiegi eman gabe,
barnetik doan mintzoa nagusi iza
ki, narrazio beraren kanpo ardatzetatik kasik aterea.
Hasieran esan dugunez, nobela
aski intimista baten aitzinean gau
de, argudio datualak behar adina
eskaintzen ez direla. Autorearen as
moak interpretatuz, esan dezakegu
eleberri honetan, erreallsmoa albo
ra utzita, existentziaren aldarteen
ausnarketa-maila, gogoeta eta intimizazio aldeak garatu nahi izan di
rela, eta autoreak lortu bide duela
—modu batean— asmo hori. Orri
batzuetan idazkeraren joera errepikakor eta gogoetatsuak asperrera
jotzen du, baina makur hori oso
errealista —edo akzioz oso betea ez
den— edozein narraziori gerta dakioke.
Luis Mari MUJIKA

La aventura de las lenguas en Occidente: Su origen, su
historia y su geogrqfia. 22 x 15 zm., 531 orr. Zenbait mapa eta eskala
ditu. Colección Espasa de la Lengua. Madrid, 1997.
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Liburu hau 1994an Parisen Editions Robert Laffont etxeak argitara
eman zuen L ’A venture des Langues
en Occident: leur origine, leur histoi
re, leur géographie da, Berta eta
Mercedes Corralek gaztelerara itzu-

lia. Hasteko André Manineten
hitzaurre labur bat darama aurkezpenez eta Espainiako edizio honi
Ma. Antonia Marti-ren oharra.
Izenburuak berat dioenez, orotarik badu liburu honek. Sarrerakoan,

egileak berak aitortzen du historiaz
ezagutzen ditugun kelta, grekera,
latina, eslaviarra, germaniarra eta
gainerako hizkuntzak heurak baino
lehenagokoa dugula euskara. Gai
nera, 15. orrialdean jartzen duenez:
el vasco, la única lengua prein
doeuropea que sobrevive en un pe
queño territorio situado a caballo
entre Francia y España”. Antzinako
egoera adierazten du. Baina sus
traiak aztertzean indoeuropearrak
soilik erabiltzen ditu, euskararen
jatorririk eman ezinez noski.
Grekeraren historia eta kultur
eragina eta kelten hedakundea az
tertu ondotik latinera jotzen du, ja
rraian hemendik sortaraziak adie
razteko. Ondotik datoz Italia,
Espaina, Portugal eta Frantzia. Horietako eskualde bakoitzean antzina zer mintzatzen zenaren berri
emanaz eta erromarren eraginez
gaur egundora ñola etorriak diren.
Historiako une batzuk aski zehatz
emanaz. erromar geografoen berrietan lekukotuz.
Euskararekikoa gehienbat Espainia eta Frantziako kapituluetan
dator, bereziki 195-199. orr. eta
247-249. orr. Euskaraz mintzo dire
nak. Espainia partean 600.000 eta
Frantzia partean 80.000 omen, guti
gora-behera. Mende honen hasie
ran sortu omen ziren hegoaldeko
ikastolak eta 1969an ifarraldean
Seaska elkartearen eraginez.
Orokorki informaketa egokia
eskaintzen digula esango nuke;
baina bada bitxikeririk ere, hipoko-

ristikoak erabiltzeko zaletasuna
omen dugu, eta 198-199. orrial
dean ematen ditu hortaz zenbait
adibide. Ez dut uste euskaldun
guzioi leporatzekoa denik. Jokera
hori bada Donostia aldean, baina
euskaldunik gehienol bitxia iru
ditzen zaigu. Euskararik ez dakitenek, nolabai euskaraganako maita
suna erakutsi nahirik edo, oso
zaleak dira dakizkiten hitz soilak
haurrentzako bezala hipokoristiko
eran erabiltzearena. Baina ezin ge
nezake orokortzat har.
Irakurgarria da 271. orrialdean
Frantzian
eskualdeetako
hizkuntzen alde dakarren taula. Han
datorrenez, besteak beste, 1951ko
urtarrilean onartu zen Loi Deixonne
delakoa legea, Estaduko hizkuntzetarik bretoina, euskara eta
katalana ezik, horrez gainera okzitano dialektoentzat, bakoitzari bere
eskualdean laguntzea agintzen
zuena. Horrez gainera, François Mitterrand-ek 1981eko maiatzean,
presidentetarako hautezkunde pro
graman eskaintzen zuena, Estaduko hizkuntz eta kultura desber
dinak
errespetatzeaz
gainera
irakatsiak ere izango zirela eta
1982ko ekainaren 2 lean irikita
utzi zituen hizkuntz eta eskualdee
tako kultura bereziak irakastea. Urtebete geroago, 1983ko maiatzaren
26an agertu zen Journal officiel
hartan Unibertsitate aurreko hezkuntzetan irakastea, heuren artean
euskara aipatuz. Baina, hori aurre
ra eramateaz ez ziren ahalegindu.
Eta Baionan 1969tik Seaska de-

ritzan elkarteak ireki zituen Ikastolak pribatuak izaki eta ez administraritzarenak. Beraz, eskola libreetarako uzten dute baina
gobernuak bere lepotikako jabetasunik gabeak.

bakoitzak geure iritzia eman zezagun. Ongi iritzi ez ezik lehenbait
lehen plazaratzea eskatu genuen.
baina hara hor politikoen mal
tzurkeria, batek betoa jarri eta bes
teek isil.

Horrez gainera, liburu horrek ez
ekarriarren, jakin beharrezkoa zai
gu 1992an Europako Kontseiluak
herrialdeetako hizkuntz gurituei
buruz prestatu zuen gutunari
Frantziak betoa jarri ziola eta ora
indik hor dagoela geldi. Garai haretan, hizkuntza bat baino gehiago
genituen arartekoak Alemaniako
pariamentoak deituak izan ginen,

Ez naiz luzatuko beste hizkuntzetara, baina gainerakoa ere
interesgarria deritzat Europaren erdialdea ez ezik ifarraldeko hiz
kuntzen egoera ere ezagutu deza
gun.
Bibliografia aberatsa dakar eta
atzekaldea daraman aurkibidea ere
bai.
/. San Martin

Bernardo. Diccionario español-uskara roncaìés. Erronkariko
uskararen hiztegia. 24 x 15,5 zm., 500 orr. Nafarroako Gobernua. Hi
zkuntza eta Kultura Departamentua. Iruña, 1997.
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Bernardo Estornés jaunaren Me
morias zeritzan liburuari. Egan 3/4
alearen 252-254. orrialdeetan, erreseña egin nionean uste nuen hura
bere bizitza zehar etengabeko lanaren bukaerakoa zela, baina bai
zera, bere bilketa oraindik hustu
gabe zuen eta hara non eskaini digun hiztegi hau.
Gaztarotik bilduz hasi zenaren
fruitu heldua dugu, milaka hitz
eskaintzen dituena. Eta, ez nolanahiko lana, oso baliagarria baizik.
Gure mende honetan galdu zaigun
euskalkiaren lekuko e ^ bertan ja
sotzen duen erran bari jarraituz
irakurieari esan niezaioke: “Libru

zarradituak ezdu ñori ere eratsukitan”. Beraz, euskaltzaleon artean
ez dadila holakorik gerta liburu ho
nekin. aberasgarria denez, merezi
bai du noizbehinka kontsultarako
bederen begiratzea.
Norbaitek esan dezake. bertako
“uskara” galdu ondoren, ea hiztegi
horrek zertarako laguntzen digun;
baina horri erantzunik egokiena
Tomás Yerro eta Fernando Pérez de
Viñaspre jaunek beraien aurkezpenean ematen dute, ongi dioten be
zala: “Bizitzaren eguneroko egitekoetan
eta
komunikazioan
baliagarri izan dadin, euskarak
behar du euskalkien indar bizi-

emailea, haien bitartez agertzen
baitira, hizkuntza estandarraren
aurrean, tokian tokiko hizkeren berezitasun amropologikoak”. Aurrerago jarraituko dute esanez: “Libu
ru hau ez da hiztegi bizigabe soil
bat. beste asko bezala. Hiztegi hau
da Izaban, egilearen jaioterrian.
Erronkarin eta Euskal Herri osoan
ongi merezi bezala maitatua den
pertsona baten ahalegin luze eta
neketsuaren fruitua”.
Hitz bakoitzari bere kide zaien
sinonimoak ez ezik, esan nahien
kontestuak maiz eskaintzen dizki
gu, baina baita ere errefrau gisa
ezagutu dituen esaldiak ere.
Egan-t\o nire erreseina haren
252. orrialdean “-(t)ar” erabilerari
buruz nioenaz, inork zalantzarik
izan ez dezan, ikus hiztegian tokia
emanaz, hitzen mailara zerrendaturik, -ano, -ana jartzen dituen atzizkiotan. Baina bestalde, gogoan
har, aurkezpengileak dioten bezala:
“gaurko erronkarieraren altxor lexikoaren zati ez izan arren, haietan
ezagutzen ditugu gure gaztelaniazko solasean. are euskara aspaldi
galdu zen eskualdeetan. maiz ager
tu hoi diren hitz franko". Hala
aurkitu ditut nik neuk Nafarroaren
mendialdeetako herrietan, eta hargatik nioen, orain Izaban gazteleraz
mintzo direnak “mingurria" =
Jrambuesa esateko erabiltzen dutela eta Bernardoren Memorias har
tan ez zela aipatzen. Egun aitortu
behana dut uste okerrean nengoela. zeren Mugurdi bezala han zeto-

rren 73. orrialdean. Eta orain konturatzen naiz Azkuek ere hórrela
jaso zuela “Particularidades del dia
lecto roncalés" lanean {Euskera,
XII, 1931, 364. or.) eta orain berriz
hiztegian hor dator: "Jrambuesa.
(Bot.). mugurdi, margugorri”.
Hiztegi honetan, B. Estornés
jaunak, kontu handia izan du hitz
bakoitzari lagungarriz kideko zaizkien sinonimo eta urbiletiko aldaerak sartzeaz. Gainera, beti ohartuko
gara euskararen hitz arkaikoak
euskalki guztietan berdinak edo
berdintsuak ditugula. Adibidez,
anatomiazko hitzez gainera, men
di, arri, ur, esne(ezne), abere (abre),
etxe (etse), ama, aita, aizpa, arreba,... Eta horiek erakusten digute
antzina euskalkiak elkarrengandik
hurbilako zeudela eta denborarekin
gizartearen bizitzako beharrek era
orokorragoak izatera iristeaz gaine
ra, zoritxarrez, lehendik murriztua
zen hizkuntzan elkartasunezko politikaz jokatu ezaz, administrazio
sakabanatuaren
axolagabetasun
nabaria. eskolarik eza eta horren
ondorioz euskalduna bere hi
zkuntzan analfabeto izatea eta
abar, historia zehar. zatituaz eta pikortuaz edorri zaigula.
Pastizal = Larra deritzanak le
ku zabala hartzen du Izabako mendietan. Auñamendipean. parajerik
altuenetan da Añelarre, eta jarraian
beheraxeago Larra, non loratzen di
ren kamamilak eta fruitu heltzen
mugurdiak (hango erderan nik mingurri bezala bildua). Larraren ifa-

rraldeko
Ernaiztik hegoaldeko
Ukerdi aidera arte ez da abeltzainen xaisgu-x\K saroirik. Hargatik
Ukerditik Lintzolaren lepoalderakoari orokorki deitzen zaio Larrerria. Mapa batzutan “La Herrería”
bezala irakurri izan dut, baina uste
okerra da hori. Han ez bai da izan
aroztegirik, bai ordean zentzu onez
erabili izan den -(h)erri, berez “tie
rra poblada” dena; baserri basoko
herri den bezalatsu, naiz eta etxe
soil bat baizik izan ez. Larrerria,
Larratik bereizten du bertan saroiak
dituelako, Ukerdikoak bezala. Ho
rregatik, gizona bizi denez (udara
partean, noski), horregatik da La
rrerria, bere esan nahia liburuko
población hitzak argi jartzen digunez.
Izen hoiek hainbeste erabili
beharra duten mendizaleek jakin
bezate Larrerria zer den eta, aldi be
rean, “La Herreria"rik ez dela han
go toponomastikan. Hori aipatzean, baitere jakin bezate, toki
izenak, tokian bertan erabiltzen di
ren bezala gorde beharrezkoak dire
la, eta bada ordua Bizkai-Gipuzkoetako mendizaleek Belagoa baztertu
eta Belagua onartzeko.
Azkue zenak Euskera (1931)
agerkarian erronkarieraren bereizkuntzak argitaratu zituenean, la
naren V-VI kapituluetan bildu zi
tuen bertako elestak eta erranak,
gero Bernardoren anai Jose zenak
“Erronkariko uskaraz elestak" Fon
tes Linguae Vasconum (1982) aldizkarian gehigarriz argitara zituenez

baliaturik nonbait, erantsi dizkio
hiztegi honi han-hemenka horietarik anitz, hitzaren adierazpenak
hala eskatzen zuenean.
Hara hemen horietako adibide
batzuk: “etsea urrez, boltsa lurez”;
“adexkiderik bage bizitea da orobat
noia testigorik bage iltea”; “nolako
egurra, kalako sua"; “ezdazak
erran lagunari nai ezyuana erran
dezayan yauri": “kasu egiten eztionak itaxur bati, eginen du etse
guziari”; “arotzaren etsen, sukaldarreko pala zurez”; “aritik txerkatan
da allikoa”; “mandoari eta astoari
karga atziri, soingainean zamariari”; “San Juanetako euriak gentan
dei ogi eta erdei emoiten ardau”;
“Santo Laurenti, berroari ilinti";
"nolako tenpra, kalako tentiua”:
"beti gezur erraitan dionak, ezdu
ñor ere engañatan";...
Liburua taxuz egina da. Aurkezpenaren ondotik badu sarrera luze
bat, non aipatzen dituen uskararen
berezitasunak, L. L. Bonaparte
Printzearen lana, Azkue eta ondotikoena, Julian Gayarreren kantariaren uskarazko gutuna, Bernardo
beraren bilketa lana, hitzen eta gramatikaren zenbait xehetasun ager
tuz eta Erronkariko uskararen bibli
ografìa osoa eskainiz.
Aurkezpenaz jabetu diren T. Ye
rro eta F. Pérez de Viñasprek ongi
dioten bezala: “Bernardo Estornés
Lasa eta Vianako Printzea Erakun
dea — 1940an sortu zenetik gaurko
egunerarte Nafarroaren historia,
arte eta kultur ondare aberatsaren

defendatzaile eta ezagutarazle izan
dena — elkaitu dituen lotura luzeak eta hark egin duen euskararen
defentsa sutsuak argitzen dute lana
Erakunde horren eta Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusiaren ekimenez argitaratzea, biak
Hezkuntza eta Kultura Departamemuaren zati baitira. Horrela, Na
farroako Gobernuak aintzat hartu
nahi du nafar prestu honen lan es-

kerga”. Bukatzeko, arrazoi handiz
diote: “Bernardo Estornesek eta
Koldo Artolak, bere lankide hurbilhurbilekoak, merezi dute gure be
netako esker on sakona beren lanaren merezimendu bereziengatik.
Ziur gaude euskara eta nafar kultu
ra maite duten guztiek jakingo du
tela aintzat hartzen, gozamenez
irakurriz, opari zientifiko hau".
J. San Martin

Egaña, Andoni;
1997.

S a ra su a ,

Jon: Zozoak beleari (Saiakera). Alberdania, Irun,

Izenburuak esaera zahar ezagun
hura gogora ekartzen duen arren,
komentagai den liburuak ez du harekin antz izpirik ere edukinari da
gokionean, ez baita hau atsotitz
edota euskarazko esapide jatorrak
biltzen dituen liburu horietako bat;
esaera zahar horrek, ordea, ederki
asko definitzen du liburuaren muina: korrespondentzia.
Izan ere, zozoak beleari (hots,
Andoni Egañak Jon Sarasuari eta
alderantziz ere bai) hainbat kontu
jakinarazi, beste hainbeste proposatu, bakan batzuk komentarazi
eta gehienak hausnartarazten diz
kio, beti ere, eta biek bertsolari
izaera dutenez, bertsolaritzaren
mundua funtsa eta oinarri izango
delarik.
Jakin badakigu, berez, bi egileak
ez direla idazleak, baina bata zein

bestea garaile atera izan dira beti
letrekin borrokatu dutenean, beste
literatur-lan batzuk prestatuz edo
kazetaritzaren munduan kolaboratuz.
Idazleengandik fmtasuna eta
bertsolariengadik etorria hartuz,
bada, bikain atera zaie egileei eskutitzak elkarri trukatzearen saiakera.
Emaitzak, ondorengo lerrootan
konprobatuko dugunez. ez du zer
tan inbidiatu beharrik orain arteko
literatur-lanek izan dezaketen mal
la, lan hau sotila bezain esanguratsua baita, sinplea bezain konple
xua.
Zertan
datza
sinpletasunkonplexutasun
hori?
Edonork
pentsa dezake bi lagunek elkarri
igortzen dizkioten eskutitzak, lagunarteko zerbait diren aldetik, modu
ez-formal eta sinpleenean idatzita

egongo direla; aitzitik, gutun hauen
edukinak, lagunartekotasunari uko
egin gabe, jakina, eskutitz ba
koitzari bigarren irakurketa bat
eskaintzera bultzatzen du maiz,
zerbaitek gure arretari ihes egin
diolako beldur, hain den sakona
hor isladatzen den guztia.
Eta hor isladatzen dena ez da,
eleberriaren kasuan bezala, fikziotik atera erralitate bihurtzeko; auto
reak haien gertuko errealitatean,
gure egungo errealitatean, eta
errealitate horretako kultur, politi
ka eta bestelako aspektuen oinarritu dira eskutitzen jolasean eta dinamikan sartzeko.
Bertsozaleok Andoni eta Jonen
joerak eta jarrerak neurri batean
edo bestean ezagutu ahal ditugu,
eta, gutunetik gutunerako bidean,
horren berri emango zaigu, batzue
tan aipatzen diren datuak, egoerak
e.a. gertuko edukiko ditugu; besteetan egiten diren zirikatze, broma
eta ematen diren erreferenteak
urrutiagokoak izan daitezke irakur
le askorentzat: horixe baita esku
titzen dinamikaren arriskua: aide
batetik dena jakinarazi daitekeen
bezala, bestaldetik dena (edo gehie
na) ezkutuan mantendu ahal da,
gutunen egileek soilik ezagutzen
duten kodearen pean.
Lehen aipatu bezala, bertsolaritzak badu zer esanik honetan
guztian. Izan ere, eskutitzen datari
begiratuz gero, Andoni Egaña jada
nik txapeldun zela baiezta dezake
gu; liburua bera ere bigarrenez txa-

peldun izatear zegoenean argitara
tua izan da; hemendik ondoriozta
daiteke txapelketarena izango dela
lantzen diren gaietariko bat, ba
koitzak bere ikuspunturik, ikus
puntu desberdinak dituztenez gero.
Liburuaren egitura formalari
erreparatuz oraingoan, berriz erre
pikatu behar da eskutiz-liburua
dela honakoa; eskuritz hauek bi lagunek (Andoni eta Jonek) idazten
eta igonzen dizkiote elkarri, eta
bertan haien kezkak (egungo gizartearenak ere badirenak) agerian uz
ten dituzte, haien ideia eta ikuspegiekiko modu egiazko eta garden
batean.
Nolabait banatu behar izanez
gero, bi momentu desberdindu
beharko genituzke: batean, Andonik “agintzen" du. bera baita eskutitzak idazten hasten dena; bes
tean, jonek gidatuko du idatzizko
elkarrizketen haria (Andoniri ja
rraian bi eskutitz igortzen dizkio
eta). Aipatzekoa da. bestalde, azken
eskutitzak fikzio kutsua ematen
diola liburuari. hartzailerik ez due
lako izango.
Hainbat gutunekin batera. An
doni Egaftak idatzitako kontakizun
laburrak ere ageri dira, etorkizunean argia ikustea gustatuko
litzaiokeen elaberri baten zatiak di
relako eta Jonen horiei buruzko
iritzia jakin nahi duelako aitzakiaz.
Jakina, narrazio labur horien bidez
eskutitzetan zuzenenan jorratzen
dena aipatzen da fikziozko pertso
naia batzuen eskutik.

Egituraren aldetik bi atal nagusi
dauden bezala, testuingumarekin
gauza bera gertatzen dela aipatu
behar da: testuinguru hauek Erta*
merika eta Euskal Herria dira. Ertamerikako kutsuaz blai egongo dira
gehienbat Jonen gutunak, han
hainbat esperientzia bizi ari delako
eskutitzak
igorri
momentuan.
Euskal Herriak Ertamerikako zen
bait herri txikirekin omen dituen
antzekotasunez mintzatuko dira bi
lagunak.
Laburbiltzeko, esan daiteke li-

buru hau ez dela erraz irakurtzen
den horietakoa; izan ere, pentsarazi
egiten du, bi lagunek, zozoak belea*
ri bezala elkarri kontatzen diotenetik hausnarketarako bide anitz
urratu baitaitezke. Liburuaren egi
leak maisu dira bertsolaritzan, bai
na literatura idatzian ez dira, ino
laz ere, hankamotz geratu: esan
nahi zutena esan nahi zuten bezala
esan dute, eta giirekin konpartitu.
Eta hori, iritziak iritzi, eskertzekoa
da.

Leticia Grandes Mateos.

Bidean ihes, Kutxa Fundazioa, 293 or.
Nobelaren haria Fidel Mendia
Luis Mari Mujika, nobela honen
protagonistaren inguruan harilegileak eman digun laugarren no
katzen da. Sarreran seminarioan
bela dugu hauxe. Lehenengoa
On Eduardo, patristikako irakas1993. urtean. Loitzu Herrian uda
leak bertako ikasle den Mikel
partean, 1992. urtean “Txomin Agi
Azkoagari nobela bat idazteko egi
rre” saria irabazi zuena: bigarrena,
ten dion gonbitea ageri da. Ondoren
Udarbe eta
Urtuella lekuko,
Fidel Mendiaren gertakariak eta
1995an; hirugarrena Hiru egun
oroitzapenak.
Larburun, Txomin Agirreren saria
1995an eta eskuartean duguna Bi
Gerra garaian gaude eta Fidel
dean ihes, hain zuzen, 1996. urtean
Mendia,
Ameriketatik herriminak
“Irun saria" irabazi zuena. Kritika
eta
Euskal
Herriaren aide zerbait
hau eskuartean dugunean argitara
egin
nahi
eta
etorri den protagonis
tu berri du Ereinen eskutik beste
ta,
beste
prisionariekin
batera fusinobela bat, Ladix Petrirenekoa, be
latu
dute
Erandioko
kanposantuan.
raz 1998. urtean. Esan beharrik ere
Fidelek zortea izan du eta ez dute
ez, idazle hau nobelak idazten hasi
guztiz akabatu. Zerraldo dago eta
zenetik, aski ugaria izan dela batetik,
hilaren itxura egiten du fusilaeta aski kalitatekoa, bestetik, kritikak
tzaileek errematatu ez dezaten. Bl
eta irabazitako sariak gogoan izaten
metro eta berrogei zenrimetrora
baditugu.

M u jik a ,

Luis M

a ri,

dauzka hormetik ihes egiteko eta
ura korritu behar du saltatu eta
meta atzean salbatzeko, beti ere
zaimzaile diren bi nafarrak konturatu gabe, gisa den bezala.
Denbora labur horretan, hau da,
bi metro eta berrogei zentimetro korritu behar duen denboran, bere bi
zitza oldartsua gogoratzen du Fidelek. Iragan bizitua da, beraz, bere
esperientzia eta bizikizunen atzeranzko anakronia. Horren arabera,
nobelaren sei kapituluetan zehar,
atalak bereizten dizkigu, haietako
batean Argentinako bizimodua,
gudu garaian eraman berri duen
ihesaldia eta, orain, Erandioko
kanposantuan fusilatuta baina
mortalki zauritu gabe aurkitzean
asaba zahar hildakoen ahotsak datozkio burura magia kutsu bizia
erantsiaz.
Esan daiteke, beraz, hiru argumentu nagusi harilkatzen direla
Mujikaren nobela honetan eta ba
koitza, besteak gabe ere, irakur
daitekeela irakurleak zatiak lokalizatuz kapituluetan zehar. Protagonistaren iraganaren kontakizun
propiala da eta denborari eta espazioari buruzko errepikapenak eta
aurrera-atzerapenak, egungo kontakizunetan eta M. Proust eta A.
Robbe Grillet geroztik ematen den
itioduan “errepikapen teknikak" bikain erabiliak daude, irakurlegoari
fikzioaren haria gogorarazteko,
ideia nagusiak azpimarratzeko eta
bizitza arruntean sarri egin ohi du
gun errepika eta barne-denboraren

harian fikzioaz gain kontakizunari
ere garrantzia emateko. Dramatismoaren gailurra, halere, kanposantuko garaian ematen dena da. Zati
bakoitza ondo bereizita dago bai
hutsaldi edo espazio baten bitartez
eta baita ere maiuskulaz hasten di
tuelako.
Mujikaren nobeletan errepikatzen den argumentua dugu gudu
garaiko fikzioa eta euskaldunok
historikoki izan dugun akats larri
hau, hau da, beti bi bando kontrario, batak bestea ezin ikusi, garai
batean oinaztar/ganboatarrekin, agramontes/beaumontesekin, eta azken
mendean karlistak eta liberalekin
ematen zen bezala. Une horretan,
bereizketa garratzagoa da, elkarren
guduan aritzeaz gain, erreketeakfrankistak eta abertzaleak-milizianoak bestetik, inoiz eman den gorroto eta herra biziena gauzatzen
delako, non herri honen azken
suntsidura dirudien.
Fidel Mendiak bere aurreko belaunaldiko asabetan bizi izan du bi
bandoen arteko gorrotoa, liberal eta
karlista eta are gehiago, Fidelen fa
milia pobrea izanik, “saratxo”tarren maizter izan baitira Donostian,
“saratxo”tarrak liberalak, “mendia"tarrak karlistak eta ingurune
horretan pasa behar izan zituzten
umiliazioak eta gutxiesteak, non bi
familien arteko herra eta gorrotoak
ez zuen mugarik.
Fidel “mendia"tarren gorrotoa
ren gordailu bizi bat da eta “saratxo"tarren mendeku hartzeko. On

Segundo Saratxo aberatsaren alabarekin ezkontzea erabaki zuen
inongo amodiorik gabe, Ínteres
hutsez eta mendekua azkeneraino
eramateko bide egokia iruditzen
zitzaiolako: “Bein On Segundo hil
da, jauntxoaren ondasun guztiak
—mendiatarroi tranpaz osturikoak
ere— alabaren bidez nire eskuetara
behingoz etorriko zirela pentsatu
nuen” (191). Beraz, tribu arteko gonotoaren ondorioa da. Gisa den be
zala, zoritxarreko ezkontza honek
ez zuen atarramendu onik izan. Fi
del leialtasunek gabeko senarra
gertatu zitzaion eta amorante ba
tekin leiatu zen emaztearen ordez.
Bi seme-alaba izan zituzten, bata
Izaskun, aitaren jarrera kritikatzen
duena eta “saratxotarren tankera
prestua” (23) zuena, eta “Eneko
seme atzeratua” (28).
Guzti honen eszenarioa Amerika
da, han bizi baitira On Segundo Sa
ratxo familiarekin eta Fidel Mendia.
Fidel beti Euskal Herrira begira da
goen tipoa da eta ez da Argentinako bizimodura moldatzen. Elbirak
ere gogorarazten dio “zu euskaldun
aldaezina zara... beti Euskal He
rrian pentsatzen diharduzu eta ez
zara sekulan benetako argentinar
eginen” (64/5). Hango ikuskizunak
beretzat Euskal Herriko erreferentzia
soilak dira eta, nahiz eta hango
zenbait datu ematen dituen “tangoa”ren doinua adibidez, hango
itsasoaren urdina, “alfonbra luzeak
Panpetako estanpak" (101) baina
zeharka Euskal Herriko oroipenekin lotzen du: “quiero que sepas /

que al evocarle / se van las penas /
del corazón” (97). Guzti horren
kontsolagarri izango da “Marga"
bere amorantea: “Lorsque tout me
ravit, J ’ignore / si quelque chose me
séduit. / Elle éblouit comme VAurore
/ et console comme la nuit... ” (103).
“Boucliers provocants, armés de
pointes coses! / Armoire à doux se
crets, pleine de bonnes choses / de
vins, de par/ums, de liquers / qui
feraient délirer les cerveaux et les
couers” Ile-adatsak. Perfumeak.
Baudeleren oihartzunak (137).
Baina bere benetako patua
Euskal Herriarekin lotua dago. Garbiro adierazi nion Euskal Herrira
itzultzeko prest nengoela gerra zibilaren aztam arik susm atzen banuen
(105). Baina ez da adierazten Argentinako ezer berezirik, deskribapenik, agian, hau daiteke egilearen
hutsenetako bat, alegia, hango lurralde eta ohiturak gutxisko adiera
zi izana.
Bestalde, Amerikari dagokion
zatia, gaur egun idazkeran bere
egin duen estilo berria erabiliz, Mu
jikak ez du kronologiarik man
tentzen eta fikzioa barne-hariaren
baitan harilkatzen da, zatiak adieraziaz, atzekoz-aurrerako teknika
trebeki erabiliaz, sugerentziak ema
naz, “zehar estilo librea” erabiliaz,
esandakoak berriro eta etengabe
errepikatuz nobelaren zenbait alderdi azpimarratuaz eta barne-ildoaren bidean logika baino areago
narrazioari berari garrantzia ema
nez.

Erreferentzia kultoak, literarioak batik-bat, etengabeak dira,
autorearen jakitatea sarritan azal*
duaz. Lehen aipatu ditugun “tangoen” hizkiez gain, zenbait literatur
autoreen erreferentziak sarri eginaz: “Un coeur tendre, qui hait le
néant vaste et noir, / du passé lumineus recueille tout vestige! / Sur ton
cou large et rond, sur tes épaules
grasses, / ta tête se payane abec
d ’etrangesgrâces”... (93) “Tagorge
qui s'avance et qui pousse la moire,
/ ta gorge triomphante est une belle
armoire / dont les panneaux bombés
et clairs / comme les boucliers accro
chent des éclairs..." (262) (Baude
laire) “Plenitud oblonga / de deidad
adulta, / tu esplendor prolonga / con
virtud oculta..." (106) (Lugones)
“En las noches como ésta la tuve
entre m is brazos. / La besé tantas
veces bajo el cielo irißnito. / Ella me
quiso, a veces yo también la quería.
/ Cómo no haber amado sus grandes
ojosßjos..." (189) (Neruda) Eta baita euskal literaturakoak ere: “Zoaz,
Karlos zazpigarrena, urrun bai lu
rretik; ez dezu utzi guretzat pena /
^ta tristura besterik ez degu nai ez
geiago ikusi / zorigaiztoko gerrarik
(227) (Iparragirre). Edota, “Liliarrosak edder / maiatzeanßore; / maite
bat ikhen eta / orai hura gabe. /
Amodiorik ezta / penarikan gabe... "
(62) (Herrikoia)
Ikus daitezke Argentinako giro
horretan deskribapen oso lortuak,
batik-bat emakumearekiko amodio
íisikoa eta haren deskribapenak:
“Áhoa bideratu nuen sabelpeko ba-

soalde hartara, eta sudurraz usnatu bere ezkutuko perfume sarkor
hezeak (kresal. basaran, izpiliku,
erromero eta likore askoen usaina
baino bizkorragoak...); sexoaren
zukuetan mozkor... Margaren kaderen biribildura limiriak... orgasmoaren uholdea eta atsegin apartan
sentsazio guztien liturgia gorena —
eta gero eskuak gorago eramanda
bere bularren muino harroa bi
latzen, eta titiburuen inguruan
zirkuluak astiro lehen (eta zálu eta
basatiago gero) egiten— ...bere titietako bat eskotetik atera eta zuritasun limuria ene m ihiaz listukatu
eta heze uztea - eta beste bular zuria antxumea bailitzan saltari
maindiren artean ikustea eta besagain bilutsetan ile-adatsen kiskurrak eder eta aratz hedatzea ere..."
(92). “Soineko gorriarekin plegu nagiak izterraldera erorita - eta karminezko ezpain lodien ondoan arrosa
koloreko trazo xum e haiekin masailetan) arras desiragarria zen ene
sora" (261) Edota Donostiako
“ikastetxe hertsian (248) ezagutu
zuen sexu arloko giro zorrots eta
jasangaitz
elkarrizketa
etenez
azaltzen duenean: “A ver, ¿cuidado
con ese Juego de m anos! ¿Las ma
nos encima del pupitre”... No os re
zaguéis! Mendia, esas manosJuera
del bolsillo" ...Mendia, pasas dema
siado tiempo en el retrete ...Ella, la
Virgen siempre pura, guardará
vuestra pureza: rezadle. “Padre me
corifìeso de muchos pensamientos
m alos”, — “Hijo ¿cuántas veces ha

sido?, —Puesss, unassss seisss vecessssy medio... ” (248/9).
Azkenik gure Fidelek, Euskal
Herriko egoerak hartatuta, itzultzeko erabakia hartu du. nahiz ez
dion aitortu nahi Marga amoranteari: "Ez didazu esan nahi, baina
apustua eginen nuke Euskal Heñi
rá itzultzeko asmoa tinkoki hartua
duzula” (245).
Horra bada Fidel Donostian, Argentinan zituen erosotasun guztien
gainetik herriminez etorria. Donostiatik hasita Erandioko hilerrian
amaitzen den arteko ihesa agertzen
da kapituluetan zehar hamaika zati
desberdinetan banatua. Ihesaldi
ikaragarri horretan bidaide ditu
Frai Eustakio —esnezko arima—
duena eta bere iloba gaztea, Edurne, CNTkoa eta “saratxotarra” bera.
Ihesaldi horretan bizitasun handiz
deskribatzen ditu ihesaldi horren
zertzelada guztiak, itxaropenak,
erresistentzia, galerak, mendekuak,
Edurne iloba gaztearen idealismo
neurrigabea, bidaiako gertakari
ugariak. Autoreak aski garbi demostratzen du Euskal Herriari bu
ruz duen ezagutza, hasi Donostiako
Larramendi kaletik, Anoeta, Illunbe, Oriamenditik zehar, ‘Errekaldera ja itsi eta Arratsain eta mendizorrozpen zehar— Oriorantz ihesJoan
gintezke" (115) Eta bidaian zehar
ikuskatzen diren bazterrak, "Usas
Tximistarri, Egieluts, Lusarbe gisako parajeak ikusi genituen; urrunago, lehorraren barraJarraituaz, So-

koa, Donibane Lohitzun, Cetaria...”
(123).
Orion trena hartu behar zutenez
“ahalik eta azkarren gerrako Jrontetik umutien Joateko”. “Autoreak
Orioren deskribapen xarmanta
egingo digu: “Behean, Orio umil
ikusten zen portua eta elizaren in
guruan. eta eskuin aidera urezko
ildo urdin Jreskoa itsasneska edo
undinen intzirietan galdua... Itsa
soa. Urdina. Oztina. Gordina”.
(128). Bonba leherketa baten ondo
rioz, osterà oinez abiatu beharra
izan zuten denek: “Trenetikjaitsitakojende gehiena Zumairako bidean
Jarri zen, eta guk hirurok trenbidean Jarraitzea arriskutsuagoa izanen zela gerora eta - Deba eta Elgoibar alderanzko m endiz egitea
erabaki genuen". (154) Tanean Itziarko lurrak, Itxaspe, Deba (162)
“Lasturko lurrak zeharkatzean,
Am o mediaren bizkar erraldoia age
ri zen gure aitzinean eta abaritz
zuhaitzen kolore bedostetan; oro
grafìa nabarra bertan (haurtzarotik
gogoratua). Lurgorreta, Arterra,
Txoriatz, Presoleta, Billar, Bandeako
Puntia, Endoia” (170). Ondoren El*
goibar eta “ondorengo egunetan, Eibar eta Ermuako lurretan zehar,
Bizkaian sartu ahalko ginen eta
Zaldibarren osaba-izeben Solagoen
baserrian geratu”. (170) Zaldiba
rren hartuko dute denboraldi bateko
atseden, “lehengusuen baserrian ”
(173). Fidelek argi gogoratzen ditu
osaba Antoniok Euskal Herriko sagar-mota askoren izenak noia era*
kusten zizkion: abapum, aldapatx,

altzondo, aziloka, asto-sagar, txarrri-sagar, bolin-sagar, matxetaina,
gezetazuri, keremul, kurkubita, lamn-sagar,
mantxute,
mokate,
panpandoja, urtebete, urdin-sagar,
pikuta eta abar. (174) '^Frontea zazpi bat hilabetetan geldirik eginen
zen, Kalamua eta Urkaregi mendien
hegaletan! (201). Ondoren fronteak
arriskuan zeudenez eta osabalehengusuen etxean izandako gorabeherak barne, aurrera jotzea erabakitzen dute, non faxixten hegazkinek bonbardeatu zuten Durango,
sekulako sarraskia eginaz eta ha
ren errua “gorriei" jaurtikiaz.
Guruzpide hartan ematen diren
gertakari eta zertzelada ugari eta
zirraragarriak tartean, aurrera ja
rraitzen dute “Oitz mendipea eta
Urrutxuko guruzpidea igarota, Axuriako lurretara” (230). Ondoren
Mendata (238), Marmitz (250)
Axangiz (250), Gernikarantz. Gerni
kan bertako bonbardaketa ikaragarriaren testigu gertatzen dira: "Kolpean, izugarrizko eztanda entzun
genuen asiloaren bame patioan eta
gibeleko baratzean” (253). Autoreak
bertako deskribapen zirraragarriak
egin dizkigu, Nerudaren honako ai
pamen bat tartean: “Debo de hablar
del suelo que oscurece las piedras, /
del río que durando se destruye; / no
sé sino las cosas que los pájaros
pierden, / el mar dejado atrás, o m i
hermana llorando...”. “Dedos en las
gargantas y lo que se desploma de
las hojas: / la oscuridad de un día
transcurrido, / de un día alimentado
con nuestra triste sangre” (257).

Hurrengo egunean Errigoitia
(267), Morga. Berriro ere inguru
haien deskribapenak eta oroitzapenak: “Nik euskal malda eta mendi
malkartsuen erdian Panpetako larren ir¡finítoen luzadura baketsu eta
laua nuen ametsezkoa, baina orain
euskal lurreko pago, haritz eta
eukalipto bakanen erdian gerraren
zukua lazkarriro xurgatzen ari
nintzen” (269). Bideko deskribape
nak berriro ere: “Pasaian beheraldera Bizkargi mendiaren bizkarra era
kusten zigun eta hegoalderago
Gaztelumendirena. Muxika eta Larrabetzu herriak hurbil zeuden;
eskuinaldera, berriz, Fika, Gamiz,
Fruiz eta M ungia” (272). Morgan
zegoen miliziano eta gudarien erretagoardia: “Gaztelumendi, Urkulu,
Urrusti — Txorierri guztia— laster
metrailaz eta bonbaz orraztuko z i
tuzten” (273). Han detenitu zituz
ten eta Bilbora eraman.
Atal hau aski ongi dokumentatua dago eta autoreak ez du detailerik utzi, ez bakarrik ibilaldi, guruz
pide ikaragarri honen berri emanaz,
baita ere bidean iheska doazen jendearekin topo egitean haien izakerak, pentsakerak, hizkerak eta ohi
turak, zenbait milizianoen jokabide
makurrak, guztiak ustez, aski ongi
deskribatuak agertzen dira kapitulu
honetan.
Ugari dira, zeharka eta fikzioa
ren harian Mujikak egiten dituen
aipamen literarioak, beti ere egoera
eta uneko gertakariei lotua: “Mas
no meu espirito o sol deste dia é

porto sombrío..." (Pessoa) (47) Edo
ta destino berriaren kexu, Baudelai
re gogoratuaz: "Etre maudit à qui
l’abime profond / ju sq u ’au plus
haut du ciel, hors moi, en repond... ”
(130) “Un doleur très simple et non
rriystéríeuse, / et, comme votre joie,
éclatante por tous...” (130) Noragabeko ihesaren desesperuan Neruda
ren honako hitzak oroitarazten diz
kio: “Debo de hablar del suelo que
oscuren las piedras, / del río que
durando se destruye: / no sé sino
las cosas que los pájaros pierden, /
el mar dejado atrás o m i hermana
llorando” (257). Orobat, zuhaitzen
deskribapena egiterakoan ahozko
poesiak gogoratzen dituenean:
“Mertxikarenjloríaren ederra, / ba
rman disü exürra gogorra!”, “Lilitan pollitena elorrí xuría, / liliajoan
ondoan. zein bihi gorría” (174) Lizardiren beste hauxe: “Sagasti be
ni, sagasti zurí, / inguma atsegintoki idurí, / elurte arían geldia! /
Ezin urtuzko txingor ugarí, / zapi
gizenean duk nabarí / zela-bitxizko
loredia... " (269).
Halere. zirragarriena eta “cli
max” nagusia sortzen duena Eran
dioko
kanposantuan.
errekete
maltzurrek fusilatu ondoren eta
protagonistak “bi metro eta berrogei
zentimetroko gune urrían” ematen
den atalekoa da. Aide batetik soldadu erreketeek miliziano eta gudariak fusilatu eta haiek zelatatzen
kamoi batek kanposantura erama
teko zain. Fusilatuen artean Fr.
Eustakio, “esnezko arima” duen
frailea, Edurne gazte idealista, biak

hilak eta bera, Fidel, zortez bizirik
eta ihes egiteko aukerarekin. Bi me
tro eta berrogei zentimetrora dago
askatasunetik eta hura korri behar
du erreketek konturatu gabe: “Alajaina, bi erreketeen despiste bat proß ta tu z hesiraino dagoen ia bi metro
eta erdiko tartea lerratzea lortuko
báhuke. saibó hintzateke, ze behin
hesi ondoko belar-meten ostean
ezkutatuta gaueko itzaletan ihes
egitea lortuko huke. Bai. hor gibeleko belar-metak izan zitezkek hire
salbabide" (39). “Ihes egitea lorturík, agian gau-itzalak prqfitatuz ■
apaizaren etxera irits hinteke. ze
bertako abadea gudarien laguna
izanen duk”
Eta Fidelen azken guruzpide,
guruzpide latza, zirraragarria, bi
metro t’erdiko tarte horretan, labur
izanik, luze, txit luze egin beharrekoa inoren disimuluan eta kon
turatu gabe egin nahi bada, “tira,
berríro. beste bi. lau, zazpi hamar
...zentimetro lerratuko bahintz...”
(40). Zailtasunak ugari izanik ere,
"Senosiain” eta “Petrikorena” erreketeak zelatan daudelako, noizbehinka fusilatuen sakeletan “tabako bila” kitzika ari direlako eta,
bestalde “eztul baten lasatu-beharra sentitu duk. Jasan ezak beste
pixka bat. segunda bat, segundu bi,
segundu hiru, bederen...” (41) Edo
ta “pixagura sentitu duk” (67), “Se
nosiain soldadua bragetan pixa
egin duala ohartzen baduk galdua
haizake” (90). Edota “sugandilabat
higitzen sentitu duk. segidan belau-

netan, hanka-aztaleta, orpoetan...”
(200).

Bitartean, Fidel askatasunerantz
zentimetroak irabazten: "Beste zen
timetro batzuk lerratu haiz hesirantz. erreke biak konturatzeke...
Hogeita bat zentimetro baino ez
zaizkik Jaita hesira ailegatzeko...”
(229) "Beste bost bat zentimetro higitu haiz..." (241). "Ez dakik zer
egin, ihes egiteko hire lehia apalagoa duk orain..." (265). “Ia bi metro
eta hogeita hamar zentimetro lerra
tu ondoren - ez zaizkik hamabi zen
timetro baina fa lta eskapatzeko. Ka
sik lerrabidearen azkenean hago"
(287). "Azkeneko zentimetroak korritzeko ukalondoen apoioa bilatzen
duk, eta beste lau, sei, zazpi zentimetrotan higitu haiz. Oso ondo! Ez
zaizkik. Jada, azken bost zentime
troak baino geratzen" (288). "Azken
bi zentimetroek lerratzeko erabakia
irmo matendu duk eta halaxe egin
duk, baina —demontre— hire gor
putz astunaz hesitik belar-metetarano metroko saltoa egiterakoan zarata handia atera duk eta Senosiain
erreketak kolpean ß isila apuntatuz... ta-tata balaz Josi hau...”
(290).
Tarte hau, ordu batzuek? Fidel
Mendiaren baitan, magiaz beteriko
mundua harilkatzen da. Aide bate
tik, kanposantuan gertatzen den
guztiaren testigu da eta, beste alde
tik, hildako asaben ahotsak entzu
ten ditu eta haiekin solas egiten du:
“Fidel, zer moduz hago?... N i Anizeto Mendia, bigarren karlistadan sar-

Jento ibilitako hire aita-osaba
nauk... Hemen, Erandion, Jerbasio
Saratxo kapitain liberalarekin hobiratua nagok, hiltoki honetan ibili
baikintuan elkarri erasoka” (43).
“Bai, Fidel, gibeleko hilobi batetik
mintzo natzaik, ze nire hezurrak
heze zaudek oraindik, eta Jerbasio
kapitain liberala pozik zagok orain
go gerra honetan lehenengo aldiz
saratxotar eta mediatar batek (hots
Edum e Saratxok eta hik heuk) talde
bat berean borroka egin duzuelako.
Gure fam ilien aspaldiko etsaigoa
zeuongan itzali duk elkartu zaretelako, eta espero diat aide honetara
igarotzen ez duala asko iraungo hemen oso ongi bizi gaituk eta. Polloeko kanposantuan bizi direnen
hezur —arimak ere— hire aita,
ama amona, Bonifazia Zubia, aitona Genaro Mendia, birraitona Arte
mio Mendia —eta saratxotarren al
detik Timoteo Saratxo eta beste
ahaide asko (on Segundo ezik)—
hemen zaudek hiri ongietorria (arestian Edume Saratxori bezala) ema
teko". (43) Ordu horietan etengabeko solasean jarduten du Fidelek
aurrekoekin, salbu On Segundo
ezik, zeina azkenera azaltzen
baitzaio adur txarraren seinale.
"Hilobietatik lehen entzuniko ahots
emeak datozkik... Mintzoa aski hurbila zaik, eta ez dakik noia arraio
m intza
daitezkeen
hildakoak"
(181).
Lirismo ukituak ere sarritan
ematen dira, hara noia lizarra-agina zuhaitzen artean ematen den
joku literario bitxia, biak beti berei-

Zita baina gaurtik aurrera batuta
egongo diren bi Familien sinbolo
eta, bestalde, guduak duen garraztasun eta ikaragarritasunari
ukitu goxo eta maitakorra ematen
diote: “Kurioski, aitzineko belardiaren ertzean dagoen lizar-arbola osa
ba Anizeto mendiak mintzatzerakoan hiregana makurtu dela ohartu
haiz, eta ez dakik zer esan. zer
pentsatu, ze- auskalo! hau dena he
riotza aurretiko nire espejismoa
izan zitekek, sukarrak odola
gaitzean horrelakoak sortarazten
baitizkik. Lizar-arbolari orri batzuk
ja u si zaizkiok oraintxe, eta bi orri
gorputz gainera etorri zaizkik
prezeski. eta haien ukituaz —bai bitxia!— halako bero berezia sentitu
duk, asaben amasa amodiotsua
edo...” (43/4). “Hire aitzineko lizararbolak. berriro. adarrak hireganantz makurtu ditik, eta kanposantuko
hormaren
beste
aldetik
murmurio ete elemele xuabeak datozkik..." (60). Lizar-arbolaren ukitu
poetikoa areagoa gertatzen da hagina ere jokuan sartzerakoan: “Beste
behin lizar arbola —besarkatu gura
bailuan— haginarenera makurtututa susm atu duk, eta. aldi berean,
euren orrietatik murmurio xuabeak
atera dituk... Lizarra duk euskal
zuhaitzetan otzanenetakoa (bere
adarrak baserriko atetan ortzearen
tximist-haserreak baretzeko itxasten
baitituk). Haginaren adarrak. aldiz,
pozoizkoak dituk abereentzat, eta
hiretzat saratxotarren sinbolo duk
arbola hori. Txunditu haiz, bada,
hagina dardarizo emez lizarreren

arrimora biltzeaz... Edum e Saratxo
hil denetik lizarra eta hagina geroz
eta hurbil eta besarkatuago zeudek"
(67). Fidelek “orbel baten ukitu beroa” sentitu du bere aurpegian,
“hosto bat esku gainean eta bestea
sabelean” (82) “Zexum ea haren ikitua! Betileen artetik behatu duk eta
konturatu haiz lizar-arbolak bidalitakoak direla” (82). “Oraingoan ere
lizar-arbolak hosto bat hire bular
gainean u tzi dik ukitu emeaz”.
(181) Une batean, alderantziz, ha
gina doa lizar bila: “Oraingoan hagin-arbola dik lehena lizarraren
adarrak bilatzen" [\99) “E zezziru dik hemengoak irudipen hutsa. ze
orain hagina eta lizar-arbola besarkaturik ikusten dituk, nahiz Senosiain soldadua ezertaz ez ohartu ”
(216). “Sakoneko ahots hori entzutean, harrigarriro, lizar-arbolaren
adarrak hiregana makurtzen dituk,
eta bere orriek berotasun aparta bidaltzen diate”. (230) “Berriro erre
xume-xume, lizar orrien inarroste
xuabeaz Jabetu haiz; aldiz, zurrun.
higigabezeudek...” (242).
Horrez gain, etengabeak dira
azaltzen diren ukitu poetikoak eta
erreferentzia literarioak.
Uste dugu ondo harilkatutako
nobela baten aurrean gaudela, hiru
argumentu guneak, ondo garatuak
daude batak besteari trabarik egin
gabe eta osagarri izanik.
Testua irekia da bai espazioz,
noia denboraz. Espazioari dagokio
nez, gertakariak Ameriketan, eta
batez ere, Euskal Herrian Erandio-

ko kanposantuan gertatzen dira.
Espazio zabala Argentinakoa, nor
tasun gehiegirik gabekoa, espazio
amestua eta Maitatua Euskal Herriarena, non gauzatu baiten mendia-saratxotarren gertakari-fikzio
guztia. maitatua bai, baina ez idealizatua, gogortasun guztiarekin
agertzen dira bertan gertakariak,
makurkeriak, gorrotoak, puskaketak, diru-zaletasunak eta gainerakoak. Baita ere, herri honetan “hil
dakoen gomutaz” izan dugun
errespetoa. areago, benerazioa.
Denbora ere irekia da, laburra
kanposantuko orduetara mugatzen
dena, zabala, bestalde, Fidelen bizitzara hedatzen dena eta gudu ga
raiko ihesa aipatzen duena. Denbo
ra gozoak batzuek, oroimenez
beteak besteak, garratzak gudu garaikoak eta tragikoak kanposan
tuan ematen direnak.
Sei kapitulutan zehar kontatua
dago guztia puzzle baten gisan,
non irakurle erneak, orriak pasa eta
bilatzeko pazientziaz hartzen badu,
osa ditzake hiru gaiak. zatikatuak.
bestalde, eta aurrera-atzera eginaz,
atzera jauziak osatuz eta aldiberekotasuna ere azpimarratuaz. Haiere garbi dago Fidelengan dago fikzioaren hari nagusia eta bertan
elkartzen dira hiru gunetan.
Kontakizuna, lehenengo pertsonan idatzita dago Amerikari dagoWon kasuan, fikzioari egiantzekotasuna eta hurbiltasuna emanez.
Berak bere buruaz dihardu, bere
bizi, amodiö, harreman, pentsaki-

zun. amets eta gainerakoetan,
behar denean. eta uneak eskatzen
duenean elkarrizketa sarri erabiUaz
eta deskribapenak eginaz. Gauza
bera gudu garaiko ihesaldia
azaltzerakoan, gordintasun guztia
rekin azaldua bestalde, lehen
pertsonak, elkarrizketak eta deskri
bapenak ere tartean.
Kanposantukoan “bigarren per
tsona erabiltzen du “Aurrerikoa"
atalean dioen bezala. "kanposantuko hormen ondoan kokatuko duk.
pasarteak hikakoan idatziz” (8), eta
elkarrizketa ugariak Senosiain/Furundarena erreketeen tartean. Bi
baliabide hauek “hikakoak" batikbat, gorditasuna eta tragediaren
ikaragarritasuna nabarmenarazten
dute.
Pertsonaiak ondo karakterizatuak daude. Gisa denez, bi alderdi
daude eta bi karakterizazio desber
din egiten dira. Fidel da “mendia”tarren protoripoa. euskalduna,
abertzalea, kariisten ildotik ibiUtako “saga”ren ordezkaria eta elaberri
honetako
protagonista.
“Mendia"tarren mendeku egarri guztia
gauzatzen da beregan eta, prakrikan ere jartzen du On Segundoren
alabarekin. “Elbira”rekin ezkonduz
interesez, familiek hala nahi zutelako, gaiztakeria hutsez eta On Se
gundoren ondasunaren jabe egiteko
modurik egokiena zelako. Gerora,
bi seme ekarri arren Izaskun eta
Eneko. seme atzeratua eta hila, beri
izan zitzaion infidela “Marga" zuelarik bere ohiko amorantea. “Elbi-

rak", bestalde, fidelitate osoa mantendu zion azkeneraino eta ez zaio
“saratxo”tarren izakera zikoitza na
bari. Emazte eta ama sentsiblea, gi
zonaren infidelitateak, batetik, eta
berak hainbat maite duen “Ene*
ko"ren heriotzak gaisotu dute eta
klinikaz klinika ibiliko da bere tristeziak, neurosiak eta bakardadeak
sendatzen.
Gudu zibileko ihesaldian, mila
datu ematen ditu Edurne Saratxori
buruz, neska gazte eta idealista, ez
du beregan pentsatzen, baizik eta
justizia soziala da bere helburua,
hori lortzeko bere odola emateko
ere prest dagoena, buru argia eta
jenerositatez betea. “Miliziano” alderdian zegoenez, argi eta garbia
da bere antiklerikalismoa, baina
badaki fraideekin elkar-bizitzen, Fr.
Euskakiokin, hain zuzen, Donostian
bahituta eta ihes bidaian lagunkide
izandako Donostiako karmeldarra.
Autoreak, bere xalotasuna, sinpletasuna, ontasuna nabarmentzeko
“esneko arima” duela esango digu
sarri. Gorrotoaren aurka, maitasu*
na, guduaren kontra pakea eta
Jainkoagan konfidantza, hau da,
erlijioa sinpletasunik handienean
azkeneraino eramaten duen frai
dea.
Ondoren, atentzioa deitzen due
ña nafar erreketeen izaera da, batik-bat Erandioko kanposantuan
daudenean ematen diren zertzeladak. Fusilatzerakoan nabari zaien

gorrotoa: "¡Mecauen sandios! Sol
dado Furundarena, como te niegues
a disparar vacío estas vainas de
cartuchos ahora mismo en la cabe
z a ” (11) “¡Mecauen el copón! Eso
/altaba, que empeces a llorar por
limpiar España de rojosy separatis
ta s” (ibid) “¡V(^a pachorra tiene el
sargento, dejándonos con toda esta
morralla, Fetricorena!” (40) “¡Mecauenla! ¡Malditos rojos! (112).
Hizkuntzaren erabilerari buruz,
hizkuntza aberatsa erabiltzen du
autoreak, errejistro altukoa, irudi
eta irudiminez betea, trinkoa, betea, horrek berak ez dio irakurle
goari atsedenaldirik ematen eta
ondorioz nekagarri bihurtzeko
arriskua dauka. Tonu gailur hori
mantetzeko eta irakurlegoa ere
tentsio horretan edukitzen saiatzen
da zenbait baliabide erabiliaz, hala
ñola zenbait parrafoen amaieretan
egiten dituen azken sintesi laburrak, hiruzpalau hitz huts erabiliaz,
eta bestelako makuluak, koño,
mekauen, alajaina eta gisakoak. Erlajatuagoa izatea estimagarria irudituko litzaidake neri.
Gaia gaurkotasunez betea da,
bai gudu garaiko kontakizuna, noia
senar-emazteen arteko infidelitateak, arlo erotikoa, gazteen idealis*
moa eta horrez gain autoreak egi
ten duen datu ekarketa, topografi
datu eta gainerakoek nobela inte
resgarri eta gomendagarri egiten
dute edonorentzat.
Gillermo Etxeberria
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IL- Orixeren neurtitz
ikasketak eta teoria
Gillermo ETXEBERRIA

2.- Neurtitzen osagarriak Orixek dioenez
2.1.- Erritmoa
2.1.î.-Belarriaren garrantzia
Orixe autore “belarritarra" deitua izan da zenbait autoreren
lanetan. Z entzun hau nabarm entzen da bere obran beste guztien
gainetik. Joxe Azurmendik egindako lanean,autoreak “belarri’ari
ematen zion lehentasuna goraipatzen du: “Orixeren berezitasun
bat seinala genezake...." dio entzum enari buruz aritzean. Eta gero
xeago: “Orixe beiarri gizona d a \^ “Belarria" seigarren zentzum en
“bat bezala du Orixek, m endi semeak".^ Orobat Aita Onaindiak:
“Orbie beiarri onekoa genun".^ Igerabideren tesian ere oralitatearekin duen zerikusia aztertzerakoan"* entzum enaren garrantzia azpimarratua geratzen da, beste baliapideen artean “onom atopeiak”
aztertzerakoan. Ziurta daiteke bere “gizatasun zentzuaren sus(1) A z u r m e n d i , J.: Zer dugu Orixeren d\6ñ, Jakin, Aratzazu, 1977, 231 or.
(2) Ibid., 234 or.
(3) I “Orixe"olerkari", in Orixe. Omenaldi...M Z or.
(4) iGERABiDE. Juan Kt u z : Herri poesia eta gerraurreko lirika: Lizardi-Lauaxeia-Orixe, 1990 urtarriiean defendatutako tesia. Argitaratugabea.

trai”^ dela Patziku Perurenak esan duen gisan. Eta beta dela
“zentzu guzien muin eta iturri”.®
“M intzo” horren “aitor ona", lehenengo, euskarak dituen zen
bait fonem etan nabari daiteke, batez ere “sudur-izki" etan eta “xistu-izki” ugarietan. Horretaz g a in / belarria da erritm oaren egoki ala
desegokitasuna ziurtatuko duena:“Belarriak iritzi behar dio” mugimenduari,® finean erritmoari. Ordurarteko euskal bertsoak “begientzat eginak dirudite, ez belarrientzat".^Gauza berbera euskal
azentua, esaldi eta periodoen entonazioaz ari denean. Euskal neurtitza berriaren oinarriak jartzerakoan ere, beti entzum ena da n agu
si: herri m intzoa, “m ihi-soinua”. Etenak, hem istikioak aipatzean,
entzum enaren arabera nagusiki eginak behar dutela esango du.
Baita “Tankera berriko neurriak”i egindako sarreran ere, neurrien
astu n tasu n az dihardunean ere entzum ena nabarm entzen da.
“Leitzako m intza-doinuaz" ari denean eta “Nere eun oberenak”
egiterakoan ere berdin. Entzum ena da gidari nagusia.
Argi eta garbi em ana dago entzum enak m etrikan duen ga
rrantzia. Berceoren estilora idatzi zuen “sa tira ” zati honetan:
“Cerrad, cerrad los ojos; abrid bien las orellas
ca la poética sciencia es solo para ellas"
“Pazienzia tiene la orella para seguir oyendo
a esos vates matachines. A los tales non defiendo.
Respetad vuestras orellas, poetas malenseñados;
cultivad aina el ritmo, non sigáis desorientados.
“Ritmo e más ritmo nos pide el verso en poesía
ese es vero sonar, eso es la vera armonía".
(5) P e r u r e n a p.: “Nikolas Ormaetxea, “Orbce” hiru belarriko gizona", 1991.
Udako Unibertsitateko Ikastaroan irakurritako hitzaldia. 1. orrla.
(6) Ibid.
(7) O r i x e : “Sarrera. Introducción”, inM usika ixilla, op. cit., 1972, 16 or.
(8) O r m a e t x e a , tar N.: “Nere eun...", 135 or.
(9) Ibid.
(10) O r m a e t x e a , N., “ O r i x e " : Euskaldunak poema eta .... 429-30 or.

Bere obra poetiko guztian zehar entzum enaren aipam enak
ugari dira. Etengabe gogorarazten digu belarriaren garrantzia:
“Jainkoaren billa": “Argi ta margo", “Getsemani", “J.S. Bachi elizan", “Itz eta mintzo", "Bolibiko zabaldian", “Amate baten itzalean”, “Pam pa-etan izar”, “Azken afaria”, “Lurden” eta abar luze
bat. Denak aipatzea luzea litzateke. Orixe, beraz, beste guztiaren
gainetik “belarri-gizona” da.

2.1.2.- Mintzoaren erritmoa
Gauza jakina da Orixek euskal herri m intzoaz zuen ezagutza
sakona, haren prosa zein poesia lanaren azterlariek segurtatzen
duten bezala. Egilearen azalpenak ere ildo beretik doaz, hala noia
hizkuntzaren erritm oaz idatzitako artikulu eta lan ugariak. Ez ba
karrik gure herri m intzoaren ezagutza, baita hizkuntza klasikoena
ere, larina eta gerkera kasu.
Euskaldunok, gure lan ak egiterakoan, eredu klasikoen antzera
jokatu behar dugu. H ara Platonen “Elkarrizketak", Dem ostenesen
diskurtsuak edota Homeroren kasua, zeinak ez baitzuen ezer berri
rik asm atu, bere zeregin nagusia herritik jaso eta gorpuztea izan
baitzen, herri m intzotik ezer aldatu gabe. Horrela idatzi ziren or
duko garai-eresiak."
Eta, hain zuzen, m intzoaren erritmoa, erritm o “belarritarra”
da. Mintzo hori, bere “tunm na" izango da prosazko lan eta poesien
oinarria. Edozeinek ere, euskaraz idazterakoan, prosaz zein
bertsoz, herriaren prosodiaren nolakotasuna izan behar du gogoan,
edozein bertsoren erritm oa baino askoz aberatsagoa eta aldatsuagoa baita. H aren “m ihi-soi-u"ra hurbildu behar du ahal bezainbat:
“Au bakarrik gogoan ezarri nai nizukete: goazen
errirekin; erri badoaieke gurekin”.'^
Edozein hitz, baita idatzia ere, ez da, berez, isilik irakurtzeko
egina, ahoskatzeko baizik:
(11) O r m a e t x e a , N.: “Eusko olerkitzaz".... 35 or.
(12)Ibid.

“^ r e aspaldiko mintzaera yarei au ez ditekela sumatu
Ixilik eta gaizki irakurriz; i-ork ez diokela igarri
liburuuri(sic) begiraka b a k a r r i k ” .
Orduan eskuratzen du bere n aturaltasun guzia;
“El prosador debe tener en cuenta la lectura en voz alta".^^
Beraz, m intzoaren antzekoa egin behar du. “M intzoa belarriendako egiña d a ”.^® “M ihia” batetik eta “belarria” bestetik ditu derrigorrezkoak.
E z a ^ tz a honetan funtsatzen da bere erritm oari buruzko teo
ria. Herri m intzoari eragin behar zaio, traba eta behaztopa gabe,
bere doinu guztia lortzeko:
“gure belarriik sumatzen edo nabaritzen dutenaz: au
bear dugu neurtitzetarako”.^®

2.1.3.“ Euskal azentuaz
Euskal azentuaren azterketak, garrantzia h an d ia du Orixek
bertso-lerro m odernoaz duen jarretan eta ondoren egiten duen
euskal bertso-lerro berriaren proposam enean.
Lehenengo eta behin, onartezina da euskarak azenturik ez
duela baieztatzea. Horren arabera eta A rana ja u n a zitam az, zeinak
bere lecciones de ortografìa del E uskera vizcaíno (69-265 orriak)*^
baieztatzen du euskararen azentu eza. Baieztapen honen aurka
dago Azkue jaunarena, zeinak azentuari buruz m intzatzerakoan
esaten duen: “hay palabras que se acentúan en la prim era y útim a
sílaba”.*® Bi jarrera hauen aurrean Orixek Ciceronen hitzak bere
egiten ditu esanaz “que u n a lengua sin acentos no se concibe”.*^
(13) Ormaetxea, N.:“Eusko olerki...".... 44 or.
(14) O rmactxea, N.: “Imitadones: el período latíno” .... x^Idazkmguztiak, in..., 228 or.
(15) O r m aetx ea , N.: “Eusko olerki...", 44. or.
(16)Ibid.
( 1 7 ) 0 r m aechea ,

N.: “Acento Vasco”./?/£V. IX. 1 9 1 8 ,1 or.

(18) Ibid. 2. or.
(1 9 ) O rm aechea ,

N.: “De la m úsica y letra...", 1 7 7 or.

Auzia ez da, beraz, azentua bai ala ez, baizik eta argitzea zer den
azentua eta noia ulertu behar dugun euskal azentua gero bertsoak
egiterakoan izan dezakeen ondorioengatik.
Orixek euskal azentuari buruzko bere definizioa ezartzen digu,
berak duen hizkuntzari buruzko ezagutza “sakonean" oinarrituaz.
Baieztapenak nolerebait zuritzeko, bere “belarrian” oinarritzen. dela
esango digu: “En m ateria tan difícil de ser analizada con sólo el
auxilio del òrgano auditivo, m ientras no se disponga de aparatos
mecánicos”.
Haren baieztapenei jarraituz ez da nahikoa edozeinek euskara
ezagutu eta idaztea "sino se dan cuenta de m uchos marices prosó
dicos del idiom a”.^^ Eta bere ustetan, nahiz leku desberdinetako
pertsonen artean adostasun bateratua iristea aski zaila gertatzen
den itxaropenez beteta azaltzen da: “Abrigo la confianza de presen
tar ciertos hechos m ás generales de los que tal vez se puedan sacar
importantes consecuencias”.^^
Azalpen honetan, beraz, lehenengo gure autoreak azentuari
buruz duen definizio orokorrak jarri beharrean gaude. Ondoren
espezialistek diotena erantsiko dugu. ahalik eta egokien autorea
ren iritzi hori bere testuinguruan ezartzeko.
Espainiako Akadem iaren arabera, azentuaren definizioa hauxe
litzateke: “consiste en herir con m ás fuerza determ inadas sflabas, o
sea, en el refuerzo o intensidad".^3 Orixek desegokitzak jotzen du
definizio hau, edozein azenturi atxikitzen baldin bazaio behintzat
eta. bestalde, onartezina euskarari dagokionez.^“^ Beste azentu ba
ten berri em aten digu, h a u ere, bestea bezalaxe, autore m odernoek
onartua, “altura edo to n u ari” dagokiona, h ain zuzen.
(2 0 ) O rmaechea ,

N.: “Acento...", 1 or.

(21) ibid.
(22) Ibid.
(23) Ibid.
(24) “Encallejonados en la definición de acento que da la Academia españo
la. definición inexacta si se aplica a todo acento e inaplicable al euskera, no
tenemos la amplitud suficiente de miras para exam inar esta cuestión desde el
punto de vista de la tonalidad", in O r m a e c h e a . N.: “De la música y letra..., 177 or.

Horren arabera, honako bi azentuak bereizten dira:Azentu intentsiboa eta azentu tonikoa.
A) Azentu intentsiboa. Indar azentua da: “consiste en herir con
m ás fuerza determ inadas sílabas, o sea, en el refuerzo o in ten 
sidad. En ella se da u n a mayor am plitud de las vibraciones de
las cuerdas vocales”.^®
B) Azentu tonikoa. Goi-behe azentua: “consiste en el m ayor n ú 
mero de vibraciones en u n tiempo dado”.^^
Orokorrean, lehenengoari deitu zaio azentua. Zenbaitek ez dio
te izen hori em an nahi bigarrenari. Orixek tartean gertatu izan
diren eztabaidetan sartu gabe, “azentu tonikoa edo m elodikoa”
dakarkigu gogora, klasikoen azentu zorrotza, h a in zuzen:
“la altura o acento tónico o melódico, que corresponde
al agudo de los clásicos".^^
Horri deitzen baitzitzaion azentua garai batean. Baziren, be
raz, klasikoen garaian him azentu mota: “a ltu era”ko azentua, “garai-m intzara”. “barne-m intzara" edo garai-m intzara eza eta “kakom intzara" biek elkar erantsita. Horren arabera, zilegi da azentu
deitzea tonikoari “o al tono m ás elevado de u n a sílaba respecto de
otra, aunque tengan am bas la m ism a intensidad".^«
Ondorioz, azentuaz m intzatzerakoan soinu artikulatuan Óhitzzati” baten intentsitate edo altuera erlatibo erlazioa edota “silaba
baten tonoa" izan behar da gogoan, albokoekin gonbaratuaz beti
ere, eta ez silaba solté batean. Horregatik, aurreraxeago honelako
definizioa em aten du azentuari buruz: “la intensidad o altura rela
tivas de u n a sílaba”.^^
(25) O r m a e c h e a , N.: “Acento...", 2 or.
(26) Ibid. Paulo Iztueta jaunak, honela adierazten du: “Azentu toniko hau
oinarrizko m aiztasunaren dardara-m aiztasunean oinarritzen da eta melodikoaren
parekide da", in Orixe eta bere..., 387 or.
(27) Ibid.
(28) Ibid.
(29) Ibid., 3 or.

Ondoren eta euskal azentuari buruz azken jarrera h a rtu gabe
baina abiapuntu gisan honelako azalpena eta definizioa em ango
digu euskal azentuaz:
“Supuesto por ahora que en el habla ordinaria vasca, no hay
acento intensivo o una sílaba más intensa que otra, definiremos
el acento vasco, diciendo que es la altura relativa de la sílaba en
la palabra, frase o período”
Segidan euskarazko eta gaztelaniazko zenbait hitzen arteko
azterketari ekiten dio, bien arteko azentu desberdintasunak aztertuaz. Horren baitan, argi eta garbi dago beretzat euskarak ez duela
azentu intentsiborik, tonikoa baizik:
“El vascuence tiene acentos tónicos, pero carece de intensivos al
menos claramente perceptibles por el oído en la conversación ordi
naria”.^*
Iritzi hau bera defendatuko gerora ere. E uskarak ez du “indarazentu-nabarm enik", h a u da, “intentsiborik":
“Indarra ez da belarriendako

o a r g a r r i ” .^^

Aurreraxeago euskararen azentuari buruz:
“en ninguna de sus palabras es mayor o más sensible la inten
sidad de una sílaba”
Baina Orixek, ez du guztiz “azentu intentsiboa" badenik
ukatzen zeren:
“No puede haber lengua que no tenga intensidad, porque esta
es una de las cualidades indispensables del sonido".^^
(30) Ibid., 3 or.
(31) Ibid., 4 or.
(32) O r m a e t x e a , N.: “Eusko olerki...", 44 or. Zenbaitetan honela adieraziko
dugu: “E.O.N."
(33) O r m a e c h e a , N.: “De la mùsica y . . 177 or.
(34) Ibid.

Bere iritzia, azentu intentsibo horren auzian,aski garbi em ana
gertatzen da honako baieztapenean: izan daitezke silaba batzuek
besteak baino intentsoagoak, baina bere artean ez da gertatzen
bereizketa nabarm enik. Oreka b a t dago. Zeren;
“Indarragoko ori ez da belarriendako oso oargarri eta geienaz
ez da indarra izkuntz orien bereizgarri”.^®
“Lo que se puede conceder es que en el período podrá haber
grupos de sílabas de más intensidad que otras, conservando la
misma relación de intensidad las de cada grupo. Pero en ese
¿aso no hay verdadero acento intensivo propio de la palabra,
porque cuando hablamos de ese acento entendemos común
mente la intensidad de una sílaba respecto a su vecina".
Azentu orekatua da “acento nivelado” eta horren arabera eta
zentzu horretan ukatzen du azentu “intentsiboa", h a u da, silaba
bat albokoen arabera nabarm entzen duena.
Bestalde, hizkuntza bat gehien lotzen duena, azentu intentsi
boa da. Alderantziz, azentu tonlkoan islatzen dirá gure barneko
sentikizun guztiak. Eta horren bidez bereiz ditzakegu lekuan
lekuko pertsonak ere. Gure k a su an entonazio m algu eta orekatua
da;
“batzutan gorabera ta besteetan beragora”.^^
H izkuntzak duen gauzarik xoragarrienetakoa, hizkuntza baten
bizitza, tonoan gauzatzen da:
“Los innumerables grados y matices de cada efecto los expresa
admirablemente el tono y sólo el tono: el odio, el sarcasmo, la
ironía, la broma, la frialdad, la admiración, el tenor, la sorpre
sa, el miedo, el recelo, la precaución, la satisfacción, el gozo, el
júbilo, el entusiasmo, la proposición, el ruego, la amenaza, el
aliento, el desaliento, la esperanza, la desesperación”.^®
“E.O.N."..., 45 or.
“De la música...", 177 or.
(37) O rm aetxea , N. “E.O.N"...,46 or.
(38) O rmaechea , N. “De la música...”, 178 or.
(35) O rm aetxea . N.

(36) O rmaechea , N.

Baina ez da euskara bakarrik azentu intenisibo nabarm ena ez
duena. H izkuntza klasikoek ere ez zuten halakorik. Gaur egun,
latinez aritzean, azentu astunegiak ezartzen dizkiogu, klasikoek ez
bezala: “el latín lo pronunciam os con acentos broncos, m uy dife
rentes que los clásicos latinos”.^^ Iritzi okerra da, beraz, uste izatea
erritmoa izateko azentu intentsiboa derrigorrezkoa denik, hiz
kuntza klasikoetan ikus daitekeen bezala.
Lekuona jau n ak egindako lanean grekoen eta latinoen azentu
intentsiboari buruz zioen baiezko ustea m atizatuaz, zera esaten
du:
“Suponemos que entenderá la intensidad mayor o relativa, por
que absoluta la hay en toda lengua”.^®
Altube jaunarekin izan zuen solasaldian ere jarrera bera m antenduaz, “frase" b a t edo “periodo” batean, besteak baino sendoagoa izateak, ez du azentu intentsibo denik zilezgitatzen. Albokoarekin nabarm endu behar baitu :
“No se puede afirmar, en la mayoría de los casos al menos, que
en nuestra lengua haya un sílaba más fuerte que su conti
gua".
Altuberen term inologia m atizatuaz,tonikoa eta intentsiboa argi
eta garbi desberdindu behar dela esango du:
“Hace sinónimas las palabras fuerte y tónica: “fuerte o tónica”.
Se contraponen en la mayoría de los autores técnicos, según
(39) Ibid. 176 or.
(40) O r m a e c h e a , N.: “De la m úsica...”, 178 or. Lekuona jaunak, euskal azen
tuari buruz dihardunean, euskaraz ere badela azentu intentsiboa baieztatzen du:
"La experiencia nos está diciendo, que el vasco, cuando habla, no pronuncia todas la s
sflabas con la misma intensidad". “Es el habla una melodía un a manera parecida a las
melodáas cantadas tiene su intensidad y su tono". “Existe, pues, en el discurso el tono
y la intensidad, tono e intensidad que no son uniformes en todo el proceso de la
oración", in “Métrica vasca”.
141-142 or.
(41) O r m a e c h e a , N.: “El acento Vasco”, \w Euskera, 14, 1933, 263 or.; Idaguztiak. in ..., 797-802 or.

creo. Aunque no en el francés y en el castellano corrientes, pero
sí entre los amantes de la exactitud, tónico se opone a intensivo 42
Jarrera hori are eta sendoago da Altube berari 1953. urtean
egindako artikuluskan.
Beraz, gure azentua, “tonikoa” da, hau da, “goibe m intzaira”.43 ”gora-berako mintzor leguna du”:^'*
“tonal o melódico y no rítmico de nuestro idioma".
“la condición del acento que no es ni fuerte ni fijo".^®
Ohargarri deritzogu enfasietan gertatzen dena adierazteari.
Kasu horietan argi eta garbi em aten da azentu intentsiboa, barri
dura, eskíam azio eta bildurra adierazterakoan. O rduan bai em aten
da azentu intentsiboa.
Are eta garbiagoa gertatzen da euskal azentuaren tonikotasuna, letra eta m usikaren artean em aten den h arrem ana aztertzerakoan, non berdin baitzaio m usikako atal m arkatua edozein silabari
atxikitzea:
“En vascuence es indiferente aplicar las partes fuertes musica
les a cualquier sílaba de la palabra”.^®
Hori ezinezko da azentu intentsiboa duten hizkuntzetan, non
silaba intentsiboak bat etorri behar baitu konpaseko denbora
m arkatuarekin.
¡•
(42) Ibid.
(43) O r m a e t x e a , N.: “Euskal olerki...", 45 or.
(44) O r m a e t x e a , N.: “Leitzako...”, 30 or.
(45) Ibid. Karmele Rotaetxek bere Estudio estructural del euskera de Ondárroa, Leopoldo Zugaza, Durango, 1978, azentuari buruz dihardu eta argi eta garbi
adierazten: "La fonética experimental h a demostrado que ni la duración ni la
altura están ausentes en su segmento acentuado” 141 or. Txillardegik ere “intentsitatea eta tonu goratasunari buruz “biok batera eta “en vrac" igo eta jaitsi ohi
direla" esango digu. Euskal azentuaz, Elkar, 1984, 12 or. Eta autore berak Mitxelena aipamaz: “Gaur zabalduena izanik ere, azentu la u a da, berdin airea: eta
ulertzen eta azaltzen ere zailena".
(46) O r m a e c h e a , N.: “De la música...", 174 or.

Gaur egun, azentuari buruz m intzatzerakoan, zalantzarik gabe
onartzen da, honako ezaugarriak dituela: intentsitatea, tonua eta
kantitatea K. Rotaetxeren tesian defm ituta ikus daitekeenez:
“Entendemos por acento la puesta en relieve de una sflaba
—unidad aœntuable— en el cuadro de la palabra unidad acentu a r.“’'
Eta aurreraxeago:
“En efecto, parece opinion unánime que: “L’accent qu’il ait
comme caractère physique la fréquence, l’intensité ou la durée
ou une combinaison de trois est du à une tension des organes
de la parole’’.'^®
Orixek euskal azentuari buruz defendatzen zuen posizioaren
zuribiderako, esan dezagun, gure artean, historikoki n ah astu egin
izan dela “az en tu a ”ren auzia eta “intonazioa”rena.^^ Nahiz eta
“erabat frogatutzat” egon gaur egun azentuak derrigorrez bere di
tuela "intentsitatea, tonua eta k an titatea”,hem en azentu izena “intentsiboari" izendatu zaio.®° Karmele Rotaetxe-ren tesian frogatzen
denez, zenbait autorek euskal azentuaz zer ulertzen duen azaltzerakoan hauxe diosku:
“De modo general, puede decirse que la mayoría de los autores
consultados hacen hincapié en el carácter prosódico, melódico,
tónico del acento, marginando el factor intensidad”.5i
Eta gisa da h a la izatea, gaur egun ere azentu “berdin airea”
baita euskalkietan hedatuena;
(47) R o t a e t x e , K., Estudio estractural..., 140-166 or.
(48) Ibid. 141 or.
(49) Txiilardegik Euskal azentuaz izeneko bere liburuan, hala esaten digu:
ontzeptuen mailan ere nahasketa larri bat dago. la beti, eta gaurtxe arte, intoazio-arazoal^ eta azentu-arazoak. nahasi e ^ n dira behin eta berriz", 12 or.
(50) Ibid.
(51) Ibid.. 144 or.

“Ello es debido a que, incluso hoy día, el acento más extendido
es el acento llano, berdin airea: y precisamente por ello el más
difícil de entender y explicar”.
...“Lo que es comcen es el hecho de que las diferencias de
intensidad y de tono sean pequeñas y difíciles de percibir y que
todavía se diluyan más en la f r a s e ” .®^
Zentzu horretan uste dugu Orixe ere b a t zetorrela gehierigoaren iritziarekin; beraz, testuinguru horretan ezarri behar dira autorearen baieztapenak “intentsitatea" eta “to n u a ”ri buruz.

2 .r.4.-Hitzen azentua
Hitzen azentuari buruz dioena ere, laburki bederen, agertu
beharrean aurkitzen gara.Guri gehienbat axola zaiguna “mlntzakatea” izanik ere, hau hitzez osaturik dagoenez, hau ek badute zerikusia m intzakate horretan. Hitzak bere azentua m intzakate horren
baitan alda baldin badezake ere, bakarka h artu ta, bakoitzak badu
berea. Beraz, zentzu horretan badu interesik hitzaren azentuaren
azterketak.
Lehen adierazpenak 1918. urtekoak dira. Geroko artikuluetan,
hura osatu zuen orohar.
Azterketaren oinarritzat, 1958. urtean, Euskaltzaindira sartze
rakoan egindako hitzaldia h a rtu dugu, gainerantzekoak osagarri
direlarik. Ikus ditzagun, beraz, azentuok:silaba bakarrean daudenak, “bitan dagokala daudenak", “hirutan dagokala d audenak” eta
lau silabakoak. Baita ere, aipatuko ditugu hom onim oak, bokal
konposatuak, azentu garaia, hitz eta esaldi ekibokoak.
Silaba bakarrean dauden azentuak izan daitezke “oxitonoak"
edo “baritonoak”, hau da, oxitonoak “gora-m intzorra”(«) eta bari-

(52)
M ichelena , L.: Fonética Histórica Vasca, Excma. Diputación de
Guipcezcoa, San Sebastián, 1978, 382 or. Txíllardegik, Mitxelenak egin zuen
euskalklen bereizketa bera aipatzen du. Bereizketa hori azentuen arabera egina
dago. Lau tipo dira. Horien artean Orixeren hizkuntza “tipo r i z e n d a t u t a k o a n
sartu behar da: “Tipo r bataiatua da gaur erabiliena; eta azpi-multzo batzuetan
zatimrik dago. Bizkaiera, Gipuzkera eta Lapurtera biltzen dltu; balta M e n d e b a ldeko Baxenafarrera eta Gipuzkoa ondoko nafarrera garaia ere. Gaur z a b a l d u e n a
izanik ere, azentu laua da, berdin airea; eta ulertzen etab azaltzen ere zailena". m
T x ilia rd eg i : Euskal a ze n tu a z,...,\t-\7

ox.

tonoak, “bera-m intzorra
Bi azentuak batera ere em an daitezke
“azentu bikoitzeko” bokaletan
Silababiko hitzetan, biak dira azentu dutenak, baina bigarren
silaba apur b at nabarm enagoa da.®® Azentu elkarkiak em an dai
tezke zenbait kasutan, nahiz bokal baten elisioaren ondorioz,
nahiz hom onim oak bereizteko. Horren arabera. honako azentu el
karri erantsiak edo elkarkiak:
(^ )
(” )
(”)
(“ )

bizkarduna, antallaxoméne: béra
magaldura, keklasméne: bçra
elkarren gainkakoa, epitetaméne, scandicus: b’éra
bi gainbera, climacus: b’èra®^

Hiru silabako hitzetan, hitz gehienak, lehenengoan eta hiruga
rrenean daram ate azentua.®^ Hórrela: gizona, erdiko silaban “m a
gai” eginaz eta beti ere azken azentua nabarm enxeago emanez.
Hori zioen Navarro Tomas-ek eta Orixe ere ados dago iritzi horre
tan, baina zentzu zabalago b at emanez:
(53) O rmaetxea . N.: “Leitzako mintza...", 31. or.
(54) O rmaechea . N.: “Vocales compuestas...”, 46 or.
(55)
0
5
2 5
gi
zon
e txe.
Hasierako azenm hori, elkarki batetik eldu ote den esango digu ( '^ ), sinkopa
bat alegia, grekoen “perispómenos", berak “bizkardun” deitzen duena. “Azentu
elkarki"ei buruz sei azentu desberdin bereizten ditu. Ibid. 31 or. Haserako iritzia
ez zen hain argi eta garbia: “Las palabras bisflabas nuestras hacen la impresión
de estar acentuadas en la segunda, pero todavía se adviene diferencia entre ama
por ej. y compás". In O rmaechea , N.: “Acento...". 5 or.
Bi silabako hitzetan, ildo beretik izanik ere, eboluzio bat ematen da. Haseran, ikus “Acento Vasco”, zera dio: “Hacen la impresión de estar acentuadas en la
segunda", 5. or. Aurrerago,1926. unean, “la pronunciación guipuzcoana de Nava
rro Tomas" anikuluan, honi kontra eginaz. ez du onartzen euskal bisilaboak,
p h ie n batean, tonu berekoak direnik: “no es cieno que las dos sflabas presenten
la misma altura", 261 or. "En algunos la primera sflaba es circumfleja". 262 or.
(56) O rm aetxea . N.t “LeitzaÓ ko...", 31 or. Bi silabako hitzen azentuari
buruz, hauxe dio “Nere eun oberenak” delakoan: “Bi silabako itzetan, edo bakarrean ere, bakar orrek azenm bikoitza baldin badu. bi azenm erauntsi gertatzen
dira: perispomenos edo bizkarduna, ta perispomenos supinus edo magalduna.
Gregorianoz esan. clivis, podatus (). ()". ibid., 134 or.
(57) O rmaechea , N.: “Acento...", 4 or.

“Nosotros decimos, que aún en Alquiza y Tolosa es esto no solo
frecuente, sino lo más frecuente y casi general, como en toda la
alta Guipúzcoa”.^®
Azentu hau “porrectus" izendatzen du. Altube jaunak bezala, 59
baita geroko lanetan ere.^° Baina, hirusilabako hitzetan aídaki
asko gertatzen da. Ez bakarrik adierazitako “m agalduna”, hura
bezain euskalduna baita “torculus", h au da, bizkarduna.^^
Altube jaunarekin edukitako solasaldietan, “porrectus" eta
“torculus" deitutakoez gainera, hortxe dugula “spes scandicus” ere
esango digu,^^ hau da “zurubi gora" (de escala ascendente) eta
“climacus”, “zurubi behera". Terminologia guzti hau gregoriar m u
sikatik hartutakoa da, bestalde.
Navarro Tomas jau n ak egindako lanari em an zion erantzunean, bere erreparoak ezartzen dizkio haren zenbait baieztapenari.
Azterlari honen ustearen aurka, ez da inoiz gertatzen hiru silabetan tonu berdintasun osorik,esate baterako, gutxitan gertatzen da
lehen bi silabak berdinak izan eta azken silaban tonua altxatzea.®^
Lausilabakoei buruz, bere lehen jarreraren arabera, haserako
eta azken silaba dira azentu tonikoa daramatenak.*'* Baina gerora,
Navarro Tomas jaunak egindako lan aipatuaren ondoren, erreparoren b at jartzen badio ere, ados dago bere iritziarekin:
“en las palabras de cuatro sflabas, la prim era y la tercera
suelen aparecer algo m ás graves que la segunda y cuarta, dándose
generalm ente sobre ésta últim a el tono m ás alto de la palabra:
eZAguTU.65
(58) Azentu mota honi “porrectus" deitzen dio beste zenbait artikuluetan.
Ikus: O rixe : “Nere eun...", 141 or.
(59) O rm aechea , N.: “Del acento...", 235 or.
(60) Ibid., 233 or.
(6 1 ) Bizkardunak “torculus" izenez ageri da, goiko artikulu berean. Badira
beste bi azentu moeta hirusilabakoetan: “scandicus", h au da, zurubi gora. eta
“climacus" zurubi behera.
(62) O rmaechea . N.: “El acento...", 269 or.
(63) O rmaechea , N.: “La pronunciación guipuzcoana..." 260-8 or.
(6 4 ) O rmaechea , N .: “Acento...", 4 or.
(65) N avarro T omas , T .: “Pronunciación guipuzcoana...", 640 or.

Azken adierazpenean “gora” edo “behera” dabiltzala adieraziko
digu, besterik gabe.^® Bost silaba edo gehiagokoetan, ez dago
“lege jakinik” ezartzerik, gora eta behera.
Lau silaba edo gehiagoko hitzetan. sarri em an ohi da euskaraz
hitz konposatu eta eratorririk. Gerta daitezke. beraz, erro bat baino
gehiagoko hitzak. Horietan ere ikus daiteke zenbait desberdintaSun, tokian tokikoak. Hasera batean esango digu:
“el acento dominante se da en la primera palabra compuesta.
Así Airázola, Goyénola, etc”.^^
Baina gerora, tokian tokikoak gogoan, u ste du honelako era
desberdinak em an daitezkeela: m agai behera: “m utùr-lùze" batzuk
eta maga! gora: “mokó-lúze" besteak. Arloaren zailtasuna adierazteko zera dio berak, arrazoiak aurkitzekoan: “loan eta billa".
Eratorriak ere berdin. Batzuek era batera, besteak bastera:
“ezkurrárrá", batzuk, “ezkurrárrá”, besteak, “ezkurrárrarena” edo
“ezkurrárrárena”, tokian tokikoa.
Aditzari buruz, Altube jaunak egindako baieztapen zenbaiti
kontrajarriaz, aditz jokatuetan em aten direla “daktilikoak eta superdaktilikoak” ere adieraziko du; BaDAKIzute, baDAKIzula, Zuk
DAKI z u l a eta ab ar luze bat. Dena den, Larram endiren E l im posible
'cencido aipatuaz, a r ^ dago: “errietan aldatzen da azentua denbo
raren buruan". “Beti ere gogoan idukitzekoa da, ioku-itz ok azen
tua aldatzen dutela beste hitzekin elkartzean: balean, ezean, galderan, erorkeran”.®^
Hitzen azentuari buruz aritzean, euskarak hiru silabako hitz
ugari duenez, hau hartzen du “bertsoetarako oinarri",^® “izan ere

.
Lau silabakoek ere, hiru silabakoetan adierazitako azentuen “gorabera
nek artzen ditute", in O rmaetxea , N.: “Leitzako mintza...", 33 or.
(67) O rmaechea , N.: “Acento...“, 5 or.
(68) O rm aetxea , N.: “Leitzako mintza...", 33 or.
(69) Ibid. 33. Gai hau barbera ikus daiteke Pablo Iztuetaren Orixe eta bere
P o lt- ’Y’ liburuan, 412-414 orrietan. Usté dugu bertan agertzen den laburpena
goKia dela arlo honetarako.
(70) Ibid.. 32

euskerak iru silabako itz asko ta asko baititu; eram an, ekarri,
etorri. ikusi... eta bi silaba izanik ere, artikuluarekin iru artzen
ditu: gizona, etxea, andrea... Esan baititeke iru silabako au ger
tatzen dala geienik euskeran. Gauzak dakarrena da, bada, bertsoan
oiñarritako au artzea”.^^

2.í.5.-Mintzakatearea azenma
Edozein hitz edo idatziz egindako lanari, ezin diezaiokegu,
berez, isilik irakurrita “belarriendako ariña ta m intxoa (soñuduna)
ote denik, ezin igarri diokegu".^^ “M intzoa belarriendako egina"
denez, ahots altu an bakarrik nabari daiteke bere doinua:
“Gure aspaldiko mintzaera yarei au ez ditekela sumatu ixilik
eta gaizki irakurriz; iñork ez diokela igarri liburuuri(sic) begiraka bakarrik; gorabera ori adierazteko ezpaita asmatu ikurri
(siñale) berezirik indarkarendako bezala. Mintzoa belarrienda
ko egiña da, ta begiik eziñ ikusi dukete".^®
Beraz m intzoaren antzeko izan behar du, ah al delarik “elkarrizketa" baten gisakoa.^^ Periodo luzea aspergarri gertatzen da: “El
período kilom étrai resulta triste",^® beraz, laburra izan behar du
“Quintilianok" defmitzen duenaren arabera. Bere ahoskuntza
orekatu egin behar da, atsegin gerta dakion entzum enari: “No es lo
mismo que suene mucho que que suene bien”.^®
Euskal azentu malgu eta aldabera honen nolakotasuna ga
rrantzitsua gertatzen da m intzakatearen barnean. Jite malgu honen
ondorioz, hitzek beren n o rta su n a galtzen dute m intzakate horretan. Edozein delarik ere hitzaren azentua, perpaus edo periodo
barnean bere nortasun propioari amore em aten dio katem intzatua(71) Ibid.
(72) O rm aetxea , N.: E.O.N...,43 or.
(73) Ibid-, 44 or.
(74) O rmaechea , N.: “Imitaciones...", 228-230 or.
(75) Ibid.
(76) Ibid.

ren onurarako. Iritzi honekin berarekin bat datoz egungo azterlariak. Michelena jau n a k ere zera dio:
"En guipuzcoano, pongamos caso, las palabras apenas tienen
individualidad en la frase. No hay acento claro que las indivi
dualice y las separe del contexto".
“De modo que en la frase la acentuación de cada palabra se
acomoda a la estructura prosódica del conjunto”.^®
Gisa honetan, hitzaren bakoiztasuna baino areago, osotasunaren egitura prosodikoa nagusitzen da, osotasun hori esaldi edo
periodo bezala ulertuaz.

2.1.6.-Mintzakatearen “itz~urrena”
Edozein neurtitz egiterakoan, ez gaitezke herri m intzotik
urrundu. Neurtitzak, onenak ere, “nekagarri zaizkio beiarri finaHizkuntza arruntaren doinua aberatsagoa eta egokiagoa da.
Horregatik derrigorrezkoa da “itz-neurkeran” m intzoaren sintaxi
jatorra erabiltzea. Izan ere “itz-urrenean datza gure izkuntzaren
indarra”.®^
“Indar aundia em aiten dio adierazpideari”.®* Eta alderantziz
“sintaxia" aldatzeak, “azentuaren aldaketa” dakar berarekin.®^
“Prosodia eta sintaxia", h a u da “la parte m usical y la ideológica”®^
gauza bera dira, eta batean hutsegiten duenak bestean ere hutsegiten du. M endibururen eta Iparragirreren zenbait esaldi kritikatzen
ditu, hori ez dela euskara esanaz.
Euskarak, oraindik kontserbatzen du sintaxi zaharra, nahiz
eta Orixeren iritzian, hizkuntza kulto batzuk, gaztelaniak kasu,
galdu egin duen latinaren joskera. Horren arabera, galdekizuna au(77) M ichelena , L.: Fonética Histórica Vasca......380 or.
(78) Ibid., 382 or.
(79) O rixe : “Sarrera. Introducción", in Ga zt el u : Musika ixilla.......20 or.
(80) Ibid.,14 or.
(81) Ibid.
(82) O rmaechea , N .: “A c e n to ... “, 8 or.

(83) Ibid. 13 or.

rretik duen sintaxia edo “itz-urrena" da gurea, horrek bereganatzen
du azenturik garaiena:
“Berez, itz-urrena edo syntaxi iatorrago ta garbiagoa da lenbizitik galdekizuna ipintzen duna, komarik ere ez baitu bear argitasunerako".®^
Horren arabera, euskal “itz-urren" jatorrenari nabaritzeko,
egokiena da “elkarrizketa b aten gisako"a egitea, h a u da:
“Edozein idatzi, galde-erantzuka ez dagona, betiko egiten ari
diran galdeeri erantzuna bezala artzen da. Izketa ortan, betiko
erantzuera ortan, itzak ixil-galdean bezala ipiñi ezkero, ori da
euskal-itz-urrena, ta diñotenez, japondarrena, turkoena, ta latin zarrarena”.®®
Modu hori da egokiena, bestalde, euskal sintaxiaren nolakota
suna bereizteko:
“Si nos dejáramos llevar al escribir del sonsonete ordinario de
la conversación, desaparecerían muchas incorrecciones de sin*
taxis".®®
Orduan izan daiteke “m eirikako itz urrena" prosarik arruntena
bezain egokia:
'•
“Zenbat ederrago da izketan askatuz elkar-izketa bat, galde
erantzuka! Berori egin diteke neurtitzetan ere: galde erantzuw
iardun. Orrela, ariñago lizake neurtitza, ta asko irabaziko leuke
musikaz”.®^
(84) O rmaetxea , N.: “Leitza’ko...".. 34 or. Joskera honi buruz mintzo da
honako lanean ere: Lati izkuntzarenjoshm i, San Anion'go Katekesia.
penak, Sestao, 1966. Bertan, euskaran zein latinean “Itz-tokiaren oiñarria galdeKizuna da" esango du (9. or.).
(85) O rixe : "Sarrera. Introducción", in CtamM-. M usika ixilla ......24 or.
(86) O rmaechea , N.: “Acento...", 13 or.
(87) O rix e : “Sarrera. Introducción", in Gaztelu ; M usika ixilla ......20 or.

2.1.7.- Periodoa
Era horretan.esaldi hain luzea ez izanik ere. euskaraz egiazko
periodo m usikala osa daiteke:
“A veces una frase no muy larga hace en vascuence verdadero
período musical".®®
Periodo horren adiurrea katem intzatu barneko intonazioaren
melodian gauzatzen da:
“Lo que entiendo del período vasco definido con relación a la
parte musical de la lengua, no con relación a la sentencia
desarrollada, es el conjunto de ascenso y descenso de tonos
entre los acentos inicial dominante y final”.®^
Periodoaren azentua azentu arina da, “tonikoa” bere hitzetan.
M intzakate horrek, laburra izanik ere, osotasun melodiko etenezina osatzen du:
“Dentro de su brevedad tiene mucha amplitud de escala”.^®
Bere prosodiaren adiurrea protasi eta apodosiaren antzekoa
da, baina ez du pausarik onartzen barnean: “no hacem os p au sa en
¡a altura dom inante ni en las comas de los m i e m b r o s " , z e r e n
“nuestro período es un todo ligado, rápido y no divisible rítmicamente”.92
Penodoak laburra izan behar du eta bere lab urtasunean ere
aoinu ugaria du: “dentro de su brevedad riene m ucha am plitud de
escala”^^ presaren erritm oaren edertasunaz baliaturik, eta haren
hurbilena: “goazen errirekin; erri badoaieke gurekin”. Zeren:^“*
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)

O rmaechea ,

N.: “Acento...", 13 or.

Ibid.. 10 or.
Ibid.. 11 or.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

(94) O rmaetxea , N.: “Eusko...", 34 or.

“izketak berak dakarrena bezalako mintzorik edo prosodiadik
ez da. Beraz, neurtitzetan, izkerari darraikiona edo izketaren
ondoagokoa da ederragoa....; solaskera edo izketa antzekoa”.^®

2.l.8.'A2entu finko eta aldakorrak
Esaldian, ñola periodoan, azentu “finkoak" eta “aldakorrak"
bereiz daitezke. Finkoak em aten dirá hasiera eta am aierako silabetan.^® Azentu “aldakorra”ri buruz, zail gertatzen da ereduak ezartzea. Baina ezarri daitezke zenbait xehapen, autoreak aipatzen dituenak, bestalde. Horren arabera, bereiz daitezke: esaldi
hom onim oak, hitz hom onim oak, azentu garaia eta hitzen koka*
m endua esaldian.
Em an daitezke esaldi hom onim oak, h a u da, hitz berdin eta
kokam endu berdinekoak, b ain a azentu garaiaren arabera esanahi
desberdina dutenak. A zentua alda daiteke bai silabaz, bai hitzez
ere. Horren arabera :"Ama etorri al da?" esaldiak, bi esanahi des
berdin izan ditzake ahoskuntzaren arabera. Am a etorri den ala ez
jakin nahi badugu, “al” elem entuak bereganatuko du azentua:
Ama etorri ál da? Baina, norbait etorri dela jakinik, am a ote den
etorri dena jakin nahi bada, “tór ” da azentuduna: Ama etórri al
da?. Gisa honetan, azentu garaia aldatze hutsarekin, esanahia ere
aldatu da.^^
Berdin gertatzen da hitz hom onim oekin. A zentuaren arabera
bereiz daitezke “agente singularrak" eta pluralak. Agente singularrean, “grave” egiten du: Gizonák egin du. Pluralean, ordea, azentu
tonikoa em aten da; gizonák egin dute. Ez dago “gizonek" erabili
beharrik ere, beste tokitan egiten denaren modura.^®
Bestalde, azentua ere aski da hom onim o lexikoak bereizteko.
Honela: “aria ”, “ri" "grave” eginaz, gaztelaniazko “hilo” da, baina
azentu “agudoa" eginaz: “rí"; aria, gaztelaniazko “carnero” esan
nahi du.
(95)
(96)
(97)
(98)

N.: “Oraindaftoko...", 164-165 or.
“Acento...", 9 or.
Ibid., 8 or.
Ibid., 6 or.

O r m aetxea ,

Mitxelena jau n a ere (ikus “Leitzako m intza doiñua”) ados
dago baieztapen honekin hauxe idazten duenean:
“Batzuetan bada, bi soi-uren arteko aldea eta desberdintasuna,
berez utsa badimdi ere, bereizgarria da izkuntza batean; bestee
tan, berriz, zein ere larria dimdien, ez. Noiz da bereizgarri? Bi
esan-nai, bi adiera, bi zentzu soiñu-bereizkuntza orrek, besterik
gabe, bereiz ditzakenean”.^^
Bestalde, hitz hom onim oek ez dute aukerarik em aten azentua
aldatzeko, esanahiak nahasi egingo liratekeelako.
Periodoko hitzen kokapenak ere azentua silabaz edo hitzez
aldatzera behar dezake. Azentu garaienaren aurrean egokitzen bazaio, gai dezake haserakoa eta ondoren egokitzean azken azentua
desager daiteke.
Ondorioz, periodoaren entonazioan “prosaren antz a n tz e ra ”^®°
“garai m intzara” (oxytonos) ta barne m intzara (barytonos), batzu
tan gorabera ta besteetan beragora"^®^ eginaz.
Orixek argi eta garbi aitortzen du azentu arloan sakontzeko
aurkitzen dituen zailtasunak, “ahoskatzerakoan hartzen duen
azkartasunak” eta “azentu intentsiboen ezak, ez baitio em aten
atsedenik eta azken apoioaren beharrean aurkitzen baita".

2.1.9.- Aldaketak eta azken alpamenak
Navarro Tomás jaunak, bere “Pronunciación guipuzcoana” la
nean, Orbieren zenbait baieztapen arbuiatu zuen. Bere harridurarako, egozten dizkion haietako batzuren aurka ekiten dio esanaz;
“Que yo defendiera entre otras cosas el que en vasco hay un
acento tónico fijo que da una determinada estructura a las
palabras, cuando mi más obstinado empeño ha sido siempre el
defender que no hay acentos fijos ni fuertes en nuestras pala
bras
“Leitza’ko...", 3 9 or.
(100) Orixe: “Zataraindar Anbuiuxi’ri...", 46 or.
(101) O rm aetxea . N.: “E.O.N."..., 46 or.
(102) O rmaechea , N.: “La pronunciación guipuzcoana...”, 259 or.
(9 9 ) O rmaetxea , N .:

Navarro Tomás jaunak, besteak beste, dioena, esaldi edo periodoko azken eta haserako silabari buruz da eta bietan Orixeren
baieztapenak erreñisatzen ditu. (Los acentos fijos en el período son
asimismo el inicial y el final). Hain zuzen, h itzak baiezko esaldie
tan, tonu “grave"an, hau da. jaitsiera eginaz am aitzen dutela:
“En posición final de frase afirmativa, la palabra, de acuerdo
con un principio bien conocido de fonética general, termina
ordinariamente en tono grave, realizando un gran descenso
desde su primera a su última sflaba”.*®^
Honen ondoren, gure autoreari buruzko aipam en bat dago,
honek, lehen esan dugunaren arabera, am aieran azentu finkoa
zegoela baieztatu bait zuen:
“Contra la opinión de que en vasco hay un acento tónico fijo
que da una determinada estructura prosódica a las palabras y
que hace terminar siempre la frase con elevación sobre la últi
ma sílaba”.’O'*
Orixek ez du zalantzarik emendatzeko, “esto ulltim o tenem os
que r e c t i f i c a r " , e t a onartzeko hala dela hori kasu askotan. baina
ez beri. ezta Navarro Tom asek aipatzen dituen adibidetan ere.
Atseginez onartzen du Navarro Tomasek, kasu batzutan. arrazoirik em an ez bazion ere, bestetan guztiz b at datorrela berak
hainbat aldiz esandakoarekin, hala ñola esaldiko azentuaren egokitasunari buruz:
“En la frase la acentuación de cada palabra se acomoda a la
estructura prosódica del conjunto".^^^®
Bestalde, Navarro T om asentzat ez da zuzena esatea esaldiaren
hasera ere beri silaba “zorrotza"rekin hasten dela. Horretan ere ez
dio Orixeri arrazoirik em aten:
(103) N a v a r r o
(104) Ibid.
(105)
(106)

Tom a s,

O r m a e c h e a . N .:

T.: “Pronunciación guipuzcoana...”, 645 or.

"La pronunciación guipuzcoana del...”, 264 or.
“Pronunciación guipuzcoana...", 645 or.

N a v a r r o T o m a s , T .:

“Ambos ejemplos (Indietatik y badakizu) muestran que tampo
co es acertada la opinión de que el vasco empieza siempre la
frase con sílaba aguda”.*®^
Orixek,aurretik baieztatu zuenari uko egin gabe, hauxe
erantzungo dio, alegia, silaba zorrotzez hasteak ez duela silaba
hori zorrotzena denik esan nahi, jarraian datorrena izan baitaiteke
are zorrotzagoa, zenbaitetan hiru zorrotz gorako goran gerta daitezkeelarik:
“En el discurso de los días vascos de Durango se pueden ver
ejemplos de tres agudos consecutivos en progresión ascendente
y tres graves consecutivos en progresión descendente".*®®
Geroko artikuluetan, esaldi haserako azentuari buruz egiten
diren aipam enak, askoz ere apalagoak dira. Leitzako m intza doinuari buruz “azken silaba beteago em aiten dutela" eta bertan egi
ten nabari dituela ongienik “doiñu-bitarte edo intervalo esaten
zaien oriek" adierazten digu. Eta M usika ixila sarreran:
“Azken silaban, ordea, berez du euskerak mintzo biribillagoa,
ta ez du eskatzen indarrik eman dadion".*®^
Haserako azentuari buruz ere, lehengo liburuko sarrera be
rean, nolabaiteko azentuaren izakera adierazten da:
“Izketa neurrigabean ere, asierako azentua emaiten dugu
beti”."o
Baina gaztelaniaz egindako itzulpenean “acento inicial suave
aún en prosa” dio.
Barneko intonazioari buruz, Altube jaunarekin izandako solasaldietan.ikus daiteke zenbait xehapen erdal kutsuko azentua
(107) O rmaechea , N.: “La pronunciación guipuzcoana del...”, 265 or.
(108) Ibid.. 266 or.
(109) ÜR1XE: “Sarrera. Introducción”, in G a z te lu : M usika ixiUa,
48 or.
ji’aztelaniazko itzuleran honela dio: “La última sílaba de la palabra, frase unidad
tonética, tiene mayor volumen también que las lenguas vecinas”. 49 or.
(110) Ibid., 48 or.

bertsoetatik desagertarazteko. Azentu astu n ta su n hori kentzeko
egokia litzateke:
“adoptar versos exclusivamente parisflabos” y leerlos “estilo
asclepiadeo mayor”, haciendo “la división silábica en pares o
impares”, es decir con ritmo “dactilico y paroxítono”.“ *
Hórrela ez:
I-zan niz - Barko - xen
ku - Xia-ren e-TXEN
an Etzen - ESka -sik
mai - tia - ZU bai - ZIK
Baizik honela:
Izan niz -BARkoxen
Ku xia - REN etxen
An etzen - ESkasik
AíAItia -Zu baizik. "2
M usika ixilla, lanari egindako hitzaurrean, ez digu, lehen aipatutakoetatik aparte, datu berririk em aten azentuari buruz, baina,
argi eta garbi dio, arretaz begiratu beharra dagoela sintaxi alorra,
jatorrena, galdera erantzuna gisakoa delarik.
ij
A zentuaren zailtasuna adierazten digu behin eta berriro:
“Ez dut jarraitu nai geigoren protxurik gabe euskal-azentua
esaminatzen”.“ ^
Orixeren azentuari buruzko argi-ilun guzti hauen ondoren,
uste dugu egokia dela Iñigo Ruiz Arzallus jau n a k egindako azalpen
hau:
(111)
///...,957 or.

N.: “Paroxítonos y esdrtijulos vascos”, Idazlan guztiak.

O rm a ech ea,

(112) Ibid., 958 or.
(113)

O rm a etxea,

N.: “Leitza'ko...". 35.

“Ormaechea considera que lo genuinamente vasco es el uso de
grupos silábicos más o menos semejantes en longitud y con
cierta cadencia acentual que. a decir verdad, no explica con
suficiente claridad”.
F. Altuna areago doa bere tesian eta argi eta garbi adierazten
du ez dela gogoan izan hitzen azentua euskal bertsogintzan;
“El acento de las palabras no es tenido en cuenta en la versifi
cación y, por consiguiente, no es —no pueder— el esquema
acentual del ritmo acentual de los versos y coplas anteriores
quien marque y determine el ritmo".
Baina argitasun eza hori ez da Orixeren k a su an bakarrik ger
tatzen. Gauza jakina da, hitzen azentuak, aurrerapausoak em an
Tiu 1
dute desiragarri litzatekeen habaila lortu”.“ ®
Uhalde jauna ere iritzi beretsukoa da, zera dioenean: “Oraindik ere,
asko gelditzen bada egiteko... zertxobait aurreratu dugula ezin de
zakegu u k a tu ." ^
Esaldiarenari buruzko azterianak, are eta eskasagoak dira eta
oraindik ere azterian askoren zain daude. Txillardegiren tesian
azaltzen zaigunez. Baina, uste dugu, “doinu-azentua”ri em aten
mon garrantzia. gaur egun ere segurta daitekeen zerbait dela.zenDait euskalkietan, bederen.
Gogora dezagun Mitxelena jau n ak “azentu-m oeta" honetan oi
narriturik egin zuen euskalkien sailkapenaz."® Zer esanik ez,
(114) Ruiz A r za ll ü s , Iñigo: “El metro en las traducciones de los clásicos en
c-uskara", in Anuario de SFJU, XXX, 1987,55 or.
( 1 15) A ltuna , F.: Versificadón deDechepare, Mensajero, Bilbao, 1979,138 or.
. (^J6) “Euskal Herrian, Fonetika-Laborategiaren hutsunea dela-ta, batez ere,
hah
1°
azentuari buruzko ikerketek ez dute desiragarri litzatekeen
aoaiia lortu; ezin izan baitira ñnkatu fenomeno ezaguera zehatzean". in T xill ^ uje azentuaz,..., 41 or.
1
H üalde , J. I.: “Euskal azentuak eta euskara batua", in Euskara,
i-¿>o9or.
’
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izanit
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“Tipo I" bataiatutakoa da gaur erablliena; eta azpi-multzo batzuetan
Bizkaiera, Gipuzkera eta lapurtera biltzen ditu; baita MendebalGipuzkoa ondoko Nafarrera garaia ere. Gaur zabalduena
berdin-airea; eta ulertzen eta azaltzen zailena". ibid..

hitzek katem íntzatu barnean osotasun baten eraginpean urtzen
direla zioenean. Iritzi h a u b at dator M itxelena jaunak dioena*
rekin**^ eta Navarro jaunaren baieztapenekin.*^° Bestalde, bidezko
dirudi “galdeketak", Orixeren hitza erabiliaz, bereganatzen duela
azentu garaia ziurtatzea Txilardegiren tesian azaltzen zaigunez
Altube eta Basterretxearen lanak aipatzerakoan.*^* Bidezko dirudi.
eraberean, hom onim oak bereizten dituen azentua ez dutela galtzen
kate-m intzatuan esateak ere, eta hitzen kokam enduak ere ga
rrantzi berezia duela bere doinukeran segurtatzeak.
Orixeren kasuan, metrikako azentua ez da prosan em aten dena
ren desberdina, aitzitik hizkuntzak berak dakarrena da. Gogora deza
gun berak aldarrikatzen duen poesia herri m intzoaren antzekotasunean oinarritzen dela, “izketa arrum a dirudina”,*^^ “gorabera mintzo
lasaia duena".

2.2.- Etena eta etenen arteko mintzakatea.
2.2.1.-Neurtítz berri baten bila
Azentuari buruz luze eta zabal hitzegin eta haren ezagutzak
duen zailtasun berezia eta balio eriariboa aitortu ondoren, “nuestro
caprichoso a c e n t o " , a r g i eta garbi sostengatzen du ez dela berez
“gurea” egungo b e r t s o a , a z e n t u intentsiboan oinarritzen baita,
eta guk, ez dugu azentu intentsiborik:
(119) “Lo que es común es el hecho de que las diferencias de intensidad y de
tono sean pequeñas y difíciles de percibir y que todavía se diluyan m ás en la
frase”, in M ichelena , L.: Fonética Histórica Vasca....... 3 8 2 or.
(120) “En la frase, la acentuación de cada palabra se acomoda a la estructura
prosódica del conjunto", in N avarro T o m a s , T .: “Pronunciación guipuzcoana....".
645 or.
(121) “Muzinik gabe onartuko luke Altubek, gure ustez, B a s t e r r e t x e a r e n
esaldi hau: "la entonación vasca sistema dominado por el concepto del elemento
inquirido". In
Euskal azentuaz....... 281 or.
(122) O rm aetxea , N.: “Nere eun...", 134 or.
(123) Ü R ixE: “Bertso kontuak”, (Orixek....), 42 or.
(124) O rm aechea , N.: “Acento...”, 11 or.
(125) “No es propio de nosotros el verso moderno", ibid., 11 or.

En el verso rítmico y en la rima son esenciales los acentos
intensivos: como nosotros no los tenemos, nuestra métrica no
debe estribar en el acento intensivo”. *26
Ez doala m intzoaren igikera’Tekin b a t.’^’' Neurtitz hori ez da
berez m m tzoak dakarrena;
“Neurtitz gite ori ez da noski izketak berekin

d a k a rre n a ".

h y.
neurkera, gure azentu aldabera eta m alguan oinarritu
Denar da.Ez da egia igikerarako “indarm intzara”,*^^ beharrezkoa
aenik. Hori gabe ere lor daiteke erritm oa. Hala diote garaiko iaKintsuek eta Orixek ere bai: “igikera edo rhythm orako ez dela bearrezko m darm intzara”,*^® latinoek eta grekoek ez zuten bezala.
Ezta ere bertso isometrikoa. Ziur aski bertso “isom etrikoa"
aantzaren bidez sartu dela uste du, dantzak “neurri estuagoa”
esKatzen baitu, bam a horrek ere ez luke delako isosilabism o osoa
lako”^ i ^ ^
zurru n tasu n a ta gogortasuna em aten dio-

1

derrigorrezko gertatzen da gure m etrikarako oinarri
Dat ezartzea. Hauxe da Orixek egiten duen proposam ena:
“Igual amplitud de escala con igual cadencia”.*22

Hor gauzatuko litzateke neurkera, derrigorrezko berdintasunagainetik silaben antzekotasunean. larinak bezala, non daktilomru silabak espondeoko biren berdinak baitziren edota gaztelanar^
denaren antzekoa, non Ierro am aierako esdrujuloak
Pdroxitonoak eta zorrotzak orekatu egiten baitíra:
(126) Ibid., 12 or.
ra o r iin S
bada, mintzoaren igikera artu beagu. Gure neurtizkeizkunrt nH
ez-bezalakoa ¡zan bearko du. bada oraingo erdera
tz onen igikera indarm intzara duna da". O r m a e t x e a , N.; “E . O . N . 48 or
(128) Ibid., 128 or.
(12 9 ) O rmaetxea , N .: “E .O .N .".., 4 7 o r

(130) Ibid.
(131) Ibid.,128-9 or.
(132) O rmaechea , N.: “Acento...", 12 or.

“La fundo, en que así como en latín la cantidad de tiempo de
las tres sílabas del dáctilo es igual a la de las dos del espondeo;
y la esdmjula, llana y aguda finales de verso en castellano
equivalen".
Berehala, honako proposam en zehatzagoan gauzatzen du au 
rreko baieztapena:
“Sea esta la base, en combinación no de verso con verso, sino
de hemistiquio con hemistiquio, cada uno de los cuales sea una
frase o período que tenga semejante cadencia".

2.2.2.- Neurtitz berriaren neurria eta erritmoa
Aurreko lerroetan ezarri dugun proposam ena oinarrizko gerta
tuko da geroko neurtitz teoriaren desarroiloan. 1920. urtean egin
dako “De la mossica y letra al acento" lanean, hirunako igikera
aldarrikatzen du irakurtzeko egokiena, bertso egokienak ere, ondo
rioz, hirukoaren anikoitzak izango dira.*^® 1922. urtean, euskal
m etrikaren neurririk egokiena zein ote den aztertzerakoan, gauza
berbera:“egokiena irunako igikera"; b aita launako ta bosnakoaz
naste".*^® Hórrela egin daitezke 6, 9, 12, 15, 18 silabako neurtitzak:
“Egin ditezke bada igikera onen arauz, 6, 9, 12, 15,
neurtitzek".*^^

18

*ko

Hirunago igikera hau ongi dagokio euskarari, “irudun ele asko
du Euskerak".’^® Hórrela: “i-ku-si, i-ka-si eta abar".*=^^ Bestalde,
(133) Ibid., 12 or.
(134) Ibid. Orixek Zaiarain jaunari, Betharran’dik 44ko maiatzaren 2an
egindako gutunean irakur dezakegu honako hauxe: “Beii silaba berdina oríe
berdintsua aukeratu bear genukela nago etenetik etenena”, “Bertso kontxiak ,
(Orixe’k...) ...,42 or.
(135) O r m a e c h e a , N.: “De la música....”, 184 or.
(136)

O rm a ech ea ,

N.: “E.O.N....,49 or.

(137) Ibid., 51 or.
(138) O r m a e t x e a , N.: “Tankera berriko neurtiizak", Euzho Gogoa, 1, 7-8 zb. 1
or. Jarrera hau bera ageri da iparraldeko egonaldian Zatarain jaunari egindako

orohar ez dira hiru silaba baino gehiago goi-m intzor edo azenturik
gabe gertatzen‘^° esaldiko "m intza-erorkeran” ezik (la cadencia fi
nal”) . E r r i t m o h a u are eta egokiagoa gertatuko da beste erritmoekin nahasiaz:
“Eta igikera bakarreko baño biko, iruko izanik; ez al diteke
edertu neurtitza”.^^^

2.2.3.~ “Tankera bem ko neurtitzafc”
1950. urtean “Tankera berriko neurtitzak” sarreran, zehatzagoa da bere jarrera. Etena eta etenen arteko m intzakatea agertzen
da oinarrian era berri batean egindako ppesiotan:
“Lerroan berean dagon utsarte edo etenak egiten du neur*
titza”.’^2
Barneko etenek, hem istikio desberdinetan ebakitzen du lerroa
gisa honetan: seinakako igikera nagusi duena, bostekoarekin nahaste, eta noizbehinka lau zatikoa ere sa r daitekeelarik:
“Lerro auek bina eten ditute, naiz sei aldioro, naiz bost aldioro.
Bi etenen tartean sartu ditezke lau zatiko eleak ere”.^'*'^
Silaben arteko desberdintasunari b u ru z,“ele-zati edo silaba ba
koitzari etzaio oinbeste jara(sic) em an b ear”.^"*® M usikan gertatzen
denaren antzekoa da, non “lau beltx, naiz iru beltx bi kakodugutun batean: “Mintzo-etenaz ga-era beste zerbait bear genukeia nengoan -iñola
ere ez puntuketa itsusi soil- irakurtzeko beintzat. Gaur, guzia alde batera utzita,
itz-etenari bakarrari nagokio, batez ere irakurtzeko moda gaiztoa gutartean sar
baledi" in “Bertso kontuak". (Orixe’k....), 42 or.
(139) Ibid.
(1 4 0 ) O rmaechea .

N.: “E l a c e n t o ...”, 2 7 3 . o r.

(141) O r ix e : “Bétharran’dik"..,, 47 or.
(142) Ibid.
(143) O rmaetxea , N.: “Tankera berriko...". 1 or.
(144) Ibid.
(145) Ibid.

nekin, naiz bi beltx lau kakodunekin".*^^ Aurreraxeago, artikukulu
berean. honako hauxe:
“Por lo tanto el corte de verso, cesura en castellano, cada seis o
cinco o cuatro sflabas, combinando siempre con el de seis, y
terminando con el seis".*^^
Ondoren ezarritako poesien estrofak hiru Ierro ditu, bakoitza
hiru hem istikioz osatua. Gure autorearentzat ez du axolarik le
rroan hiru hemistikio izan edota bakarrez osatua egon. Kasu hone
tan ere. Ierro bakoitza hiru desberdinetan em ateko zalantzan egon
zen,etenen arabera lerroa hem istikioarekin egokituz:
“Iruko ahapaldi ori beratzitan emateko egon naiz, etenik gabe,
J.S. Bach’enarekin egin nuna: 3, 6, 9’garrenetan puntua eta
puntudun Ierro oiek sei aldioro etena”.
Lerroak, beraz, ez derrigorrez isosilabikoak, antzekoak baizik,
luze-laburra hem istikioaren arabera em ana. Erritm oa prosodiaren
intonaziora egokitzen bada, ez du silaben arteko bat gora bat behera
izateak axolik. Hizkuntzaren izakera melodikoak ez dakar berarekin
silaben berdintasunik.
1958. urtean, Euskaltzaindira sartzeko hitzaldian, Leitzako
“m intza-doi-ua” goraipatzen du, bertan egiten dela egokien “doiu-bitarte" edo “intervaloa" esanaz. Ondoren, bertsoetaz dihardu:
“sei silaba oro etena ongi dator"ela*'*^ dio berriro ere. Lau silabakoa
eta bostekoa sarrerazi ditezke m ugim endu berean, sei silabakoa
nabarixeagoa delarik:
(146) Ibid.
(147) Ibid.
(148) Ibid. Adibide bat erabiliaz, ikus dezagun berak argitara emandako
ahapaldi hauxe: “Hemen natorkizu Baru mendira Zure oiñetara./ Ezi ezazu bein
aur ezigaitz au Zerorren gogara./ Ez utz eskutik egin nauzun au nere griñetara",
ibid. 2 or. Poesia hau. beste era honetara jarri zuen Aita Xanti Onaindiak, lerroen
luze-Iaburraren garrantzi gutxiaren azalgarri: “Hemen natorkizu / Baru mendira /
Zure oi-etara./ Ezi ezazu bein / au r ezigaitz au / Zerorren gogara./ Ez utz eskutik/
egin nauzun au / nere griñetara”.
(149) "Leitzako...”, 36 or.

“Sei Silaba oro etena ongi dator. Ontara egin dira bertso batzuk
gure egunotan; ...baiña luzean luzean, doiñu berdina gogora
razten du. Obe genuke beste ein batez edo biez nasi. Lau silaba*
koa ta bostekoa sarrerazi ditezke mugimendu berean, sei silabakoa nabarixago dela. Ortara salatu liteke:
la -la la*la—la-la-ra la-la—la-la*ra la*la -ra
la-la-ra la-la— la-la la*la—la-la-ra la-la*ra”.*®®
Etenen arteko m intzakatea da errespetatu behar dena, lehen
sarri esandakoa baieztatuaz. Eta hauek ere “bertagi" em an gabe:
Etena, bestalde, ez da bertagi em an behar. Beraz: sei silaba oro
etena ongi dator... Lau silabakoa ta bostekoa sarrerázi ditezke m u
gimendu berean".*®*
M usika ixilla liburuaren sarreran, “Sobre métrica vasca",
zehaztuta laburbiltzen da bere jarrera, zera dioenean gaztelaniazko
atalean:
“se basta esa interrupción o cesura para caracterizar el rit
mo".
Eta euskaraz honako hauxe:
"Niretzat euskeraz etena aski da neurtitzari beure ariurria
emaiteko.Izan ere zer da igikera edo tuntuna” Etenak mugatzen
du mintza-neurrien sailla, neurri ori oso zurruna ez izanik ere.
.........“Beraz.tuntunak etena du doairik bearrena”.*®^
(150) Ibid.
(151) Ibid., 36 or.
(152) O r i x e : “Sobre métrica vasca”, in G a z t e l u : M usika ixilla,.... 49 or.
(153) “Itzak ñola neurtu", in ibid.. 48 or. G aztelpiazko itzuleran zer a
diosku: “Siendo para m ’ “u na serie de unidades fonéticas iguales o análogas
limitadas por interrupciones sucesivas”, se basta esa interrupción o cesura para
caracterizar el ritmo". “Es, pues, a mi juicio, la interrupción la característica más
iniportante del ritmo”. Beraz, ez du inondik euskarari dagokionik Gazteluk esaten
dituen “bultzaratxo bide-modu “horiek, “ez baitu indar azentu nabarm enik”. Ai
pamen berbera ikus daiteke F. Altunaren obran: Versificación de Dechepare......
139 or.

Beraz, autoreak aldarrikatzen duena “greko-latinoen logaedikoaren antzekoa
prosa-bertso gisakoa. Batik bat “asldepiadeo"rena, nahiz “alkaiu”renarekin n a ste ”.^®® Beste hitzetan,"asklepiadeo”aren erara, sei silabako bi hem istikioz osatua: “M ecenas
attavis (6) edite regibus “(6). Edo “alk aiu ”ren antzera, bost sei
silabako hemistikioz osatutako lerroa: “Vide ut alta (5) stet nive
candidum ” (6).*^®
Neurri honen aldeko postura are eta sendoago ikus daiteke
bere itzulpenetan, Georgicasko “Zaldia”, edo Jorge M aragallÖen
“Bei itx u a”, eta “Kathem erinon”en “Oillaritean" eta "Goizeroko”
itzuli zituenean nabarm entzen den bezala,sei silabako hemistikiotan itzuliaz.

2.2.4.- “Nere eun oberenak”
Derrigorrezkoa da “Nere eun oberenak” poesien sarreraren aipam ena egitea. Sarrera honen am aieran agertzen dira Orixeren
azken poesiak denak prosaz eginak.
Berriro ere berak “asm atu duen igikera edo ritm o”az m intzo da
“izketa arrunta dirudina”dela esanaz.Bertso hau en silaben zenbatekotasunak ez du garrantziarik "am abost silabatik em ezortzira
bitartea izango dute". E uskarak hiru silabako hitz asko duenez, eta
horretan oinarrituaz:
“sei-eten artzen dut oi-arri, bosteko ta iaukoarekin naste, ederki sartzen baitira mugimendu b e r e a n " . Era hontara egindako
neurtitza, 4, 5, 6, “seikoa nagusitzen dala, tarteka", “musikaz
ia prosa bezain bikaiñak dira".^s8
(154) Ibid., 48 or.
(155) Ibid.
(156) O r m a e t x e a , N.: “Tankera berriko...", 1 or. Ignacio Errandonea, S.J.
jaunaren Gramática latina, E. Subirana, SA., Barcelona, 1947, “Métrica” arloan,
269-280 orrietan irakur daitekeenez,“logaedicos” barnean agertzen da asklepiadeia ere: “El asclepiadeo menor, lleva un espondeo, un dáctilo más una sflaba larga y,
tras
una pausa, dos dáctilos: O navis, réferent (6)*in mare te novi (6). Eta baita
“alkaiko endekasilaboa" ere: “Qualem ministrum (5) fœlminis álitem" (6).
(157) O r m a e t x e a , N.: “Nere eun...", 151 or.
(158) Ibid.

B aina,nahiz berak asm atutako “igikera edo ritmoaK” “izketa
arrunta dirudina" izan, "eguneroko izketa arruntak, igikera edo
ritmoa aldatsuago du ta ederrago, neurtitzik ederrenak baino".
Bertsuak bere abantailak eduki arren “neurtitza gehiago lantzen du
deiari dagokionez eta orregatik, bertsotan gauza asko daude obeki
esanik izketa askatuan baino", "halere, zail gertatzen da “esan
bearra ta d oiñua” elkartzea.*®^
Hori erabat lortzeko berak asm atu duen erritm oa prosaz emateari irizten dio egokien. Eta, horrela, teorian zein praktikan.erabateko sintesira iritsi nahi duenez, sarri defendatutako jarreraren
azken ondorioetara iritsiaz, “Ierro laburrei” agur egin eta prosara
pasatzen da:
“Nik Ierro laburrei agur egin diet, eta prosa bezela emango
ditut. Ebangeliotik artu ditudan gogorakizunok, irakurleak
naierara irakurri betza: nai dunak prosa antzera, nai dunak
bertso antzera. Bietara eskatu didateadiskide batzuk, eta orra
bieri gustoa eman.*^°

2.3.- Gainerantzeko osagaiak
Gainerantzeko osagaiak ez dira behaztopa besterik Orixeren
teorian; ez silaben berdintasuna, ez lerroen luze-laburra, ez errima,
ez bertso-lerroen zenbatekoa, ez estrofaren nolakotasun tradizionala; “no es propio de nosotros el verso moderno".*®* Euskal azen tu a
ren izakerak eragozten du:"Lo que claram ente se puede deducir
atendiendo a su carácter melódico es que es propio de nosotros el
verso m o d e r n o .
Eta geroxeago: “Las estrofas que usam os se h a n
debido introducir por el c a n t o " . B e r a z , beti ere esateko bertsoei
buruz diharduenean, ez kantatzekoetan.
(1 5 9 )
(1 6 0 )

Ibid.
Ibid.

(1 6 1 ) O rm aechea ,
(1 6 2 ) O r m aetx ea ,
(1 6 3 )

Ibid.

N.: “Acento...", 11 or.
N.: “E.O.N." ...,5 3 o r.

2.3.1.- Puntuak
Errim ari buruz ere sarri aurki daiteke Orixerengan aipam enik.
P untuak ez du inongo abantailarik. Baliapide honek kalte gehiago
dakarki, beraz, ona baino.
Eta hori da berak bizi guztian zehar, teorlan, defendatu zuena.
Artikulu berean hauxe diosku:
“Berdin bukatze onen kontra ari nindeke neke gabe, baño
onezkero aspertzeko garaia ere ba dezue. Euskeraz eta erderaz
ere dirán bertsorik ederrenak orrek itxusten ditu. Gure belarriak, ordea, ortara jarririk daudela esango didazue. Mingarri
da! Itzen berdin-bukatze ori, bilatzen aritzea baño ez aritzea
obe ta errezago da: la lerroxka aldioro baño biz batean eratsuago; ta silaba berdina baño berdintsua errazago; ta bi silabetan
baño batean errezago; ta silaba osoan baño azkeneko vocalean
errazago.’®^
Aspaldiko “gerko-latiñak” aldarrikatzen ditu postura hori
m antentzeko eta esaten:
“Aspaldiko gerko-latiñak, len esan dedanez, etzuten orretara jobearrik, eta makar aundia zerizkioten bertsoan berdin bukatze
orri. Baita gaur bertako erderan ere itz askatuetan ari dirala. Gu
ere oitu gindezke, tarteko neurria ona izan ezkero".^®®
Jarrera hau haseratik em aten da, 1922. urtetik aurrera irakur
daitezkeen aipam enak ikusirik.
Horixe berbera adieraziko du Gaztelu jaunaren liburuko sarre
ran. Hala diosku:
“Neurtitzak on dira oroitarazteko ere; baiñan ez da puntuaren
bearrik ortarako ere, neurtitza ondo egiña ba’dago. Mundu-gerriko deritzaionaren izar-mordoak gogoratzeko, latiñez ikasi
nendun bertsoa, puntugabea, gogoratzen dut beti: sunt aries,
taurus..."!®®
(164) O e im a e tx e a , N.: “Oraindaftoko...", 166 or.
(165) Ibid., 168 or.
(166) O r i x e : “Sarrera. Introducción”, in
M usika ixilla .....20 or.

Agian, erabili beharrean aurkitzen gara, gaizki ohituta gaudelako. 1928. urtean,hain zuzen, ‘•Zaldubi"ren bertsoak aztertzerakoan zera esaten digu:
“Xakurraren bertsook ba dute mamia, bai azala polita ere; baño
erorkera edo bukaera bat: xamurra, makhurra. muturra, hezurra. Biz batean ere naikoa zan berdin bukatze ori, gure belarri
gaizki oituentzat ere. Batere bage litzake obeenik, baño ez genduke etsiko".^®^
1950. urtean “Tankera berriko neurtitzak" publikatzean jarri
zuen nota ere ildo beretik doa. Berak, nolabait onartzen du bera ere
kontraesanean erortzea. Puntuka egin ondoren, badirudi ez zela
batere pozik gelditu eta hórrela dio:
“Batere punturik gabe egin nitun aurrena, ta neretzat obeki
daude; bañan euskaldunen belarria ez dago ortara egiña. Neur*
tizgillea nai dun bezain ona bedi, puntuak beti lom egiten du
gutxi edo asko: zaildu egiten du; nai ez duna esanerazten dio,
edo zatarriren bat tartean sarrerazten".*^»
“Nere eun oberenak” delakoan, zeharo bazterrera uzten du,
lehen adierazi dugunez, “hizkuntzaren gora bera ta kako m akoak”
ez baitute ezer irabazten, aitzitik lotu eta zaildu egiten du eta esan
behar ez direnak esanerazi:
“Fuerza del consonante, a qué me obligas?
A decir que son blancas las hormigas".
Lerro barnean behar da arreta, am aiera berdin-izate hori, gure
belarri gaizki ohituen ondorio b at besterik ez baita Orixeren
iritzian.
“O r a i n d a ñ o k o . 1 4 9 or.
N.: “Tankera...”, 1 or.
“Sarrera Introducción”, in
M usika ixilla,...,\b or.

(1 6 7 ) O r m aetx ea , N .:

(168)
(169)

O rm a etxea,
O r ix e :

2.3.2.- Estrofaren nolakotasuna
Orixeren iritzian, estrofaren egitura ez dagokio euskarari. Ba
dirudi, hala dio berak, egun erabiltzen diren estrofok “kantuarekin" edo “danizarekin" sartu direla gure artean. H ain zuzen
“zortzikoa”, ez bide da “frantziar alejandrinoa” besterik “la cual tiene
su origen en una combinación del ritmo trocaico usada por los auto
res de la decadencia latina".’^®
Bertsoa baztertzearekin batera em aten da estrofaren bazterketa ere, aski delarik hemistikioen arteko konbinaketa. Igikerak ez du
estrofa ezertarako kontenplatzen. Zeren “b atzu tan edo geienetan
eragozpen litzaiguke gure m intzo yarei an lotu egiten b a itu ”.
Kantatzeko bai, baina ez bestela. Neurri jartzeak gauza behartu eta
estutu besterik ez du egiten:
“badakizute zer gertatzen den yoale edo txintxarri bat atzaparrez estutzeen; min mótela aterako du: orixe gertatzen zaie
bada euskal-neurtitz askori; bear ez bezala estutzen dute eus
kera, ta gure izkuntzak galtzen du bere mintzoa. Utzi bada,
yarei bebil, berekiko soñuu beza.gorabera ori ez ausi, ez ebaki,
ez ito. Igikera bakarra, launakoa edo, estuegi bada, erabili naste, ta leunago ta euskerago l i t e k e ” .

E uskaraz egin diren bertsoak kritikatzen ditu beste artikulu
batetan eta esaten horiek, egitez gero ere, kantatzeko egin behar
direla, ez errezitatzeko.
Erderazko “itz-neurketa" gaizki egina daukate:
“begi iritziz, ez beiarri iritziz.Eta gu erdaldunen atzetik goaz.
Zer diño neurtitzak lau itz-zati, zortzi... Zergatik ahapaldia eta
onek lau Ierro, sei, zortzi, amairu, gure bederatzi puntukoak
bezala? Tuntuna ongi ba’doa, belarriari zer dio axolik".
“Acento...", 11 or.
(171) O r m a e t x e a , N.: “E.O.N.”..., 53 or.
(172) Ibid.
(173) O r i x e : “Sarrera.Introducción”, in G a z t e l u : Musika ixilla..., 22 or.

(1 7 0 ) O rmaechea , N .:

2.4.- Oraindainoko euskal neurtitzak
Aurreko lerroetan ikus daitekeenez, euskal prosodiaren adiurre
bereziak, bere azentu m algu eta aldaberak bultzarazi zuten Orixe
euskarari ongien zegokion oinarri berri baten bilakaeran. Adiurre
melodiko horrek bultzarazten du ziurtatzera ez dagokigula guri
bertso modernoa. Bertso erritm ikoan azentu intentsiboa oinarrizko
denez, eta guk, halakorik, nabarm en bederen, ez dugunez gero,
gure metrika ezin da oinarritu azentu intentsiboan. Tonua, gure
azentu eite beretsukoa, tonal edo melodikoa ertsitzen du. Ez dirudi
ausardikeria esateak euskararen adiurrearen aurka daudela. Esal
diaren m elodia moteltzen du, ez dio gaingora egiten uzten eta
mintzo arru n ta baino lotuagoa eta dorpeagoa gertatzen da: “Eragozpen litzaiguke gure m intzo yarei a u lotu egiten baitu".
Guzti horrengatik, zail gertatzen da gaur arte egin den bertso
rik irakurtzea erdal kutsua em an gabe. batik b a t zenbait estrofa
erritmo ezin onar dezake gure belarriak:
“Zorioneko bertso ori asmatu zuten, batez ere dantzaren babesean. Ez ordea irakurtzeko!!! Euskeraz astakeria da bertsoa
irakurtzea, euskeraren berekiko doñua galdu gabe ez baititeke

jalki”.i75

Ez litzateke, beraz, euskaraz egin den bertsoetatik ia batere ira
kurri behar, hitz-lauzkoa baino askoz musikaz urriagoak baitira:
“Euskerak dun gorabera-mintzo lasaia (la amplimd
zurrundu egiten da, beti batera erortzen da, doñu
dator (al tono recto). Kantatzerakoan or konpon”.*^®
“Guk ez genuke irakurri bear orai-arte euskeraz
bertsorik ia batere, izketa arrunta edo prosa baiñon
musikaz urriago baitira".
(174) Ormaetxea, N.: "Eusko...", 55 or.
(175) O r m a e t x e a , N.; “Bertso kontuak"..., 42 or.
(176) Ibid.
(177) O r m a e t x e a , N.: “Leitzako..”. 35 or.

melódica)
zelaitsura
egin dan
askoz ere

Baieztapen hau argitzeko, “azentu bertanegi dituten bertsoak”
jartzen ditu:
“A las àrmas, valiéntes astúres, em puñadlas con nuevo vi
gor".

Erritmo aspergarri h au , ezin pairatu haragizko belarriek: “Aragizko belarriak ez, nereak beintzat”
“Nork egari iru itz-zatioro punpetakoa, ahapaldi bakarrean

ere” 180

Baina begibistakoa da euskaran bertso m odernoaren izatea,
non esan baitaiteke euskaldunen belarria h a rta ra jarria dagoela:
“gure belarri gaizki oituak”,’®’ autorearen hitzetan.
Alorrean egin denetik, gure autoreari jarraiki, ez dago aukera
handirik zortziko handia eta txikia beste:
“Ozta-ozta ageri da aukera aundirik zortziko aundia ta txikia
lekutzen baditugu”.^®^

Euskal autoreei gagozkiolarik ere, ezer askorik ez Dechepare,
Ohienart eta Adema Zaldubi kenduz gero:
“Dechepare’k, Oihenart’ek eta Adema Zaldubi’k egin dituztenak
irakurri ezkero, gaiñerakoak ikusirik daudela esan diteke”.

II
Egin direnetatik, batzuek berariaz kanturako dira eta besteak
errezitatzeko. Horren arabera, neurkera ere desberdina izango
dute. Ondoko sailkapenaren arabera, bietatik dago. Baina zail ger
tatzen da kanturako egindakoak errezitatzea, h a u da, euskal pro
sodiaren doinua galdu gabe.
(178) Ibid.
(179) Ibid.
(180) O r i x e : “Sarrera. Introducción ”, in
(181) O r m a e t x e a , N.: “0.E.N ”...,149 or.
(182) Ibid-, 130 or.
(183) Ibid., 131 or.

G a z t e l u : Musika

ixilla..., 22 or.

2.4.1.- Euskal neurtitzak. “Kantagarriak”
Gauza desberdina da bertsoa kan tatu a denean, honek berak
eskaintzen baitizkio errezitatuan ez dituen baliapideak.Hem en
azentua, m usika beraren denbora m arkatuek eta ez m arkatuek
m ugatzen dute. M usikak inposatzen ditu azentuak. Baina bertsoak
kantatzeko egokiak izanik ere. haietako gehienak zail gertatzen
dira ongi errezitatzen:
“Kantatzeko onartzen ditut bai bertsoak, baina irakurtzeko...
gutartean oraiñarte egin dirán geienak ez beintzat”.!®-*

Ordurarteko bertsoak errefusatzeko arrazoiak, irakurtzean
doinu arrotzera garam atzatela eta etenak hurbilegi dituztela esan
go digu. Nahiko arrazoi irizten dio Ierro m otxetan egitetik aldentzeko.
Kanturako, beraz, aukerakoak dira, irakurtzeko ez izanik ere.
Hauen artean, “zortziko handia" eta “zortziko txikia" ditugu aipagai, autoreak erabilitako izenak, bestalde.

2.4. 1 . 1 .- Zortziko handia
Hasierako idatzietatik arbuiatzen du zortziko nagusiaren ira
kurketa:
“Amarna silabakoak zortzikoakin naste - zortziko aundiarenak
lo arrarazteko ederrak direla esan dizuet”.

Lotura handi b at dela uste du Orixek zortziko handiaren eragi
na eta beraren m enpetik ateratzea on litzatekeela:
“Ondo irakurtzen lana! Zortziko bi oien menpetik aterako ote
gara noizpait ere”.'®®

Gaur egun bertsoak irakurri ere egin behar baitira eta zortziKoaren irakurketak doinu zurrunera garam atza
(184) Ibid.. 128 or.
(185) Ibid., 133 or.
(186) Ibid., 133-134 or.

“Nik ez dut iñoren abotik entzun beiñere zortzikorik erdera ez
dirudinik”.!®^

Irakurtzeko dituen oztopoak, desagertu egiten dira kantatzerakoan. Areago; baiezta daiteke bertso zoragarriak osatu direla neurri
honetan euskal alorrean, agian egin diren ederrenak, zortziko nagusian eginak daude:
“zortziko nagusian egiñik daude euskeraz egin dirán bertsorik
ederrenak”.^®®

Horien artean sartu beharrekoak dira kantutegiko zenbait poe
sía, hala ñola “Egun bereko alarguntsa":
Goizian goizik jeki ninduzun, ezkuntu nintzan goizian;
bai eta ere zetaz beztitu ekhia jeiki zenian.
Etxekander e zabal ninduzun eguerdi erditan,
bai eta ere alarguntsa gazteekia sartu zenian.

10/8A
10/8A
10/8A
10/8A*®^

Zortziko nagusiari buruz duen iritzi positiboa, argi em ana
dago Arrese ta Beitia poeta aipatzen duenean:
“Nork ez daki buruz eta nork irakurri ez du biozm inarekin
Ama Euskeriaren azken-agurrak”. X am urtasun goxoa, negar-min
harnea, iduripen aundikorrak, Jeremias’en eiagorak eta Shakespeare’n aienak berekin ditu. E uskalerriaón berdinik ez duen eresi
onek".^^°
Zail da Orixerengandik alabantza handiagorik entzutea. Ondo
ren, poesia honen zenbait bertso puska eta oso bat ezartzen du.
Honako hauxe:
Geiegi da ta, ausi arkaitzak,
onegi ez izan, mendiak,

10
8a

(187) Ibid.
(188) Ibid., 164 or.
(189) O r m a e t x e a , N .: “III. Poesi erritarra", in “Euskal Literaturaóren atze edo
edesti laburra", EuskalEsnalea, 17,1927. Idazlanguztiak. III..., 249 or.
(190) O r m a e t x e a ,
atze.., 270 or.

N .: “ IX .

Larramendi ta beretanak”, Euskal literatura’ren

lurpetuteko, Euskera il ta,
bere ondasun biziak.
Bera tontorrak, bete arruak,
erdu Gaztel-lau igarrak,
agortu errekak, lurtu itxasuak,
agur, euskeldun ikarrakl^®’

10
8a
10
8a
10
8a

Baita ere molde nagusian ikus daiteke Emeteri Arreseren zen
bait poesia. Orixek bere “A m a” poesiatik hartutako estrofa h a u
jartzen du:
Euskal-erritik urrundu nintzan.... 10
urrundu... doakabeaí
8a
utzirik ango baserritxo ta
10
nere kutun xar maitea.
8a
Une txar batez arturik ala
10
bear ez nuen bidea,
8a
geroztik ez det iñoiz arkim
10
iñoiz ez iengo pakea.^^2
3a

2.4.1.2.- Z o rtzik o tx ik ia
Gauza bera esan daiteke "Molde txikia”ri buruz. Molde txikia
ere kantatzeko egina baita. Zortziko handiaren antzera irizten dio
txikiari ere.
Molde hau ek kantatzeko dirá, baina zail irakurtzeko doinu
zurrunera jo gabe.
Jakina, kantuaren bidez desberdin gertatzen da, zeren hartarako eginak baitira hauek ere. Eta gisa honetan ere egin dirá lan
ederrak:
“Badira, zortziko ta olakoetan ere, erderatik diran arren, kopla
biribillak, esaterako, zazpi ta seikoetan".^®^
(191) Ibid.
O rm a etxea,

N.¡ "Nere bidean", m E ld ía \9Z2-\y.-b. Idazlan guztiak, III.

O rm a etxea,

N.: “Nere eun...".138 or.

^nikulu..., 373 or.
(193)

Bere beste artikuluetan egindako aipam enetan ere ikus deza
kegu zortziko txikirik. H orra adibide gisan: “M artin eta K atalin”.
“Nik bi senar-emazte
ba ditut hauzoan,
egun oroz goizetik
hasiak liaroan.
Martin maiz estatura
doakolakoan
Katalin gathillutik
hari daxokoan.i®^

7
6a
7
6a
7
6a
7
6a

2.4.2.- “Neurtitz banagoalc edo bakoitzagoak”
Ondoren adierazten dugun sailkapena, Orixek ezarria bestalde,
Ierro berdinez osatutako estrofetan oinarritzen da.Zenbait kasutan,
halere, agertzen dira haien aldakiak. Oinarrian, halere, Ierro ber
dinak.
Orixeren hitzak berak erabiliaz, adierazi dezagun neurtitz “banagoak edo bakoitzagoak" izenez, silaba Ierro berdinez egindakoak
ulertzen dituela, hau da, bosnakoak eta ham arnakoak, seinakoak
eta ham abinakoak, zazpinakoak, zortzinakoak eta bederatzinakoak.
Berak irakurtzerakoan “bertso silaba berdindunak egokiagoak
direla”’^^ uste du eusaran silaba guztiak “iraute berdiña eta indar
berdiña” baitute.
“
Oro har, irakurgarriak dira eta hala egindakoak antzeko doi
nu a m antentzen dute Ierro berdinezak baino egokiago.

2.4.2.1.- Bosnakoak eta hamarnakoak
Bosnakoei “zortziko aundia"ren taiua em aten die. Glsako
bertsoak, bost silabako lerroa baitute, bik batera h am ar egingo
lukete, horregatik irizten die “zortziko aundia"ren taiukoak. “Ham arnakakoak” direnean bezalaxe, “zarraldaxeagoak” em aten dute:
(194) Ormaetxea, N.: “O.E.N."..., 157 or.
(195) Ibid., 145 or.

“amarnakakoak naiz bosnakoak izan, berdintsu dio, erdian ete
na baitute auek ere”.^^®

Horren arabera, Oihenarteren azaltzen direnei ere aspergarri irizten
die:
“Bost silabadun neurtitz lo-argarria ere oitu zuen”.^^^

Horra autore honen adibide bat:
Nahiz ezpegi
gaüz ilhargi
ni zure begi
ederrez argi;
heien gordatzen
ezpaniza hari
beti miratzen
dagotenari,
zuk hori egiten
bezanbatean.
eri etziten naiz
bihozminetan...^^®

5a
5a
5a
5a
5b
5a
5b
5a
5b
5c
55c

Baina, "Nere eun oberenak" poesien hitzaurrean, onargarri
irizten die “bost eta bostekoei” ondo eginak egonez gero, behintzat:
“Bost eta bostekoek, ondo eginik badaude, irakurri ditezke ia
prosa bezela, musikaren gorabera ta kako-makoak galtzen ez
dituztela".

2.4.2.2.- Seinakoak eta hamabinakoak
Seinakoak eta hamabinakoak biak batera gogorarazten dizkigu,
zeren:
“erdian etena edo ixilgunea dute”.2o°
(1 9 6 ) O r m a e t x e a , N.
(1 9 7 ) O r m a e t x e a , N.
(1 9 8 ) O rm aetxea , N.
(1 9 9 ) O rm aetxea , N.
(2 0 0 ) O r m a e t x e a , N.

“O.E.N."..., 140 or.
“Euskal literatura...", 261 or.
“O.E.N."..., 138 or.
“Nere eun...", 135 or.
“O.E.N. "...,141 or.

Neurri hau komentatzerakoan, Orixeren neurri nagusia adie
razten ari gara: seikoa, hamabikoa, hemezortzikoa. Ez dago duda
rik atseginenak eta bere iduriz, euskarari ondoen atxikitzen zaizkionak direla.
Seikoari buruz, zera dio:
“Euskeraz egin dira sei silabako bertsoak, ahapaldi edo
estrofa osean erabat seinakoak eta irakur daitezke alde-aldera".2oi

Hamabinakoari buruz, honako hauxe:
“Amablnako auek oso arinak dirudite.... zaldien laugaiña gogo
rarazten dute".2°2

Horra autoreak berak jartzen duen adibidea Oihenartegandik hartua:
“Gurutzean Jesus odolez ustu zen;
odol bera dugu Mezan ezagutzen;
bainan Mezan ez du odolik ixurtzen:
pizturik, ez baita gehiago iltzen.

12A
12A
12A
12A

Huna aingeruen ogia non dugun
zeruko bidean azkuri ta lagun.
Ñor ere ez bada garbi, ez fededun,
hortarik jan gabe geldi bedi hurun.^««

12A
12A
12A
12A

Honen aldaki bezala eta leku berean mintzo zaigu Oihenarteren beste poesia bati buruz, “bi amabinakoz eta bi zortzinakoz”:
12A/12A/8B/8B" asklepiade antzera. Beraz atseginak eta irakurt
zeko egokiak:
“Ikus, yende honak, ikus ene pena,
altxatzen darote nik nuen maitena.
hurren uste nuenean
haur dakusat hurrunean.
(201) Ibid.
(202) Ibid.
(203) Ibid., 141-142 or.

12A
12A
8b
8b

Gau egun, goiz arats, edate yatean
ebilte, gelditze, yaikite etzatean
zuzaz dizut pensamendu,
ene penen luzamendu.^o^

12A
12A
8b
sb

Nahasteak erabil daitezke baina ez nolanahikoak:
“baño ez biz batean;batzuk aurrena, erabatekoak, eta gero bestekoak, jokera oso okerra ez badute batak bestearengandik, edo
aide askotakoak ez badira”.^^®

2.4.2.3.- Zazpinakoak
Zazpinakoari, “zortziko txikia”ren antzeko irizten dio,beraz
ez hain egokiak errezitatzeko, nahiz eta hauek “baño irakurtzen
errazagoak” gertatu.
Adibideak jartzerakoan, honako Oihenarten bi estrofak ezartzen
ditu:
Aspaldian nabila
hor, heben, laztan bila,
eta orai nahi ñola
batu naiz batekila.

7a
7a
77a

Haren eder izana
da hain gauza bakhana,

7a
7a

(204) Hamabi silabako lerroak, erdian etena dute. bi seiko hemistiWo osa*
tuaz. Bestalde, ahapaldi hauetan, zortzikoak bana daitezke lau silabako bi hemistikioetan, baina poesia honen beste estrofetan, ez da hori gertatzen. Ikus:
OiHENARTE: Atsotitzak eta ncurtitzak (Larresorok prestatua). Izarra, Donostia.1971,149-152 or.
(205) ORMAmEA. N.: “O.E.N.”.... 143 or. Horren arabera, Oihenarteren mireslea izanik ere, honen estrofa bihurri baten berri em aten digu¡“Ba du Oihenarte’k bat biurri samarra: lenengo biak bederatzinakoak, irugarrena bostekoa ta
laugarrena zazpikoa, ta urrengo biak ere bai”(ibid.). Ikus dezagun: “Zenbat leihoj a zabal baita 9 a /ehon erakutsiko zaita 9a / anderaurenik 5b / ez eta neskatorik
^ / ni naizen bezain 5- / zeri gaiztokorik"7b.(Ibid.) Beraz, ham abikoa zortzikoareldn nahasteari egoki irizten dio, baina ez “biz batean" azken h o n etan ikus
daitekeen bezala: bederatzikoa bostekoarekin eta ondoren zazpikoarekin.

ezi eztula kiderik
baita yenden errana .206

77a

2A .2A .- Zortzinakoak
Lehen aipatu dugun gisan. neurri hau atsegin du Orixek.
Hala esaten digu autoreak:
“Zortzinakoak bakarrik erabiltzekotan...

ir a k u r g a r r id ir a ”.207

Aurreraxeago. horixe berbera azpimarratzen du:
“Zortzi agokaldi edo silabadun bertso au banaketan erabili dute
gure olerkari ikasiak. Ez dirudi bada, irakurtzeko ain motela”.208

Horra berak ezarritakoen arteko adibide bat:
“Aspaldi neure gogara
libertatez bizi izanik,
orai dakusat hartzara
neure burua atzemanik,
gotor eta gor izatez
galdu nahi n ’aien batez.^«^

8a
8b
8a
8b
8c
8c

Zortzi silabako lerroa. askotan erabili izan da euskal literatu
ran, bai bakarrik. bai beste lerroarekin nahaste. Gure autoreak.
denetariko adibideak eskaintzen dizkigu. Haietako zenbait kanturako eginak dira.
‘‘Beotibarko kanta" “zortzina itzatal edo silaba”z egina da,
beraz, egokia irakurtzeko ere:
“Ez dakit iñoiz begi eman diozuten arako Beotibar’ko kanta zar
ari. Zortzina itzatal edo silaba ditu bertso bakoitzak, erabat
laburragoakin edo luzeagoakin nasm bage".^^'^
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)

Ibid., 138-139 or.
Ibid., 142 or.
Ibid.. 132 or.
Ibid.. 139 or. Ikus in
Atsotitzak età..., 152. or.
Ormaetxea, N.: “O.E.N.”.... 131 or.

Horra estrofa bat:
"Beotibarko zelaiak”
len ilunak, gaur alayak!
Beotibarko arkaitzetan
frantsesak gure oiñetan"2ii

8a
8a
8b
8b

“Zortzinakoak” aipatzerakoan, Oíneharteren beste bat ai
patzen du: “zortzi atalduna zazpikoarekin naste, biz batean”. Kantatik hartuak hauek ere:
“Margarita, badaidita
othe huts zin egitez;
begiz hurdin bezain gordin
zarela zure egitez?
Bertze lanik ba duta nik
diela hanbat denbora,
zure arthatzez, zerbitzatzez
eta onhestez kanpora?

4a
7b
4c
7b
4a
7b
4C
7b

4a
•
4c
4a
4c

Estrofa m oeta hau atsegina du:
“Oihenarte’k bi launakotan zatitzen ditu lenengoa ta irugarrena, baño belarrirako berdin da. Beti ere ahapaldi au zortziko
txikia baño ariñago gertatzen zait”.^^^
(211) Ibid.
(212) Ibid.. 134-37 or. “Zortzi silabakoa zazpikoarekin n ahaste”, “molde
klasiko” izenarekin agertzen da J.M» Lekuonaren Ahozko euskal literatura'n. Ez
dute egungo bertsolariek askorik erabiltzen. Baina neurri hau ezaguna da literatu
ra idatzian eta ahozkoan ere. Alta Xanti Onaindiak zera diosku: “Amabost oñeko
bertsotan dagoz XVI ta XVIIgarren mendean idatziriko olerkiak... Neurkera auxe
erabili eben Etxeparek (1545). Etxeberrik (1627), Harizmendik (1660) eta Argiñarattek”, in Gure bertsolariak,Gráficas Bilbao, Bilbao, 1964, 110 or. Lekuonak ere
adibide ezagunak jartzerakoan “Argi azkorrian jinik" adierazten du, Jorge de
Riezu ospetsuak dioen arabera: Argi azkorrian jinik ene arresekila,/bethi beha
entzun nahiz nunbaitik zure botzai/ardiak nun utzi m zu? zerentako errada/nigarrez ikhusten deizut zure begi ederra?, in L e k u o n a , J.M.: Ahozko Euskal Literatura.
Erein, Donostia. 1982. 150 or. “Euskal estrofez” in Euskera, 39,1994, 1.1921-194 or.

Zortzi silabako lerroei gagozkiolarik, Orixek aipagarri du estrofen zenbait forma konkretu. 8 silabako lerroa lOekoekin nahasten
denean.2í3 Elizanbururen “Ikusten duzu goizean" aipatzean zera
dio:
“Badegu ahapaldi bat Elizanburuk erabilia, zortzi bertsoetatik
sai, zortzina atal dituna: iru lenak eta iru atzenak: erdian amar*
nako ta zortzikoa: zortziko aundiarenak”.^’^
Horra horietako adibide bat:
Ikusten duzu goizean
argia hasten denean.
menditto baten gainean.
Etxe ttipitto aintzin xuri bat,
lau haitz ondoren erdian,
xakur xuri bat atean,
imrriño bat aldean?
Han bizi naiz ni bakean.^is

8a
8a
8a
108a
8a
8a
sa

Atal honetan jartzea zilegi bekit Orixek “eske-Ieloak" deitzen
dituenak ere.^^® Guztiz aspaldikoak direla esan ondoren, estrofa
hauen ohiturari buruz zera diosku:
“Urtearo batzuetaz ibili oi dire mutilak eske, eguberriz, Santa
Ageda’z. San Juan'ez, San Nikolas’ez. t.a. Poesi au aspaldikoa
da, Axular ta baino askoz lenagokoa, ta Erroma’ko paganoengandik ixuria aldez aldez... Gurean bezalatsu eskatzen dute,
emaiten dutenean onetsiz, eta ez dutenean g a i t z e t s i z ” .2 i7
Ondoren, herriak k a n ta tu ohi dituen gisako “eske-Ieloak" jar
tzen ditu. Horra zenbait adibide:
(213) O r m a e t x e a . N.: “O.E.N."...,155-157 or.
(214) Ibid., 149 or.
(215) Ibid. 150 or. eta A s k o r e n
EHUAJPV, Bilbo. 1985, 64 or.

a r t e a n .:

Euskal Literatura. Textu azterketa,

(216) O r m a e t x e a , N.: “Euskal literaturaren atze...", 250-252 or.
(217) Ibid., 250 or.

“Izar eder bat ateratzen da
urtean egun batean;
urtean egun batean eta
ua San Juan goizean.

108a
108a

An goien goienizarra,
errekondoan lizarra,
etxe ontako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra”.^!«

8a
8a
108a

U teratur historia lanean “poesia erritarra" izenarekin, eraberean, aipagarri du “Bereterretxen ka nt ua ”, o n d o r e n estrofa guz
tiak ezartzen dituelarik. Neurriz eta egituraz berdinak dira, egun
“kopla" izenez ezagutzen ditugunak:
“Altzak ez du biotzik,
8a
ez gaztanberak ezurrik,
8a
enian usté erraiten ziela /aitonen semek gezurrik 18 a2 2 o
Zabala, beraz, zortzi silabako lerroaren erabilera, erabat zortzi
nakoak, irakurgarri dirá. N ahastuaz ere erabil daitezke, baina ez bi
Ierro m oeta desberdinez, aurrera era batekoak eta gero bestekoak
jarriaz.

2.4.2.S.- B e d e r a tz in a k o a k
Ezer askorik ez du aipatzen neurri honi buruz, euskal neurkeran askorik ere egin ez delako. Hara, halere ezartzen duen adibide
laburra:
“Zenbait leihorra zabal baita, 9A
ehon erakutsiko zaita" .221
9A
(2 1 8 )
(2 1 9 )
(2 2 0 )

Ibid..
Ibid.,
Ibid.

2 5 1 o r.
2 4 6 o r.

( 2 2 1 ) O r m a e t x e a , N .: “ O .E .N ." ..., 1 4 0 o r.

Beraz, neurri honi buruz ezer gutxi aipatzen du, b ain a bada
gisakorik bederatzikoa launakoaz n a h a stu a eta kantatzeko egina.
Adibide h a u Aezkoa eta inguruetan kantatzen bide da:
“Gizona non duk zuurtzia
Zer? Ez dakik
ez dela deusere bizia
khea baizik?
Iguin zak bihotzez mundua
oraindanik;
erioa duk liurbildua
ireganik.222

9a
4b
9a
4b
9c
4b
9c
4c

L auaxetaren estrofa b at ere ezartzen du bederatzinakoak ham abikoekin nahaste:
“Oi lenengoz ama danan zoriona
Nork azaldu oso poz orren sakona
Oi lenengoz bere semea
besoetan daukon andrea! "223

12A
12A
9b
9b

Gogoko du Lauaxetaren neurkera eta zera dio:
“aipatu dimdan neurtitzok Bizkaiko Lauaxetanak dirá. Agitz
poliki ari da au, ñor bada ere”.224
Neurkera hau, beraz, besteekin nahaste goian jarri dugun be
zala. Bederatzi silabako igikera edo erritm oa, atsegina duela adie
raziko digu hiru silabako hitzak ugari bairira euskaraz:
(222) Ibid.
(223) Ibid., 145 or.
(224) Ibid. Orixek, lan honetan zenbait poesien oinen azterketa egin zuen.
Baina ez diogu beste azterketarik geroztik topam. Horra estrofa honen lehenengo
bi lerroen oinen azterketa: - v v / - v v / - v v / - v v - v v / - v v / - v v / - v v
Eta ondoren, beste era honetara:
Oi le/nengoz/bere se/mea
beso/etan/daukon an/drea".

“Egin daitezke bada igikera tienen arauz. 6 .
neurtitzak”.225

9,

12,

15.

18ko

Atzeneko hauek, “latiñezko seineurridun edo hexam etroa” be
zain egokiak izan daitezke. Gogoko du gure autoreak hirunako
igikera bere m etrikarako oinarri berria ezartzerakoan azaldu denez.
2.4.2.Ó.- H a m a ik a n a k o a k
Neurri honen berezitasunik nabarm enena, bi hem istikioz osatua egotea da¡ tartean etena: 5/6 edota 6/5. Honen antzeko delako
honako bi neurkera jartzen ditu adibidetzat:
a) Alkaio:
b) Saphorena:

Qualem ministrum - fulminis alitem.
Integer vitae
- sceierisque purum

Bi Ierro hauek 5/6 hemistikioz o satu ak daude, bistan dagoen
bezala. Neurkera latino hauen erabilera baliagarri daiteke silaben
neurkera aldetik. Ez gainerantzean, hau da,ez oin luze-laburrengatik.
Ez digu adibiderik jartzen, ez Oihenarte, ez beste inorenik.
Gogora dezagun neurriok azaldu direla sei-bost etena hemistikioen
azalpena egin dugunean.

2.4.5.- Gainerantzeko neurtitzak.
“Oraindaftoko euskal-neurtitzak” hitzaldian eta gure autorea
ren beste zenbait artikuluetan m intzo zaigu beste zenbait estrofei
buruz. Haietako batzuk kantatzeko dira eta besteak errezitatzeko.
Batik bat aipagai dugu Orixek egiten duen jauregiren estrofen azterketa eta aipam en ugari, honen miresle zela argi utziaz. Aipa
ditzagun laburki:
Gaztelaniaz “seguidillas" izeneko neurrian euskaraz gehien
idatzi duena Jauregi dugu. Hain zuzen, autore honi buruz egin
zuen zortzi poesia onenen aukeratik, hiru daude neurri honetan
eginak:
( 2 2 5 ) O r m a e t x e a , N .: “ E .O .N " ..., 5 1 o r .

“Tres de ellas, ^Amonatxoa eskean”, “Umezurtza”, y “Artzaineska” están escritas en seguidillas españolas, que resultan
sueltas y graciosas aun para recitadas”.226
Jauregiren adibiderik ezartzen ez badu ere, h ara “seguidilla”
b at herrikoia berak hitzaldian ezarria:
“Bizkaia ta Aragoa
gero Castilla;
diferentziarikan
ez dute mila.
leku zirtzila.
Nere alojatzeko
lasto txar bila.
umil umila.
An bizi nai duena
ito dedila.227

75a
75a
5a
75a
5a
75a

“Guda ondoren" izeneko poesian egindako “seguidilla”k ere
aipagarriak dira:
“Metro que prodiga bastante y con éxito^.^^®
Jauregiren B iozkadak liburuko estrofen azterketarekin jarrai
tuaz, “Umetxo batek bere Zeruko Am ari” poesiaren estrofak aztertuaz, zera dio:
“Hay una estrofa nueva con dos versos repetidos y el tercero
repetición del segundo hemistiquio o medio-verso. Se le puede
concebir como de pie dactilico sucedido de dos espondáicos, de
los cuales los dos tiltimos, como se ha indicado, forman el
tercer verso. O dicho de otra manera, cinco y cuatro sflabas los
dos primeros versos con cesura en medio y cuatro más cuatro. A
veces el cinco, cuatro, se sustimte con igual efecto auditivo por
cinco, cinco y cuatro".229
(226)

O rm a ech ea,

N.: "La métrica de Biozkadak", in Euzkadi, 1930, 1-3;

Idazlan guzciak.UI..., 303 or.
(227) O r m a e t x e a , N.: “ O . E . N . " . . . , 156 or.
(228) O r m a e c h e a , N.: "La métrica de..", 303 or.
(229) Ibid.

Horra adibìdea:
“Ama, zergatik ote daude igartuak
atzo or nik pozez-jarritako-Ioretxuak.
lore mardul-usaitsuak?

5/4/4A
5/4/4A
4/4A

Ondoren “Antzerkia" poesiako estrofak ditu aztergai:
“la combinación constante es de siete más siete (primer verso),
de seis el segundo, doblándolo en el mismo orden”
Horra jartzen duen adibidea;
"Nere biotz-barruan loratxo bat daukat,
zitori bat bertan,
zitori au nik, beste-lore ederrenak baño
maiteago benetan.

7/7
6 a
7/7
6a

Zortziko txikiaren an tza izanik ere, m eritoa duela baieztatuko du.
Antzeko estrofa aipatzen du Orixek bere lagun Lizardi aipatzean:
“Ai nolako zoroak
gauez kalerik kale
ibil oi diranak!
Arkiko al dituzte
asun mi-ez beterik
iñoiz beren oiak!"232

77*
6 a
7*
75 a

“Atozkit Jesús” poesia, asklepiadectan idatzia, hau da:
“la estrofa consta de seis versos: tres de a doce con cesura, y
tres de a seis (tercero,cuarto y quinto)".^^^
“Eguna Zu gabe-netzat da illundia.^^^
Zu zera ta nere-begien argia.

/ A
/ A

6 6
6 6

(230) Ibid.. 302 or.

(231) Ibid.
(232) O r m a e t x e a , N.: “Biotz begietan”."La cama”, 'xnElDfa, 1932-VII-6/13;
1932-VIII-lo, m Idazlan guztiak. III..., 363 or.
(233) O r m a e c h e a , N.: “La métrica de...”, 302 or.
(234) Orixek “neretzat” jartzen badu ere, autoreak “netzat” dio. Ikus
Biozkadak, CAP, San Sebastián, 1975, 67 or.

Jau -

Atozkit maitea
jo nere atea,
lorea bezala.
Lekaro onetan ilko naiz bestela.^^®

6b
6b
6c
6/6C

Horra beste estrofa eredu bat “Nere lagun zar b a te n ” poesiatik
hartua: 5 + 5 , lehenengo lerroa eta sei silabakoa bigarrena, biak bi
aldiz. Orixek, transkripzioa aldatuaz, honela jartzen du:
“Atetan daukat
beste lagun bat
benetan laguna.
Munduan norbait
Kutuna bada
bera bai kutuna.^^ô

556a
556a

Autore beraren azterketa eginaz, adibide gehiago ere ezartzen
du. “Guda-ondoren" poesiak honako estrofak:
“de seis más seis (primer verso) y de cuatro el segundo doblán
dolos en el mismo orden".^^^
Horra adibidea:
“Atozkit, semetxo, -atozamatxoren
magalera.
Nere zoriona, -nere poz eztia
zu bai-tzera.2^®

6/6
4a
6/6
4a

Azken adibidea zortziko nagusi hautsia izango da:
“zortziko mayor truncado en cinco sflabas, en combinación al
terna de cinco más ocho sflabas, o cinco más tres:
(235) O r m a e c h e a , N.: “La métrica de...", 302 or.
(236) Ibid.
(237) Ibid.
(238) Ibid. Orixek, poesia honen bertso-lerro pareak, “espondaiko" gisan
irakurri behar direla adierazten du.

Lokatz zikiñez - Josirik zegon * bidetik,
5/5/3A
zikindugabe- igaro nai zun-loretik".^^^ 5/5/3A
Jauregiren adibide hauek jartzen baldin baditu, atsegin eta
onargarri iruritzen zaizkiolako da. Eta azkenik hala dio liburu honi
buruz:
“El libro es, pues, instructivo aun en cuanto a la métrica del
verso”.2^o

2.5.- Laburtuaz
Bidezko deritzogu aurreko azalpen guztia puntu nagusietan laburtzeari:
1.- Euskarak ez du azentu intentsibo nabarm enik, ez hitzetan, ez
esaldian, esaldi enfatikoetan ez beste. Euskal azentua tonikoa
edo melodikoa da.
2.- Egungo neurrizgintza m odernoa azentu intentsiboetan oina
rritzen da.Erritm orako,askok hala uste izanik ere, ez da derri
gorrezkoa azentu intentsiboa. E uskararen adiurre erritmikoa
ere ez da azentu intentsiboan oinarritzen, azentu m elodikoan
baizik. Beraz, ez dagokigu guri bertso modernoa, euskarak
duen prosodiaren adiurrea eta azentua malgu eta aldabera
delako eta hitz bakoitzaren azentua m intzakatearen egituraren
arabera egokitzen delako.
3.- Hizketan, bal neurrigabean ere, haserako azentua em aten da
beti; azken silaban, ordea, berez du euskarak m intzo biribilagoa, oihartzuneko azentua, hain zuzen, eta ez du eskatzen
indar berezirik. Barne azentuan eragina eduki dezakete: hitz
eta esaldi hom onim oak, galdeketaren posizioak eta esaldi sintaktikoaren egiturak.
4.- Oinarri berri b at jarri beharra dago euskarako neurtitzetan.
Honako hauxe: “igual am plitud de escala con igual cadencia”,
(239) Ibid., 303 or.
(240) Ibid.

horren arabera “doinu-bitarte” bakoitzean silaben antzekotasu n a em an daitekeelarik.
5.- Doinu horren arabera, bertso-lerroen artean baino areago hem istikioen arteko harrem anean gauzatzen da neurtitza: “el
paralelism o ideal acaso fuese acom pañado del melódico de
hemistiquio con hem istiquio cada uno de los cuales sea una
frase o periodo que tenga semejante cadencia".
6.- Etenak garrantzi berezia du euskal neurkeran eta horrek m u
gatzen ditu neurtitzetako m intzakateak.
7.- Euskararen adiurrea gogoan izanik, igikerarik egokiena “hirukoa” da. Gisa horretan idaz daitezke hiruko anikoitzak: 6, 9,
12. 15 edo 18, azken hau ere ez b aita latinoen hexam etroa
baino luzeagoa gertatuko.
Dena den, komeni da erritmo bat baino gehiago nahastea,
m onotonia eta zurru n tasu n a hausteko.
Eraberean onargarri dira, nahiz beste m aila batean, lauko ani
koitzak, bostekoa eta honen anikoitzak, tarteko etena errespetatuaz.
8.- Egin diren edo egin daitezkeen bertsoetatik, batzuk irakurgarri
dira euskal tonu m elodikoa galdu gabe. Kantatzeko egin diren
bertsoak, batik b at zortzikoak, ez dira irakurtzeko egokiak,
ezinezko gertatzen b a ita euskal prosodia m antentzea.
9.- Irakurgarri gertatzen dira Ierro isom etrikoz osatutako neur
titzak: erabat seinakoak edo erabat ham abinakoak,erabat zazpinakoak eta erabat zortzinakoak.B aita bosnakoak ere, ondo
eginak daudenean. Bederatzinakorik, oso gutxi egin da, nahasian bai baina hau ek ere kantatzeko.
N ahasian ere erabil daitezke, baina ez biz batean: b a tz u k aun en a, erabatekoak, e ta gero bestekoak.
10.-Euskarari ongien datozkionak honako hauetxek dira: greko-latinoen gisako “logaedikoa”, m intzoaren hurbilena dabilena
baita. Eta honen b arn ean “asklepiadeo txikia", hau da, sei eta
sei silabakoa eta “alkaiko endekasilaboa” bost eta seikoa. Guzti hori, azkenik, islatua geratzen da hexasilaboari lehentasuna
em aten dion jarreran, bostekoa n ah aste eta, noizbehinka,

laukoa tartekatuaz. Beraz, “silaba berdiña orde, berdintsua"
em an daiteke.
11.-Egokiena litzateke, ez bertso-lerro, ez errima eta ez estrofarik
ere erabiltzea. Baina erabili beharrean aurkitzen garenez,
bertso-lerroak ez du zertan isosilabikoa izan beharrik. Errima
ere, jartzez gero, aski da biz behin jartzea.
12.-Euskararen adiurrea gogoan izanik, Orixek aldarrikatzen duen
igikerak edo ritmoak, hizketa arru n ta dirudiena izan behar
duenez, eta neurtitzak egiterakoan “presaren edertasunaz
obeki baliatzeko", “Ierro laburreeri a ^ r " egiten die eta prosan
bezala em atea dela egokiena adieraziko digu, Ierro m otxetatik
aldenduaz, lehen aipatutako etenak eta m intzakateak errespetatuaz, seikoa nagusitzen dela, bostekoa eta noizbehinka
laukoa nahasiaz, irakurleak “naierara irakur dezan: nai dunak
prosa antzera, nai du n ak bertso antzera".
Kapitulu honen am aieran, baiezta daiteke Orixeren “ars m etri
ca” honek baduela originaletik. Gure autorearen arabera, hiz
kuntzak berez duen erritm o ugari eta anitza zail da neurtitzen
bidez gailentzea. Horregatik, neurtitzak erritmo horrekiko hurbil
ibili behar du, ahal den neurrian, inolako traba eta behaztoparik
gabe m intzoaren doinu anitz eta zoragarria kontserba dezan, hartarako “sei etena oinarri” guztien gainetik aldarrikatuaz.
Azkenik, esan behar da. bere teoria m etrikoa, hizkuntza inor
gutxik bezain ongi ezagutzeaz gain, sena poetiko h andia eta formazio klasiko sendo b at duen poeta baten perspektibatik egina
dagoela.
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Ezin hilez bizirik
Iñigo FERNANDEZ. Estibalitz EZKERRA

A urkeztera goazena Iñigo Fernandezek eta Estibalitz Ezkerrak
Anjel Lertxundiren A zken a z beste nobelari buruz egindako lan b a 
ten m oldaketa da. Lan hau, Leioako Gizarte eta KomunikazioZientzien Fakultatean “Euskal Literatura eta Unibertsala I” irakasgairako aurkeztu genuen 1997ko abenduan. Lan horretarako
apropos, egilea bera elkarrizketatu genuen eta askotan p en tsa tzen
d u t nik id a tzi dudan nobelarik onena dela aitortu zigun. Eskerrak
ematen dizkiegu Andu Lertxundiri elkarrizketa atsegina eskaini
zigulako eta Mari Jose Olaziregiri, irakasle bikaina izateaz gain,
zuzenketetan em andako laguntzagatik.
A zken a z beste plazaratu zela bi urte badirenean, lan honen
gaztelaniazko itzulpena prest eta kaleratzeko gutxi falta zaiola,
oriotarra elkarrizketan bere lan hau zein oharkabean pasa den
harritzen d a eta euskal kritikaren beharra ere azpim arratzen du.

Anjel Lertxundi, idazlea
N ire nobela bakoitza ezberdina da, erabat ezberdina, b a i g a ie z
tratam enduz bai estrukturaren aldetik e ta abar. A terako z a iz k it
gauzak ondo edo ez, baina b e ti beste buelta b a t em an beharra d io t
Idnari. Anjel Lertxundiren beraren aipu horrek argi pixkat egin
dezake bere ibilbide poetiko em ankorraren gainean.
/. Aldekoak esan bezala, Lertxundi izan zen ZOeko ham arkadan Hego A m erikako nobelagileek m undu osoan arra ka sta tsu bi
hurtu zu te n literatur g u s tu eta zaporea eu ska l literaturara ekarri

zuena. Hogeita bi urte besterik ez zituela H unik a rra ts artean
(1970) kaleratu zuen eta A jea du U rturik (1971) nobela alegorikoan ere Hego Amerikar k u tsu a hor dago. Goiko kale (1973) autobiografikoan haurtzaroraino joango da idazlea eta /. Kortazarrek,
bertan haurtzaroko kontaera baten intim itatea bilatzen dela azpi
m arratzen du (ik. Literatura Vasca. Siglo x x ).
B. A txagaren B i anaiit]!i\n batera, 80ko ham arkadako nobelarik bikainenatzat jo izan da H am aseigarrenean aidanez (1983).
Garai haietan egindako ahaleginak nabarm enak dira nobela hone
tan, egitura oso zaindua baitu baserri giroko tragedia honek.
Carla (1989) tid. K apitain Frakasa (1991) Anjel Lertxundi bere
etapa heldueneraino eram ango duten transizio nobelak izango
dira. Kritikak esandakoari bagagozkio, Aldekoak lan
hizk u n tza literario eta m undu berrien esplorazio sasoian sortu zirela
esan du, eta Kortazarrek ere esperim entazio narratiboaren fruitu
direla adierazi zuen.
1994an Otto F ette euskal literaturaren erreferentzi p u n tu bilakatuko da Obabakoaken ostean. Lan honekin. Lertxundiren azkenaldi honetan obrarik onenak, m aisulanak em an ditueneko ga
raian sartzen gara; hem en argi ikus daiteke. besteak beste,
egilearen aberastasun lexikala eta heldutasun estilistikoa. O tto Petten ez da denbora historikorik, ezta espazio geografiko jakinik ere
aipatzen. Bertakoa-Erdi Aroan girotutako gertaera da, b ain a gaur
egungo literatur moldez landua.
Ondoren, Alberdania argitaletxeak ¡frentzuak saila sortu zuen
Lertxuhdirentzat; sail honek Euskal Herriko ahozko tradizioa eta
Europako tradizio idatzia ditu aztergai. Sail honetakoak dira idazle
honen azken lau obrak: P iztiaren izena (1995), demonologiaren
inguruko narrazio eta glosez osaturik dago; A zken a z bestek (1996)
gai antzekoa lantzen du, Europar tradizioko judu herratuaren mitoa berreskuratuz, baina nobela traza du; Letrak kalekantoitikek
(1997), berriz, hiztegi forma-edo du eta esam oldeen jatorriak, kontuen aide ezkutuak, hitzen gora-beherak eta abar azaltzen dizkigu:
a z k e n ik ^ ^ í^ ’a n ’ízrie/i egunak (1998) eleberri m oderno b at dela e s ^
daiteke, non narrazio-m ailekin etengabe jolasten duen idazleak.
Idazkera bera genuke, beraz, azken nobela honen giltzarri.

Esan bezala, azken lau urte h au etan lau obra handi em an ditu
Anjel Lertxundik. Ifrentzuak saileko lan horien artean ezberdintasun handiak daude eta horixe da Lertxundik elkarrizketan azpim arratu zigunaren froga argiena: N ire nobela bakoitza ezberdina da,
erabat ezberdina. Aterako za iz k it g a u za k ondo edo ez. baina beti
beste buelta b a t em an beharra d io t lanari esan zigun egileak.

Tradizioaren lokarriak
Oro har, A zken a z besten Europako kultur m oldearen azterketa
bikaina eginez, pasarte bakoitzaren atzealdean dokum entazio lan
izugarriaren arrastoa antzem an dezakegu.
A skotan gom endagarria da pixkat gaurkotasuna aide batera
uztea eta atzera begiratzen jartzea, geure sustraiei begira, geure
nortasuna topatzen, ulertzen laguntzen baitigu. Lertxundik m ai
suki lortzen du giro hori zabaltzea eta erruaren inguruko erreflexioa helarazten digu irakurlearen konplizidadea bilatuz eta lortuz.
Narratzailea idazleak berak Bartzelonan kokatzen duen pertsonaia
bat izatetik gu geu istoriaren azterlari eta baloratzaileak izatera
igarotzen da. Azkenean guk geuk epaitzen baitugu Nora, gure gogoetek inguratzen dute istoriaren tram a. Horretarako, Lertxundik
kontalariaren bitartez bidaltzen dituen galdera erretorikoek (uga
riak istorian zehar), irakurlearen konplizidadea bilatzen du. Irakurlea izan dadila epailea H aw thom ek Letra gorriminaxtMXn (1850)
lortu nahi zuen bezala. Pertsonaia ezberdinen deskribapen psikologikoak oso lag u n g a n iak zaizkigu istoriaren barnean sartzeko. No
taren ezbeharrek geure buruari halako kondena baten aurrean zer
egingo genukeen galdearaztera garam atzate. Misterioa, tentsioa
soma dezakegu pertsonaia bakoitzaren atzean.
Lexikoaren aberastasuna eta erabilera egokiak, m odu egoki
eta errealean barneratzen gaitu garai haietan. Horrez gain, pertsonaien gainean jartzen duen zam a eta espazio geografiko ezberdi
nen agerpenek (Salem, Boston,...), atm osfera aproposa lortzen
dute. Eskena ezberdinei buruzko zertzeladak bere estilo narratiboaren nagusitasuna erakusteaz gain azalean esperientzia sentiaraztera bagaram atza ere.

Azkenaz beste, nobela
A zken a z bestek europar literauir tradizioa Euskal Herriko ahoz
ko tradizioaren uztartzearen fruitutzat h a r dezakegu. Nobelaren
haria ezohikoa da Lertxundiren traiektoria poetikoan. Pertsonaia
nagusiak aita-alabak dira eta kondenaren m isterioak, bikoteak beste pertsonaiekin dituzten harrem anak zeharo baldintzatuko ditu.
Kondena bera izango da liburuaren barne egituraren arrazoia.
Espazio ezberdinen konplexutasuna bidaia etengabe horren ondorioa da. Bartzelona, Salem, Boston, Baiona, Zarautz... egileak maisutasunez deskribatzen dizkigu toki guztiak, bakoitza istorioaren
abiapuntu ezberdin bezala aurkeztuz, baina barne kontaerari dago
kionez (batez ere agertzen doazen pertsonaiengatik) erab at loturik
daudenak. Erabat desberdina da eskenatoki bakoitza besteekiko.
|oko h a u ez dagokio bakarrik espazioari, denbora ere gaineratzen
baitzaio. Denborak ez baitu eraginik bikote arraro honengan. Kontaketa nagusia 1692ko irailaren 22ko u dan hasten da eta m endeak
igaroko dira am aierako Z arautzera heldu arte: eskena batean
agertzen zaigun eztabaida Euskal Herrira heltzear dagoen trenari
buruzkoa da eta lehenago kariistadetan m urgildurik daudela aipatzen da. 1856ko Trenbide Legearekin lan ean hasi ziren trenbideak, guztira 4890 km zuen sarea betez 18ó8rako eta Donostiaraino helduz. Tartean, bigarren kariistada (1839-1868) am aitzear
zegoen eta beraz, garai horretan koka dezakegu nobelaren amaiera. Ondorioz, bi m endetako aldea dago hasiera eta bukaeraren
artean.
Kontaketa amets baten m odura aurkezten zaigu pertsonaia
m isteriotsu baten ildotik. Koadro baten historia aztertzearen beha
rrak eram aten du Velasco izeneko m edikuaren inguruan istorio bat
asm atzera. Hasiera b atean idazlea pertsonaia honetaz baliatzen
bada istorioaren hariari hasiera em ateko (ez du beraren izena aipa
tu ere egiten), agertzen den bezala desagertzen da. Trikimailu ho
nen bidez Velascok istorioan izango duen garrantzia azpim arratuko du (nahiz eta m isterica am aiera arte ez argitu), bera medikua
izan arren ezin izan baitzuen bere alabatxoaren bizitza salbatu eta
bere buruari kondena b at ezarriko dio: kalesa baten b arruan ibiliko
da alaba enbaltsam atuarekin batera.

Errealitatea eta fíkzioa uztartuz
Pertsonaiei dagokienez, aipagarria deritzogu idazleak darabilen m ailaketa bitxiari. N arratzaileak bakoitzaren ezaugarri ezberdinak jakitera em anez (maiz haien barruan sartuz eta beren gogoeta
sakonenak agerian utziz), aide batetik fikziozkoak d i t u ^ , bestetik
errealitatearekin zerikusia dutenak eta azkenik errealitate honen
barruan fikziozkoak izan direnak. H au da, fikzioaren barnean
aurki ditzakegunak esannahirik ez dute nobelaren testuingurutik
kanpo. M aila honetan aurki ditzakegu protagonistak diren Nora
eta bere aita.
Judu herratuaren oinarria som atuz, biek juduen ezaugarriak
islatzen dituzte, bai azaleko zurbiltasunart bai arropen iluntasunari dagokienez. Era berean, aitaren ahotik Bibliako pasarteak irteten
dira etengabe kondena jasatearen arrazoiari indarra em aten diotenak. Pater familiae baten ezaugarriak izanda, kontrajarriak zaizkio
bere izate lizuna (hala ere bere alaba ez du gehiegi jasaten eta ez
die inolako m aitasun seinalerik adierazten) eta edateko zaletasuna. Puntu garrantzitsu bat: ez zaigu behin ere bere izena aipatzen.
Izaerari dagokionez, m aila nahiko beretsuan m antentzen da bere
ozpintasunean. Norak, berriz, bere barne pentsam enduen tortura
sufritzen du uneoro. Garapen psikologiko nabarm ena du, hasiera
bateko sentiberatasun eta inozentziatik (ume bihurri baten m odura
izkutuan irakurtzen ditu liburuak), am aierako aldarte isil eta helduagora igaroz. Tartean geratuko litzateke m aitasunak em aten
dion egonkortasuna.
Bere inguruko beste pertsonaiek garapen honetan inplizituki
eragina dute. Ez dira kasualitatea historia nagusiaren hasieran
agertzen zaizkigun urkaketak. Epaile m oduan agertzen den John
Hathorne geroago azaltzen den mutil batekin izango du zerikusia;
Nathaniel Haw thorne. Pertsonaia honek, aurreko sailkapenean
esaten genuenez, errealitatean du oinarria. H aw thorne bere arbaso
baten ekintzak direla-eta, oinazetuta bizi den idazlea da. Bere barne-ezintasunak kanporatzeko asm oz Letra g o m m in a izeneko no
bela idazten du Hester Prynne em akum earen historia kontatuz.
Emakume honek jendearen gorrotoa jasan beharra du sasiko alaba
bat izateagatik baina bere baitan gordetzen duen sekretua herritarren ezinikusia baino handiagoa da: alabaren aita herriko apaiza

da. Bai errealitatean bai nobelaren harian fikzioa osatzen du Prynnek.
Pertsonaia hau, Haw thorne alegia, 1838 eta 1905 urteen ar
tean bizi izandako idazlearekin lotu genezake. 1850ean Letra g o 
m m in a argitaratu zuen, garaiko erlijio garbizalekeria salatzeko
asmoz. Liburuan agertzen den bezala, ezinegona zen nagusi bere
bizitzan bere aitonak inkisizio garaian eragindako hilketen ondo
rioz. Baina m ajikotasuna Nora eta H aw thorneren arteko topaketan
datza. Liburua argitaratu berria dela idazleak kafetegi bateko aulki
batean uzten du eta konturatzen denerako leihoaren aurretik iga
rotzen den neska zurbil baten eskuetan dago. Bere begien aurrean
desagertzen da am etsa izan ote den jakin gabe. Baliteke liburuaren
une hunkigarriena hau izatea. Gainera, H aw thorneren Hester Prynne hori N otaren bigarren nortasun bihurtuko da am aiera aidera.
Biak pertsonaia bakarra direla esan genezake, Norak pentsatzen
duen bezala biek baitute zer ezkutatu.
Hester Prynnerekin batera, badugu beste pertsonaia b a t errealitatea eta fikzioa lotzen dituena: Andreas, aita-alabaren arteko
harrem ana puskatzen duenak. Kondenaren izatea bien arteko harrem anean zetzan, biak betirako elkarrekin egote hartan . Intzestuaren itzala dago geure aburuz harrem an honetan.
Andreas Ahasvérus judu herratiaren m itoan oinarritzen da.
Bere ontzian agertzen da garaiz kanpoko elurrak direnean eta porturen batean neskatxa b a t bahitu ostean bere herritik urrun uzten
du. Nora eta Andreasek antzeko patua dute. Hala ere, bigarrena
aitaren aurkakotzat h a r dezakegu, izaeraz nahiko ezberdinak izateaz gain (Andreasek ez du zailtasunik bere sentim enduak agerian
uzteko) a ita eta alaba banatzen baititu zerutik (edo infernutik akaso?) datorren patua hautsiz. Baina badute zerbait am ankom unean:
biek sekretu bat dute, kondena bat.
Velasco, mediku entzutetsua, misterioz inguraturiko pertso
naia dugu. H aw thonerekin gertatzen zen bezala, errealitatearekin
zerikusia du. Pedro González de Velasco espaniar m ediku eta antropologoa 1815 eta 1882 urteen artean bizi zen. U m etan oinaze
handiak bizi izan zituen eta bere kabuz karrera burutu ostean
anatom istarik entzutetsuena izatera heldu zen. Lertxundik datu
bat gehiago gaineratzen dio bere liburuko Velascori: alaba baltsa-

m atua daram a berarekin kalesa baten b arruan bizitza salbatu ezin
izanagatik bere burua kondenatuz. A ntzekotasun argi b at nabari
dezakegu honen eta historia nagusiaren artean. Nora eta Velasco
aurrez-aurre aurkitzen direnean giro arraro b at nabari daiteke no
belan. Aie gehiago kalesako neskatila hori
Letra g o m m i
na duela argitzen zaigunean. Bitxiagoa oraindik Norak Hester
Prynnen nortasuna h a rtu a duela Velascoren aurrean azaltzen de
nean. Lertxundik m aisutasunez hari guztiak lotzen ditu hasierako
koadroko pertsonaia horrengana heldu arte. Tentsioa areagotzen
da Nora abestiaren m ezua jakitera heldu delako. Baina izan daite
ke bera abesti horren protagonista? Geure iritziz, Velasco eta Nota
ren topaketa horretan bi ardatz nagusien arteko lehia nabari deza
kegu.
Korapiloa erabat askatzeko Lertxundik O tto P etten pentsarazten digun am aiera darabil. Mitoak errealitatearekin uztartzen
diren honetan irakurlea jokoz kanpo gelditzen da, ez baitzaio
amaiera osoa ematen. Argi dago pertsonaia nagusiak, Norak ale
gia, izenburuak dioen bezala azkenaz beste egiten duela, bere oinazeari am aiera em aten diola baina, noia? O tto P e tte im m oduan.
bizitza eta heriotzaren arteko jolasaren b arn ean m urgiltzen gara
oraingoan ere.

Mitoak eta herri-tradizioa
Nobelaren beste puntu erakargarrienetariko b at errealitatea
aurkezteko m odua da, m itoak eta tradizioa nahasturik. Aide bate
tik lehen aipatutako tokien agerpena dago. Idazleak ezin hobeki
ezagutzen du Zarautz, bere bizilekua. eta erraza zaio h u ra deskribatzea. Bestetik, liburuko gertakariek (hala noia karlistadek, trenbideak edo inkisizioa indarrean zegoen garaietako exekuzioek) be
netako gertakarien oihartzunak dakarzkigute. Nobela oso aberatsa
da bai tradiziozko ahozko literaturari bai literatura idatziari dago
kionez. Aide batean, egileak berak asm atutako eta istorioarekin
zerikusia duen kantutxo b at dugu. Bestean, euskal ahozko literaturaren adibideak diren balada eta jolaserako h a u r k a n ta k ditugu,
eta azkenik, hainbat kulturetatik ateratako ele, sinism en. beste
liburuekiko zehar-aipam en edota Bibliako Isaias profetaren hitzak
aurki ditzakegu.

Istorioaren kondenarekin zerikusia duen kantutxoarekin h asi
ta, esan dezakegu um eak lokartzeko sehaska k an ta baten antza
duela:
A ten dela, euria dela,
kirikun —karikun— pek,
egunak labur, bidea luze,
kirikun —karikun— pek!
Antza denez zeruak aita-alabak kondenatu zituen. Kondena
honen arrazoia argi ez badago ere (infrentzua? aitak em aztea hil
ote zuen?) abestia sarritan azaltzen da. Abesti honekin kalesako
bikotearen istorioa fikzio hutsetik m itora iragatea lortu nahi du
idazleak. Egiantzekotasunaren efektua, alegia.
Aurreko aipam ena idazleak berak asm atutakoa bada ere, uga
riak dira ahozko euskal literatura tradizionalari esker ditugun ba
lada edo h a u r kantuen agerpena. Z a zp i u rtez etxeki d izu t..., Etxe
ondoan oiloa..., N eska ontziratuaren balada, A rtza in g a ltza
beltzak..., D in dan, ñor h il d a ..., E uri edo denbora o n ,..., denboran
zehar gure oroimen kolektiboan iraun duten kantutxoen adibideak
ditugu. Tradizioa euskarritzat duen nobela honetan ezinbestekoa
da literatura tradizionalaren laguntza izatea. Beraz, testuartekotasun euskaldun honek antigualeko k an tu ak dakarzkigu gogora.
Eleen artean badira b atzuk hainbat mito edota siniskeren oina
rria dutenak. Adibide m oduan (eta liburuarekin zerikusi handia
duena), A hasverus judu herratiaren m itoa gogora genezake zeina
bere abestiarekin batera agertzen den:
Ote da mundu huntan deus ere g a i denik,
Judu herratiari konpara daitekeenik?
Besteak beste, honakook aipa genitzake: jakinm inak eragin
dezakeen ezbeharrarekin zerikusia duen diam antearen elea. Nota
ren aitaren izaera azaltzen duen jainkoarena, harkaitz bati loturik
zegoen gizonarena, N arros jauregiaren inguruan dagoen naufragoarena, apaiz ehiztari eta kanpaien arteko gora-beherak edota
Frantziaren inguruan azaltzen zaiguna. Batzuk errom atar edo
greziar kulturaren hastapenetan k o l^ badaitezke ere, beste batzuk
gugandik hurbilago kokaturik som a ditzakegu. Horren adibidea da

Narros jauregian agertutako naufragoarena, Orio-Zarautz ingu
ruan oso ezaguna dena. Lertxundik ohitura ezberdinak elkartu eta
haiei buruzko sintesia azaltzen du nobela honetan, kultura ezber
dinak izanik haien tradizioen sustraietan antzekotasunak m an 
tentzen baitira. Interesgarria da jakitea nola gaur egunean lege
m oduan dauzkagun batzuk antzinatik datozen sinism en herritarrak baino ez diren.
Beste literaturekiko aipam enetan m itologiatik (Pigmalio edo
judu herratiari buruzko alusioak), Ulises edo H aw thorneren Letra
gorrim ina\^\xio bidaia dezakegu. Lehen begirada batean elkarrekin
zerikusirik ez dutela dirudien arren, sakonduz gero eta aurrerago
esaten genuen bezala ohitura guztietan badago antzekotasunik.
Sufrimendu, sinism en eta abarrekiko ikuspuntu antzekoa dutela
soma dezakegu. Ez da kasualidadea bai euskal zein nederlandiar
tradizioan judu herratiari buruzko eleak izatea.
Ezin daitezke aipatu gabe utzi bai katalanez bai frantsesez
aurki ditzakegun oharrak, istoriaren m arko geografiko eta historikoa finkatzeko oso baliagarriak baitira. Batetik, k atalanak Bartzelonako pasarteari sinesgarritasuna em aten diolako (idazleak ez dio
eskenari bere hizkuntza inposatzen, naturaltasunez islatu nahi
du). Bestetik, frantsesak garaian m odan zeuden abestien berri
ematen digulako.
A zken a z bestexx buruz orriak eta orriak idatz genitzake eta gure
ahalegin xum ean elem entu garrantzitsuenei oldartu gatzaizkie.
Hala ere, nobela hau deskribatzeko kritikorik egokiena idazlea bera
delakoan gaude eta horregatik, hasieran aipatzen genuen elkarriz
ketaren berri em aten dizuegu jarraian.

Azkenaz beste eta beste
1997ko abenduaren 30ean Anjel Lertxundi elkarrizketatu ge
nuen bere etxean. Z arautzen. Eskuetan duzuna elkarrizketa h a rta 
ko pasarteez osaturik dago. Agian esan beharra dago, biok aspaldidanik elkar ezagutzen dugula, eta horregarik bertan eguneroko
m intzaira a rru n ta erabili zuela idazleak. Behin gora-behera hau ek
argituta eta orriotan erabiltzen den hizkuntza m aila zurituta, goa
zen elkarrizketa hartan esandakoak irakurtzera.

Iñigo Fernandez:
A ten tzio a gehien em aten didana edo gehien g u s ta tu zaidana,
b a i Otto Pette/ï b a i Piztiaren Izenan eta b aita A zken a z Beste
honetan ere m isterioa da, tentsioa... horrekin lo tu ta b a d itu t
ze n b a it ohartxo: adibidez, hasieran a zaltzen den idazle horrek
esku artean duen liburua Velascorena da; idazle honexek kalesa eta bikotearekin am esten du; ez a l dago hor ko in tzid en tzia
g eh ieg i edo hasiera em ateko su sp en tsea dago hor. tentsioa
hasiera-hasieratik?
Anjel Lertxundi:
Bai, begira, hau ez nuke nik azaldu behar, nolabait nire
aroztegi literarioko kontua delako, baina berez lehen erredakzio batean, liburua zuzen-zuzenean kalesa Salem en sartzen
denean hasten zen inongo azalpenik gabe. Eta orduan, bueltak eta bueltak em an eta liburua itxi gabe ote zegoen-edo.'eta
Bartzelonako pasarte hori gerora asm atu nuen. Hala ta guzriz
ere, liburna argitaratu eta gero, orain gaztelaniazko bertsioa
prestatuta dugula, lehendabiziko kapitulua kendu ez kendu
egon gara zalantzan itzultzailea eta biok. Lehendabiziko zari
horreW n irtengo da, baina nik neure dudak ditut.
I.F.: Gero idazle hori e z dug u berriro som atuko edo bai? Berak
idazten du dena edo narraitzailea, zeu , idazle honen kezkak
argitzera dator?
A. L.: Beste modu batera erantzungo dizut. Liburu hon etatik niri
gehien interesatzen zaidana eta gustoen lagatzen n au en a da
gutxi gora-behera hiru m aila daudela liburuan: nolabait fikziozko maila, idazlea eta idazleak asm atzen duena; bigarren
m aila batean besteek egin duten fikzioa, H aw thorne nagusiki,
baina badaude beste batzuk ere, adibidez Melville oso presente
dago, nahiz eta aipatzen ez den, Melvilleren M oby DicktY.o
pasarte batzuk-eta badaude presente... orduan, besteek asmatutako literatura ere presente dago liburuan etengabe; eta hi
rugarren m ailan historia dago, pertsonaia errealak, H aw thor
ne eta bere arreba, H athorne aitona... Hiru m aila horiekin, nik
asm atutako literatura, besteek asm atutako literatura eta maila
historikoarekin, hiru horiekin osatutako horrelako urdinbre
b a t asm atu izana da niri gehien interesatzen zaidana. Horren

arabera, hasieran agertzen den idazleak guzti horrekin badu
halako zera bat.
Azkenean irakurleari berdin zaio H athorne aitona benetakoa den ala ez, edo Madrileko irakurle batek ez du jakingo
zein den Duvoisin kapitaina* eta benetakoa den ala ez berdin
zaio, eta M athilde Van Eys pertsonaia erreala den ala ez batere
axolarik ez dio. Eta gero, errealitateko elem entu asko eta asko,
fantastikoak em aten dutenak fikzioan inkorporatzean-adibidez Velascoren alabarena— , idazle horrek asm atu izan balu
bezalako am ets b at izatean dago jokoa.
I.F.: A ndreasek eta aitak ka n ta bera abestea edo biek Isa ia s aip atzea uler daiteke nolabait, baina A ndreasek N orak buruan
duen ka n tu a abestea? Edo Notaren piano ka n ta Velascok
Jotzea? K utsu m agikoa edo izkutuko zerb a it em an n a h i a l da
ulertzera?
A.L.: Niri, m agikotasun hori aipatzen duzula, liburutik gehien gus
tatzen zaidan pasartea zera da: H aw thorne bere liburu orduantxe inprentatik jaso berriarekin kafetegian dago, eta de
repente desagertu egiten zaio. Niretzat m om entu hori klabea
da, m agikotasun hori gorpuzten delako m om entu horretan.
I-F.: H orri b u ru z ere zerb a it aipatu n a h i n izu n . Nora kalesan Letra
gorrim ina irakurtzen ari da, N athanielek liburua lapurtu diote
la u ste du, eta beranduago narratzaileak N orak liburua kqfeteg i batean aurkitu zuela esaten digu.
A.L.: Norak ez du lapurtu. aurkitu egin du. eta H aw thom ek m ahai
gainean dauka... berdin zaio zer gertatu den; m odu magiko
batean batetik bestera pasa egin da libum hori.
IF .: H arrem an intzestuoso batengatik kondenatuak izan dira edo
aitak am a h il zuelako, kantaren aldaera batek dioen bezala?
A.L.: Hor nik uste du t intzestua dagoela, elem entu eragile bezala.
Baina hori zehazteko garaian ni ez naiz beste irakurie bat
baino gehiago. H am aisegarrenean, aidanezekin zera gertatu
(1)
idazlea.

lean Pierre Duvoisin: (1810-1891) Biblia osoa euskaratu zuen euskal

zitzaidan: azkenean Domingok apustua egiten duenean eta
abar, ea hori suizidioa al zen galdetu zidan batek. Ezetz, nire
u stetan suizidatzeko asm orik ez zuela. Irakurketa egokia izan
daiteke ala ez, baina h o r dago zilegitasuna. Irakurieari liburu
batekin dagoenean horrelakorik zilegi zaio. Nik uste dut
baietz, intzestua dagoela hor, baina auskalo.
I.F.: Sofoklesen aipuarékin eta N orak eta a ita k esaten dituztenekin,
kondena Jainkoen esku ta tik datorrela diradi, baina une batez
kondena hori zeru tik edo in fem u tik datorren uzten da airean.
A.L.: Airean uzten dela uste dut. Gizonak pak tu ak egin dituenean
beste m unduarekin, eta berdin zait zerua edo infernua, deabruarekin egin edo aingeruekin egin, bi asm o izan ditu: edo
inm ortalidadea lortu, edo bizitza honetan erabat gozatzeko
agintea, dirua edo dena dela. Bata zein bestea erabat autolikidatzaileak dira, nolabait gizakiak bere m ugak onartzen ez di
tuelako.
I.F.: H ainbesterako g a i a l da g iza kia ?
A.L.: Bai, bai, nolabait bere gehiegizko aspirazioak zigorra dakarkio. H aw thornen zigorra bere barnetik dator. Ideia h a u oso
katolikoa da, Biblian pekatu originalaren historia, — ^Adan eta
Ebaren pekatua denok nozitu beharra— , planteiatzen zaigunetik. Honek badu aide txar bat, noski, nik zer ikusi daukat
besteen pekatuekin?, baina badu beste aide positibo bat, solidaridadearena. Horrelako kontuetan oso zaila da aurpegi ba
kar bat planteatzea. Berdin gertatzen da kondenarekin eta inm ortalidadearekin.
I.F.: John H athom e eta N athaniel Hawthorneren arteko senidetza benetakoa da. Narratzaileak w hori kulpa ezabatzeko-edo kendu ote
zen dio. Hori horrela izan zen, zu ri bururatu zitza izu n ... ?
A.L.: Inoiz, bere m om entuan, irakurri nuen horri buruzko azalpenen bat, eta aldaketa hori ez zela fonetika edo transkripzio
kontu h u tsa zioen. Ez naiz gogoratzen, baina nonbaiten irakurri nuela bai.
I.F.: Noraren eta H ester Prynnen deskribapenß s ik o a bera izatea
ulertzen da, baina zergaitik E lizabethena ere bera da ?
A.L.: Azken fm ean afekzio k ontua da, afektibitate kontua. Eta,

berriro ere, lehen aipatzen nituen hiru elem entu horiek: ele
m entu erreala Elizabeth —kezkatuta dagoena bere anaiaren
obsesio izugarri horrekin; zeren Haw thorne erabat atorm entatu ta bizi izan zen eta bere obra guztia torm entu horren adie
razpena da— . Beraz, aide batetik pertsonaia erreala; bigarren
pertsonaia, nik asm atutakoa, Nora; eta hirugarren pertsonaiaa, Hester, beste idazle batek, Haw thornek, asm atutakoa.
Hiru horiek pertsonaia bakar batean konfluitzen dute. hiru
planotako pertsonaia fem enino bakarrean.
I.F.: Z a zp i u rtez etxeki dizut... ka n ta aipatzen da eta Lakedem
za zp i urtetik behin azaltzen omen da portaren batean. Z er
g erta tzen da zazpiarekin?
A.L.: Zazpia elem entu mitiko bat da, ez dut nik asm atu, hor agert
zen den kontua da eta bere tradizioa du. Lakedem, Ahasvérus
horrek izen asko hartzen ditu. Judu herratia zazpi urtez behin
azaltzen omen da porturen batean, eta beti zazpi urtez behin
neska b a t engainatu, eram an eta gero beste portu baten uzten
om en du. Zazpi urtez etxeki dizut... baladan ere som atzen dira
oihartzun horiek.
I.F.: Tentsioa m antentzeko soilik al da a ita k N orari bihar kontatuko dizut gurea dioenean? Irakurlearen Ja kin m in a areag o tzeko a l da?
A.L.: Bai, jakina. espektatiba sortu eta gero espektatiba hori etetea.
O rduan Nora itsasora joaten denean orain noia argituko za ig u
istorioal
I.F.: Tentsioa m antentzeko soilik agertzen a l da V. atalaren am aie
ran kalesa b a t bere g a b ira i eta g u zti?
A.L.: Helburu berdin-berdinarekin, baina gero azkenean jakiten
duzu Velascorena dela.
I.F.: Z ergatik gabiraiak?
A.L.: Gabiraiak ez om en dira batera ibiltzen. Lehengoan basozain
batek liburua irakurri eta hori esan zidan. Gabiraiak sartu
banituen arrazoi bakar bategatik izan zen, eufoniagatik, soinuagatik. Nolabait, arrazoi poetiko b a t dago, m usikala, hori
h a u ta tu izanaren atzean. Hor erreferentzi literario b at egotekotan Gabriel Garcia M árquez aipatu beharko litzateke. Ho-

nek bai Cien años de soledadtn bai E l coronel no tiene quien le
escriban alcaravana)^ aipatzen ditu. Ez dakit zein txori klase
diren, baina batere inportik ez du, oso m usikalak dira eta ongi
funtzionatzen dute.
I.E.: Andreasek, aitak bezala, izen batek zo ritxa rra g o rp u tz dezakeela u sté du, kanta bera abesten, eta b a ita aitak bezala Isaias
aipatu ere. Zergatik Isaias? N arratzaileak argitzen duen beza
la, Isaiasen pasarteek patuaren ezinbestekotasuna indartzen
dutelako?
A.L.: Bibliako profeta guztien artean bere profezietan eta bere adierazbideetan indar gehiena duena da Isaias, eta, dudarik gabe,
Biblian dagoen idazlerik onena da horrelako gauzetan
behintzat; gora-behera erotikotan David Cantar de los cantaresen izango den bezala, eta abar.
Tramarekin ondo zihoan testu bibliko egokia bilatzen hasi
nintzenean lehendabizi Isaiasengana joan nintzen. H an aurkitu izan ez banitu beste batzurengana joan beharko nukeen,
baina Isaiasengana joan eta zortzi m ila gauza aurkitu nituen.
IF .: Ulisesen zehar aipam ena dago: itsasoaren ahots gozoenak
entzuteko lotzen d u A ndreasek Nora, gero elezaharra aipatzen
da, eta beranduago aldera zezala itsas orroa lam ien doinuekin
esaten da. K lasikoei zeh a r aipam ena, Letra gorriminan', mitologiari... , denak n a h a stu a l daitezke? A ipuetan ere horrelako
zerbait gertatzen da, Sqfoklesetik Itxaro Bordara badago tartea, ez?
A.L.: Liburu honetan, besteak beste, zenbait mito dago, etengabeko
itzulera, judu herratia, kulpari buruzkoak,... etengabeko joanetorri kulturala dago, Katolizismoa baino lehenagokoa inkluS O ; beranduago kulpari buruz katolikoek eta protestanteek
pixkat diberjitu egiten dute. Gero tradizio literariora zaharrak
eta berriak dakartzat, pixkat Ifrentzuak sail honen helburua
ere horixe baitzen. Nik usté dut baietz, ez dagoela inongo
arazorik hori egin ah al izateko. Orain, xix. m endean bukatu
beharrean nobela, xx. m endean ere buka nezakeen, b ain a xx.
m endean hasi egiten da, Bartzelonan. xix. m endean am aitzea
egokiagoa iruditzen zitzaidan halo m isteriotsu hori man-

tentzeko. Eta gero, hasieran em aten den klabe hori dago. Li
brería de Vigo horietan era guztietako liburuak daude: liburu
txar, liburu on, liburu zahar, liburu berriago, foiletinak... eta
pbckat hori, ez?
I.F.: Zergatik egiten dio A ndreasek itsasoariJem eninoan? Hator,
hator, erakuts itzan hortzak, neuk ere erakutsiko ditinat-eta
neureak!.
A.L.: Itsasoa fem eninoa delako.
I.F.: B ai.Jem eninoa ikusten duzu?
A.L.: Nik bai, nik bai. Eta orain hori galdetzen didazula ez dakidana da ea euskal tradizioan noia izango den, baina ziur asko
fem eninoa izango da. Ama Lurra den bezala, itsasoa ere feme
ninoa izango dela pentsatzen dut. Eta nik fem eninoa ikusten
dut dudarik gabe.
IF .: S e m a k hem en zergatik e z du tokirik O tto Petten e z bezala?
A ndreas e ta Noraren arteko harrem an hori iradoki soilik egiten
da, berez e z da azaltzen.
A.L; Lehen esandako konkrezioak, goseak eta gainontzeko guztiak,
ipuin tradizionaletan konkretatzen ez diren bezala, sexua ez
da konkretatzen. Ez da prem editatua izan, gauza asko dira
nolabait narrazioak berak eskatzen dituenak, derrigortzen dituenak. O tto PetteitntdiV\. osaba eta ilobaren arteko zera horre
tan ez zen nahikoa m aitasun platoniko b at adieraztearekin,
hor indar sexual b at egon behar zuen, erabat, gero gertatuko
diren guztiak esplizitatzeko. Inora ez datozen eszena erotiko
gratuitoak gorrotatzen ditut, baina O tto P etten behar nuen
hori, gero, neska hiltzen denean eta abar, lehertuko den biolentzi guzti hori esplizitatzeko. Hemen, berriz, ez dut ezertara
ko behar, gainera halako m aitasun platoniko batek hobeto
funtzionatzen duela uste dut. Gau horretan zer gertatzen den
im ajinatzen dugu, baina hor konpon, berdin-berdina gai
nontzeko guztiak.
LF.: E ta elurrak hor zein papera betetzen du? A txagak esaterako,
b eti haurtzaroarekin lotzen d u elurra e ta b eti k u tsu trqjiko
batez.
A.L: Niretzat ere ikuspuntu trajikoa du, elurretan oso gaizki pasa

nuen, elurra eta izotzarekin, biekin. Zazpi b a t urte nituela
sekulako izotza egin zuen, fam atua da 1954ekoa uste dut.
Zazpi egun-edo dena izoztuta izan genuen gure etxe inguruan,
Orion. Senide guztiok gela batean egiten genuen lo bero egoteagatik. Niretzat ere, beraz, badu elurrak trajiko kutsu hori,
baina kasu konkretu ho n etan elurraren erabilera poetikoa da.
Nik elurra sartu n uen hanka-pausoak dantza egiten duteneko horretarako; irudi horregatik elurra probokatu nuen, no
belaren Jainko. Gero konturatu nintzen elurrarren erabilpenaz,
idazle bati gauza asko eta askok kontroletik ihesten dioten
neurrian, gero oso gustora gelditu nintzen elur zuriaren birjintasu n eta gora-behera guzti hori, gero, portura ailegatzen dire
nean eta Andreasek alde egiten duenean, dena lokats bihurm rik dagoenean eta abar, lortzen duen esanahia horrekin.
Ï.F.: A itortu behar d u t Letra gorrim ina Europara n o iz iritsi zen ez
dákidala, baina testuaren arabera e z dirudi oraindik hemen
ezaguna zenik, bestela N orak ezin izango bailuke H esterren
izena har, ez?
A.L.: Nobela Europara iritsita egongo zela seguru-seguru. Gezurra
badirudi ere, xix. m endean askoz ere joan-etorri azkarragoa
zegoen itzulpenetan — eta orain dagoena baino. Baina horrek
ez dit beldurrik ematen.
Î.F.: A n je l sin iste n a l d u zu hau: ez dakit non irakurrita dudan,
itsas ertzean bizi den jendeak era berezi batez elkarlotzen
dituela errealitatea eta fantasia Zurea a l da?
A.L.: Uste du t nirea dela. Nolabait, hori baino gehiago, itsas er
tzean bizi den jendeak ikuspegi irudim entsuagoa daukala, eta
batez ere gehiago ibili dela atzera eta aurrera. Oso kuriosoa da
eta askotan aipatu d u t nire artikuluetan eta abar Euskal Herriak itsasoari buruzko zer mitologia gutxi em an duen; lehorrekoa pila bat daukagun bezala, itsasokoa gutxi em an dugu.
Gailegoek, berriz, ikaragarri em an dute. Nik uste dut baietz,
itsas ertzeko jendea barrengoa baino estrobertituagoa dela.
gratitude gehiagokoa dela nolabait, espontaneoagoa eta jenerosoagoa dela. Baina bere esplizitazio m itikoak galdu ditugu.

IF .: Liburuan pertsonaia eta gertakari historikoak Jikziokoekin na
hasten direla esan dugu; liburua anbiguoa da, izenburu bertatik hasita, ez?
A.L.: Bai, anbiguedadea berriro eta. liain zuzen ere, bukaerarekin
elkartzen dena. Bukaeran zer gertatzen da Norarekin? H an
dagoen belaontzia h u ra zer arraio da? Andreas dauka zain?
N orak bere buruaz beste egiten du? Nik ez dakit. Nik arrazoirik ez daukat. Dakidana da. azkenaz beste egiten duela. Zer da
a zken a z beste hori? Norak egiten duen horixe, ez? Anbigueda*
de hori dago rituluan, suizidioarekin eta inm ortalidadearekin
jokatuz.
IF .: Gustora g eld itu a l zin en bukaera horrekin?
A.L: Ni bai. Ni bai.
IF .: N iri Otto Y tix tren a g e h ia g o g u sta tu zitza id a n .
A.L.: Bai. beno, hemengo bukaera ere antzekoa da. Honek desber
dina behar zuen. Nik nire gazte garaiko irakurketa asko eta
asko gorrotatzen dut. Liburu pila b at irakurri ditut ham alau
b at urte nituenean A gatha Chrisrie, Graham Greene, eta horrelakoenak, lehendabiziko bi kapituluak irakurri eta gero azkenengora joz. horrekin liburua ezagutzen nuelakoan. Orduan.
ez dakit nire am aiera horiena autozigorra den edo zer. baina
ihes egiten diet am aiera horiei.
LF.: Idazten ja r r i aurretik h a rtu d itu zu n dokum entazio lanak zu re
g u sto ko a k dira edo zu re burua derrigortu d u zu horretara?
A.L.: Nobela bakoitzak dokum entazio klase b at du. Batzuk ez dute
batere. O tto P etted oso dokum entazio gutxi du: pinturari buruzkoa, izurriteei eta horrelakoei buruzkoa.
IF .: Bai, hor e z dira espazioa eta denbora zehazten-eta.
A.L.: O rduan lasaiago nabil, baina XIX. m endean esaten badidazu
eta alkatea Narroseko nagusiarekin hizketan, garaiko konflikto bat atera behar duzu. Orduan konflikto nagusia trena zen.
Hori dokum entatu egin behar da, begiratu. Norm alean ger
tatzen dena nire dokum entazioan alderantzizko bidaia egiten
dúdala da: marko generala hartu ondoren, idazten ari naizela
nire irudim enetik pasatzen dena ea gero nola lotuko dudan
errealitatearekin. ez alderantziz. Prozesua da: Narroseko jaure-

txeko nagusiak eta alkateak garaiko arazo batetaz hitz egin
behar dute; izan dadila Madril eta Euskal Herria, kasu hone
tan Gipuzkoa enfrentatuta dauden arazo bat, izan dadila politikoa, baina ez dadila politiko soila izan. Hori dena erabakita
d u t eta gero bilatzen hasten naiz, eta orduan... trena. Manipulatu egiten dut, m anipulatu hitzaren sentidurik onenean.
I.F.: G ustora al zaude lortutako em aitzarekin?
A.L.: Esan behar dizut, askotan pentsatu dúdala nik idatzi dudan
nobelarik onena dela.
LF.i Bai?
A.L.: Nik idatzi dudan libururik onena da, seguru asko.
Liburu hau erabat desaperzibituta p asa da. Arrazoi asko
daude. Ibon Sarasolak duela hilabete-edo irakurri du, existitzen zenik ere ez zekien, eta harrituta, Euskaltzaindiako bile
rara joan eta Juan Mari Lekuona, Miren Azkarate eta Beñat
Oiarzabalekin hizketan, inork ez zuen liburua ezagutzen.
LF.: Orduan zu k uste duzu id a tzi duzun onena dela. Oso borobila da...
A.L.: Otto PetteM. euskaldun batentzat beste osagarri b atzuk ditu,
baina espainolera itzultzerakoan, hizkuntzaren, hizkeraren
konponentea galtzen denean, elem entu literarioa gelditzen de
nean... Niri oso kuriosoa gertatu zait. A zken a z beste gaztelaniaz irakurri dituztenetik, batetik argitaletxeak, Seix Barral-ek
nos interesa m uchísim o m ás que la novela anterior, (...) nos
parece una novela redonda-, Claudio Rodríguez poetak gutun
batean oso gauza ederrak esaten dizkit liburuari buruz, gaztelaniaz irakurri dutenek ere gauza bera. Nik inpresio hori nuen,
h a u ez ote zen ñire nobelarik borobilena.
N iretzat Otto F ette errazagoa zen nobela gisa; Otto Pettek
zeukan zailtasun osoa hizkerarena eta abar zen.
I.F.: Teknika aipatzen denean eu ska l literaturan, Saizarbitoriaz
h itz egiten da, eta lexikoaz eta h izk u n tza m ailaz a ri garela
A njel Lertxundi aipatzen dugu. Z u k u ste d u zu hori dela zure
lorpen handiena?
A.L.: Ez. Dudarik ez dago lexikoari, estiloari eta abar garrantzia
h andia em aten diodala; nik uste d u t estiloa duintzearen aide-

tik zerbait aportatu dúdala, eta nolabait hizkera baldar bat
erabiltzeraen kontrako halako gurutzada batean nago. Badakit gauzak puskatzeko egiten direla, baina gu ezin gara
puskatzen hasi ezer eraiki baino lehenago.
Hala ere niretzat, nire aitorpen gisa, nire nobela bakoitza
ezberdina da, erabat ezberdina, bai gaiez bai tratam enduz bai
estrukturaren aldetik eta abar. Ni ez naiz aurretik egindako
ezerekin konform atzen, eta gero frakasatuko dut edo ez, aterako zaizkit gauzak ondo edo ez, baina beti beste buelta bat
em an beharra diot lanari.
I.F.: Besteak irakurtzen noiz esaten diozu zeure buruari hau ez dut nik?
A.L.: A rintasuna. Gero eta gehiago kostatzen zait idaztea eta arazo
estilistikoengatik, zera, kontatu nahiko nituzkeenak baino
gehiago, ezin guardia jeitsi noalako. Hori oso ona da, baina
horrek espontaneidadearen eta arintasunaren — arintasunaren, ez arinkeriaren— kontra ere badu.
IF .: Z er sen titzen da biharko klasiko bat bezala saltzen direnean
norberak sortutakoak?
A.L.: Txorrada hori editoreek jarri zuten. Praktikoki egina zegoenean esan zidaten bazekitelako ezezkoa esango nuela.
IP .: E z d u zu hortan sinesten?
A.L.: Euskal literaturan — honek irauten badu, eta iraungo al du!—
ba, zerbait geldituko dela bai. Beti ere ahalegintzen naiz nire
bizitzatik urrunduko den obra b a t egiten, bai tem atikaz eta bai
hizkeraz, gero eta gutxiago interesatzen zait periodism otik
gertu dagoena, denborak oso azkar irensten duelako. Literaturak bere erem uak errebindikatu behar ditu, eta gero konpetentzia egin behar dio telebistari, berak baino askoz hobeto
eginaz edo bestela ez egin.
Jon Kortazarrek (Literatura Vasca del siglo XX) dioenez MUGA
aldizkarian biolentzia kasuen konplizitatea saiatzen om en ze 
nuen. H au egia a l da? H or ikusten a l d u zu zeure lekua? H onen
a zpitik betiko g a ia dator, konprom ezu politikoarena literatu
ran, non dago hor A njel Lertxundi?
A.L.: Bi m aila bereizten ditut: maila politikoa eta etikoa. Ni ez naiz

politikoa, eta m aila politikoan nik neure herriak onartzen
duen bidearekin aurrera egingo dut, b ain a bide horretan beti
egongo naiz politika egiteko etikoak ez diren gora-behera guz
tien kontra. Saiatuko naiz egoten. Zer gertatzén da hem en?
Eguneroko bizitzan, eguneroko dimentsio honetan, konpromezu b a t hartzea konprom ezu politikoa da, eta nire konprom ezu
politikoa nirea, hiritar baten konprom ezu b at da, zurea edo
beste batena bezalakoa, eta orduan nik ez daukat zertan hor
taz hitz egiten jardun beharrik. Hori hiritarren arteko kontu
bat da. Baina idazle edo gizon publiko b a t naizen aldetik uste
dut gehiago eman dezakedala beste alor batean, eta gainera.
zerbait esatekotan ere uste dut gehiago balio duela beste hor
tan hiritar soil gisa m intzo banaiz.
Bi maila horiek berezi beharra daude. Baina gero, azkenean,
eta h a u bai serio-serio, ez politika eta ez etika, literaturaren
perspektibatik begiratuta, nik herri honi, nik euskarari, kulturari
eman diezaiekedan konpromezurik garrantzitsuena nire obra
dela argi dut. Nik M ahai Nazionalari^ buruz iritzi bat em an dezaket, eta emango dut, ez daukat inongo arazorik emateko, baina
hor dago eta bale, inongo garrantziarik ez du, nire iritzira. Baina
bai izan dezake edo ez, nolabait dohain batzuk baldin badauzkat, dohain horiek ahal den sakonen aprobetxatzea; eta
niretzako garrantzitsuena hori da. Azkenean nik uste dut nire
herriak eskatzen didana horixe dela, idaztea.
I.F.: Duela g u tx i Tolosan Literatura eta disidentziaz Jardun zenuen,
bertan ja rrera politikoa eta literarioa bereiztu zenituen Jorge
L u is Borges aipatuz; h o n i buruz, Borgesek berak hórrela dio:
ese m al ejemplo tíene hoy muchos seguidores; es com ún oir
hablar de literatura comprometida, (Biblioteca personal). Borg esek a n e a politikaren g a in etik Jartzen/ulertzen du g u ztiz: el
verdadero intelectual rehúye los debates contem poráneos: la
realidad es siempre anacrónica (O tras inquisiciones). Baina
E u ska l Herrian e z a l dira nahasten?
A.L.: Hori nórm ala ere bada. Konfliktu sozial fuerteak dauden garai
(2) M ahai Nazlonala, HBko zuzendaritza, orduantxe gartzeleratuta zegoen.

eta lekutan, eta norberaren ekintza estetiko, literario, artisrikoa dagoenean, hor dudarik gabe eragina du. Hor dago eta
ezin da gainera hortik kanpo bizi, erreferentzia hori erabat
konstantea da. Arazoa horrela zein papera jokatu behar duen
jakitea da, asm atzea edo ez asm atzea. Nik idazleen m ilitantzia
politikoak eta ab ar errespetatzen ditut, baina kontu horrek ez
du esan nahi niretzat ontzat em aten ditudanik. Eta, jakina,
nire ustez nire jarrera egokiagoa da idazle batentzat.
IF .: Z er ulertzun d u zu disidentziaz?
A.L.: Disidentzia artegintzaren ezaugarri b a t da. Artea, besteak bes
te, beste gauza askoren artean, agintearen eta boterearekin
alerta egoteko m odu bat da. A rteak orokorrean ikusten ez
diren gauzak ikusten laguntzen duelako... boterearekin, edo
zein boterearekin, oso konplazientea den arteak ez du funtzio
natzen.
I.F.: Borges atera dela, irakurriak a l d itu zu edo gogoratzen a l ditu zu Borgesek N athaniel H aw thom etaz Otras inquisicionesfrt
azaltzen dituenak?
A.L.: Bai, bai. Eta zuk ezagutzen al dituzu Borgesi egindako elka
rrizketak, Seix Barralekoak?
IF .: Ez, oraintxe Sàbato eta Borges biak elkarrizketan atera d itu z
tela bai, baina...
A.L.: Ba, Seix Barralen badago beste bat. Conversaciones con Borg es-tA <0 izena duena, periodista batek, baina periodista oso
ona, kultura irrari saioa egiten zuen batek Borges eram an
zuen saio horretara ham alau b at sesioetara para hab lar de lo
divino y lo hum ano eta horren transkripzioa da, ikaragarria,
oso oso ona...
i-F.: G ustatzen a l za izu Borges?
A-L.: Bai, gauza batzu tan pixkat astu n a egiten zait, g auza b atzu 
tan errekurrentea eta abar iruditzen zait; hala eta guztiz ere,
Borges urtero-urtero berreskuratzen dudan irakurketa da.
LF.: Bere zein lan g u sta tze n za izkizu ?
A.L.: Kuriosoa da, niri asko gustatzen zaizkit berak errepudiatuta
dauzkan liburuak, Buenos Airesi buruzkoak-eta. Bestela Fic-

dones, ipuinak, uste dut La Biblioteca de Babel buruz dakidala, beharbada nik gehien irakurri dudan testu a da, lagungarria
ádi', E l Aleph...
I.F.: Literatura konprom etituaz a ri ginen, ze r iruditzen za izu Joseba
Sarrionandia literatur konprom etitua egiten duen aldetik, —
bera Ju zka tzeko ez d izu t eskatzen, J a k in a — eta gero bere kalitatearen aldetik?
A.L.: Nik bi Joseba bereziko nituzke: narrazioetako Joseba, niri
gehien gustatzen zaidana, Narrazioak liburukoa; eta bestea.
Poesian ez naiz sartzen. Nolabait, literaturaren m unduan eta
esparruan sartzen denean oso ona iruditzen zait. N i e z n a iz
hemengoa, Narrazioak, azkenengo H itzen ondoeza hortako
gauza dexente... hori asko interesatzen zaidan kontua da.
Gero, bere iritzi politikoetan gauza batzurekin b at nato r eta
beste batzurekin ez.
Bi Sarrionandia daude, eta Sarrionandia lotuegia da g u s
tatzen ez zaidana. Nolabait, gainera, arraroa ikusten dudana,
ezkonezinak bezala ikusten ditudanak Sarrionandia literarioa
eta Sarrionandia m ilitantea dira.
LE.: Bere narrazioetatik ze r g u sta tze n za izu ?
A.L.; Giroa, giroketa. Atm osfera b at sortzen daki. Eta gutxien g u s
tatzen zaidana, berriz, hizkera literarioa da, euskararen erabilera.
LE.: H ori diozula, euskaraz zerb a it argitaratzea errazegia a l da?
A.L.: Nik uste d u t garai horiek pasa direla, zorionerako pasa direla.
Argitaletxe batzuren aldetik behintzat gero eta exijentzi gehia
go dago, eta kontrol hori oso ondo dago. Argitaletxetan ere
geroz eta jende gehiago dago literaturaz dakiena.
LE.: Duela pare b a t urte Saizarbitoria eta A txaga itzu li beharraz
m in tza tu ziren — Ibón Sarasola ere tartean zen euskal literatu
ra hom olagatu beharraz h itz egiten— Z u ri g a i hori ez zitza ú
zu la interesatzen zenion. Zergatik?
A.L.: Bat, nire obra itzultzea noski interesatzen zaidala, baina ez
dut inoiz obsesio hori eduki. Bi, hom ologazioaren beharra azpim arratzea eta gizartea hom ologazioaren beharraz kezkatzea

ondo iruditzen zait, baina idazlea hortaz arduratzea
arriskutsua da. Arrazoi bategatik, idazlea perspektiba batean
jarri daitekeelako, idatzi behar dituenak, guztiak. homologarriak izatearenak. Baina hizkuntza batek baditu bere barne
zerak, ez, berehala ulertuko duzu; Camilo José Celak homologazioaren izenean ez luke sekula sa n ta n Diccionario erótico
kaleratuko, zeren, jakina, ez duzu frantsesera itzuliko zentzurik ez duelako.
Horren arabera homologazioaz gehiegi insistitzea da,, no
labait, euskararekin egitea hom ologatua izateko tranpolin garrantzitsua izango balitz bezala. Ez, ez, garrantzitsuagoa da
obra eta obra horren hizkuntza, obraren funtzionam endua; eta
gero batzuk hom ologarriak dira, bere kontestualizazioa orokorra delako. edo ez.
IF . : H or zer beharko litzateke, epaim ahai m odukoren bat?
A.L.: Hor konpon. Ez. ez. itzuliak izango diren ñire liburuak ez
lirateke hortik pasako. Ni neure kasa ibiliko naiz, orain arte
ibili naizen bezala.
I-F. : Zure zein obra itzu li dira eta itzuliko á l dira gehiago?
A.L.: Otto Fette, Tristeak kontsolatzeko m akina, eta orain hau,
A zkenaz beste. K apitainJfakasa ere gestiotan dago. Orain nire
ipuin bildum a bat egiten ari naiz, beste gauza berri batzuekin
ere bai, eta hori nire aurreko lan guztiaren bildum a gisa-edo
itzulia izatea ere nahi dut.
IF .: Ibón Sarasolak bere Euskara batuaren ajeak lanean Goenkaleko euskara m aila goraipatu du, eta gainera egungo idazle
txukunak aipatzean Koldo Izagirre eta z u aipatzen za itu zte .
Z er suposatzen du horrek zu retza t? Ibón Sarasola bada nor
b a it hori esateko?
A.L.: Nik uste d u t badela. Ibón Sarasola euskaltzain guztien artean
horrelako afirmazio batzuk egiteko zilegitasun h an d ien a
daukana da. Arrazoi bategatik, linguistazaina izateaz gain literaturataz ere kezkatzen delako gainerako euskaltzain gehie
nak ez bezala. Lehenago ere Koldo M itxelena bezalaxe. Koldo
Mitxelena izan zen bere garaian euskal literaturako guzti-guz-

tia irakurtzen zuena. eta irizpide literarioa ere bazeukana juzgatzerakoan, eta ez irizpide linguistiko soila.
Ñire kasua aide batera utzita, Koldo Izagirreren k a su an
uste dut benetan asm atu egiten duela. Koldo Izagirreren hiz
kuntza eta hizkera literarioaren kezka eta fruituak hor daude.
l.F. : Zein beste idazle sartuko zen itu zke hor lasai-lasai?
A.L.: Hizkeraren aldetik gazte batzuk gero eta gehiago ari dira:
Juan Garzia, Karlos Linazasoro, Juan Luis Zabala, Juan Kruz
Igerabide, Berasaluze...
I.F.: Koldo Izagirre ze r iruditzen za izu ?
A.L.: Oso prosista ona da.
LF.: B erepoesiagatik ere asko nabarm endu da.
A.L.: Oso prosista ona da eta gero poesian, berari kom entatu nion
E uskal harbour poem a liburuarengatik, harrigarria egin zitzaidala; eta hori da hom ologazioá. Hom ologazioak bi joan-etorri
ditu, Pasaiako portuak em aten du H anburgo, Rotterdam. Nola
bait, gure m unduan eta gure klabeak erabiliz erabat internazionalizatzen du paisaia, giza-paisaia hori. Estilista oso ona
da.
LF.: Noia ikusten d u zu E uskal Herrian argitáletxeen m undua?
Gehiegi p olitizaturik a l dago?
A.L.: Lehen gehiago egon zen, gauza horiek gero eta gehiago difum inatzen ari dira zorionez. Aide horretatik garai txarrenak
pasa zirela uste dut.
LF.: Alberdanianen sorrerarekin zerikusirik izan a lzen u en ?
A.L.: Ez, hor aldizkari bat sortzeko asm oa zegoen eta asm o horretan ni ere tartean nengoen, baina gero aldizkariak m om entu
horretan baliabiderik ez zuelako izan etsi genuen. Hura
bultzatzen ari ginen talde hartako bik, Inazio Mujika Iraolak
eta Jorge Jimenezek, bide hori segitu zuten eta gero argitaletxea sortu zuten. Nik anim oak em an nizkien.

I.F.: Hórrela, errepaso txik i b a t egiteagatik h itz egidazu p ix k a t ea
ze in tzu k diren zu re autoregustokoenak, historia g u z tia begiratu ta n a h i baduzu, euskaldunak, espainolak eta gero atzerritarrak.
A.L.: Ez dakit obligazioz den, baina estilistikoki ere bai, Axularren
aipam ena egin beharrekoa da. Nik ez dakit zergatik, baina
urterò urterò Axular irakurtzen bukatzen dut, eta horrek zer
bait esan nahi du. Laphitz narradore oso ona da, eta gero
gaurkoen artean, arrazoi ezberdinengatik, Bernardo, baina ez
Bernardo guztia, h t i t E tiopia eta Obabakoak.
I.E.: Etiopia irakurtzen ez d u zu barre egiten?
A.L.: Bai, asko. Badago Bernardoren elem entu um oretsua, ez komikoa, eta uste dut talante serioak ez diola hainbesteraino
funtzionatzen. Oso am ablea egiten da bere talante um oretsu
hori, ironia hori, zera hori. Saizarbitoria ere aipatuko nuke,
bere lan gehiena.
I.E.: Bihotz bi edo Ham aika pauso?
A.L.: Bi gauza desberdinak dira, baina uste du t H am aika pauso
askoz ere nobelagoa dela B ih o tz b i baino. B ih o tz bin badaude
gauza oso onak, frenorik gabe egiten duen biluzketa hori,
m atrim onioa... gero gerra garaiko istorioekin arazo narratibo
batzuk badaudela uste dut. Estilistikoki Koldo Izagirre asko
Interesatzen zait.
I.E.: Espainiarrak.
A.L.: Juan Benet mende honetakoa, zaharren artean Quevedo.
Ulertzen d u t Cervantesena, baina, Cervantesi uko egin gabe,
Quevedo. Gauza batzuk barrokoegiak ditu, baina Quevedo.
Gaurko idazleen artean gehiago aipatzeko Adelaida Garcia
Morales, em akum e bat.
IE .; M uñoz M olina?
A.L. : A txandas.
^■E. ; Z u ri g u sta tu k o zitzaizunaren traza hartzen nion.
A.L.: Adibidez, Plenilunios, sekulako dezepzioa h a rtu nuen.

I.F.: Umbral?
A.L.: Umbral periodista. Um bralen kolum nak beti dauka zerbait.
A skotan esaten dituenak m ala letxean jartzen naute, baina
berdin du. Ah! Eta gaurko idazleen artean ñapar bat, Miguel
Sánchez Ostiz.
I.F.: K anpotarrak edozein leku etagaraikoak.
A.L.: Beti esan du t gaztetan m arkatu ninduena Stendhal izan zela.
Joseph Roth, La l^ e n d a del santo bebedor, inperio austro-hungariarraren erorketari buruz-eta idazten du, baina distantziam endu eta ironia handiarekin, judua zen, eta alkoholiko ilus
tre horietako bat. Garai hartako alem an-austriar jende
im eresgarria egon zen Kafkarekin batera. Oso belaunaldi poli
ta egon zen, narradore izugarriak.
Bada beste idazle b at gutxi gora-behera garai horietakoa:
Perutz. H au irakurtzea ere gom endatzen dizut.
I.F.: A zkenaldiko nobelistaren bat.
A.L.: Gunter Grass. Hain zuzen ere, bere konprom ezuagatik g u s
tatzen zait. Oso kuriosoa da lehen esan dugunagatik, baina
oso konprom ezu politiko berezia du: ideiekin dago konprometitua, ez talde politiko edo ideologia batekin. A usarta izan
behar da Alem anian berak defendatzen dituenak defenditzeko...
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Balendin Enbeitaren metaforak
bere bertsogintzan
ahozkotasunaren ikuspuntutik
Asier BARANDIARAN AMARIKA

0. Sarrera
Balendin Enbeitaren m etaforak zenbatu, sailkatu eta aztertze
rakoan kontutan hartu behar da nire ustez nor izan zen eta zelako
pentsakera zeukan. Horretarako ezin hobeak dira berari buruz eta
berak idatzitako bi liburuok: B izitzaren Joanean eta Nere A purra.
Berton bere bertso idatzi gehienak agertzeaz gain berak lehenengo
pertsonan kontatutako hainbat pasadizo irakur ditzakegu. M etafo
ra hauen ulergarritasunerako baliagarriak izan daitezke.
Berak kontatzen digunez, baserri giroan bizi izan da bere bi
zitza gehiena, gerra osteko kartzela urteak eta kam iolari urteak
kenduta.' Beraz baserritarra izan zen hein handi baten. Eraikuntzan ere lan egin zuen bolada batez.
Bertsotan um etatik hasi bazen ere publikoko lehen saioa 18
urterekin egin zuen Eibarren 1924an. Orduz geroztik bertsotan
jardun zuen zenbait sari irabaziz 36ko gerrara arte. Gerratik 1955.
urterà ixilik egon zen. h a u da. ez zuen parte hartu inongo bertso
saiotan. Tarte horretan, 1953an hain zuzen. antzerki bat euskaraz
antolatu zuen: “Jesusen bizitza”. Esan bezala 1955ean berrasi zen
(1)

E n b e it a ,

^d\tïiàm. BizitzarenJonean. Donostia. Elkar, 1986.

publiko aurreko bertsogintzan eta ham arkada horretan irabazi
zuen Bizkaiko bertsolari txapelketa lehendabiziko aldiz. Bertso
eskola bat ere sortu zuen, “Garriko” izenaduna, Euskal Herriko
lehenengoa. Bat-bateko bertsogintza ez zuen laga hil arte. Istripu
baten bidez heriotzak 80 urtereldn harrapatu zuen Balendin Enbeita.
Datu hauek kontutan hartuta ekin diezaiodan aipatutako gaiari.

1. Balendinen metaforen estilistìkarl begirada bat
Balendin Enbeitaren m etaforak aztertzerakoan kontutan hartu
behar da zer nolako ezaugarriak dituen berak darabilen jeneroak,
bertsolaritzak h ain zuzen. Herri poesia da, nolabait. Herriak ahoz
erabiltzen dituen esakerak, epitetoak, form ulak agertzen dira Ba
lendinen bertsogintzan. Elementu hauekin bertsolariak ez du bi
latzen sofistifikazio m aila gorenik baizik eta herriarekin konektatzea (ulergarritasunaren aldetik) eta era berean ahozko
poesia edo literatura egitea. Beraz, alperrik da itxarotea oso irudi
landuak, edo ulerkaitzak. Norm alagoa da irudi arru n tak agertzea
baina horrek ez du esan nahi barne aberastasun bakoak dlrenik.
Metafora beraz tropo m ota b at da, adituen esanetan eta tradizionalki egin diren defmizioen araberan. Tropoa beraz errealitatearen interpretazioa da irudi baten bidez.
Tropo b at eraikitzeko lizentzia batez b aliatu behar da. Li
zentzia horietako bat trukaketa edo substituzioa da.^ Esan geneza
ke m etafora troporik garrantzitsuena edo dela eta erabilienetakoa
ere bai. Bertan hitzak adierazkortasun tentsiorik gorena lortzen
du.^ M etafora identidade bat da bi planoen artean: erreala eta
irudimenezkoa. M etaforak eta similak, alderdi antzerakoak izan
arren, kom eni da ezberdintzea. simila, konparazio m ota b at da età,
antzerako ezaugarriak dituzten bi gauzen arte an eta konparazio
lokailuak behar ditu bere zereginetarako. M etafora ordea, identìdade bat da. ausartagoa da. Ez du juntagailu konparatiboen beharrik
eta bi planoak ager daitezke edo ez..."*
(2) S p a n g , Kurt. Fundamentos de Retórica, EUNSA. Pamplona. 1984, 99.
(3) Ibid., 108.
(4) Ibid, 110.

1.1. Metafora nahastuak
Estilistek m etaforak sailkatzerakoan hauxe xedatu dute: aide
batetik, m etafora inpuro edo nahasiak eta bestaldetik, m etafora
puroak edo garbiak. Hau da sailkapenik arruntena eta erabiliena.®
Segun eta zein alderdi hartzen den k o ntutan beste sailkapenak
egon badaude. Adibidez Carlos Bousoñok irudi tradizionalak azter
tu zituen, aurreko sailkapena albo batera utzi gabe, jakina. M etafo
ra bat existitzeko izkutuko elem entua eta agerikoa behar dira. Bien
artean antzekotasun bat egon behar du, ondoren identifikazioa
egin ahal izateko. A ntzekotasun hori zein m ailan dagoenaren a ra 
bera hiru m etafora tradizional sortzen dira:
1.

Metafora: Plano erreala eta gogoratutako planoen arteko
antzekotasun fisikoa dagoenean.

2.

Metafora: Bi planoen arteko antzekotasun m orala edota espirituala dagoenean.

3.

Metafora: Bi planoen arteko baliozko antzekotasuna dagoenean.^

Dena dela eta hiru m ota hauek bai m etafora nahasi eta garbietan gertatzen dira, zeinak erakusten baitu lehenengo sailkapena
erradikalagoa dela.
Has gaitezen ba m etafora inpuro edo nahasiekin. Berauetan
esan dugunez piano bi agertzen dira: erreala eta irudim enezkoa.
Nik Nere A purra eta B izitzaren Joanean liburuetan 36 bertsotan
metafora n ah astu ak aurkitu ditut. Azter ditzagun piskana piskana.
Azterketa estilistiko h au burutzeko ikuspegi berezi bat erabili
nahi izan dut. Hain zuzen azken boladan m odan jarri den ahozko
tasunaren ikuspuntutik aztertu nahi nituzke aurkitutako m etafo
rak. Walter Ong ikerlari estatubatuarrak ondo baino hobeto landu
du gai hau. Besteak beste O rality and Literacy izeneko lan ak gai
hau jorratzen du sakonki. Bertan oinarritu naiz azterketa estilísti
co honi ikuspuntu berezia eransteko. Liburu osoak elem entu inte
resgarriak erakutsi arren. III. kapituluan Ong-ek azaltzen ditu aho(5) Ibid, 115.
(6) BousoÑo, Carlos. Teoría de la expresión’poética. Madrid, Credos, 1956.

zko kultura baten psikodinam ikak, ahozko kultura horretako
hiztunengan ikus daitekeena. Zertan den psikodinam ika bakoitza
ez dut azalduko orain, aipatu besterik ez dut egingo, zeren eta
horren azalpena aipatu III. kapitulu horretan aurki baitaiteke.
Egingo dudana da ikustea ea ezaugarri edo psikodinam ika horiek
betetzen diren Balendinengan bere m etaforek erakusten didaten
arabera eta ondoren, egoki bada, psikodinam ika horren zergatia
azaltzen ahaleginduko naiz. H ona hem en psikodinam iken zerren
da:
1. Hitz artikulatuaren indarra.
2.
3.

M emoriaren garrantzia.
Adierazpide berezi b at ondoren datozen ezaugarriekin.

4.

Sintaxia: oralitateak nahiago ditu koordinaziozko perpausak,
m enpekoak baino.
Erredundantziaz jositako adierazpidea.

5.
6.

Gordetzailea eta tradizionala.

7.

Esperientziatik hurbil.

9.

Ñ abardura agonistikoak.

10. Enpatikoa.
11. Hom eostatikoa.
12. Egoerazkoa eta ez abstraktua.
Nire lehenengo sailkapena m etafora n a h a stu hau en artean iza
ki b izid u m i dagokie. U gariak dira irudi hauekin eraikitzen dituen
metaforak: 18 zenbatu ditut. Izaki bizidun hauek, hauexek dira;
a) Txoria eta bestelako hegaztiak
Bere bertsoen artean Balendinek hegaztien aldeko m aitasun
berezi bat erakusten du. Irudi honekin (txori edo beste hegaztiren
batena) tropo ugari sortzen du. Bere arreba hilberriari egin
bertsoan “txori kantari otzana" irudia eskaintzen dio. Gaur eguneko “tipo” edo “m orroi” hitzen ordez askotan erabiltzen du "txori"
hitza, batez ere "ripo" hori bertsolaria bada.
Joera hau aspalditik datorrena da, batez ere errom antizism o
garaitik, orduko lore-jokoak ospatzen hasi zirenetik. Lan honetan

hainbestetan agertuko den Arrese Beitak berak “lore" eta “txori”
irudiak erabiliko ditu sarritan. Bertso sorta batean Ama Birjinari
dedikatzen dizkio irudi hauek:
Au zan andia, baña lora bat Zerutarra
Neguan sortu an egiten da uste baga;
(...) Bera zan bada moduren baten larrosea.
Lirio zuri ta bioleta umildea;
(...) Nik esaii neutsan orduan: "Dcorikantaria,
Esan eidazu baña bene benetan gaur egia;
¿Zeian deitzen zan alako lora zurgarrial
Diñost: «Loi baga sortu ta jayo zan Maria»^
“Txoriaren” irudia erabiitzerakoan irudi horretátik inplizitoki
ezaugarri batzuk aukeratzen ditu Balendinek: arina, espirituala
nolabait, polita, sinplea, alaia, m aitagarria. Baina dena ez da izaten laudorioa “txori" hitza aukeratzen duenean. Batzuetan hegazti
m ota horretatik hartzen ditu beste ezaugarriak: m ezuiaria, entzun
behar zaion norbait.
zar eta gazte pekatariak
diño zarauzko ¿ronak®
Ondoren ikusiko dugun m etaforak identifikazioa egiten du
“baserria” eta "txori-abestiaren” artean. “Txori-abestitik" zera h ar
tzen du beraz: bakezko k an tu a eta naturala den izaki bat. Hona
hemen puntua:
egunsentiko txori abesti
zoragarri ta pakia^
Puntu honetara ailegatuta kom enigarria iruditzen zait gogo
ratzea Werner estilistak dioenak bere E l origen de la m etáfora ize
neko liburuan. Berak hiru m otatako m etaforak daudela diosku,
m etaforaren jatorria eta garapena kontutan hartuta: lehen m aila(7) “Loirik baga sortu zan Maria". Olerki sorta bat. Arrese Beitia. Felipe.
Elkar, Klasikoak bilduma, 139-140.
(8) “A rantzazu’ko aitona dala-ta". Nere Apuna, Auspoa. Tolosa. 1974,82.
(9) “Baserria". NereApurra, Auspoa. Tolosa. 1974,100.

koa edo prim aria, bigarren m ailalkoa edo sekundarioa eta goi mailakoa. Lehen m ailakoa tabua saihesteko sortu zen. Bigarren mailakoa arte asm oekin sortutakoa eta hirugarrena edo goi m ailakoa
ironia edota goraipam en kutsukoa dugu. Nire ustez segun eta zein
m om entuan “txori” hitza bigarren edo goi m ailako m etafora izan
go litzateke. Izan ere “txori” hitzak balio esteriko h u tsa h ar dezake
zenbaitetan, afektu edota dohain espirituala sujetuari atxikitzeko.
Horrela gertatzen da bere arrebari eskainirikoan:
zu zinan gure itxaropena
txori kantari otzana’°
Bestetan ordea, txoriaren m etaforak beste k u tsu bat hartzen
du, ironiazkoa h ain zuzen. Hori ere ahozko jardunean nahiko za
balik dago, b aita gaur egun ere, bai euskaraz zein gazteleraz. Ho
rrek Balendinen e stib a re n aberastasuna adieraziko luke, edo
behintzat balizko aberastasunaren erakusgarri bat. Adibideak me
tafora garbiaren arioan ikusiko ditugu geroago. Aipatzekoa ironia
tartean sartzen denean, iadanik term ino erreala desagertzen dela,
jakintzat em aten dela. Horrek gogorarazten dit, berriro ere, Wernerrek bere E l origen de la m e te o ra liburuan dioena, alegia, sormenari dagokionez hiru m otatako m etaforak daudela. Hirugarrena,
orain interesatzen zaidana, diakronikoki garatuena da. Balendi
nengan, ironia eta umorezko garapen hori b at dator m etafora garbiarekin, zenbaiten ustez, m etafora nahastuaren garapena dena.
Esakera z a h ar eta epiteto erabilenei ere etekin ona ateratzen
badaki Enbeitak:
mingainez uso txuria eta

t^vjtxtldxigau'txori^ ^
mingañez uso, bdiimzgau-txori,
Pilatos asko gabiltza^^
(10) “Agur, M.ixtvvcmS’'. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974,79.
(11) “Arantzazuko aitona dala-ta”. (1952). Nere Apurra, Auspoa. Tolosa,
1974. 84.
(12) “Jesusen QiìoxidJ'iJesusen Biotzaren D ^a , 1962). Nere Apurra, Auspoa,
Tolosa. 1974,152.

mingañez uso, barrutik otso,
umea egikeretan^^
^ d e batetik “mingañez u so ”, m etafora eta era berean epitetoa
nahiko fìnkatuta dago Balendinengan. Epiteto hori bost si abataKoa da età beraz nieurri handiko bertsoetan lehenengo hemistikiorako ezin egokiagòa. Aldi berean esakera baten hasiera da, barianteak am etitzen dituena adibide hauetan ikusi daitekeenez.
Demòstratzeke dagoen arren, seguruenez form ula hori, “m ingañez
uso” alegia, bere aitarengandik jaso zuen Balendinek. Eta “etxean
uso, kanpoan otso” esakera ezaguna, bere bariante aunitzekin,
pera bizi zen giro kulturalean jaso zuen ziurrenik. Albert B. Lord
ikerlariak, Yugoslavia aldeko kantarien jard u n a ikertu zuenak,
zera esaten zuen: ahozko kulturako historia kontalariek m aisu
batengandik ikasten dute antzezten hasi aurretik. Berarengandik
eta entzutearen entzunez ikasi egiten dituzte h a in b a t formula, epi
te ta esakera eta egindako esaldiak, geroago bere antzezpènetan
erabiliko dituztenak eta agian birm oldatuko dituztenak, egoki iru
ditzen bazaie:
...over many generations there have been developed many
phrases which express in the several rhiythmic patterns the
ideas most common in the poetry (...) the young singer must
learn enough of these formulas to sing a song. He learns them
by repeated use of them in singing (...) until the resulting for
mula which he has heard from others becomes a part of his
poetic thought. He must have enough of these formulas to
facilitate composition.*^
. Esan genezake antzerako gauza gertatzen dela ikertzen ari
naizen bertsolari honekin. Esan bezala, ahozko kulturako kantari
oatek jaso egiten ditu epitetoak eta esakerak. Jaso eta erabili ez
ezik, noizean behin birm oldatu. Arestian aipatutako “kanpoan uso,
etxean otso” Balendinek beste m odu honetara erabili zuen: “mingainez uso barrurik otso”.*® Beraz tradizionala eta gordetzailea
(13) "Aundikeriakondorenonikez”.Afer(?/4^ttm7,Auspoa, Tolosa, 1974,168.
(14) Lord, Albert B. The Singer q f Tales. Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1960, 22.
1974^168

ondoren onik ez". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa,

izateak ez du kentzen egileak m oldaketa txiki b atzuk ezar ditzan.
Egileak, eta kasu honetan bertsolariak, bere burua tradizionaltzat
dauka baina ez da konturatzen aldaketa txiki horiekin bere k a n ta 
gintza edota bertsogintza garatzen ari dela. Garapen hori ahozkotasuna eta ahozko jarduna bizirik dagoenaren adierazgarri da eta
ondorioz bertsogintza bizirik dagoenarena ere bai. Albert B. Lordek esaten duenez:
The singer never stops in the proess of accum ulating, recombi
ning, and remodeling form ulas and themes, th u s perfecting his
singing and enriching his art. He proceeds in two directions: he
moves toward refining w hat he already know s a n d tow ard learning
new songs.
b) Bestelako abereak
Bestelako zenbait abere ere iruditzat erabiltzen ditu.
A lperrik e sa n : Btidots o n a n aiz
o tso g a iz to a d a ori^^

Hona hem en gorago aipatutako “kanpoan uso, etxean otso”
esakeraren beste aldaki bat, m etafora izaera daukana. Hemen ere
bi abere m ota kontrajartzen dira: bildotsa eta otsoa. Lehen usoa
eta gau-txoria kontrajartzen ziren eta baita usoa eta otsoa ere.
Oraingo ho n etan “bildots" h itza erabili du iruditzat: izan ere usoak
daukan zenbait ezaugarri ditu eta: errugabetasuna, apaltasuna,
jasatzailea, eta abar. Esakera honekin, “u so a” zein “bildotsa” era
bili, esanahairen aldetik bertsolariak antzerako gau zak adierazten
ditu.
Eta antzerako beste bat:
iz k e ta n bildots o tz a n a dogu
b a in a egikeraz o tso }^

(16) Lord, Albert B. The Singer q f Tales. Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1960, (26.
(17) “Arantzazuko aitona dala-ta”. (1952)

Au spo a,

Tolosa, 1974,84.

(18) “Arro aundia eta arro apala”. (1973, azaroa) Nere Apurra, Auspoa,
Tolosa. 1974, 262.

Epitetoekin jarraituz, “izketan bildots”, esanahi eta neurriaren
aldetik, “m ingañez uso” epitetoaren parekoa da. Hemen ikusten da
Balendin, gauza bera adierazteko, saiatu dela bere estiloa zorrozten eta bere errejistroa zabaltzen. Jakiki “m ingañez u so ” epitetoa (eta era berean m etafora), etekin handikoa dela, saiatu da
pareko b at lortzen eta lortu ere lortu du. Are gehiago, “m ingañez”
sintagm a sei aldiz agertzen da Nere A purra liburuan, m etonim ia
zentzuarekin, izan ere “hitzez” esan nahi du, “egikeretan” sintagm ak daukan zentzuarekin kontrastatuz.
Euskaldun askok gure izkuntza
mingañez goramten dau^^
mingañez eta biotzez bardin
erabiliko bagendu^o
Zugaz mingañez oroitzen dira
baña ez dau errukirik^^
c) Landareak
Erabiltzen ditu baita ere landareen irudiak bere m etaforak eraikitzeko. Haien artean arbola, lora eta arantza dira nabarm enenak:
Lur maite onen loria eta
frutu emoile zeu zara^^
Uztapide bertsolariari dedikatutakoa:
frutu ederrik asko emon dau
gaur ane bere arbolak Cotit bertsogintzak)
bera da gure arbola eta
gu gara bere orbelakP
(19) “Minganezkuak ez dau balio, biotzak maite ez badau". Nere Apurra,
Auspoa. Tolosa, 1974, 172.
(20) “Minganezkuak ez dau balio, biotzak maite ez badau". Nere Apurra,
Auspoa. Tolosa, 1974, 172.
(21) “Baserri u tsgaxoari”.A^er(?/4/»wm?, Auspoa, Tolosa, 1974,212.
(22) Nere Apurra, Auspoa. Tolosa. 1974.137.
(23) “Uztapide. txapeldun”.A^(?r(?y4^w77K. Auspoa. Tolosa, 1974. 154.

Sinismena ta itxaropena
zuzter bateko arbola^"^
Azken epiteto hau sarri erabilita dago. Balendinen bertso
gintzan kasu honetan sinism ena eta itxaropenaren m etafora da.
Beste kasuetan ezkonduen m etafora, askotan erabilita ere:
Len bi ziñaten, bat egin zara (ezkon barriak)
zuzter bateko arbola
buztarri ori ezin leÿ.ke
legez apurtu iñolaJ'^
Sinesmena ta itxaropena
zuzter bateko arbola?-^
Zuzter bateko larrosak ginan
lurrian sortu giftandi^^
Esan bezala epitetoa eta era berean m etafora. Hau form ula
moduko b a t izango litzateke, errim aren behar izanen arabera sor
tua eta behin eta berriz errepikatu daitekeena, bi arrazoiengatik:
a)

zortzi silabatakoa delako eta beraz zortziko eta ham arreko
nagusietarako (besteak beste) balio du.

b)

-la bukaerakoa da eta ondorioz errima etekin handikoa.

Milman Parry-k, ahozkotasuna sakonki aztertzen hasi zenak,
Homeroren m etaforak ikertu zituen. Deskubritu zuen poesiarako
eraikitako m etaforak zirela askotan, neurriak baldintzatuta eta
poesia barruan bakarrik h artzen zuten beren zentzu osoa:
... these phrases are not at all what they are in their place in the
poems. There the way they are used and their use over and over
(24) "Itxaropena bearreko dau gizonak bizi izateko”. Nere Apurra, Auspoa.
Tolosa. 1974, 225.
(25) “Ezkontza”, Muxika-Ariatzako Kurutz Deunaren eleizan, 1973/ XI /
24an. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974,260.
(26) “Itxaropena bearreko dau gizonak bizi izateko", Nere Apurra, Auspoa,
Tolosa, 1974, 225.
(27) “Agur Mirentxu!",
At) Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 79.

have given them a sense which is utterly lost when they are
torn from the poetiy. They are fixed metafors.^®
Gauza bera aplika dakieke orain arte agertu diren metaforei.
Aurretik egindako edo sortutako m etaforak dira, Balendinen
bertsogintzan zentzua daukatenak baina hortik kanpo, ulergarriak
izan arren beraien zentzua galtzen dute edo behintzat ez da lehengoa. Balendinek, bertsogile eta bertsolari tradizionala denez, tradizioan.aurkitutako irudiak erabiltzen ditu bere bertsogintzan. Hau,
idatzizko kultura batean, kopia egitea bezalakoxea izango litzate
ke, hau da, arbuiatu beharreko gauza bat. Idazkerak, ekoizpenerako denbora gehiago em aten du eta beraz bide berriak saiatzeko eta
hizkera analitikoagoa erabiltzeko aukera ere bai. Ikuspuntu hone
tatik tradizioari eusteak atzean geratzea edota pentsam endua ez
garatzea suposatuko luke. A hozkotasuna indartsu dagoen kulturetan ordea, m eritua ez datza horretan. Poeta tradizionalak segun eta
noia erabiltzen duen berak jasotako tradizioa, lortuko du arrakasta
gehiago edo gutxiago.
Aristotle’s view of the nature of metaphor, in which case we
must condemn Homer as meree copier, and the view that a
traditional poet is good not because of the new that he brings
into verse but because he knows how to make use of the traditional.29
Ahozko kulturetan poeta tradizionalak bere poem a egin eta
antzeztu aldi berean egiten ditu. Hori dela eta ez du astirik
pentsatzen eta hausnartzen egoteko. A ntzezpenak aurrera joan
behar du, ezin da eten. Zuzenketak ez dira onartzen ahozko jardunetan, esandakoa esanda gelditzen da, ez dago atzerabiderik.
Lehentxoago esandakoa behin eta berriz zuzentzeak poeta tradizio
nalaren prestijiorik eza ekarriko luke. Eta gauza bera gertatzen da
bertsolariekin: nahiz eta zer esanik asko ez izatea, bertsolariak
ezin du denbora luzean pentsatzen egon. Beraz, b u ru an daukan
(28) Pariy, Milman. "The traditional Metaphor in Homer”. The Makin of
Homeric Verse. Edited by Adam Parry, Oxford University Press, 1987, 367.
(29) Parry, Milman. “The traditional Metaphor in Homer”. The Makin of
Homeric Verse. Edited by Adam Parry, Oxford University Press, 1987, 375.

errejistroari azkar oratu behar dio eta modu egokian erabili. Hori
lortzen badu entzulegoaren atsegina eta onarpena jasoko du. Erabilitako errejistro edo formula hori kom unitate osoarena izango da.
bestela ulerkaitza edo onartuezinezkoa bihurtuko da, oso sakona
eta idatzizko kulturan prestijiotsua izan arren.
Irudi berberekin jarraituz, landareekin alegia, form ularen defi
nizioa betetzen duela esango nuke:
a group of words which is regulary employed under the same
metrical conditions to express a given essential idea.^o
Errepikazio bat baino zerbait gehiago da. Ahozko kulturetan
murgildurik dauden pertsonak hitz egiterakoan form ulak era
biltzen dituzte, hau da aurretik egindako hitz m ultzo bat zerbait
esateko balio duena eta errepikazioaren poderioz jende guztiak
ulertzen duena. A hozkotasuna bizirik dagoen lekuetan hizkuntzek
egitura form ulaikoa dute gehien batean. Horretaz konturatu zen
Milman Pariy ikerlari estatubatuarra. Iliada eta Odisea liburuak
aztertu zituenean horretaz konturatu zen. H izkuntz primitiboek
beraien lehenengo produzio estetikoak poesiazkoak izaten dira,
poesiak eskaintzen baitu hobeto gordeta izateko aukera: poesian
egitura form ulaikoa behar beharrezkoa da, errim a eta neurria
askotan k o n tu tan hartu behar da eta. Bestaldetik, poesiarako oso
erabilgarria da erredundantzia eta behin eta berriz errepikatzen
diren leloak. H au aipatu eta gero berriro nator O ng-engana izan ere
ahozko ku ltu ra baten pertsona batek daki gogora dezakeena, ez
b esterik .
Una cultura oral no dispone de textos. ¿Cómo reúne material
organizado para recordado? (...) En una cultura oral primaria,
para resolver eficazmente el problema de retener y recobrar el
pensamiento cuidadosamente articulado, el proceso habrá de
seguir las pautas nemotécnicas, formuladas para la prolita re
petición oral. (Ong, W.J. Orali0^ and Literacy)
“Zuzter bateko arbola" bezalako beste epiteto-m etaforak aurki
(30)
Lord, Albert B. The singer q f tales. Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1960, 30.

ditzakegu Balendin Enbeitaren bertsogintzan. Besteak beste “baso
ta zelaiak": sei silabaduna eta -iak errim arako balio duena.^^ Esaldi
bat edo hitz m ultzo bat errepikazioaren poderioz bihurtzen da for
m ula batez ere errima eta neurrirako ezaugarri egokiak baldin b a 
ditu.
... a phrase becomes set in the poet’s mind, and he uses it
regularly. Then, and only then, is the formula really bom (...) it
is not a formula for our singer until its regular use in his songs
is established. (Lord, Albert B. The s in g e r ^ Tales)
“Lora" eta bestelako landare m otak ere m etafora ugarietan
agertzen dira:
Baña. Ariatza, niretzat ez dau
zu bezelako loraúk
Ixiltasunez eroango dauz
sendiko lora arantzak'^^
Eusko fedea bizirik dala
argi dirauskun lizarra^'^
Alperkeria dogu munduan
gose guztien sustraia^^
Hemen “sustraia” ez da berez izaki bizidun bat, bizidun baten
atal bat baino. Hala ere bertsolariak nahiago izan du irudi hori
erabiltzea, hitz analitiko baten ordez. Esana dago Balendin Enbeita
baserritarra dela eta hortaz baserritar pentsakera dauka. “S ustraia”
bezelako hitzak berarentzat esanahi sakona eta argiagoa dauka,
(31)
“Udaran loraz apainizen dira, /gure baso ta zelaiak",«Edurra eta zozoarenautuatxepetxakerabagi»,Afer(?y^wmz,Auspoa, Tolosa, 1974, 113.
“Mendi gañetik ikusten dira / aran baso ta zelaiak,". «Bizkaiko gure m en
diak» (Karmel,
Nere Apurra, A\xs^o2i,'Xo\osdi, 1974, 114.
“Udabarriak berbizten ditu / mendi, baso ta zelaiak”. Donostiako “Astoria”
antzokian, 1975-11-3. Balendin Enbeita. Bizitzaren Joanean. Elkar, Donostia,
1986, 171.

(^2) Nere Apurra, Auspoa. Tolosa, 1974, 247.
(33) Balendin ZnhQ\X3i, BizitzarenJoanean. Elkar, Donostia, 1986, 177.
(34) Nere Apurra, Auspoa, Tolosa. 1974, 53.

“ari'azoia”, “zergatia”, edo “k au sa” hitzek baino, nire ustez. Hitz
hau ek abstraktoak dira, ez daude estuki lotuta eguneroko bizitzari
eta horrek ahozko kultura batean ez du arrakastarik lortuko, ez du
enpatiarik lortuko. W alter J. Ong ikerlariak ahozkotasunaren psikodinam ika azaltzerekoan zera esaten du: adierazpideak egoerazkoa izateko joera dauka eta ez abstraktoa (ikus 4. orrialdeko
zerrendan 12. puntua) giro horretan, esan n ah i da ahozko kultura
batean, adierazpenak esperientziatik hurbil egon ohi dira:
E n a u se n c ia de ca te g o ría s a n a lític a s com pléjas que d e p e n d a n
de la escritu ra p a ra e stru c tu ra r el sa b e r a cierta d is ta n c ia d e la
experiencia v ivida, la s cu ltu ras o rale s deb en co n c e p tu a liz a r y
e x p re sa r en fo rm a v erb a l to d o s su s conocim ientos, co n refer
encia m á s o m en o s e stre ch a con el m u n d o v ita l h u m a n o . (Ong,
W.J., Orality an d Literacy)

Era berean, m inaren m etafora “ara n tza ” da Balendinengan.
A unitzetan aipatua da “a ra n tz a ” irudia Balendinen bertsogintzan.
N ereA purra liburuan esaterako hogeita lau aldiz agertzen da. “Bi
zitzaren arantzak", bizitzaren ezbeharrak edo nahigabeak dira.
Hona hem en beste adibide bat:
se n titz e n d itu t o ra in arte k o
b iz itz a re n era so ak ,
igaro d itu t a ra n tza m in a k
b a i e ta eg u n gozoak^®

Goian aipaturiko “ara n tza minak" edo hizkera analitikoan, bi
zitzaren ezbeharren m inak, epiteto bihurtuta dago askotan:
a ra n tza m iñak eu k i arre n be
beti k a n ta ri biotza^^
zu z en -za lie n arantza-m iña
m e n p ek o a re n n eg arra^^

(35) Balendin Enbeita. BizitzarenJanean. Donostia, Elkar, 1986,169.
(36) “Baserri-sukaldea". Karmen, \9bS.NertApurra, Auspoa, Tolosa. 1974,97.
(37) “Aundikeriakondorenonikez”.A''¿r)fy^Mm7, Auspoa, Tolosa, 1974,168.

A lkar a rte k o ikusi ez iñ a k
d a k a z m u n d u k o arantza m inak^^

Beste epitetoetaz esandakoak balio du honetaz ere, bost silabatakoa delako eta esanahi jakina eta iadanik ezaguna delako errepikazioa dela medio.
Irudi edota m etafora hau sano ezaguna da poeta eta garai
bateko bertsolarien artean. Zenbait k asutan erlijioan euki dezake
bere jatorria: Jesusen arantzazko koroa. Horrek erakusten digu,
bertsolariak herriak darabiltzan irudiak erabiltzen dituela, kontserbatzailea da eta. W alter J. Ong-ek p untu ho n etan ere badauka
zeresana zeren eta arestian aipatu dugun ahozkotasunaren psiko
dinam ika aztertzen duenean (ikus 4. orrialdeko zerrendan 6. pun
tua) ezaugarri hauxe aipatzen baitu : Gordetzailea eta tradiziozalea
izatea.
Dado q ue en u n a cu ltu ra o ral p rim a ria el conocim ien to co n cep 
tu a d o q ue no se repite e n v oz a lta d esap a re ce p ro n to , la s socie
dad es o ra le s deben dedicar g ra n energ ía a rep etir u n a y o tra vez
lo q ue h a apren d id o a rd u a m e n te a tra v é s de lo s siglos. E sta
n ecesid ad establece u n a configuración a lta m e n te tra d ic io n a lista
o co n serv ad o ra de la m ente, de la q ue con b u e n a razó n , reprim e
la ex p erim en tació n in telecm al (Ong, W.}. Orality a n d Literacy).

Balendin Enbeita, bere aita Kepa “Urretxindorra” bezela, iza
diaren begirale lez agertzen zaigu bere bertsoetan. Izadia deskribatu ez ezik izadiko elem entuekin m etaforak sortu ere egiten ditu.
Datu bat em atearren “txori” hitza 32 aldiz agertzen áxi Nere A purra
bertso liburuan. Gehienetan “txoria" elem entu alai, gozo eta arina
lez agertzen zaigu eta izadia deskribatzerakoan. B atzuetan ordea
m etafora bihurtuta agertzen zaigu:
Zu z in a n g u re iocaropena

txori k a n ta ri otzana.*^
ixil o n d ira n tx o ñ g u ziak
jarri d itu z u z kantari^®
(38) “Bizitza barri". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 230.
(39-40) “AgurM irentxuI". (1946)A^fre/4^wnra, Auspoa, Tolosa, 1974, 79.

Arestiko azken irudiak jende gaztea esan nahi du.
O nen a n tz e k o tx o ñ n a b a rra k
n o iz b a ite n d ira ik u sten

Goiko "txori" horrekin gaur eguneko neska modernoetaz ari da.^^
Kepa Enbeita “Urretxindorrak" natu rara jotzen zuen sarri bere
bensogintzan: deskripzioak eginez eta noizean behin pertsonifikazioak eginez Arrese Beiriaren antzera.^^ Hala ere oso gutxitan izan
arren m etaforaren bat agertzen da.^^ “Urretxindorrak" izadiaren
deskripzioa barne egoeraren adierazletzat erabiltzen zuen. Adibide
asko aurki ditzakegu bere bertsoetan:
Itu rri e ta errek a tx u ak
Ja steira beko ibaira;
Ibaya d u a oneik a r tu ta
Itx aso z a b a l a n d i r a ...
(...)

A bce-bolada b a te k a rtu d a u z
B a ra tz ek o loriak
G audi g u stija b e tia n d u a z
U sa in d u a g a z goi-beiak
(...)

(“Itx a s-e rtz ia n ”, E uzkadi, 1917-XI-25)
T x oriak eu ren ab es ed errez
B aso ta m endi, goi ta be,
Zekor, bei ta txal, b io r ta m oxal
A rdí ta bildots b a ita be,
E uren m a rra n ta tx ilin -so ñ u a n
O rrua, irrin tz, bee ta bee...
L u d ijan d a n ik ere si-so ñ u

\i

(41) “A rantzazu’ko aitona dala*ta". (1952). Nere Apurra, Auspoa, Tolosa,
1974, 82.
(42) “Gaurko

Nere Apurra, A u s p o a , Tolosa, 1974, 220.

(43) “Udabarrijak dagerskunian / Beren aurpegi alai argia, / N e^-lapurrak
billoistu dauzan / Baso-baratzak poztuten dira // Oneik dirautse: “Zuk Orrilean I
emon zeuskuzan janzki ederrak. / Lotazillean kendu euskuzan / Zure areyo negu
ankerrak (...)". (“Egizkobiotz-loreak”,£'z¿j/teííí. 1921-X-23)

Ederrena sortzen dabe.
(“Mendiko alaitasuna”, Euzko-D^a, 1916, 7 zenb)
Balendinek eta bere aitak izaeraren irudi errom antikoa daukate bertso h auetan eta Balendinen m etaforetan antzem an daitekee
nez. N aturaren elem entuak aipatu edota deskribatzeko orduan, a u 
rreko garaietan ez bezala, edozein detaile sam urrak itzelezko
garrantzia hartzen du. Ez da egiten naturaren deskripzio jerarkikorik, kanon bati lotuta. Poeta edo bertsolari errom antikoaren begien
aurrean agertzen denak ez dauka aurretik ezarritako balio-jerarkiarik: sentim entuek bultzatzen diote poetari izadiaren elem enturen
bat edo beste aukeratzera. Izadia ez da agertuko eboluzioan, baizik
eta egoera jakin batean. Izadiaren “koadroak” bereiztuta agertuko
dira: batzuetan baretasuna. besteetan ekaitza.
Felipe Arrese Beitiaren naturaren irudia ere horren antzerakoa
zen. Arrese Beitiari oso gogoko zitzaion izadia deskribatzea. Baina
horretan geratzen zen gehien batean, deskripzioetan. M etaforak
osterà, nekez aurkituko ditugu Felipe Arreseren poesietan eta are
gutxiago naturaren deskripzioetan. Ez Balendinengan aurki genezakeen neurrian behintzat. Berak erabili zituen errekurtsoak similak
ziren gehienetan eta baita pertsonifíkazioak eta onomatopeiak ere:
(...)Itxasoa urdiñik aiñ dago ederra;
(...) lilargia talo bat legez agiri da
(...) Odeyak zidar, urrez, poli-polituaz,
Igo begi igo, bai, igo gora, gora.
Izar erregeari zintzo jarraimaz
(...) Egin badira bere txoriak tristetu,
Alegeratu da patin tristea baña,
Illargiaz beragaz dalako galantu.
Zuloetan zapo triste bizi ziranak,
Abiam dira klonk, klonk, musikea joten,
(...)Kar kar, kar kar, dira ugaratxoak asi,
Nok baño nok obeto dirautse kantetan;^'*
(44)
“Goyan zerua eta / b ^ a n itxasoa, / onek damotsolarik/ besarka gozoa:/ bera
aa ugazaba. / bera gurasoa, / beti azke bizi dan / zorionekoa”. (“Izaro", Euzkadi,
1930-V1II-20). Kasu honetan ez dago garbi pertsonifikazioa eta metaforaren arteko
^uga. “Urretxindorraren" bertsoetan metaforak aurkitzea gaizta izanik, hau da meta
foraren antzik handiena daukana, lehen aipaturiko, “bera da ugazaba / bera gurasoa”
alegia.

Balendinek era hortako bertsoak baditu :
O rtze o z tiñ a d izd izk a dago
m illa m illoika izarrez,
m e n d i z e la ia k bcil-ixillik
g a u a n itz alen bildurrez;
e rre k a tx u a n u ra m u r-m u rk a
bere eresi itunez
n o iz ik no izera k a n p a ie n o tsa
g a b e n o rd u a k esanez'*®

Baina aurrerapausu b at em aten du: idatzizko kulturakoa den
m etafora m aizago erabiltzen du baina horretarako naturaren iru
diak erabili egiten ditu, tradizioari jarraituz. Enbeitarengan arbola
beti da pertsona baten irudia:
fru tu ed errik asko e m o n d au
g a u r a rte bere arbolak^^

Arbola z a rra k em o n ez baleu
geroko k im u barririk^^
zo rtzi sem e-alaben
e u s k a ld u n arbola^^

Guztietan arbola pertsona jakin batzuen irudia eta m etafora
da: Uztapide, Zarauzko bertsolari b at eta Balendinen am a hirugarrena. Lehenengo arbolaren m etafora h a u dela eta^^ egokia da gogoratzea arbolaren sinboloa aspaldiko sinboloa dela gurean. Ipa
rragirrek mito h a u berpiztu zuen itxura erlijiosoa emanez. Arrese
Beitiaren olerkigintzan elem entu hau sarri agertzen da eta euskaldunen ikurra da; batez ere Gernikako arbola, batzarre lekua d a eta
(45) “Udako illunkera gozo b at”, Olerki sorta bat, Arrese Beitia, Felipe. Elkar,
Klasikoak bilduma, Donostia, 1987.
(46) “Gabaz ameslari". Karmel, 1957. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 76.
(47) “Uztapide txapeldun". (1963) Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974,155.
(48) “Zar-gazteak”. Principe de Viana, 1972. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa,
1974. 239.
(49) “Amari biotzez" {1975). Nere Apurra, A u sp o a , Tolosa, 1974,264.

aintzinean legeak egiteko lekua, gure nortasunaren gordelekua beraz.®°
d)

Eguneroko tram ankulu, tresnak edota bestelako gauzak.

Elementu hauekin eginiko m etaforak, ere arlo eder baten osagaiak dira. Adibide hauek aipa ditzadan:
Euskalerriko gure lur maite
siñismenaren iturri^^
Geienok gabiz ospia edo
aundi izateko egarriz;
au ikusiaz Ama Euskera
x\t%ax-malkozko iturriz^'^
aberats askok udia nai dau,
au da euren pozgarria;
baserritarrak udazkenian
lan egiñen iturria^^
Urte zaharra izan da
askoren mingarri
Hainbat sendi gaxotan
malkozko iturri^^
Gaur egunean erabiltzen dugun “jatorri” esanahiarekin era
biltzen du Balendinek “iturri” hitza. “Jatorri" hitza analitikoa da.

(50) “len bi ziñaten, bat egin zare / zuzter bateko arbola," “Ezkontza", (1973
/1 1 / 24) Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974. 264.
(51) Esandako hau argi ikusten da “Arbola bat" izeneko olerkian.Bertan
Gemikako arbolaren idealizazioa egiten da:”Arbola bat zan Paradisoan / Jaunak
apropos jarria, Mundu guztiak artu egion / Lotsa ta itzal andia; Bere azpian
bizitzea zan / Aita Adanen gloria. (...) Arbola bat zan Bizkayan bere, / Neure anaya
laztanak, / Zeiñen azpian, pozez beterik / Egoen ziran asabak; /Kerizpe zabal
artan jarririk / Eginda euren Batzarrak / Buztarri baga, nasai ta libre, / bizi ziran
bizkaitarrak".(Arrese Beitía, Felipe, Olerki sorta bat, Elkar, Klasikoak bilduma.
Zarautz, 1987)
(52) “Joanes artzaiñaren siñismena’’.A/'¿r?/^wm?, Auspoa, Tolosa, 1974,131.
(53) “A rantzazu’ko euskaltzaleen biltzarrean abestutako bertsoak". Nere
Apurra, Auspoa, Tolosa. 1974, 92.
(54) “Udabarria, ongi
Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 224.

abstraktua nolabait eta hori berori adierazteko “iturri” liitza erabiltzea nahiago izan du gure egileak. Hasieran “iturri" m etafora
zen, nahiz eta gaur egun fosilizaturik m antendu. Ikus daitekeenez
“itu rri” m etafora beti dago aurretik lag u n d u ta genitibozko sin 
tagm a batez {-en edo -ko). Lokuzio hau ek herri tradizioaren g u s
tokoak izaten dira, W alter Ong-ek azaltzen d uen legez. A hozko
tasu n a ren psikodinam ikak aip atzean gogoratu behar dugu
ezaugarri bat; adierazpidea pilatzailea izaten da, analirikoa izan
beharrean. H orrek errazten du etorkizunean kontzeptu hori go
goratu ah al izatea.
Esta característica (acumulativo antes que analítico) está estre
chamente ligada a la dependencia de las fórmulas para practi
car la memoria. Los elementos del pensamiento y de la expre
sión de condición oral no tienden tanto a ser entidades simples
sino grupos de entidades (...)La tradición popular oral prefiere,
especialmente en el discurso formal, no al soldado, sino al
valiente soldado; no a la princesa, sino a la hermosa princesa,
no al roble sino al fuerte roble. (...) Una vez que se ha cristaliza
do un expresión formularia, más vale manteneria intacta. Sin
un sistema de escritura, el pensamiento que divide en partes
—es decir, el análisis— representa un procedimiento muy
arriesgado. (Ong, Walter J., Orality and Literacy, 1987, 45)
Gauza bera aplika dakieke hurrengo metaforei:
Gure arimen lapikotxua
otzik geratu ez daiten^^
Biotz erdiko baserritxua,
zu zara jaiotza-tokia
zenbateraino maite zaitudan
ez da errez esatia
zu zara gure bizi-bideko
eguneroko ogia^^
Azken honetan Balendinek parekatu egiten du baserria eta
(55) “Une zaharretlk barrira zer?”. Bizitzaren Joanean. Elkar, Donostia, 1986,
173.
(56) “Arriatia’ko misiñoiak dirala-ta". NereApurra, Auspoa, Tolosa, 1974,58.

eguneroko ogia. Euskal kulturan barna etxea eta ondorioz baserria
hagitz garrantzitsua eta ahaztu ezinezko elem entua. Joxemiel Barandiaranek horrela esaten zuen Euskal Herriko hainbat lekuetan
ikerketa etnologikoak burutu ondoren:
La casa es soporte material de numerosas generaciones que van
sucediéndose en su recinto y es símbolo que representa al linaje
{askazi) formado por tales generaciones. Y como tal símbolo de
la tradición familiar posee marcada personalidad, constituyen
do así el eje de la vida jurídica vasca.
Por eso la casa tiene nombre propio, del que toman suyo sus
habitantes. (»..) Esta preeminencia simbólica hace que la casa
vasca se considere como asistida de derechos y sujeta a deberes.
Asi debe cobijar y sustentar a la familia que la ocupa y la
cultiva. (...)
La casa tiene funciones que, en cierto modo, le equiparan al
templo.®^
Uzparitxako auzonetxuan,
bertsolarien kabian^^
Mendipe baten dago
Uzpitxa-Jauregi,
nere txikitxutako
jolasen lantegi^^^
lengo jolas-lekua
gaur amesen kabi^^
Azkeneko bi m etaforak baserriari dedikatutakoak dira. Baserri
inguruko elem entu bat hartzen du azkenekoan, “kabi", hain zuzen
baserriaren m etafora egiteko. Urte dexente geroago bere semeak,
(57) “Baserria". V. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 100.
(58) Los diversos aspectos históricos de la cultura vasca. De “Problemas de la
prehisttoria y de la etnología vascas", IV Symposium de la Prehistoria Peninsular.
Pamplona, 1966.
(59) “Baserri uts gaxoari”. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 213.
(6 0 ) “Uzparitxa mendi gañetik begira nera baserriari”. Nere Apurra, Auspoa
Tolosa, 1974,49.

Jonek, berriro erabili zuen 89ko Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi zuenean, azken agurreko bertsoen artean:
Z er ez n eu sk izu z u ri em ongo
b ih o tz ek o a m a K lara,?
bertsolarien kabi h a rta k o
b e ro a iz a n b aitza ra ,
ta m o su b añ a , k rab elin p are
O ih an e e ta Z ihara,
zu ri K arm ele b ertso z a z a ld u
ez in leik en b esark ad a .

Hemen “kabi" hitzak, bilgune gozo eta sendikorraren ezauga
rriak gordetzen ditu eta Jon Enbeitak erakusten digu “kabi" m eta
fora m oduan etekin handikoa dela.
Baserria Balendinen bertsogintzan oso elem entu garrantzitsua
da zalantzarik gabe. M etafora hauek, egia esan, ez dute adierazten
garrantziaren zentzu osoa. H orretarako beste irudi erretorikoak,
beste errekurtso edota epitetoak ikusi eta aztertu beharko nituzke.
Pertsonifikazioak, eta metonimiak haietariko batzuk izango lirateke,
baina horiek ez dira lan xume honen aztergaiak. Beraz beste baterako
utzi behar.
N ik'esango nuke euskal kulturaren m ugim endu askok jatorria
daukatela letradunengan, nahiz eta euskal ku ltu ra ahozkoa izan
nagusiki (aintzinean). H onek zera adierazten digu: m ugim endu
batzuek oihartzun eta arrak asta handia dutela ahozko kulturetan.
Mitífikazioa errazagoa da m ota horretako kulturetan. A hozkotasu
naren psikodinam íkaren b arru an ezaugarri b at aipatzen zuen W al
ter Ong-ek: agonistiko eta borrokazalea izatea (ikus 4. orrialdea).
Laudorioak ere oso en tu siastak izaten dira; dena dago entzulearen
arreta eta inplikazioa erakartzeari begira. Giro horretan mirifikazioa sortzeko joera dago, entzulearen arreta erakartzeko asm oz
behin baino gehiagotan. José Urrutikoetxeak esaten duen m oduan:
Es cierto que estos procesos de mitificación, generales en todo
tipo de culturas, encuentran vías de más fácil desarrollo y de
senvolvimiento en las culturas orales que en las escritas. Quizá
merezca retener este dato a la hora de comprender lo que ocurre
con la tendencia mitificadora de la cultura vasca. Más atín si se

tiene en c u e n ta qu e p arte im p o rta n te de la lite ra tu ra v a s c a del
siglo XIX tiene, en p a la b a ra s de Jon Ju aristi, u n a fun ció n m ovilizad o ra, vehículo claro de co n ten id o s políiticos.®^

Adibidez euskal abertzaletasuna, askotan letradunen buruetan
egosi, atondu eta itxuratu da. Abertzaletasun horrek tradizioa h a r
tu du ikurritzat eta horrek ahozko kultura baten posibilitate asko
ditu arrakasta izateko. Euskal ahozko kulturan horrelaxe gertatu
da. Baserria eta baserritarrak oso elem entu oinarrizkoak dira abertzaletasunaren ideologian.
eta g errak o tre sn a k
ogi b ih u rtu te n
herri m e n p eratu e n
kateak kenduten®^

Baserri inguruko elem entu bat izan arren, poesia sozialaren
elementu oso arru n ta dugu “katea” hitza, m enpekotasuna edo
askatasunik eza adierazi nahi duena.
osin s a k o n a dogu
am a re n biotza®^

“A m a” irudia oinarrizkoa da Banlendinen bertsogintzan. Arestian aipatu bezala, askotan zerbaiten irudia da, m aitatu behar den
zerbaiten irudia: euskara, Euskal Herria eta abar. “Andrà Maria"
ere am a guztien eredu lez agertzen da askotan.^'Kasu honetan
zehatzagoa da Balendin: bere lurreko am ari dedikatzen dio bertso
sorta hau. “Am a” izenburu hutsez, nolabaiteko kategorizazio
Kutsua emanez. Puntu honetan “am aren biotza" agertzen da: hau
sentim entuaren m etonim ia litzateke. “Ama" g aitzat h artu ta Balen(61) “Uzparitxa mendi gañetik begira nera baserriari”. NereApurra: Ausooa
lolosa, 1974.50.
k (62) Urrutikoetxea Lizarraga, José. “En una m e sa y compañía". Caserío y
campesina en la crisis de la sociedad tradicional”Irun, 1766-1845. Facula de Filosofía y Letras. Universidad de Deusto, Donostia-San Sebastian, 1992.
1986^174

zaharretik barrira zer?". Bizitzaren Joanean. Elkar, Donostia,

dinek m etaforak egiteko joera erakusten du. Adibidez gai bera duen
“Amari biotzez” bertso sortan bi m etafora n a h a stu a k aurkitu ditut:
zo rtzi sem e- alaben
e u s k a ld u n arbola-,^^
Beti iz a n zaitu g u
se n d ia re n lema^^

Bertso sorta horiek sam urtasunez gainezka daude, hori bai,
sinpletasunez, gehiegizko apaingarririk gabe eta hipokresi izpirik
ere ez antzem anez. Azken bi hauetako lehenengoan "am a” eta
“arbola" parekatzen dira. Beste m etaforetan “arbola" euskal ohituren gordelekutzat erabiltzen du Enbeitak. Arbolaren sendotasuna,
iraunkortasuna eta naturazko izakera hartzen zituen ezaugarritzat. Oraingo honetan ordea, arbolaren em ankortasunean dago
oinarrituta m etafora hau, eta agian arbolaren edertasunean ere
bai. Irudi beretik ezaugarri diferenteak hartzen ditu gure egileak
m ota bateko edo besteko m etafora b at eraikitzeko, eta horrek esti
loa aberastu egiten du. Hori bai, irudi tradizionala da, egileak ez
baitu saiakerarik egiten beste m otatako m etaforekin edota gaur
eguneko irudi irrazionalekin. Emozioa erakutsi baino lehen, aurre
tik bazegoen antzekotasun objetiboak ezagutzeko bide objetiborik,
edo behintzat ezagupen objetiboa jakintzat em aten da. Bousoñok
horrela esaten zuen, irudi tradizionalaz ari zenean:
... e n e lla el reconocim iento in telectu al de la se m ejan za objetiva
es a n te rio r a to d a p osible em oción poética, p u e s p recisam ente
é s ta d ep e n d e de aq u é l. Si n o sa b em o s q u e el cabello ru b io se
p arece e n su color a l oro, no podem os em o cio n a rn o s c u a n d o el
p o eta identifica m e tafó rica m en te am b o s objetos.®®

Eta ezaguna da Balendinen irudi guztiak irudi tradizionalen
m ailan sar daitezkeela.
(64) “hmd."Uere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974^ 184.
(65) “Amari hioMtz"Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 264.
(66) “Amari i}\o\ztz. Nere Apurra, hns^odi, Tolosa, 1974, 184.

Gizonak alkar aim ezina
gorrotoaren sukarra^'^
hil gorrotoaren^izmz
biztu maitasun izarra^^
“Garra" eta “sukarra” hitzek am ankom unean -gar- lexema
dute. Biak, “g a rra ” eta “sukarra" gorrotoaren m etaforak ditugu.
Oso irudi egokia da Balendinek kasu honetan erabili duena. Irudi
horiek beste gauzen artean, beroa, adierazten dute eta baita suari
darion argi m ugikor eta kontrolaezina. Ezaugarri hauek gorrotoarekin identifikatzen ditu: kontrolagaitza den grina sakon eta erretzaile bat, pertsona kontsum i lezakeena eta indar suntsitzailea daram ana. Bousoñoren sailkapenean “B de A" (A-ren B) m otako
metafora nahasia izango litzateke. Euskaraz errealitateari dago
kion term inoa aurretik dator eta ondoren datorrena azaltzeko baliagarria da, h a u da, “gorrotoa" hitzak “garra” edo “su k arra”
hitzen esanahia azaltzeko balio du.
Eredugarria eta zerutarra den zerbait azaltzen denean “izarra”
erabiltzen zuen Areatzakoak:
Arraten bada izar eder bat
aundia da bere fama®^
Aita Domingo D ohatsuari honako hau eskaini zion:
Euskal Herriko mendi gainean
izar\)txn bat da sortu
Erroman, 1983an Aita Santuaren aurrean
bertsoetan birritan erabili zuen “izarra” irudi bezala.

kantatutako

zu zara gure Betikoaren
oin-arri tinko onena^^
(67) Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. Madrid, Credos, 1956.
(68) “Aundikeriak ondoren onik ez”.A^(S7i?/^w/7-£r, Auspoa. Tolosa, 1974,167.
(69) “Erroman, 1983-ko urtarrilaren 30ean". Bizitzaren Joanean. Elkar. Donostia, 1986,177.
(70) “Arrate bulik". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 205.
(71) “Erroman, 1983-ko urtarrilaren 30ean.". Bizitzaren Joanean. Elkar, Donostia, 1986.178.

H em e n d a u k a d a z em az te, sendi,
a u rre ra k o oinharria^'^

Beraz g au r ezagutzen dugun “oinarri" hitzak, gazteleraren
“base" hitzaren parekoa bilakatu dena, hasieran m etafora baten
izaera zeukan azkeneko bi adibideetan ikusten den bezala. Noiz
jaio zen m etafora hori nik ez dakit, baina Balendinengan metaforaren kutsua gordetzen du oraindik. “Harri" lexem a askotan bereiztuta agertzen da, eta hori bere jatorrizko zentzuaren erakusga
rri dela esango nuke.
e) A m a (eta ahozkotasuna)
Aintzinako garaietan u su a izan zen bezala “euskara-am a" iru
dia nahiko erabili zuen Balendinek. berarentzat irudi literario bat
baino, errealitate bat da, bizirik dagoen errealitatea, edo behintzat
hori em aten du aditzera. Bere kultur giroan irudi hau sano indartsua zen, ahozko erabileran ere bai, m etonim iak ahozko kultu
ran naturalagoak izan arren. Honen adibideak bere bertsogintza
osoan aurki ditzakegu. “M odan balego zorionekoa litzake euskera”
izeneko bertso sorta honen erakusgarri bikaina da. Hona hemen
handik ateratako bertsoren batzuk:
E u sk a ld u n a re n a m a e u s k e ra da
e ta ez d o g u ez au tzen (...)
e ta g u g a b iz a m a itx ita
a m a -o rd ia goraltzen^^

Balendinek, ahozko kulturan sartuta dagoenez, ezin du hitz
egin euskarari buruz modu abstraktoan. Beraren irudi bat behar
du, am aren irudia. Gorago esan bezala ahozko kultura gertu dago
giza bizim odutik eta kontestu jakin batean hartzen du bere esanahi
osoa. Bertsolariak entzulegoa hartzen du k o n tu tan bere bertsoa
egikeran eta entzulegoak, herriak hobeto ulertzen du ahozko jardu
na kontestu bizi batean kokatzen denean. Horri Ong-ek enpatia
(ikus psikodinam ika ezaugarrien zererrendan 10. lerroa) deitzen
(72) “Baserri-sukaldea".Afer(?/4;7wmz, Auspoa, Tolosa, 1974,96.
(73) Balendin
BizitzarenJoanean. Elkar, Donostia, 1986,184.

dio. hau da, kantaria (kasu honetan bertsolaria) eta entzulearen
arteko identifikazioa nahiko argia dago:
P ara u n a cu ltu ra oral, ap re n d e r o sa b er significa lo g rar u n a
identificación co m u n ita ria , em p ática y e stre ch a con lo sab id o ,
id en tificarse con él. (Ong. W.J., Orality a n d Literaqy)

Ageria denez, Balendinentzat euskara errespetatu eta m aite
beharra dago. eta hori argi ikusten da euskara am a dela esaten
duenean. Abstrakzio kontuak ’ (euskara-hizkuntza-kom unikazio
tresna... e.a.) idatzizko kulturarako laga egiten dituzte bertsolariek
edo garai hartakoek behintzat.
Estiloaren alderdi hau, edo zehazki euskara-am a m etafora al
derdi hau kom entatzerakoan ezin dugu ahaztu aurrekoengandik
datorkion tradizioa. Balendinek zalantza barik h andik edan zuen.
Hurbileko pertsonengandik h asita bere aita Kepa da behin eta be
rriz irudi hau erabili zuen bertsolaria, bai ahoz bai idatziz. Adibi
detzat hau:
B e sark a tu a m a z a r E u sk e ra k u tu n a
(...)

Sem e b io tz ek u a k m a ite d itu z am ak .
B a ñ a se m ie k a m a ... ete d ab e d an a k ?
(...)

A m a E u sk erearen sem e “n a g u s ia k ” ...
Egizko eu zk eltzale n a iñ u n ik u stiak
(...)

(“E uskal-eguna", E uzkadi, 1929-IX-30)

Beste zenbait kritikalarik esaten duten m oduan’''* Balendinenp n Felipe Arrese Beitiaren eragina antzem an daiteke eta m om entu
honetan ez dakigu eragin hori zuzenki etorri ote zitzaion ala bere
aitaren bidez. Euskara-am a aipatu dugunez ezin a h aztu gai horre
taz Arrese Beitiak idatziriko poemak: “Ama euskeriari azken agurrak” eta “Bizi da am a euskera" besteak beste. Poema edo bertso
sorta hauetan aipaturiko gai honekin bete betean topatuko gara.
(74) Enbeita, Balendin. NereApurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 87.

Arrese Beitiaren beste poem etan ere gai hau agertzen jarraituko da.
Hona hem en adibideren bat:
Neure biotzeko Amatxo zarra,
Antxiñako ama Euskera,
Seme leyal bat orain datortzu
Azken agurra emotera^®
Arrese Beitiaren k asu an gehiago da personifikazioa eta batzu«tan alegoría b a t metefora b a t baino. Euskerarekin hitz egiten du
seme leial b at lez eta gaixorik dagoen'am a b a t bezala deskribitzen
du. Balendinengan nahiz eta pestsonifikazioa agertu /^ “euskaraam ak” m etafora kutsua gehiago dauka, identifíkazio bat egiten
duelako:
euskaldunaren ama euskera da^^
Euskara-am a irudia aspalditik sortua da, beraz. Erromantizism oan aurki diezaiokegu jatorria. Eta gaur egungo kulturan bizirík
dagoela esan dezakegu, errom antizism oko m itoak eta ideiak maldan beran egon arren eta arbuiatuak izan arren. Larogeita ham ar
ham arkadako rock talde euskaldun baten letretan antzem an dai
tezke irudi honen oihartzunak. Urtz rock taldea dugu hori eta talde
horren k an tu batek honela dio:
agurearen hitzak ttut gogoan
geure ama hizkuntzaz mintzerakoan
«ni banoak seme, harzak hitza,
emaiok euskerarí hire bizitza»^®
(75) Muniategj, Abel. Bertsogintza Bizkaian (Koplatik bertsora). “Lanak"
bilduma, Euskalerriaren Adiskideen elkartea, Bilbao, 1995, 24.
(76) Arrese Beitia, Felipe. Olerki Sorta bat. Euskal Editoreen Elkartea. Klasi
koak bilduma, Zarautz, 1987.
(77) “Ama Euskera” izeneko bertso sortan (jMncipe de Viana, III, 1973)
euskeraren pertsonifíkazioa ikus dezakegu hirugarren bertsoan: “Erri bat daukat,
bere ama naz, / semeak ditut ugari; am ak maite dauz baina semeak / igezka dabiz
amari. / Ardura aundiz begira nago / euren etorkizunari: / am a galtzean zein
izango dan/ nere umezurtzen gidari.”
(78) Enbeita, Balendin. “Modan balego, zorioneko litzake euskera”. Nere
Auspoa, Tolosa, 1974,

J ) Formulak
Hori nire ustez ahozkotasunaren indarraren seinale b at izan
daiteke, ideologiak gora behera. Irudi honek euskal kulturan arra
kasta edo behintzat ezaguna izan arte denbora eta belaunaldiak
pasa behar izan dira. Ez da izan egile batean lana, izan ere hori
ezinezkoa da ahozko kultura batean, edo ahozkotasunak indarra
daukan kultura batean. Berez sormen lan itzela da irudi hau, zein
mota honetako edozein irudi. Milman Parryk dioen moduan:
A single man or aven a whole group of man who set out in tha
most careful way could not make even a beginning at such an
oral diction. It must be the work of many poets over many
generations^^
Egindako m etafora hori, erraz erabiliko du egile batek, behin
eta berriz errepikatua izango delarik. Beste poeta tradizionalek
entzun egingo dute eta ondoren ideia bera adierazi nahi izaten
dutenean eta neurri egoera berdinean aurkitzen direnean behin eta
berriz entzundako irudi hori erabiliko dute.
If tha phrase is so good poetically and so useful metrically that
it becomes in time the one best way to express a certain idea in
a given lenght of the verse, and a such is passed on from on
generation of poets to another, it has won suit in every way,
(...) it is straightway forgotten, or lives only for short time®^^
Honela funtzionatzen du egitura form ulaikoa duen hizkuntza
batek. Milman Parry-k esan zuen poeta gazte batek beste poeta
zahar batengandik ikasten duela bere poem agintza. Poesiagintzaren esrilo orokorra ez ezik izaera form ulaikoa ere ikasiko du poeta
gazteak. Hari entzunaz eta gogoratuaz lortuko du, eta azkenean
poesia sortzeko m odu h a u ohikoa bihurtuko da bere adim en poetiKoan. Literatur kultura ez badu ezagutzen poeta gazte honek, ez
du ezagutuko beste estilorik tradizioz jaso duena baino. Bere poemak ekoizteko orduan ez du aurkituko gauza errazagorik eta atse(79) “Oh, Lur" izeneko kantua, Urtz taldearena. Gor disketxea, 1994.
(8 0 ) Parry, Milman. “The traditioani Metaphor in Homer". The Making q f
Homeric Verse. Edited by Adam Parry, Oxfor University Press, 1987, 330.

ginagorlk, tradiziozko form ulak, epitetoak, sim ilak, metonimiak
eta m etaforak baizik. M etaforak hala ere, gehiago dira idatzizko
kulturaren produktoak, ahozko kulturarenak baino. Dena dela
idatzizko ku ltu ra piska bat ezagutzen duen poeta tradizionalak,
m etaforak sortzerakoan, tradiziozko irudiak eta esaerak erabiliko
ditu osagaitzat, eta, beraz, tradiziozko katea ez da eten. Parry-ren
ustez poeta tradizionala ez dago arduratuta estiloaz, edo,
behintzat, ez dau k a e stib a re n oso iritzi kontzienterik. Estiloa inplizitoki landutako alderdi bat da, aurrekoengandik datorkiona eta ez
du egiten estiloari buruzko abstrakziorik. Bakarrik antzezpenaren
presio pean arduratuko da esriloaz, eta betiko legez egitura formulaikoari eutsiko dio.
Milman Pariy-k azaltzen duen hauxe bera gertatzen da bertsolariekin m odu orokorrean eta zehatzago aztertzen ari naizen
bertsolari honekin. Balendinek m etaforetarako erabiltzen dituen
irudiak, tradiziozkoak dira, n atu ratik h artutakoak hein handi ba
tean, edota euskal errom anrizism oan ia ia m itoa den baserriko
girorik hartutakoak. Balendin bertsolari handi eta ezagun baten
semea zen. Berak aitortua, bere aitarengandik asko ikasi zuen eta
berak lehenengo bertsoa bere aita Kepari k a n ta tu zion, txiki txikia
zela:
Nire bertso mundua oraindik ume nintzala hasi zan. Bost urte
inguru neukazan aitagaz Bizkargin ikasitako bertso bat abestu
nebanean. Bardigotan, Ariatza Astelarreko tabernetan aititegaz
ibilten nintzan bertso kantari.®’
“Urretxindorrarengandik" esamolde eta errekurtso asko bereganatu zituen. Lehenago esandakoaz aparte, beste b at aipatuko
nuke, txikia eta garrantzirik gabekoa izan arren:
Zure musu zurian
eguzkiak diz-diz (Balendinena)®^
(81) Parry, Milman. “The Traditional Metaphor in Homer”. The Making of
Homeric Verse. Edited by Adam Farri, Oxford University Press. 1987,330.
(82) Enbeita. Balendin. BizitzarenJoanean. Elkar. Donostia, 1986, 63.

Ortzia jarten dala
Eguzkia diz-diz ("Urretxindorrena”,¿'¿/z^ííí, 1934-11-27).
“Zar eta gazte” edota “aundi ta txiki” form ulak bai Kepak bai
Balendinek askotan erabili zituzten. Horren erakusgarri h ona hemen adibide hauek:
Eta txoriak, aundi ta txiki,
pozez zoratzen danak kantari;®^
ondo ibilli gura dabena,
bardin za r eta gaztedi^^
Zar eta gazte pekatariak
diño Zarauzko txoriak®^
aundi ta txiki. zar eta gazte,
danak leukie ikasiko®°
Andi ta txiki. zar eta gazte
Berton zagozen danorfi"^
Horrelako adibideak barra-barra daude bi bertsolarien bertsoe
tan. Aita-sem eak ez ezik beren garaiko beste bertsolari bizkaitarrak
ere horrelako epitetoen zaleak dira. Basilio Pujana zeaunitarrak
honela zion bertso baten:
aundi ta txiki guztiok baiña
batez bere jakitunak®®
Bertsolari beronek ere euskara-am a irudia sarri erabiltzen du
bere bertsogintzan eta, ziurrenik, Enbeitatarren eraginez, izan ere
Balendinetaz eta berak irabazitako txapelketa batez ari denean
honela dio:
(83) “Orban bako lore”. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 207.
(84) “Bizitza hd-tú”. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa. 1974, 231.
(85) “Muxika-Ormaetze’ko txakoliña. [\9 5 0 y. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa,
1974, 62.
(86) “Arantzazu’ko aiKna dala-ta. {\'^52)''.NereApum, Auspoa. Tolosa, 1974,82.
(87) “Euskara gatxa dala ikasteko”. Afer(?y4pw/7-a, Auspoa, Tolosa, 1974, 190.
(88) “Gure dlputaduak". Sondikako mitinean 1933. Gure Urretxindorra. Aita
Onaindiak bilduma eta Itzaurrea. Ekin, Buenos Aires. 1971.

Bear izana badaulco baiña
Euskera Ama laztanak®^
Ama Euskera ilten bajaku
danok gara errudunak^^
Artzaiñak esan oi daben legez
«Bildu artalde batera»
guztiok bildots egin dagigun
ta z.tizdxciAmaEuskera^^'^
Honek balio lezake frogatzeko ahozko kultura baten irudi
batek bizirik irauteko eta nolabaiteko indarra izateko, kom unitate
osoan ezaguna izan behar duela, eta kom unitateak maiz erabili
behar duela. Osterantzean irudi horrek aldi labur baterako bizitza
baino ez du izango.

1.2. Metafora garbiak
Igaro gaitezen m etafora garbiaren arlora. 57 m etafora aurkitu
ditut bere idatzizko bi liburuetan {fiizitzaren Joanean, eta Nere A pu
rra liburuetan). Gogora dezagun m etafora garbian termino erreala
ez dela agertzen, eliditurik agertzen da. M etafora nahasietan ager
tzen ziren hain b at irudi, m etafora garbia bezala erabiltzen ditu
oraingo honetan eta horren arrazoia hauxe da: egileak jakintzat
em aten du zertaz ari den term ino m etaforikoa darabilenean. Ja
kintzat em aten du edo, hem en dago efektuaren koxka, irakurle edo
entzuleari uzten dio asm a dezala zein term ino errealari dagokion.
M etafora m ota hau erabiltzen du askotan pertsona jakin
batzuk adierazteko. Askotan, herriak darabiltzan irudiak erabiltzen
ditu, berriro ere tradizionala dela erakutsiz. H erriak gorde dezake
bakarrik gogora dezakeena, eta ezin du gogoratu ulertzen ez duena
edo ezagutzen ez duena.
(89) “Bertso barriak, Pujana’k jarriak”. (1959). Egi batzuek aixetaratzen.
Pujana, Basilio. Auspoa, Tolosa, 1986, 49.
(90) “Bertso barriak, Pujana’k jarriak”. (1959). Egi batzuek aixetaratzen.
Pujana, Basilio, Auspoa, Tolosa, 1986, 49.
(91) “Bertso barriak, Pujana’k jarriak”. (1959). Egi batzuek aixetaratzen.
Pujana, Basilio, Auspoa, Tolosa. 1986, 49.

a) Txoriak eta bestelako hezgaztiak
Hona hem en m etaforen adibide batzuk txori edo bestelako abereekin egindakoak:
beiu dabizen^íTw txoñari
bat be emon ez bakia'^'^
“Txoria” edo “gau-txori”, m etafora n ah astu a bezala aztertu
dut dagoeneko. Azken kasu honetan termino erreala ez da agertzen
egileak jakintzat em aten baitu pertsona batez ari garela. Bestetan
ordea, txoriaren m etaforak beste kutsu b at hartzen du, ironiazkoa
hain zuzen. Hori ere ahozko jardunean nahiko zabaiik dago, baita
gaur egun ere, bai euskaraz zein gazteleraz. Horrek Balendinen
estiloaren aberastasuna adieraziko luke, edo behintzat, balizko
aberastasunaren erakusgarri bat. Adibide gisa hauexek:
txori oi ezta gero makala,
baki nun emon pausua^^
gau-txoridiKn fiiolosfian
asko dauz aurreratuta^^
Aipatu dugun azken hau ironia zorrotzekoa da izan ere, “gautxori" aipatzen duenenan “golfo” edo gauzez parrandazalea dena
adierazi nahi du. Eta “filosofìa" aitatzean parrandazale haien
jokaera edo jokaera hori justifikatzeko aitzaki edo arrazoi sorta
adierazi nahi du. Beraz, elem entu biak elkartzean, alegia “gau-txo
ri" eta “filosofìa”, efektu ironikoa ez ezik, um orea ere sortzen da.
Hildo honetatik h o n a hem en beste adibide bat:
Onen antzeko txori nabarrak
noizbaiten dira ikusten
melena eta bizardunakin
gustora dira ibiiten^®
(92) “Bertso barriak, Pujana’k jarriak". (1959). Egi batzuek aixetaratzen.
N a n a , Basilio, Auspoa, Tolosa. 1986. 49.
(93) “Mutilzar bateri". NereApurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 108.
(94) “Arantzazu’ko aitona dala-ta". NereApurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 82.
(95) “Al dala argiz ibillil". NereApurra, Auspoa. Tolosa, 1974,162.

Agerian uzten du Balendinek bere ironia k u tsu a zeren eta “txo
ri nabarrak” esaten duenean, bertso sorta horretan ikusten denez,
gaurko neskatxa m odernoetaz ari baita. Umorezko burla kutsua
em aten dio metaforari.
Hegaztiekin egindako m etaforekin jarraituz h ona hem en h u 
rrengo hauek:
Hainbestekorik etzun merezi
kantuan dagon txindorrak^^
Omenaldi hau eratua zan
txindor kumiarentzako
Baina larregi eristen dautsot
txoñ txiki batentzako^^
Hildo beretik egin zioten beste om enaldi baten antzerako esamoldeak erabiliko ditu:
Omenaldi bat pozik eskeintzen
txoñ txiki zahar bateri^®
Bere buruaz daukan irudia, “txori txiki" b aten a da, irudi apala
beraz, bera izan zen bezalakoa. Alde batetik fam iliaz datorkion
tradizio b at da, alegia. txori baten ezizena hartzearena. Kepa En
beitak, “Urretxindorra” zeukan bertsolari ezizentzat, nahiz eta bere
lagunek “Pedro Jeuri" deitu. Lan honetan hainbestetan agertu den
bezala, txoria irudi bezala ugaritasun handikoa da. Beraz, ez da
arraroa bere burua “txori txiki" batekin identifikatzea aipatutalw
m etaforen bidez. Honek ez du esan nahi bere bertsogintza balio
gutxikoa denik. Bere bertsogintza epaitzeko, bertsogintza hori berori ñola sortzen den jakin behar da lehenago.
Gai berauxe tratatu zuen Milman Pariy-k Homeroren m etafo
rak aztertu zituenean. E zaguna denez balizko Homero hura, exis(96) “Gaurko
Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 220.
(97) Donostiako “Astoria" antzokian egin zitzaion omenaldian. 1975-2-3.
BizitzarenJoanean.. Elkar, Donostia, 1986,170.
(98) Donostiako “Astoria” antzokian egin zitzaion omenaldian. 1975-2-3.
Bizitzarenjoanean. Elkar, Donostia, 1986,170.

titzekotan jakina, poeta tradizionala izan zen, edo hitz gutxitan,
berak idatzitakoa tradiziotik edandakoa baino ez zen, berak bere
m odura atondua. Aristotelesek Homeroren m etaforak aztertu zi
tuen eta antza denez ez zien balio handirik em an. Milman Parry*k
honetaz dioena zera da: Aristotelesek zekarren kultura berriak ez
zuela ulertu kultura tradizionala. Are gehiago, errom antizism oaren
osteko poeta m odernoek ere arbuiatu egin dute idazteko modu bat,
zeinen bidez nórm ala izaten baita hitzak epiteto tradrizionalekin
lagunduta egotea. Badirudi kritikari berriek ez dutela ondo hartzen
poeta batek beste poetengandik esamoldeak, epitetoak eta abar
hartzea. Hori kritikagarria izan daiteke idatziz egindako poemetan,
zeren eta poem aren sorketa beste modu batera egiten baita. Baina
ahozko kulturan bizi den poeta batek. bertsoak sortzeko ez dauka
memoria besterik. Poema sortu eta antzeztu ia ia batera egin behar
ditu. Memoria hori azkar jarri behar du m artxan. Eta m om entu
horretan burura etorriko zalona m ilaka aldiz entzundako formula,
epiteto, eta esam oldeak izango dira. Bere m eritua honetan datza:
elementu horiek ondo eta egoki erabiltzean, m om entuan momentukoa. Afera horretaz Pariy-k hauxe dio:
The reaction to the so-called age of classicism brought in the
view which is still held that each word a poet uses should be
the word of his very own thought and never simply a word that
other poets had used.(...) We must not then condemn the lan
guage of their poetry before we have condemned their entire
way of life...^^
b) Z uhaitzak, landareak eta laudare atalak.
Lehen atalean (“1. M etaforoa n ah astu ak ” izenekoan) aipatu
ditut nekazaritza edo baserri giroko metaforak. M etafora garbien
atal honetan badaude estilo horretako m etaforak ere. B atzuetan
m etafora sortak lortzen ditu horrela.
Baña zoriontsu zu izanikan
zelan daukazuz arantzakl
(99)
Bilbon. “Buenos Aires” antzokian, 1983-5-29an. Bizitzaren Joanean.
Elkar. Donostia, 1986. 170.

Txiro izanik aberatsaren
urregorrizko meatzakV^^
“A rantza” irudia lan onetan m etafora n a h a stu a bezala aztertu
dugu. Oraingo honetan berriz, m etafora garbitzat konsideratuta
dago termino erreala agertzen ez delako. Bere esanahaia “nahigabea", “m ina”, “arazoa” omen da. Bertso sorta horretan “ara n tza ”
irudia bost bider agertzen da eta euretatik bostetan m etafora garbia
bezala.
“A rantza artean" Balendinen beste form ulatxoa dela esan nezake. Nere A purra liburuan lau bider agertzen da, beti hasierako
hemistikioan bost silabatakoa baita eta neurri handietarako egokia
da beraz.
Arantza artean, arantza barik
itxaropentsu barrena^o^
Arantza artian bizita ere
sobra apur baleko,
aberatsaren milloiak baño
geiago zan beretzako. ^ ^ 2
Bertsolari gazteetaz ari denean beste irudi h a u erabiltzen du
batzutan:
Herri danetan gaur hasi dira
kimu barriak sorwtzen^®^
Badirudi Xenpelarren bertsoaren oihartzuna dagoela puntu h o 
netan, zentzuari dagokionez behintzat:
jaioko dira berriyak;
gu gera euskalerriyak
Beste irudi h a u baserri ingurukoa da ere: “kim u”. M etafora
(100) Parry, Milman ‘The traditional Metaphor in Homer”. The Makin of
Homeric Verse. Edited by Adam Parry, Oxford University Press, 1987, 370.
(101) “Baserri-sukaldea". N ereA pum , Auspoa. Tolosa. 1974, 97.
(102) “Baserri-sukaldea”. NereApurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 97.
(103) “Arteaga’tarljin eo d aIa-ta”.A?¿r(?^«/7-a, Auspoa. Tolosa, 1974, 146.

n ahastua azterm dudanean zuhaitza agertzen zen askotan. Pertso
na jakin baten m etafora izaten da maiz. M etafora garbien artean
ere “zuhaitza” irudiarekin egindakoak ere aurkitu ditut:
Gazte stnà.oJrutu emoile
\txátngenduan zugaitza
uste g3\>tiiV.aizkora baltzak
sustarra ebagi dautsa’®^
“Zugaitza" aipatzean ez du aipatzen “Jose Etxebarrieta" den
termino erreala hasieran. Geroago bai, baina ez dau k a zerikusirik
hasierako esaldiarekin. “Aizkora baltza" aipatzean heriotza esan
nahi du beraz, testuingurua kontutan h artu ta antzem an daitekeenez. Hil bertsoak egiten dituenean form ula b atzuk eginda dauzka
Balendinek. Arrospide bere herriko osagilea hil zeneko bertso
hauek aipa ditzadan:
Frutu onen emoile
genduan zugatzak
danentzako zituan
bardin bere emaitzak’®®
Euskal kulturan beste bertso h a u dedikatzen dio:
Erdi \)\\oz\Y.gendun zugatza
hasi da berriz loratzen’°®
Hurrengo honetan ordea Uztapide bertsolariaren bertsogintza
eman nahi du aditzera testuinguruari antzem an diodanez, zeren
eta termino erreala ez baita agertzen:
frutu ederrik asko emon dau
gaur arte bere arbolak^'^'^
(104) I959an, txapelketan, Bilboko Arenalean abestutakoa. Bizitzaren Joa

nean. Elkar. Donostia, 1986, 167.
(105) Jose Etxebarrieta zanaren gomutaz Gorozikako eleizan. BizitzarenJoa

nean. Elkar, Donostia, 1986, 172.
(106) “Arrospide osalaria zanari". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 227.
(107) l959an, txapelketan, Bilboko Arenalean abestutakoa. Bizitzaren Joa
nean. Elkar, Donostia, 1986,167.

Mota berdinekoak dira iadanik azterturiko “baratza” eta
“lora”, esan nahi baita, irudi horietatik egileak ta su n batzuk aukeratzen ditu m etafora eraikitzeko, eta kasu honetan m etafora garbia
eraikitzeko. Zergatik izkutatzen da termino erreala? Egileak suposatzen duelako entzulegoak edota irakurlegoak badaldtela zertaz
ari den. Izan ere termino erreala ez agertu arren oso erraza da
zertaz ari den igertzea. Bousoñok azaltzen du zergatik den m etafo
ra ezaguna, literaturaz jantzita ez daudenen artean ere:
... incluso h a habido -y h ay - g en tes que h a b la n de él com o si lo
estim a sen , si no único, el recurso m á s im p o rta n te de la p o esía.
A contece esto po r u n a ra z ó n m uy sim ple: la m e táfo ra es — de
eso n o h a y d u d a— el artificio m ás ob jetiv am en te discernible de
cu a n to s n o s revela la le c tu ra ráp id a de u n o s versos. O tros in s 
tru m e n to s de ex presión -n o m enos fre cu e n tes que la m etáfo raso n m á s tra b a jo sa m e n te detectables, p o rq u e h a de e n tra r en
juego, en m u ch o s ca so s, la se n sib ilid ad ed u c a d a , que, d e s g ra 
ciad am en te, n o a b u n d a , y a veces ello se p recisa en g rad o su m o
p a ra co n tem p lar en la p o e sía u n artificio.

Esan bezala, “lora" eta “baratza" m etafora garbien arloan
pertsona jakin batzuk adierazteko balio dute, batez ere andrazkoak
direnean.
Z er d a k a s ta z u m aite,
b iotzeko loré^^^

Lora g az te m aitia
a in za g o z dotore^^^

Azken bi horietan Ama Birjinaz ari da. Ama Birjinaren izena
aipatu gabe bertso horiek irakurtzean erraza da jakitea nori zuzentzen zaion. Ezin da esan m etafora orijinala denik, tradizionala
eta askotan erabilia. Hori dela eta m etafora garbiaren itxurapean
agertuko da. Arrese Beitiak ere Ama Birjinaz aritzen zenean “lora”
irudia erabiltzen zuen:
(108) “Uztapidetxapeldun".Aferey4^w/7-a, Auspoa, Tolosa, 1974, 155.
(109) Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. 4^ edición, Gredos.
Madrid, 1966, 104.
(110) “Orban bako \o it”. Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 207.

A u z a n a n d ia , b a ñ a lora b a t Z eru ta rra
N eguan so rtu a n egiten d a u s te b a g a .’”

Kepa Enbeita beste horrenbeste egiten du Ama Birjinaz
bertsoak egiterakoan:
Argi g u stijen a rg ia
Lore g u ztije n loria

usaintsu barditi bagia^^^
Hain ezaguna den irudi hori erabiitzerakoan ez du aipatuko
termino erreala. Era horretan entzulegoarekin (eta irakurlegoarekin
ere bai) enpatia sortuko du. Hiztunen kom unitate osoa ahozko
jakituri horren partaidea da eta m ota honetako irudiak entzun
edota irakurtzerakoan ez du beste azalpenen beharrik. Bertsolari
batek esandakoa kom unitateak ulertu eta onartzen duenean elkar
identifikazio b at sortzen da. Hórrela azaltzen du Ong-ek:
P ara u n a c u lm ra oral, ap re n d e r o sa b e r significa lo g ra r u n a
identificación co m u n ita ria , em p ática y e stre ch a con lo sab id o ,
identificarse con él. (Ong, W alter J. Orali^^ and Literacy)

Ama Birjína ez ezik “lore" eta “baratza” hitzak beste izateak
adierazteko erabiltzen ditu. M aitasunezko bertsoetan esaterako,
bere m aitearen irudiak izaten dira aipatu bi horiek:
Lore arteko u s a in gogozko
am es gozoen baratza
bizibideko la z ta s u n e a n
se n titzen ez d a n arantzá^^'^

Baratz erdiko lora urdina
n ai z a itu t nere onduan^*^

(111) “Orban bako iore". NereApurra, Auspoa. Tolosa, 1974, 208.
(112) “Loirik baga sortu zan Maria". Felipe Arrese Beitia. Olerki Sorta bat.
tuskal Editoreen Elkartea. Klasikoak bilduma. Zarautz, 1987, 139.
(113) “Agur. Miren garbija! jaboboi Euzkelerria!”.¿toife>Z>cva. 1918.52 zenb.
(114) “Maite
Nere Apurra, Auspoa, Tolosa. 1974, 245.

Em akum eetaz hitz egiteko ere antzerako beste irudi hauek
darabiitza:
Euskalerriko baratz urdinak
baditu hainbeste lora^^^
ames gozotan juaten nintzan
lora billa baratzera^'^^
Em akum een artera esan nahi du azkeneko “baratzera" adlatiboarekin. Bitxia da bi p u n tu tan agerturiko "urdina" kolorea: badirudi garbitasun eta goitasunaren kolorea dela (zuriarekin batera).
Bere am ak ere merezi izan zuen loraren m etafora hori:
Baratz erdiko lore usaintsu
irribarredun larrosa'^^'’
A zpim arratu dudan “baratz erdiko" hori ikusi ahal izan denez
Balendinen form ula bat da besteak bezala oso egokia lehenengo
hem istikioa osatzeko, bost silabatakoa da eta. Gainera, “baratz
erdiko" erabiltzeak sem antikoki indarra em ando dio ondoren datorrenari. “B aratz erdiko" sintagm ak nolabaiteko aukeraketa edo
nahiagotasuna em aten du aditzera.
M etafora garbiekin b atzuetan zera gertatzen da: termino errea
la izkutatuta edo eliditurik dagoen lez, b atzuetan zaila izaten da
asm atzea zehazki zer esan nahi duen, gutxi gora behera nondik
nora doan jakin arren. Adibidez Don liarlo abadearen hilketa dela
eta hurrengo h au esaten du:
Berak landuta erri onetan
sasiz eguan baratza^^^
Testuingurua k o n tutan h artu ta baliteke arim ekin egindako
(115) “Maite m\Tíá\x2r . Nere Apurra, Auspoa, Tolosa. 1974, 246.
(116) “Maite mindua". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa, 1974, 245.
(117) “Egjftakegin tià ox
Nere Apurra,
Tolosa, 1974,258.
(118) “Amari hil eta urtebetegarrenean”. BizitzarenJoanean. Elkar, Donostia.
1986, 175.

lan a esan nahi duela "baratza" irudia erabiltzean. “Sasi" aipatzean
oztopoak, nagikeriak eta utzikeriak ekarri nahi om en ditu gogora.
c) Eguneroko tram ankulu eta tresnak.
M etafora nahastuaren atalean bezala, eguneroko tresnekin eta
bestelàko gauzekin eraikitako m etafora garbiak agertzen dira Baiendin Enbeitaren bertsoetan.
Asto pareko amaika kirten
bizi da gure m unduan"^

Kasu honetan “kirten” hitzak pertsona hitza ordezkatzen du.
Gaur egun hitz horrek garapen sem antiko b at jasan du eta adjetibo
bilakatu da, baldarra edo leloa zentzuaz. Hasiera baten euskarria
edo “m ango" esanahia baino ez zeukan, zerbait zurruna. Kirtena
oratzeko balio duen zerbait da, gauza b at m anejatu ah al izateko,
balio gutxikoa beraz. Berez ez du balio handirik, itsatsita daukan
tresna da balio duena. Kirtena-k, goian ikusi dugun m etaforan,
ezaugarri hauek gordeko lituzke:
— Berez baliorik gabekoa.
— N ortasunik gabekoa.
— M anejatua izan daitekeena, e.a.
izkutuan dagoen term inoa, hau da “pertsona” edo “gizakia”,
“kirtena" hitzarekin identifikaturik dago. Are gehiago, puntu be
rean, m etafora bat ez ezik, konparazio b at ere daukagu: “asto
pareko”. Lelotasuna argi eta garbi adierazita dago, um ore kutsuarekin gainera. H auxe da Balendinen estiloa; b atzutan xam urtasuna, eta fm tasun h andia erakutsi arren, oinak lurrean dituela era
kusten du behin baino gehiagotan, um orea, ironia eta esamolde
herrikoiak erabiliz. M undu honetan bizi dela argi eta garbi erakutsi
nahi du gure Enbeitak. Horrek ez du esan nahi ideal baten atzean
ez dabilenik. Errealitatearen ikuspegi estilizatua'^o ¿au k a Balendi
nek, errealitate horretatik m om entuan egokiena dena erakusten
(119) “Soloeta’tar Ilario Jaunari omen-jaian". Nere Apurra, Auspoa, Tolosa,
1974, 159.
(120) “Astoa etaerrotana”.iVi/(?/1;7wrr<z, Auspoa, Tolosa, 1974,103.

du. Baina horrek ez dio eragozten alderdi txarrak erakustea, kritikatzea eta aldatzen / hobetzen saiatzea. Berak hainbeste maite
duen baserria aipatzean ere, dena ez da gozoa. O nartzen du, gaur
egun baserriko bizim odua ez dela erraza, krisian dagoela. Aide
horretatik kezka soziala ez du izkutatzen:
Egun osoan lanian eta
ondiño lanak aurrera,
baserritarren lanbide onek
ez dakit nun daun barrera;
eta kalian izaten dogu
oso eskasa arrera,
giza-legean ez al da sartzen
baserritarren karrera?’^!

Beraz, errealista eta idealistaren arteko erdibidean aurkitzen
da. M uxikako bertsolaria “in medio virtus” delakoaren aldekoa da
nonbait. Sarritan esan dudan lez hitz abstraktoak saihesten ahalegintzen da Balendin behin eta berriro:
Euskera zarrak mendian dauka
Itntngojarleku ij(armel, 1960)

Nekez esango du “jatorri” bezalako hitz abstraktoa irudi bat
erabiltzeko aukera duenean. Izan ere “jarleku" irudia hori esan
nahi baitu: euskararen jatorria edota sorreraren eremu natufala.
Bere aitaren bertso batzuen oihartzun argi eta garbia daukate.
Hona hem en bertso horiek:
Euzkera zarra mendijan dago
Jaungoikoari begira,
Bere erruki zain noz biurtuko
Barrirò lengotokira. [Euzkerea, 1929-8, 162)

“Baimena" edo “borondatea" abstrakziozko m ailadun hitzak
erabili beharrean ikus dezagun zer irudi darabilen:
(1 2 1 )

H . F e r n a n d e z , F e la y o .

M a d r id , 1 9 8 4 (6® e d i c i ó n ) . 1 6 .

Estilística. E d i c i o n e s
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Toki asko emazte billa
jo izan duzu atea

Kasu honetan badirudi baim ena eske edo bilatzen ibili dela.
“Atea”-k beraz, borondatezko adostasuna adierazi nahi omen du.
Irudi horretatik zera harm om en du:
— “Barrura” sartzeko ahalm ena, bideratzea edo ezintasuna
(itxita dagoenaren kasuan).
— Sartzeko baim ena eskatu behar den lekua /erem ua.
— Bestearen erantzuna jasotzeko itxaron behar den lekua /
eremua.
d) Erlijiozko irudiak.
Irudi berri bati ekingo diogu orain: aingerua. Balendin Enbeitarentzat hildako h a u rrak aingeruak dira beti, orban bako haurrak,
hilda gero zeruan zoriontsu eta hegaz, aingeruak legez, dabiltzanak.
Aingerurxo bi goian egazka
aita badela erdian^22
Goian aitagaz aingeruXx.o bi
beian amagaz beste bi^^s

Bertso sorta horretatik “aingeruaren” irudia aipatzen den lau
bertsotan ez da azaltzen am a batek seme bi galdu dituenik. Bai
ordea istripu b at dela medio, bere “aingerutxo” biak eta bere sen a
rra hil direla. “Aingerutxo" bi horiek bere bi sem eak direla supo
satzen da, eta gainera, zalantzarik balego azken ahapaldian, “a in 
geruaren” irudia albo batera utzita, azaltzen du egoera. Alderdi
hau bere aitarengandik heredam zuen Balendinek. “Urretxindorrak” azkenerako uzten zuen bere moraleja, alegoría antzeko bat
kontatu ostean. Zentzu m oralizantekoa zen bere estiloa askotan.
Adibide bat jartzearren horra honako hau:
( 1 2 2 ) “B a s e r r i t a r r a k k e j a z ” . NereApurra, A u s p o a , T o l o s a , 1 9 7 4 , 2 4 3 .
( 1 2 3 ) “ I g o r il z a n e k o a k " . “ . NereApurra, A u s p o a , T o l o s a , 1 9 7 4 , 2 5 6 .

Gaitz da beti bcatia danen jaun ta jabe
Dollorkeriz b a’dabil, gaitzago atan be ...
Luzaro bere aldez asko eukita be,

Azkenez ostikoka erabilko dabe” (“U dabarri ta neguaren
.E u zka d i, 1932-IV-3).
Bertso sorta honetan Udaberria eta Negua pertsonifikaturik
agertzen dira eta elkarrekin elkarrizketa b at daukate. Azkenean,
aparteko ahots batek, egilearenak, goiko hori erabakitzen du edo
aholku hori eskaintzen dio irakurieari.
e) A m a eta senitartekoak
Esana dago, aurreko atalean (metafora nah astu aren atalean),
euskara Balendinentzat (hainbat euskal poeta askorentzat bezala)
am a dela. H ain berenganatua dauka pentsakera hau ezen batzue
tan m etafora n ah astu a izan beharrean, m etafora garbitzat era
biltzen baitu, h au da, term ino erreala (euskara) desagertzen da.
Beraz, batzuetan m etafora n a h a stu a eta bestetan m etafora garbia.
Adibidez, “Am a Euskera” izenburudun bertso sortan ahapaldi oso
batean ez da agertzen termino erreala, m etafora garbia baino ez da
agertzen.
Erri bat daukat, bere ama naiz

semeak ditut ugari
am ak maite dau baina semedk
igezka dabiz amaii. {fìincipe de Viana, III, 1973)
Euskeriaren ondamendiko
arerio gogorrenak
ezbairik bage esan legike
diriala euskaldunak;
euraren ama baztertu daben
ama-ordiaren lagunak^24

“Ama" euskararen irudia baldin bada, “am a-ordia” erdera edo
gazteleraren irudia dela ondorioztatzen da. Zentzu honetan, mende
hasierako eta aurreko m endearen bukaerako ideologiaren za( 1 2 4 ) “I g o r il z a n e k o a k " .

“.NereApuna, A u s p o a .

T o lo sa , 1 9 7 4 ,1 5 9 .

baltzailea da, bere aita izan zen bezala. Ideologia abertzale horren
arabera euskara gure am a da, eta euskaldunak haren seme-alabak.
Euskara gaixorik dago eta seme-alabok askotan ez dugu ezer egi
ten gure am a laguntzeko. Are gehiago, sem e-alaba asko, beren
am a baztertuta, am a-orde pean jarri dira. Horregatik esaten da
euskaldunak askotan direla euskararen etsairik gogorrenak: eurak
euren am a salbatu dezaketen bakarrak izanik ezer ere egiten ez
dutelako. Gai hau Kirikinok tratam zuen bere artikuluetan:
Ta orratiño, orrexek, irribarretxudunok, izaten dira aurrenengo
euren buruak euskalduntzat agertuten iñoz gure Erriko gauzen
ganean barriketa-aldiak e^ten direanean; orduan izaten da berba*
txu bat edo bi euskeraz esatea, orduan a!, ta o!-ka ibiltea, “Gemika’ko arbola” dala, gure ekanduak edo kostumbreak direala.
Guztia barriketa utsa! Zelan izan leiteke euskaldun ona, euske
ra jakin eta egin gura eztabena? Zelan izan leiteke euskaldun
ona, euskereari destaiftaz begiratuten deutsana? (1902-1-12)125

J ) M etafora sortak.
Lehen esan bezala, Balendinek ez ditu m etafora isolatuak b a 
karrik erabiltzen. M etafora sortu zale agertzen da zenbaitetan,
bertsoari alegoriazko usaina kutsatzen diolarik:
Lur maite honek emon daiazan
biharko Jrutu barriak
erein daiguzan gure garaitza
lortuko duten aziak^^^
Euskal kulturaren aitzakiarekin baserriko soloko lan eta elem entuekin m etafora sorta ederrak sortuko ditu, hurrengo honetan
legetxe:
Bakoitzak bere ale apurra
lurrean jartzen jarraitu
(1 2 5 ) “M o d a n b a le g o , z o rio n e k o litz a k e e u s k e r a " .
lo s a , 1 9 7 4 , 8 7 .

Nere Apurra, A u s p o a .

( 1 2 6 ) “E u s k e r a z e g i n d a i g u n " . B u s t i n z a , E b a r i s t o -K ir ik ifio .
O n a i n d i a b i l d u m a . B ilb a o , 1 9 6 6 .

Abarrak.

To
A ita

Lur maminean errotu eta
sasi arteanJorratu
Herriarentzat beharrezko dan

Jrutua dagigun lortu
Ondorengoek gure egintzak
ontzat dagiezan hartu^27

M etafora batzuk hain erabiliak dira ezen fosilizaturik daudela
esan dezakegula. “Giltza" irudiak, jatorria edo “klabea” esan nahi
du, gazteleraz bezala eboluzio sem antiko bat jasan duelarik. Beste
hitzetan esanda “funtzionam endu egokirako artikulazio elemetu
ezinbestekoa” da “giltza” irudiak esan nahi om en duena, ondorengo puntuan bezala:
amagan dagoz famili baten
m aitasun b a k e z k o

Ondoren gorputzaren fisiologiarekin zerikusia duten m etafora
pare bat:
niregan beti izangozue
erri bizitzaren
zugandik artu d o ^
euskaldun odola^'^

Lehenengoan Am a-euskara da m intzo dena, eta “a rn a s” iruditik zera hartu du ezaugarritzat:
- Bizirik irauteko eta ez itotzeko egin beharrekoa (izaki bizi
dun batengan).
— “Barnea” elikatzeko ekintza.
M etafora baten identifikazioa erabatekoa da baina sakoneko
( 1 2 7 ) D o n o s t i a k o “A s t o r i a " a n t z o k i a n e g i n z i t z a i o n o m e n a l d i a n . 1 9 7 5 - 2 - 3 .

BizitzarenJoanean.

E lk a r , D o n o s tia , 1 9 8 6 , 170.

(1 2 8 ) “L a n d a ig u n " .

BizitzarenJoanean. E l k a r , D o n o s t i a . 1 9 8 6 , 1 9 1 .
Príncipe de Víana, i n . 1 9 7 3 Nere Apurra,

( 1 2 9 ) “A m a e u s k e r a ” .

A uspoa,

T o lo sa . 1 9 7 4 , 2 4 8 .
( 1 3 0 ) “A m a e u s k e r a " .
T o lo sa . 1 9 7 4 . 2 4 8 .

Príncipe de Viana,

III, 1 9 7 3

Nere Apurra,

A u sp o a,

egituran ezaugarri jakin batzutan em aten da, goian aipatutakoetan
adibidez. Baina irudiak psikean eragiten du tasu n horiek inplizitoki
eta berehala antzem ateko. Bide intuitiboa da neurri handi baten
m etaforak entzule edota irakurlearen burm uinean eragiten duena.
Kontzientziaren m etafora “harra" da, soloko kokorro bat, a s
kotan harrapagaitza, beti hatzam arkatzen edo barnea urratzen ari
dena, ixilean baina etengabe. Irudi egokia nonbait:
o ri d a g u re b a r n e ix ile a n
z irik a tz e n g a itu n

arra^'^'^

Euskal sukaldaritzako jaki b at ere erabili zuen Balendinek oso
m etafora sinpatikoa sortuz:
porm saldarik
t%osxtn galdaran^^'^

E ra h o n ta k o
g a tx d a

Hemen “porrusaldak" kontradizioa, edo nahaste-borrastea
adierazi nahi omen du eta jakintzat em aten du egileak zeren eta ez
. baitu azaltzen zein termino errealari dagokion.

2 .Ondorioa
Balendinen m etaforak aztertzean, beraz, ikusten da ahozkota
sunaren ezaugarri asko gordetzen dituela, nahiz eta idatzitako
bertsoak izan. Aide batetik aho hizkuntzaren epiteto eta esakera
asko darabiitza, tradizionala dela erakutsiaz. Ahozko kulturaren
egileek tradizionala izateko joera dute. Izan ere, W alter Ong eta
beste ikerlarien iritziz, zorakeria litzateke baztertzea Herriak, edota
gizarte oralak, gizaldietan zehar, nekez landutako esaera, irudi,
epiteto jator eta bikainak. Herriak sortutakoak dira, eta Herriak ez
bestek ulertu, gorde eta gogoratzen ditu. Horrela h iztunen kom uni
tateak errazago konektatuko du kom unitate horretatik sortu den
bertsogile tradizionalarekin, am ankom uneko enpatia sortuz.
(131) “Amari biotzez". Príncipe de Viana, III, 1973 Nere Apurra, Auspoa,
Tolosa, 1974, 264.
(132) “Kontzientziustela".A^(?r(?.i4^wmz, Auspoa, Tolosa, 1974, 237.

Era berean Balendinen irudiak, eta kasu honetan metaforak,
giza bizitza errealari lotuta daude. Hori garbi ikusten da baserri
giroko hainbat elem entu m etaforatzat erabiltzen dituenean.
Kontzeptu abstraktoek irudi batez m ozorrotuak agertzen dira eta
irudi hori baserri edo nekazaritza m undutik aterata dago hein h a n 
di batean.
Ezaugarri hau ek ikusita, poeta tradizionala, eta dagokigun k a 
suan, bertsolaria aztertzeko, kontutan hartu behar da ekoizpen
literarioa zein m otatakoa izan den. Ahozko kultura bizirik dagoen
gizarteetan ahozkotasunaren psikodinam ikak k o ntutan hartzea
ezinbestekoa suertatzen da azterketa hori burutzeko.

(133)
1986.188.

Euskeraren arazoa dela eta. Bizitzaren Joanean. Elkar, Donostia,

Patxi Ezkiagaren
ZAU RIEN SALMOA K
Joxe ERTZIBENGOA OTAEGl

Zaurien Salmoak Patxik es
kaintzen digun liburu berri, sakon
eta berezi honek duen esanahi eta
edukia, berak “giza sufrimendu
eta esperantzarena" deitu XII. sal
mearen hasieran ematen zaigu
aditzera. Honela dio: “Ene Jain
koa, ene Jainkoa, zergatik utzi
nauzu?” Laburbilduz, asko laburbiltzea bada ere, esaldi mingarri
horrek erakusten digu zein izan
den egileak poema-salmo haue
tan ageri-agerian utzi nahi izan
digun barre-barrenean daraman
arazo edo kezka pertsonaia. Bes
tela esanda, hementxe aurki dezakezue olerkariak bere-berea
duen bizitza ikusteko molde eta
era berezia, dohan eta lotsarik
gabe emanda. Jakina. poeta-gizakiaren jarrera hau batzuei axola
gutxikoa gerta dakiekeen arren,
berez. ezbairik gabe, eskertzekoa
da. nire iritziz behintzat zintzotasuna eta bere buruarekiko leialtasuna adierazten dituelako.

1. Izenaren z e ig a tia

Zaurien Salmoak behin eta be
rriro irakurri ditudan arren eta
barneko mamia zer-nolakoa den
antzem an diodan arren, berak.
beste inork baino hobeto. bi
hitzon giltza argitu beharko 11guke.
Guztiok, seguraski. ezagututzen duzuen“Elizen arteko Biblia"
izena duen liburukoteko Salmoak
liburuska poetikoari dagokion sa
rreran hauxe esaten zaigu:
“Otoitzean ageri ditu batik bat gizakiak Jainkoarekin dituen harre
manak. Negar, damu, eskerron.
erregu, barridura, aitorpen...:
Jainkoaren aurrean giza bihotzari
darizkion hainbat sentipen. Sentipenok jaulkitzeko hitzaren dohaina duenak otoitza poesi bihurtzen
du. Eta poemari doinua ezarriz,
otoitza kantu. Otoitz. poema eta
kantu: horra zer d i t u e n Sal
moak. Salmo hitzak horixe esan

nahi du: soinuz eta kantuz egi
teko otoitza.” (“Elizen arteko Bi
blia". Salmoak. 795 orr.) Beraz,
azalpen honetako ezaugarrietan
aurkitu beharko genituzke, bi
latzen hastekotan, Patxik libumari emandako izenaren arrazoi sakonak. Dena den, ni Zaurien
Salmoak idazlan honek arestian
aipatu ezaugarriok ez dituela bere
osotasunean betetzen iritzikoa
naiz. Oker banabil egileak berak
zuzen nazala, baina nire ustez,
era bereziz, irakurtzeko eginak
izan dira. Beharbada. izpiritu a u 
sarta eta adimen irekia dutenek
eta aje zaharrekin loturik ez
daudenek otoitz egiteko, hots,
kristauek deitu Jainkoarekin harremanetan jartzeko, erabiliko di
tuzte. l^ n ta tu , ezin dira kantatu.
Nik dakidalarik behintzat, VI.ak
ez beste guztiek ez baitute musikarik. Baina hori aide batera utzita, uste dut eliz gizon-emakume
puritano batek baino gehiagok,
irakurtzen ausartzen bada, esan
go duela “Zaurien Samoak” idazlaneko orrietan dauden otoitz-salmoak, salmoak baino gehiago
beste zernahi gauza direla, edota
zerbait izatekotan, salmo heterodoxoak-edo direla. Nire iduriz be
deren, puritanoen mundu horreta
ko ilarak osatzen ez dugun asko
eta askorentzat balekoak dira era
bat, bai irakurtzeko bai otoitz egi
teko. hots, bame sentipenak Goikoari zuzentzeko eta baita ahal
izanez gero kantatzeko. Patxik poe
sia otoitz bihurtu du kasu honetan.

2. Zaurien Salm oak hauen
edukía
Hau da gaingiroki ukitu nahi
dudana. Hortaz. zeintzuk dira
poema-otoitz hauetan aditzera
ematen diren funtsezko gaiak?

Lehen-lehenik, ni-a da
Begien bistan dago. Ez dago
dudarik. Ego hori, erabat pertso
naia den ego hori alegia. hitzaren,
bizipenaren eta gogoetaren jaun
eta jabe dugu. Gizakia, izen-deiturak dituen gizakia erreala da,
gauzatua dagoena, egoera ezberdinak bizi izan dituena eta. beraz,
hezur-haragizkoa, zehatz eta subjetiboa. Berak bideratzen du barne-muina. Bitartekaririk gabe. Biluzik dago. “... gero eta biluziago
aurkitzen naiz...," esaten du
LXXXVII. salmoan. Harriduraz,
damuz, eskerronez, erreguz eta
aitorpenez lepo dagoen ni-a dugu
hemen olerkaria, salmo-egilea,
otoitz egiten diharduena. Delako
ni hori ez da etsipenean hondoratuta dagoena; ez da jarrera estati*
ko eta mugigaitzerako egina, ez.
Gehiago da. Bada maite duenaren
aginduetara dagoen morroia.
Bada, era berean, galdetzailea eta
eskatzailea, galdera eta eskaera
bakoitzean era eta mota guztietako arazoez kezkaturik azaltzen
dena. Aldi berean ere bada bi
zitzaren iraganean, orainean eta
geroan bere ni-aren zentzua. pa
tua eta esanahia jakin nahi due
na. Ni eragile hori sinestuna da:

"... agian, agian, sinestun egin
nauzunez nahiago duzu ezer eza
gutu beharrean izan dezadan
atearen bestaldeko zerbaiten esperantza...,” esaten digu XXIX.
salmoan. Inoiz edo behin ni hori
nostalgiko'punttu batekin ere
azaltzen zaigU: “Antzina dozenaka artzain zegoen tokian ordea
zenbait nostalgiko besterik ez
gara gelditu, Jauna...,” gogorazten digu liburuaren amaieran
ia, XCVI. salmoan. Halaber, hone
taz ziurtasun handiegirik eman ez
dezakedan arren, oraingo hone
tan ni mistiko sam ar baten au 
rrean gaudela iruditzen zait."Zu
rekin bat egin naiz. Ai¡ Desioak
izan behar bizitzaren egiatasun
mistikoa!” diosku LXXVI.ean, eta
ia antzeratsu LXXXI.ean honako
hau: “... eta ni zure leraz zoratzen..., eta ni zure irrikaz zoratzen.... eta ni zure grinaz zoratzen...
beilariak
egunalba
itxaron duen bezala, adoleszenteak lehen ezpain irekiak amesten
dituen bezala, bakardadeak urratuko duen labaina nahi duen be
zala." Bestalde, goiti-behiti erabat
biluzik agertzen zaigun ni-a
dugu. Den bezalakoa agertzen
zaigu, naturak taxutu duen beza
la, izakera-aldaketarik gabe, hel
dutasun progresiboaren ildotik bi
luzik, konplexurik gabe, eskale
gisa eta laguntza eske biluzik, gi
zaki dudakor, eta, bidenabar,
egiaren aurrean ebazkor. Esaten
ari naizen adierazle argia LX. salmoa da: “Inuzentziaren tunika

urraturik dagoenez ez dut desio
beste jantzirik, haurren kantak
tristeziari bezala ihes egingo dizut
dardaraz, biluzik."
Poema-otoitz hauetako ni ho
rrek, arestian aipatu ezaugarriez
gain, badu beste bat oso berezia:
bakartia izanik ere, bidaiaria da.
Berezko bizitzan zehar etengabe
dabilena da; berea den psikologiaren esparru zabalean ausarki harat-honat mugitzen da; bizitzaren
beraren arazoez -existentziaz, iraganaz, orainaz, geroaz, heriotzaz,
amodioaz, utopiaz, izuaz, zereginaz, amets infinitoaz, eta abarsarri askotan arduratuta eta
kezkatuta aurkitzen da. Honantz
eta harantz egiten dituen bidaietan, literatura m unduaren iru
diak, sentipen sakon eta hauskorrak, bidea argitzeko diren izpiak,
barne ezagutzaren kezka larriak,
bere buruari e^niko galderaeran tzu n ak ..., ispilu batean beza
la ikusten ditu eta haietarantz
jotzen du, gero, bidean ia akiturik, abiapuntura itzultzeko, abia
puntu hori bera baino ez delarik
Hala ere -hau liburuaren egi
tura osorik hartuta ñire iritzirako
gauza oso bitxia da, ia salbuespena esango nuke- ni berezko eta
bakarti horretatik irten egiten du
eta, kurioski, liburuaren amaiera
aldean egiten du irteera hori, eta
izaki kolektibo bat ere gogoetagai
du. Dozena erdi bat salmo beste
rik ez dira. Hona hemen, adibide
gisa: “... gau isileko extasiaren
apaiz
biluziak
zaretenok...,"

XCVII. salmoan diona, edo
zein bihotzek entzungo du gure
ulua. gure kexuaren hondo iluna...?" XCIV. salmokoa, seguraski
gure herriari buruz ari denean. Ai
pamen hauek guztiak Zaurien
Salmoak-tn olerkariak ohikoa
duen jarrera pertsonaletik at gel
ditzen dira, baina esanagatik ere,
delako ni sagaratu eta kezkati ho
rrek, are aipatu kasu hauetan ere,
ez dio protagonismoaren ekimenari uko egiten.
Bigarrenik, naturgunea da
Patxiren poema-salmo hauek
bitan, hirutan edo are gehiagotan
irakurri, aztertu eta birfindu di
tuen olerkari ezagun batek poema
hauei lur usaina dariela gogorazi
digu. Egia esan, ez zaio arrazoirik
falta. Izan ere, naturgunea -lurreko elementu osagarri guztiak
barne- da Patxiri sarritan aipatzea
gustatu izan zaion delako “espa
zio mitiko” horren eremua. Libu
ruaren egileak hortxe kokatzen
ditu maisuki ni-aren bizitza, bi
zitzaren beraren poza eta nahigabea, ilusioa, desilusioa, izana eta
ezizana, sorkuntza, hobekuntza,
argitasuna eta iluntasuna, amo
dioa, etsipena, ametsa eta itxaro
pena..., etengabe, erritmo bizi eta
zehatzean. Hain zuzen, eta harrigarria badirudi ere, delako “espa
zio mitiko” horretan zauritzen da
olerkaria, eta urraduraz betetzen:
“Urraturik iritsi zaizkit eguzki
oihalak sahats adasken artetik...," diosku I. salmearen hasie-

ran, eta salmo beraren bukaeran
are argiago: “ Udazkenean argia
bezala, urraturik zatozkit eta
urraturik doakizu nire izaeraren
ispilua...” Hortik, egoera zehatz
horretatik, egileak hitz eta oihu
egiten du, deiadarraren eta mina
ren kolore eta soinu gorria barne
muinean eta aldi berean lau haizetara
aldarrikatuz:“Bizitzaren
garaipena da, Jauna, eta borrokalarien kutsu gorria uzten dit
behatzetan,” diosku XXII. sal
moan.
Hau hala izanik ere, zauri,
oihu eta deiadar horiek, edota bi
zitzaren beste testuinguru horiek,
beste kolore mota asko dituzte, ez
zauritzen duen gorriarena baka
rrik. Olerkariak, ur-jauzien antze
ra, esaldi sinbolikoak eta “espazio
mitikoak” eskaintzen dizkion baliabideak hartu eta egoki iru
ditzen zaion erara moldatzen di
zkigu. Beraz, delako “espazio
mitiko" horretan zauria bizitza
baita, salmo egilearen bizitzari
ukatu ezin zaizkion oinarrizko
elementu daude, alegia, bizitzak
berak sortarazten dituenak eta
gutxi-asko edozein gizakiri dagozkionak. Honela, beraz, esan de
zakegu “Zaurien salmoek” :
— Landare berdexkaren kolorea ere
badutela (XXII).
~

Hodeia urratzen duen eguzkiaren
kolorea (XXIII) duten bezalaxe.

— Lila eta u r gaineko nenufaren ko
lorea ere badutela (XXII),
— Izen bereziek -Maze, Antxomarro.
Xiberua, Zuriza- sortarazten dio-

—
—

—
—

ten xarmen kolorea (XXII, XXIV.
XXVII) duten bezalaxe.
Lur beltzaranaren kolorea ere badutela (XXV).
Ostadar zubiaren kolorea duten
bezalaxe (XXVII). edo urrezko
eraztunarena (X5OTI).
jela urdin eta elur zuriaren kolo
rea ere badutela (XXVIII),
Urrezko
aingiraren
kolorea
(XXXV) duten bezalaxe, edo Orioko barrarena (XXXVI), edo Itacako
faroarena (XXXVI).

Era berean, “Zaurien salmoek”
ere badutela:
— Itsas hondoaren kolore grisa
(XXXVII).
— Arrano
beltzaren
kolorea
(XXXVII).
— Kristoren odolaren eta Jainkoaren
minaren kolorea (XXXVIII).
— Gezi
gozagarrien
kolorea
(XXXIX).
— Gure azken defmizioa izan zen
bumiaren kolorea (XXXIX).
— Iraultzaren ezpata gorriaren kolo
rea (XLVIII).
— Izabako azken gauaren kolorea
(LXII).
— Alferrikako itxarote luzearen kolo
rea (LXII).
— Tunika loratuaren kolorea (LXIII).
In o la ere a h a n tz i gabe, Z ä u 

nen salmoak-ttàn-.
— Nakarrezko orrazien (LXX)
— Eta adar biluztuena bezalako koloreak (LXXII) daudela.
— Elorriko baia gorrien (LXXIII)
— Eta bizi zintzoarena bezalako koloreak (LXXrV) daudela.
— Zauri bizigarrien (LXXVII)

— Eta zeru m arinelarena bezalako
koloreak (LXXIX) daudela.
— Adats horailaren (LXXIX)
— Eta kometa Iheslariarena bezala
ko koloreak (LXXXI) daudela.
— Zintzarri alaien (LXXXIX)
— Eta gau isileko extasiarena beza
lako koloreak (XCVII) daudela.

Elemenni sinboliko hauen bi
tartez irudikatzen da n a tu r^ neak olerkariaren “espazio mitikoari” eskaintzen dion eremua.
Jakina, hauek ez dira bakarrak,
badira gehiago, hemen aipatu ez
arren berebiziko garrantzia dute
nak gainera: itsasoa, heriotza,
amodioa. txalupa, marínela ... eta
abar.
Hirugarrenik, ja in k oa da

Olerkariak edota salmo egileak
Jauna, Jainkoa eta Jahweh ditu
hizketakide eta solaskide. Hari
aurreratzen zaio, hari hurbildu,
hari eskatzen dio, hari arazoak
aurkeztu. Harengan du iocaropena, harengana doa salbamen
eske. Harekin bizi nahi du eta harekiko harremanak estutu. Hartaz
gogoratzen da etsipenean, hark
eutsiko dio itsasoan txalupa kulunkariak ziurtasuna eskaintzen
ez dionean. Hura da morroiaren
indar eta zorion ametsa. Poemasalmoak otoitzak direnez gero,
otoitz hauek hartzaile bat behar
dute eta hori ez da Jainkoa bes
terik.
Dena den, olerkariak duen
Jainkoa ez da gizakiarengandik

urrun, beste planeta batean-edo
dagoen norbait. Jainkoa morroiarekin etengabe eta edozein unetan
harremanetan dagoen solaskidea
da. Zurikeriarik ez duen elkarri
zketa jator eta zintzoaren bidez,
gizakia eta honek maite duen
Jainkoa, aurrez aurre, biluzik
biak, morroia zauriz lepo egon
arren eta Jainkoa bera gizakiaren
ezereza eta leialtasuna gogo onez
hartzen duelarik ..., amaierarik ez
duen harreman estu eta kontzienteari bide ematen zaio.
Zaurien Salmoak-tn dauden
otoitz-salmoetan trilogía honen
inguruan eraikitzen da poemaren
egitura, hau da: a) Ni-aren ingu
ruan; b) Naturgune-aren ingu
ruan; eta c) Jainko-aren inguruan.
Dena den hiru elementu hauek
beti edo ia beti agertzen badira
ere, ez dira beti tinko eta firmo
ezarritako orden bakar eta estatiko batean agertzen. Batzuetan,
gehienetan egia esan, niaren arazoaren aurkezpena egiten da,
gero poemaren bukaeran Jainkoa
ri laguntza eskatzeko, eskerrak
emateko, haren edertasuna kan
tatzeko eta abar. Egitura xume
hau askotan eta askotan otoitz bi
hurtzen da. Beste batzuetan, nia
ren arazoa eta Jainkoarekiko ha
rremana estu-estua da eta
solasaldi baten gisan ematen da.
Egitura hau salmo askotan ema
ten ez bada ere, ematen den ho
rietan garrantzia du, bi subjektuen
arteko
hurbiltasuna
adierazten duelako. Hirugarren

egitura-mota ere bada. Honetan
salmoa ez da zaritzen eta goitibehiti monologo bihurtzen da
LXXXIII. salmoan gertatzen den
bezala. Badira gainera laugarren
motatako salmo batzuk, non nia
ren arazoa eskaintzeaz gain, non
espazio mitikoaren laudorioa egiteaz gain, non Jainkoaren la
guntza eskatzeaz gain, bertsoen
artean lelo errepikakor bat - oro
har hiruzpalau aldiz esatekoa*
tartekatzen dena, niak dituen arazoak behin eta berriro adituak
izan daitezen. Halaxe gertatzen
da, esaterako, VI, LXXXVIII, XCI,
eta LXXII. salmoetan.
Esanak esan, egitura guzrietan olerkariaren Jainkoa agertzen
da, bai era esplizituan, bai era
inplizituan.
Jainkorik gabe poema hauek
ez lirateke otoitz izango. Jainkorik
gabe olerki hauek Patxiren beste
zenbait olerkitan ikusi dugun
pentsaera bera ikusiko genuke,
eta sakoneko helbururik gabekoak izango lirateke. Ñire iritzirako Patxik otoitzak egin nahi
izan ditu, horretarako literaturaz
baliatu bada ere.
Gainera, niak dituen arazoei
irtenbiderik eman diezaion, lur
honetako elementuek ez bairiote
soluziobide egokirik eskaintzen,
halabeharrez Jainko horrengana
jotzera beharturik aurkitzen da,
eta lortzen du, eta esperantzaz
hitz egiten du, eta hil beharraz
mintzatzen den bezala, hilezkortasunez gogoratzen da, Unamu-

noren nahiarekin bat egiten duelarik. Dena den, nire ustez
legorretakoa
hurbilago
dago
Getsemanin sufritzen duen gizakiarengandik -sinestuna izaki berau- bilbokoa antsiaz gura duen
hilezkortasunetik baino, nahiz eta
biak arimaren betiko bakea iguri*
katzen duten.
3. Z a u rie n Salm oak-eìiìn
e u sk al p o esia erlijiosoaren
g ailu rra?

Nik ez dut erabat ziurtatuko
Patxiren lanari eskaini diodan tituluak hala deitzeko arrazoi sen
do eta funtsezkorik ematen duen.
Baina bestalde, Legorretakoak
eskaini diguna -otoitz salmoaknahiz eta literatura poetikoaz baliatu poesia erlijiosoa ez bada,
zein literatura generotan sartu?
Askotxo esatea ez balitz -beti baitago hitzen erlatibizatze-ariketa
bat e ^ n beharra- Patxik orain
arte poesian eskaini duenaren herena baino gehiago literatura kategoria honetan. alegia, erlijiosoan, sartu beharko litzatekeela
berrestuko nuke. Zergatik? Azter
tzen ari garen kasuko gizakiaren
izaera eta adiurreak bizitzak di
tuen
koordenak
ikuspuntu
horretatik begiratzera eramaten
dituelako eta, honez gainera,
munduari buruz, egun, berak
gehien estimatzen dituen idazleek
bide honetatik -neurri batean zein
bestean- abiatu direlako segu
raski: baina azken arrazoi hau be-

rak inork baino hobeto argituko
liguke.
Orain, preseski, ez da unea
euskal poesia erlijioso baten au
rrean gaudenentz eztabaidatzeko,
nahiz eta nire iduriz, gaiak azter
ketaren bat edo beste merezi
duen.
Gauza da euskal literaturan
mota honetako edo antzeko lanak
eta egileak betidanik izan ditugula. Batzuk -literaturaren parametroekin neurtuta balio gutxikoak,
egia-, baina beste batzuek -go
goan ditut Orixe. Lizardi. Lauxeta, Salbatore Mitxelena. Iratzeder,
Xalbador, Bitoriano Gandiaga, }.
M. Irigoien, Arze, X. Lete. ]. M.
Lekuona eta Patxi Ezkiaga bera.
noski- egin dituzten lan literarioen balioa aski kontrastatua
dago.
Egia da Zaurien Salmoak-tn
egitura eta tankera bereziak direla
eta izena bera ere, berdin. Baina
gauza kuriosoa da eta baita
kointzidentea ere, X. Leteren
“Zentzu Antzaldatuen Poemategia"-ren hogeigarren orrialdean
eta XIV. poeman ondorengo hau
irakurtzea :”Psalmoak ditut nik
barne isilean zuretzako, jauna.
psalmoak ditut nik...,” edo hogei
ta zazpigarren orrialdean eta XXI.
poeman senUpen erlijiosoz beteta
ko honako hau irakurri ahal izatea:”Zenbat gogoitzen zaitudan.
Jauna. otoiztuz itzul diezadazula
behin gorde nuena, gorputz loratu
haien fruitua...”

Lehen aipatu idazle erlijiosoen
arteko ezberdintasunak logikoak
dira, bai norberaren izaeraren aldekitkoak, bai norberari bizitzea
suertatu zitzaion garaien aldetikoak, bai gizaki bakoitzaren sa
koneko pentsakeraren rola interpretatze sistemaren aldetikoak...,
eta abar. Denak, ordea, jabeturik
daude mundu honetako gizakiak
dituen arazoei erantzun bat ema
teko era asko egon badaudela eta
horien artean bat fedearen ikuspuntutik edota gauzen traszendentziatik begiratuta arazo horiei
irtenbide airoso bat eman dakiekeela. Zer bestela esan nahi du
Lauaxetaren “Azken Oihua”-n ira
kur daitekeenak:"Jauna heriotza,
arren, emaidazu ... askatasun do
ñea bial egidazu ... herri askatuen
Egun-Handira arte ...?" Edo beste
lako honek:"Kristoren gurutzeaz,
beregan itxaroten dut, Jesusen fedea besterik ez d au k at...?”

Baina adibide hauek -eta beste
hamaika hona ekar nitzakeenakez dute berez egileen idazlanetan
“corpus"-ik osatzen eta horregatik
ezin dira Patxik idazlan berri ho
netan eskaini digunarekin erkatu.
Zaurien Salmoak otoitz liburua
den bezala poesia liburua ere
bada, beraz euskal literaturaren
apaletan tokia merezi duena.
Bukatzeko, Patxiri galdera
egingo nioke, alegia, begi-bistan
da berak bere arazoen lainkoarekiko duen atxekimendua, eta
atxekimendu hori, beharbada,
izan dela barne hustuketa hau
egitera bultzatu duena. Baina,
Oteiza eskultorearen apostoluak
husturik berriro betetzeko prest
dauden bezala, zu ere hustu
duzun altzo hori betetzeko asmo
tan al zara? Zerekin? Poesia arloan diot, noski, zeren olerkimota honi gogor eusten diozula
baitirudi, ezta?

Mimodramak eta Ikonoak
San joanen estilizazioa

Roberto MIELGO MERINO

Sarrera
Baliteke dagoeneko, zortzi urte joan eta gero, eta, batez ere,
ikerlari eta kritiko ospetsu zenbaitek horrenbeste azterketa eta
azalpen em an ondoren, M im odram ak eta ikonoak'^ liburuari buruz
zerbait berri esatea zail sam arra iruditzea, baina liburuen irakur
leak am aigabeak diren bezala, testu beraren irakurketak ere halakoxeak direla sinesten dugu, eta hortaz, hona emen guk eginiko
bat.
Ez dira gutxi azken urteotan euskal Uteratur kritikan Borgesen
kausalitate magikoaren edo eta Leviren errepikapen adierazgarrien
teoriak m aite izan dituztenak, eta ez dugu esango hori gure kritikarako txarra izan denik, aitzitik, nahiko em aitza onak izan ditu
honez gero.
Beharbada m oda horren kutsua harturik edo, fenom eno bitxia
gertatu zitzaigun Juan Mari Lekuonaren azken liburua irakurtzean,
eta badirudienez orain arte, horrenbeste irakurketa argitaratu iza
nagatik, inork gurea lakorik ez duela egin, interesgarri iritzi diogu,
ekar lezakeen berritasunagatik baino ez bada ere.

(1)
Heméndik haurrera “MI” izango da oharretarako. Erabilitako liburuaren
argltalpenaren berri izateko ikus bibliografia.

Kontuan hartu behar dugu, gainera, m itoen m undua eratzeko,
errepikapen adierazgarrien ibilbide luzea diren sinboloak beharrezkoak direla, eta horietako oinarrizkoen artean ditugu m im odra
m ak eta ikonoak. Errepikapenak, hortaz, kasualitateak ez, baina
kausalitate baten zantzu bihurtzen dira Lekuonaren olerkiotan.
Hasteko pentsa dezagun, laburki, Lekuona inguratzen duen
m unduaz: eliz gizona, kultoa, Lekuonatarren m agalean euskal kulturaz inguratua (ahozko ohitura arkanotik kantagintza berriraino),
unibertsitateko irakaslea... Guzti hau nahiko litzateke Lekuona sinboloez inguraturik dagoela era eskem atiko batean azaltzeko. Sinbolo horien indarra ulertzeko, bestalde, bere m undu horretatik bi
elem entu nahiko zaizkigu: ahozko tradizioa eta fedea. Izan ere,
Wellek eta W arren iparram erikarrek aspaldian ziotena aintzat h a rt
zen badugu, sinboloa kredoaren (sinismenaren) sinonimo litzateke.2 Ez dugu orain ziurtatuko horrela denentz, baina gauza bat
argi dago: sinesteen m unduak garrantzi handia duela liburu h one
tan, beste elem entu batekin batera, estetika alegia, idazleak berak
eskaintzan agertzen duen bezala.
Jose Migel Barandiarani
eta Jorge Oteizari:
sinesteen kulturan
eta euskal estetikan
-zeini bereazor diedana eskertuz. (MI, 7)
Agian ez da kasualitatea, beraz, Lekuonaren lehen poem a libu
rua Apokalipsiaren oharra zuen epigrafe batekin hasi izana,
Apokalipsia horixe dela ikusirik, hots, sinestea (fedea) eta estetika
(irudiak, konta m odua...) biltzen dituen m ezu z a h ar eta unibertsala. Era berean, liburu h onetan zehar aurki dezakegun horrenbeste
kasualitate ezin dela m enturazko izan pentsatzea arrazoizkoa
ikusten dugu.
(2) Teoría ¡iteraría, Gredos. Madrid, 1959, 224.

Biblia, testuartekotasun unibertsala
Agian ez gaitu harritu behar urte batzuren buruan mendebaldeko liburuen U buruari eginiko erreferentzia, plajio, m oldaketa eta
beste hainbeste testuartekotasun m ota desberdinek behera egiteak,
kontuan izanik belaunaldi berrien artean ikusten dugun Bibliaren
ezagutza falta, eta interesik eza. Baina, hala ere, gaurko literatur
kritikoarentzat - e ta irakurle ororentzat- oso gogoan izateko egia
da m undu erdi honuntzagokoaren baitan Biblia azken m ilaka urteetako gure kulturaren ezaugarri ez ezik, oinarri izan dela, eta
oraindik ere badela. Eta, noia ez, kultura horren adierazgarri in
dartsua denez, idazlearen iturri guztien mam i-puxka.
Urteetan zehar Liburu Santua m endebaldeko literaturan izan
den testuartekotasunaren errege izan da, baina, oro har, testuaren
erabilera canon klasiko eta adeitsuaren bidetik izan da nagusi (salbuespenak salbuespen). Azken gerrateen esperientziaren ondoren,
ordea -batez ere bi Mundu Gerrak- gizakiak, eta idazleak beraz, galde
e ^ n zion Jainkoari zergatik, zergatik horrenbeste gaitz, heriotz, min...
lainkoak abandonatua sentitu zen nolabait, eta ilunpetan.
Giro etsitu h a u Liburuaren testuartekotasun bide berri baterako eragile bihurtu zen, estetika apokaliptiko eta eskatologikoaren
eskuratze eta erabilpenarena, alegia. Eta «estetika» diogu, zeren
gaur Apokalipsiak gugan eragiten duena kaosa, borroka, suntsipena eta hondam enarekin lotutako irudia bada ere, berez «errebelazioa» da, agerkaria; itxaropenerako m ezua da, funtsean, Jainkoa
ren behinbetiko etorrera azaltzen duena. Gaitza eta onaren arteko
borroka, ordea, bere sinbologia indartsu eta iradokigarriarekin, espresio bide ezin egokiagoa gertatu zen, adibidez, gerraosteko poe
sia esistentzial eta, batez ere, sozialarentzat, kodearen intentsitate
eta unibertsaltasuna zela eta.
Jakina, kodea ez zen era berdinean erabilia izan, idazle ba
koitzak bere erara jaso eta eraldatu egin zuen. H elburuak ere ez
ziren beri berberak, baina baziren elem entu am ankom unak.

Poesia soziala eta Lekuona
Lekuonaren lehen urrats poerikoen baitan, idazleak berak ge
rora antologietarako gaitziritzi dituen hasierako olerki batzuk sal-

bu, esperientzia sozialetik eta ideologia m arxistarekiko liarrem anetatik isuritako olerkia aurkitzen dugu. Horren sustraietan, bere
bizitzako zenbait gertakariez gainera, garai hartako poesiaren eta
olerkarien eragin zuzena dago, hala noia Celaya edo Oteroren
oihartzuna, baina batez ere Arestiren itzala, Lekuonak berak aitor*
tua.^ Ikusiko dugunez, gure lan honetan m aiz aipatua izango den
Liburua -e ta aukera dezagun behingoz forma hau, letra larriaz.
gerora «Biblia» hitza baino baliagarriago baitzaiguke-, errefe
rentzia testu erakargarria bilakatu zen poesia sozialarentzat arra
zoi b at baino gehiagogatik.
Freudek berak esana zuen izututa eta m ehatxatuta sentitzen
den gizakia aringarri bila dabilela, eta estura horretan jainkoei
funtzio hirukoitza em aten diela: naturalezak sortu izuak aldentzea, patuaren krudeltasuna arintzea -b ate z ere heriotzarenaeta bizitzako m in eta laztasunengatiko ordaina jasotzea.^ Hori h ó 
rrela, ez da batere zaila ondorioztatzea gizakiak, guzti hura bere
kabuz lortzen joanez gero, horrelako jainkoaren beharra gutxituz
joango dela. Freudenak sinestu zein ez, badirudi behintzat, esana
dugun bezala, gerraren esperientzien ondorio nagusi b at Jainkoarekiko harrem anen ahultze edo eta deuseztatzea ekarri zuela maiz,
eta Euskal Herrian ere hala gertatu zen.
Baina fedea galduta ere, aipatu bezala, Jesusen indar historikoa erakargarria zen oraindik. Horregarik ez dugu ezer berririk
ekartzen m arxisten m ilitantziak Jesusen m inisterioarekiko elem en
tu hurbilak dituela esaten badugu. Topikoak, ordea, ideologia
ezkerriarra eta ateism oa batera lotu izan ditu historikoki. Pentsatu
behar dugu Ebanjelioaren dotrina txiro eta behartsuen aldekoa
dela, boteretsu, agintari eta zapaltzaileen atzaparretatik askatzeko
bidea eskaini nah i duena. Mezu erreboltaria da Jesusena, propo(3) Vmslbilaldia bere lanen antologiarako idazleak egin zuen hitzaurre zabal
eta argigarria (ik. bibliografia). Esan dezakegu, bidebatez, antologiarekin batera
euskal letretako izen ezagun zenbaitek zinatutako artikulu bilduma interesgarria
datorrela.
(4) Sigmund F r e u d , El porvenir de una ilusión-, in Obras completas. Bibliote
ca Nueva, Madrid. 1973, 2.968-2.969.

satzen duen bidea, berriz, m arxism oarenaz bestelakoa, m aitasuna
alegia.
Joanen testuek badute, gainera, Liburuaren testu gehienek ez
duten beste zer bat, ez direla besteak bezain instituzionalak. Joa
nen Ebanjelioan eta hari egotzitako Apokalipsian Jesus gizakiaren
irudia oso garrantzitsua da, aide batetik, eta egileak agertutako
testu zaharren --«instituzionalen»- ohar eta erabilera oso ezohi
koa.® Nolanahi ere, Joanen idatziak ez dira poesia sozialera isuritako bakarrak, baina bai ugarienak.
Poesia sozialean, esan dezagun, oso arru n ta da olerkaria pro
feta bezala agertzea, aitorpen agerikoak eginez ere. Profeta
kontzeptuak, ordea, erroak fede m odu batean ditu inplizitoki, bera
ez baita lider soila, beste zerbaiten mezulari baino, hau da, berez
esistitzen den egi baten erakuslea baino ez. Profetak misio b at du,
fededunentzat Jainkoak agindutakoa, besteentzat, ordea, beraiek
baino indartsuago den zerbaitek eraginik. Eta profeten hizkera eta
hizkuntza erabiltzeko, bazegoen gure kultura honetan tradizio
handi eta zabala zuen kodea: Liburua.
Iñaki Aldekoak aztertu berri duenez, oso nabaria da Arestik,
beste zenbait idazleen eraginez, baina bere ahots propioa erantsiz,
adiera biblikoaren erabilpen ugari eta oso adierazgarria egin zuela.
Ez bakarrik profeten etorri «sententziatsu eta arrazoitsua» agertzen
zuelako® -Gdxíáidigdxtn H iru g izo n bakarkan ere, eta haren eragina
bide, ikusten dug u n a-, baizik eta beste zenbait errekurtsotan:
hiztegiko zenbait aukera (egia, bizitza, m undua, gizona, eman...)
eta errepikapen ugariak; egituren paralelism oak eta klabe zenbait
(diot, esanen dut,...). Joanen hizkera horrelakoxea da, ez du hiztegi
zabala erabiltzen, baina bere hitzek indar handia dute, oso adierazkorrak dira, eta badu «genero testam entarioa» delakoaren an tza
ere, gerora uzten den m ezuarena, ondorengoentzat adierazia d a
goena.
(5) E. C o t h e n e t , “Evangelio según San Juan"; in VARII, Escritos de Juan y
Cana a los Hebreos, Ed. Cristiandad, Madrid, 1985, 2-158.
(6) Iñaki A l d e k o a , Munduaren neurria. Arestiaren ahots biblikoaz, Alberda
nia. Irun, 1998, 46.

Lekuona, bestalde. fededuna zen, eta Izaten jarraitu zuen. Ho
rregatik, agian, bere hizkeraren indarra beste iturri batzutan bilatu
zuen, nahiz eta bertsoaren estiloa eta ask atasu n a besteen bidetik
joan. Eta horrexegatik, agian, ez zegoen eroso Arestik eta beste
zenbaitek irudikatzen zituzten borroka m anikeoaz, argia/ilunaren
bikoiztasunak errepresentatzen zuen iraultzaz (ik. Aldekoa).
Lekuonak berak aitortu digu ez zegoela konforme poesia sozialarekin: «dualistegia egiten zitzaidan azken batean. Ezin nuen irentsi
dualism o arruntik: onak eta gaiztoak, aberatsak eta pobreak, zapaltzaileak eta zapalduak, gu eta besteak. Azpirago jo beharra
zegoen: gizaki guztiak berdin diren azken dim entsiotara»/

Testuartekotasun berri bat
Ibilbide luzea eta garapen poetikoa gertatu d a Lekuonaren la 
nean honez gero, hasierako bere olerki sozialarekiko harrem an
hartatik. Eta orain orduko bere poesiek ez zuten Liburuaren oihart
zuna ekartzen digute. Tankera, ordea, oso bestea da.
M im odram ak eta ikonoak liburuak berreskuratu egiten du Li
buruaren testuartekotasuna, baina era berri batean. Oraingoan
poeta ez da agertzen profeta bezala, poetaren pasioa eta barne
garra ez datoz nitasunaren bide gordinetik. Ez dago ere etorri sententziatsurik bertsoetan. Hemen olerkaria kontalaria dugu, n a 
rratzailea, olerkiok hirugarren pertsonan eginak. Lekuonaren begirada lasaiagoa da, ikusi eta ikasi egin duenarena. Eta honen
justifikapena bukaerako «Oihartzunak» gibelitz bezalako oharretan
aurkitzen dugu. Bertan Oteizaren itzala ere gerraostean ez bezala
ko modu batean dator, profetarena atzera utzirik. Orain Oteiza
estetikaren m aisu bihurtu da. eta haren hitza harturik, Lekuonak
historia bat kontatzen digu, irudi historiko-estetiko b at eskaintzen
digu.
«tenemos dos alm as (dos historias, 2 culturas vivas) y aunque
sólo creemos viva la últim a [latindarra], su historia no se explica
con ella sola si no contam os con nuestro estilo (intra-historia) que
no se h a borrado todavía» (MI, 101)
(7) Ibilaldia, 27.

Oteizak bere Quousque ta ndem ...! liburuan adierazitako honen
oharrak argi erakusten digu poem arioaren bidea zein den. baina
idazleak berak aitortuko du geroago zehazki; «Epikotasuna litzate
ke lehenik adieraziko nukeena. Historia b at dago azpian eta horren
berri em aten da era p o etik o a n » H o rre tara k o m im odram ak eta iko
noak bide bat dira, egokiena Lekuonarentzat, ederra delako. eta
hauek «kontatzen dute. era estilizatuan. gure b arruan geratu den
aspaldiko ibilaldi kolektiboen zantzua eta arrastoa».^ Aukera epikoa eginez gero. gainera, ez da erraza hirugarren pertsonaz lortzea
«ni»-aren ikuspegi subjetiboak em aten duen berotasun eta zehaztasuna. eta horren ordez estiloak bete behar du haren hutsunea.
Estilo hau eratzeko zenbait aukeratan ikusten dugu, adibidez, Joanen oihartzuna. Lekuonak berak esango duenez. m ateriale nobleen
aukeraketa bat egiten da «emozio estetikoa gauzaren aipam enak
sor dezan zuzenean».^® Beraz. Arestik Liburuko zenbait testuen
giro kaotiko, ilun eta, batez ere, borrokatsua irudikatu nahi b a
zuen, Lekuonak, bere azken liburuan, horren estetika adierazkor.
indartsu, iradokitzaileaz jabetu da historia bat kontatzeko.
M im odram ak eta ikonoak aztertzen hasi eta berehala, kontuan
hartu beharra dago egiturak duen garrantzia. Idazleak berak azaldua dugu liburuaren egitura, San B uenaventuraren ham abi hegaleko aingerua oinarri harturikoa. Jakina, Lekuonak azalpen hau ek
1996an em aten zituen, eta baliteke aurretik eginiko lanaren interpretazio ukitu b at ere egotea bertan, zeren 1988an eginiko elkarri
zketa batean zioenez, beldurraren estudio b at egitea omen zen bere
asm oa orduan, eta ez zeukan oso argi norabidea norainokoa izan
go z e n ." Gerora. ordea, azaldu egin du proiektu luze eta bukaezina. eta noia hura m oldatu eta laburtzea erabaki zuen.*^ Badirudi,
behintzat. kuboaren irudia argia zela egilearen baitan, eta hura
m antentzen ahalegindu zen azkeneraino.
ifi) Ibilaldia, 41.
(9) Ibid.. 43.
(10) Idem.
(11) Joxe Austin A r r i e t a , “Juan Mari Lekuonarekin solasean", OJarzuri, ?,
1988,11.
[\2)M bidea, 39.

Hasierako proiektua utziz, zati nagusi bitan b anatu zuen lana,
eta ez da zaila identifikatzea zein den proiektu zaharreko hasiera
h u ra eta zein libururako aukeratu egitura osatu ahal izateko bes
tea. Lehen zatia osatuago agertzen da, lotuago. Badirudi kontatu
nahi den historia berez bertan dagoela, eta ondoren historia hori
eskenatoki kosmiko baten barruan sartu egin nahi dela. Egiturak
berak, ordea, ekartzen digu berriz ere osotasunaren zantzua, azken
poem aren borobiltasunari esker. Azken poem a h a u liburuaren
azalpen eta laburpen bihurtzen da -here lehenenego liburuan
«Azken triptikoa» poemarekin egin zuen bezala-, eta bertan em a
ten diren klabeek lotzen dute, azken fmean, liburuko adar guztiak.
M im odram ak eta ikonoak, ikusi dugunez, kontakizuna da,
kontakizun historiko bat. Lekuonak bere ohiturazko kulturaren
ezagutza eta Barandiarani dion m irestea batu eta historiaren lehen
urratsen azalpena egiten du, euskal kulturaren ildotik. Hori da
funtsa. Eta horretarako bide estetiko berezia nahi du, garai hartako
adierazpide zenbaitekin lotua. Ez du egiten m im odram a eta ikonorik, jakina, baina adierazpidean m ezurik zaharrenetakoa den hi
zkera eta estilo antigualekoak erabilgarri zaizkio; Liburuarenak.
Behin eta berriz aipatu dugun bere lanen antologian, Lekuo
nak zera esaten zigun hasiera-hasieran: «Ez dut gogoko nolako
arbuioa zaion gaur egun erlijiozko aztarrenen ondorio aberatsari».
Aztarren horren zantzuak nahibeste dira bere poem atan. Kristautasunak m arkatutako hizkuntza darabil Lekuona bere azken liburu
honetan, eta bide desberdin baina osagarri bietara.
K ristautasuna eta kode nagusia
Lekuona elizgizona da, fededuna eta kultoa. Hortaz, bere hiz
kuntza poetikoan Liburuak eta kristautasunaren kodeak garrantzi
handia dute. Hasierako hitzetatik ikusten dugu hau, liburuko lehen
partean daukagun lehen zatiaren izena «Izuen genesia» delarik, eta
hurrenez hurren, Joanen Ebanjelioaren oihartzun zuzena ekarten
duela:
«Età hasieran koba zen. Eta kobako
ilunbean gaueko urek zuten aginte.» (MI, 13)

Aipu honek Joanen hizkerarekin duen lotura gerorako utziz,
Liburuaren ekarria erakusten digu. Baina agian lehen parte osoak
era desberdin batean erabiltzen du kode unibertsala. Bigarrenean,
ordea, «Planeten adar-biran» izenburuak berak Fray Luis Leonekoaren planeren m usikarekin duen antzarekin hasita, hiztegi
m ailan soilik agertzen diren elem entuak ugari eta adierazgarriak
dira OSO: «parada polikromoa», «kodizearen incipit platereskoak»,
«maiatz birjinaren kupula», «larru neofitoen bataio ura», «hierofanien ham abi argi-zuziak», «harlanduzko ate ederra», «zem aren
giltzarrian [...] zizelkaturiko begia», «nerbadura gotikoek», «abside
metafisikoen alabastrozko arrosa», «argiaren eta uraren arteko hierogamia», «baldakinoaren burutea», «arkangeluaren aurpegi-birako dam askinatua», «peristefanon martiri kantua», «parabola xum earen marni ugaria», «purpurazko kaliza», «grialak», «hiru
ezpatek zulatu zuten am aren bihotza», eta abar luzea.
Erreferentzia bibliko eta kristau orokorrok girotu egiten dute
poemategia eta estiloa erabat m arkatu. Estilo h a u ez dago, jakina,
kontatu nahi den historiatik at, zeren zein da historia? Sinesteen
eta adierazpideen hasieraren historia da. Antigualeko bildurrek
sorturiko lehen sinesm enak eta haiek adierazteko bideak.

/o a n ebanjelaria eta Apokalipsia
Dagoeneko ezagunago zaizkigu joanen estiloa eta haren ezau
garriak. Eta esana dugu ere M imodramak eta ikonoak Joanen
ebanjelioaren lehen hitzen oihartzun batean duela hasiera. Kon
tuan hartu behar dugu, era berean, hasiera horrek genesia bera
adierazten duela, h a u da, historiaren hasiera ez bakarrik, Liburua
ren hasiera. Beraz. M im odram ak eta ikonoak hasieraren hasieratik
hasi egiten da.
Aresrian dugu aipatu kasualitateen auzia sorkuntza lanetan.
eta oraintsu ikusitakoa ikusi eta gero, orainarteko guzriarekin b a 
tera, ezin onartuzko kasualitatea aurkitzen dugu: M im odram ak eta
ikonoak Joanen eta Bibliaren hasierako testuarekin hasi bakarrik
ez, baizik eta Joanen eta Bibliaren bukaerako testua den Apokalipsiaren azken m ezuarekin bukatzen dela, hau da. Jainkoa dagoela

gauza guztien gainetik, eta bera hiri perfektoan dagoela gure zain,
etorkizunerako.
Baina joan gaitezen pausoka. Egin behar duguna kasualitate
guztiak lotzea da, eta hórrela agertuz joango da esandako guztia.
Hasteko, Joanen estreinako bertsikuluetan (Jn 1, 1-5), lehen begiradan em aten duena baino garrantzitsuagoa den m ezu b at em aten
da: hasieran h itza zen, hitza Jainkoa zen, eta Jainkoa argia zen,
ilunpetatik aterako gintuena. Lekuonaren poema liburua aztertzera
goazenean ikusten dugun garapenak zerbait esaten digu horrekin
loturik: egitura nagusian «Gruteskoak» datoz lehenik eta «Planeten
adar-biran» hurren. Ilunetik argira doan bide b at da, hots, kobazulotik kosm osaren m ugagaberaino.
Poemategiak kontatzen digun historiak ere beste zerbaiten be
rri em aten digu, eta honetaz jabetzen Aldekoaren hitzok lagundu
ziguten: «Izan ere, hasieran Jainkoa eta m intzoa b at ziren; eta
unibertsoaren sorkuntza m intzoaren sorkuntza da [...] Hitza, be
raz, dohaina ez ezik, konkista gogor b at ere bada».^^ Eta hala da,
hórrela erakusten digu Lekuonak. Gizonaren hitzarantzako ibilbidearen h astap en ak erakusten dizkigu, eta era berean, Jainkoarenganakoak, Jainkoa hitza bera baita. Hitza eta Jainkoarekiko lotura
hau, gainera, argi erakusten dizkigute poemek, m im odram ak eta
ikonoak gizakiaren izuak gainditzeko bide diren heinean, lehen
erritoekin batera hasten direlarik. Sinestea eta adierazpena batera
em aten zaizkigu.
Ibilbide hori eratzeko estilo berezia aukeratu du Lekuonak, eta
Joanen testuen ezaugarriekin b a t datorrena h ain zuzen. Ez da soi
lik hitzen adierazkortasuna, baizik eta hau en zentzu bikoitzerako
joera, m algutasuna, errepikapenak... Eta kobazuloko ilunetik ateratzeko lehen urrats ikaratuak estilo apokaliptikoaz ez bakarrik,
bertako irudiekin ere eratua dago, irudi konkretuekin, nahiz eta
kontatzen dena desberdina izan. Hórrela, adibidez, piztiarena:
«Lo zetzan piztitzarraren bizkarrean
eraikirik zegokeen lurtarren gotorlekua» (MI, 17)
{\7>) Munduaren neuma, 52-53.

«Herensugearen antzirudia, kobazuloaren
egiturak berak bururatua izan zitekeen.
Bazuen bizkar-hezur: galeria
nagusia. Bazuen erpe ugari:
alboetako...» (MI, 31)
Baita m unduko indarren estanda eta ahalm en eutsi ezina ere.
Apokalipsian, berez, m unduaren suntsipena birsortze bat baino ez
da, behinbetirako bigarren genesi modukoa. Lekuonaren liburuan,
genesiaren irudiak ere bortitzak dira, lurreko indarrak bere handienean agertzen dira, gizakia -oraindik erdi anim alia dena (H arkaitz
m olduretan -lehen irakurgai-/ zoantropiaren tra k ta tu a )- izuturik
daukatenak.
«Lurpeko gaztelua lehertu zen harkaitz
orpoen krakateko lodiak. Lurrikara.
Munstroak, saihets hezurrak mugitzean,
ezkatez urratu zuen munduaren azala [...]
Infemuko ortotsa galernaren isats
kolpea. Danbatekoa mendian bi suk
elkar jotzean [...]
Ondorenez, pikea zabaltzen dela
lur-zolan; eta orobat isurtzen ardo
beltzitua. Eta izarrak zerutik
erortzeaz bat. desertu beltz bilaka
litezkeela hondamendi kosmikoaren errautsak» (MI, 17)
Giro ilunpetsu eta izutu h u ra gauzatu eta girotzeko Lekuona
ren olerkiek Liburuko pasarte eskatologiko zenbaiten itxura h a rt
zen dute, eta batez ere, beraz, Apokalipsiarenak. Eta badago horre
tarako arrazoi frango, baina b at guztien gainetik. Artista «inor
baino hobeto kokaturik dago Apokalipsiaren m ezuaren itzulpena
egiteko era zintzo eta zehatzean», zeren «artea, inolako interpretazioa defm itu gabe gauzak iradokitzen dakiena, agian adieraztezina
esateko gai den espresiobide bakarra dugu».*'* Aide horretatik, g ai
nera, testuaren dimentsio sinbolikoa handiagoa da ]oanen testue-

(14)

P . PRJNGENT,

“El Apocalipsis"; in VARII, Escritos de Juan y Carta a los

Hebreos, Ed. Cristiandad. Madrid, 1985, 280.

tan -A pokalipsian bereziki-, eta horrek zailagotu egiten du ira
kurketa, edo gutxienez korapilatu egiten du, aurpegi anitzdun bi
hurtzen du. Horrelako irakurketarako erreferentearen ezagutza
nahikoa behar izateaz gainera, testuinguru kulturala ere ezagutu
behar da, korrespondentzia, iradokizun eta alusio ugariez ohartu
ahal izateko. Horrelakoa dugu baita Lekuonaren olerki liburu hau
ere. Atsegin du Lekuonak iradokitasunak testuari em aten dion esti
lo berezia, arte izaera, edertasuna azken batean.
Eta irudi apokaliptiko guzti hauen ondoren, horrenbeste zeinu
eskatologiko eta kristauez osaturiko bidea egin eta gero, bukaeran
aurkitzen dugu hitzen eta ideien anbiguetate «kasualitatezkorib>
handiena, azken batean poem a liburu osoan jasotako irudi eta
sentsazio guztiei irakurketa berezia em aten diona. Halaxe da «Ba
randiaran» azken poeman, poem a-eskem a esango genuke. Poema
San B uenabenturaren aingeruari eginiko keinuaz hasten da, libu
ruan agertu den egitura laburbilduz. Baina azalpen honetan zehar,
irudi zenbaitek beste testu baten oihartzuna dakarkigute. Har de
zagun seigarren bertsoa, adibidez:
«Mitoa adierazpide. Liburua berri on» (MI, 95)
Jakina, m itoa izan da poem etan zehar azaldu den gizakien
lehendabiziko urratsa errealitatea jasotzen, hitzerainoko lehen
pausuak, lehendabiziko espresiobideek adierazten zutena. Baina
liburua hitza bera da, liburuan hitza bere ahalm en guztiarekin
agertzen zaigu. Ez da liburu bat, baizik eta Liburua, eta Jainkoak
eman digu, ez dugu guk asm atu, hitza Jainkoarengandik datorkigu, horrexegatik da «berri on» bat. Dagoeneko, betiko kodean sartuak gara, Liburuaren kode unibertsalean. Eta jarraitzen du hitzen
iradokitzeko gaitasunak:
«eguzkiaren bidaia; babearen halabeharra...»
Ham abigarren bertsoan, eguzkiaren bidaia bera, argiarena, ai
patu ezeze, «habea» hitzak zentzu anitz ekartzen dizkigu, eta
gehienak kodearekin lotuak; esan dezagun, adibidez, habea, usano
arkaikoan -«kasualitatez»- gurutzea zela, Kristoren gurutzea, be
raz sostengua da, baina agian ikuspegi bat baino gehiagotik, eta
hortaz, halabeharra, halabehar konkretuago bat.

Eta beste guztiaren gainetik elementu bien batuketa. Elem entu
bi hauek badute zentzu argirik hem en egingo dugun irakurketa
lakorik egin gahe, zeren biak azaldurik dauzka idazleak berak
behin eta berriz aipatu dugun bere hitzaurrean.
«giza ulerkuntzen kubo magikoa;
sei hegaleko aingeruaren kosmobisioa»
«Katedralea gizarte. Hiria etorkizun»
Egia da, beraz, kuboaren sei hegalek aingeruarenak irudikatzeko m odua badela, San B uenaventurarena gogoratuz -b a re n a
ham abikoa izanarren-; eta Lekuonak berak esana dakigu hiria hiri
m odem oa badela, hiria bera etorkizuna izango delakoan. Baina
hiria ere, Apokalipsiaren bukaeran esaten zaigunez, Jerusalem da,
eta etorkizuneko hiria da, hau da, Jainkoak gurekin eternitate
osoan egoteko sortuko duen hiria.
«Jerusalem hiri santua erakutsi zidan, zerutik, Jainkoarengandik jaisten» {Ap 21, 11)
Izena ere ez dator berez, gainera, zeren Jerusalem izena, Joa
nen idazkera grekoan, «Hierosólyma» ("Symbol"‘lerosoluma) izaki,
baditugu olerkiotan zehar izen hori erakartzeko pista moduko zen
bait («hierofania», «hierogamia»). Nola ez Jerusalem gogoratu «hi
ria etorkizun» irakurtzean, Liburuko kodea ezagutuz gero:
«Hiria karratua zen, luze bezain zabal. Neurtu zuen, bada, hiria
makilaz, eta bi mila kilometrotik gora zen; luzera, zabalera eta
altuera berdinak ziren» (Ap 21, 16-17)
H au da, hiria, Jerusalem, kuboa zen, zeren kuboa perfektoa da,
Lekuonak hain ongi dakienez, eta etorkizunerako Jainkoak hiri
perfektoa eginen digu. Gainera, ate guztiak «aingeru» batek zainduak. Ez dira hor am aitzen kasualitateak, ordea, zeren piska bat
aurrerago, Liburuak zera diosku:
«Hiriak ez du argituko duen eguzki nahiz ilargirik behar, Jain
koaren aintzak baitu argitzen eta Bildotsa du kriseilu» (Ap 21,
23)

Azken hitza
Ondorio ez oso luzea ekarri nahi dugu, kasualitateen gainbegirada honen ostean, ideiak laburbiltzeko itxaropenaz baino ez bada
ere. Ez dugu esan nahi M im odram ak eta ikonoak liburuak kontatu
nahi duen historia, Lekuonak berak, eta beste kritikari jakintsuek
adierazi dutena, ez denik. Bada izan. Historia unibertsala da,
euskal senetik kontatua. Gizakia gizaki izaten hasi zenean, ingurunea era desberdinean ikusten hasi zen, eta izuturik zegoen, ez
baitzekien oso ongi gertatzen zena azaltzen. Ezagutze-ibilbide h o 
rren hastapenak dira azaltzen direnak eta, ezagutzearekin batera,
azaldu nahia. Aldi berean. ezezagunak sorturiko bildurren ondorio
ziren lehen sinesteen bidea ere azaltzen da.
Historia horren m undua azaltzean, bestalde, Lekuonak egin
dituen aukerak lotura indartsuak dituzte bere kristau kulturarekin,
hala nola sinesteen eta adierazpideen ibilbidea ilunetik argira joa
tea bera, grutatik (lurretik -lurpetik hobe-) planetetara (zerura),
eta beste hainbeste. H onaz, guk dioguna zera da, Lekuonaren bai
tan dagoen kode unibertsala, Biblia, liburuen Liburua, atera egiten
zaiola lotura guzri horiek ekarria, ezinbestean. Baliteke konturatu
gabe gertatu izana idazleari berari, baina kasualitate gehiegitxo
direla da gure ustea.
Beraz, azkenean, eta historia zein den onarturik, kontakizunerako estiloa, bidea, kodean, Liburuan -e z bakarrik baina bai nabariki- bilaturik duela, susmo b a t geratzen zaigu; ez ote duen Lekuo
n ak usté baino argiago utzi liburuan Apokalipsiak em aten duen
m ezua bera. Zeren, gorago azaldu genuen bezala, Apokalipsiaren
benetako m ezua Jainkoaren behinbetirako etorrera iragartzea zen,
eta horretarako itxaropena piztea. Eta horixe berarekin eginiko
loturen ostean, honelaxe diosku poetak azkenean, m irestutako
beste fededun baten hitzak jasorik:
«Gurpildu zuen, azkenik, funtsaren funtsa:
“berez inor ez da ezer. Beste baten
esku dago orobiraren izaera» (MI, 95)
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Euskara “Urbanoa” dela eta
Juan SAN MARTIN

Euskarazko literawraren lehen
izpìak XIV mendekoak ditugu. E.
Garibaik bere amangandik jaso zi
tuen Mondragoeko eresiak hain
zuzen. Ez nuke esango kantok urbanoak ez zirenik. Hobeto esan,
hiritarrak. Oinaz eta ganboarren
arteko borroketatik sortu ziren
eresiak, baina hiritarrak, noski.
Gaur ordea, zenbaitengandik
entzuna eta irakurria ere badugu:
euskara urbanoa asmatu dugula.
Zer da “urbanoa”, hiritarra ezik?
“Urbanoa" asmatze hori non sar
geneza Mendebaldeko literatur es
tilo edo mugimenduetan? Besteek
guregan izan duten eragin bera
izan beharko luke gureak ere besteengan, baina ez da horrela, hori
aldi edo estilo berezi batean kokatzerik ezin denezkero. Gure lite
raturaren korrontea ez bai dago
besteengandik berezirik.
Agirien arabera, badakigu XV
mende bukaerarako Gizpuzkoan
hiri asko zirela bertako nekazaritzakoek baino biztanle gehiago zi-

tuztenak. Lekukotasun bat jartzekotan. hala erakusten zigun
Juan Madariagak Onatiko demo
grafia ikertzean, Oñatiko Historia
eta Arte bilduma (1982) oñatiarrek
elkarianean osaturiko liburu ederrari egin nion hitzaurre haren X.
orrialdean aditzera ematen nuenez.
Bemart Etxepare genuen 1545.
urtean lehen liburu inprimatua
eskaini ziguna, Lingvae Vasconvm Primitiae izenburuz; hastapen haren ondotik zori bobearen
itxaropenez, bukaeran larinezko
esaldi hura iragarriz: “Debile pincipium m eliorjbrtuna sequatur”.
Hala gertatu ez bazen. gure aulezia da errudun. eta ez beste inor.
Liburu horren azken argitaraldia
ikus. faksimilez eta egungo grafiaz jartzeaz gainera, espainolera,
inglesera. frantsesera,. alemanera
eta italierazko itzulpenez Euskal
tzaindiak 1995ean argitara ema
na. Erdi Aroko olerkari kutsua du
noski, baina bertako zenbait poe
ma kontutan harturik, besteak

beste, hor ditugu adibidez: Judizio
jenerala, Ezkonduien koplak, Amorez errekeritzia, Amorosen dis
puta eta Emazte fabore deritzaien
zati liluragam horiez gainera,
Mosen Bernart Etxepare kantuia
autobiografìa gisa eta euskararen
goresmenak Kontrapas eta Sautrela deritzaien kopletan. Nork
esango luke horiek nekazal poe
mak direla? Hiritar girokoak ez
ote?
Axularren Gero (1643) liburua
bera non kokatuko genuke? Axular, bere garaiko giroari loturik
zebilen, eta Kristau doktrina ho
beto ulertzeko aszetika gogoetazko saioak nork mugamko lituzke
zein eratako gizartearentzat di
ren? Baina, gure hizkuntzari bu
ruz irakur dezagun sarrerakoan
zioen honako hau: “Baldin egin
balitz euskaraz hainbat liburu,
noia egin baita, latinez, frantse
sez edo bertze erderaz eta
hiskuntzaz, hek bezain aberats
eta konplitu izanen zen euskara
ere, eta baldin hala ezpada,
euskaldunek berek dute falta eta
ez euskarak”.
Horregatik: “Etorri akit: zarra
duk euskera, ala duk, aspaldikoa
duk; bañon ez duk zartu, ez zimeldu, ez igartu, ez amauldu”
zioen Orixek Lenengo euskalegunetako Itzaldiak (1921) Durangon
Euskaltzaindiak ospatu zituen
jardunaldi haietan (ikus bilduma
hartako 31 orrialdean, “Eusko
olerkitzaz" eman zuen itzaldi
hura).

Usté horiek argi adierazten di
gute euskarak, hizkuntz zaharra
izanagatik zernahitarako ahalmenak dituela. Eta hori erakusten
digu gure literaturak.
Munduan itzulpenik gehien
izan dituen liburua ez ote da Biblial Perpizkunde garaian Euro
pako hizkuntzarik gehienetara
itzulia izan zen eta Joannes Leizarragak 1571an argitaratu zuen
horren Testamenta Berria. Beraz,
ez gindoazen hatzeratuak garaiko
girotik. Bible edo Testament zahar
eta berria, bere osotasunean or
dea. L. L. Bonaparte printzearen
eraginez, Jean Duvoisin kapitainak gainditu zuen, lehen zatiak
1859an, eta guzia 1865erako bu
rutzeko.
Hain Biblia zale zen Toribio
Etxebarria eibartarrak, Eibarko
euskalkian idatzi zuen Ibiltarixa
nak (1967) deritzan liburuan, giputzak aide batetik eta garai
hartako “garbizaleek” bestetik, Eibartarrei leporatzen zioten (edo ziguten) hizkera mota txaixagatik,
eta Toribiok, bere euskararen erabi
lera nolabait zuritu nahirik noski,
erderaz idatzi zuen sarrerakoan
hara zer esatera behartu zen:
“Se me dirá que he recurrido a
esta figura para cubrir la mercan
cía, por lo que de ella pudiera
apartarse de lo que los eruditos
consideran lo académico. Y es la
verdad; porque yo no sé otro eus
kera que el que aprendí de los pa
dres y he oído en los caseríos de
nuestro término y en los obrado

res de las viejas artesanías de Eibar. Bien que, durante más de me
dio siglo, él ha hecho mi gasto
diario de la familia, los lugares de
trabajo, en la calle y tertulia, sir
viendo, no sólo a la vida común
de relación, sino también al tema
literario, en el amplio sentido de
la palabra, que no solía estar au 
sente de nuestras conversaciones
de la pifia de amigos de la Casa
del Pueblo. Y cuidado que hemos
hablado allí de lo divino y lo h u 
mano!..."

Eta oroi Toribio zenak ai
patzen zuen Eibar hura, bere den
boran, hamaika mila biztanletik
hamalaura igo zela eta guziak
euskaldunak. Gaztelatik etorriak
ere ez zuten beste irtenbiderik
euskaraz ikasi baino. Adibidez,
gogoratzen naiz Molinero deituradun “Kamarro" bezala gaitzizenez
ezagutzen zenarekin, Guadalajaratik etorria izanarren, euskaraz
ikasia eta gurekin mendira joaten
zenean euskaraz ongi mintzatzen
zekien harek gazteleraz zein gaiz
ki egiten zuen.
Toribio Etxebarriak 1959ko
ekainaren 22nean, gauean erromeslari jaialdia bisitatu zuen
Ingalaterran Stonehengw-go harrespil haren inguruan eta barnegogoetazko zenbait bertso sortu
zitzaizkion eibartarron hizkeraz.
Bere azken bertsoan aitortzen
zuen antzinatiko harri haien an
tzera gelditu zaigula guri hain
maite dugun euskara, Ibütarixanak, 316-317 orrialdeetan zioe
nez. Eta hara bere azken bertsoa.

Baña, onen arri a u n d k a k letz
ikaratzen m undu guztia,
guri geldittu jaku. ordez,
itz esan-gura aundiz betia,
zorioneko zorionez,
asko maitte dogun Euskeria!

Era hortakoa zen bere herrihizkeraren egoera naturalean oi
narriturik, b^aina aldi berean,
kulturaz hornituriko hiritarraren
bertsogintza.
Iritzi horien arabera, XVII
mendeko Joannes Etxeberri Ziburukoa non* kokatuko genuke?
Bere eliz-liburuak aski bereziak
dira. Gainera, eliz-liburu batean
mugam ezinezkoak hiritarra (ur
bano) zein nekazaritza edo base
rritar. Sarako Joannes Etxeberri
medikuarenak, zeinek eman zi
tuen XIX. hastapenetan Laburdiri
eskuararen
hatsapenák
eta
Eskual-Herriari eta euskaldun guztiei eskuarazko hatsapenak latina
ikasteko.
Eta beste mediku hura, Jean.
Etxepare, Buruxkak (1910) tXáBerebilez (1931) liburuen egileaz hain
lan polita osatu digun Fr. Luis Villasantek Krutwig-en omenezko
Iher, 10 (1997) liburuaren 369
orrialdean. Hara bertan zer dioen.
P. Lañtte zenak I. Etxepareren lanetaz zuen iritziaz: “Berak sortu
du euskara berri bat, nik euskara
aristokrarikoa deituko nukeena,
Abbadie-rena bezain ausarta'eta
are aberatsagoa...; euskara bat,
alegia, sentimenaren edo pentsakeraren ñabardura guztiak egoki
eta nobleki itzultzeko gai dena".

Literaturaren inguruan (1980)
saio liburuaren lehen partean
agertu nituen Europako mendebaldean literaturgintzaz izan di
ren korronteak noia jarraitu ditu
gun XVI mendea geroztik. Lehen
aldi hura zen Pizkundea edo Berpizkundea, gero Xabier Maria
Munibe Peftafloridako kondeak
Etxeberri Sarakoarekin bateratsu
markatuko zigun Argien aidia edo
Ilustrazioaren sarrera.
Behar bada horien aurretik jartzekoa dugu Manuel Larramendi,
eta bazen nor Salamancan Irakasle
ospetsua zen andoaindar hura.
Honen ideia berriak hor ditugu
euskararen berbizkundez orotariko hizkuntza aurkeztuz. Egia
esan, euskaraz ez zuen asko
idatzi, baina El Imposible Vencido
(1729) gramarikan hor ditugu
zenbait testu atal adierazgarri.
Hor bezala Corogrqfìa de la Pro
vincia de Guipuzcoa-n ere (liburu
hau 1754an idatzia eta 1882 ar
gitaratua). Bere ordenakide zen
Agusrin Kardaberazek ordea, fédea ekintzekin erakutsi zigun, aurrekoaren ideietarik abiaturik bere
frutu edena eskainiz. Gehienik
eriijio gaia erabili zuen baina
kontutan hartzekoa dugu Eusqueraren berri onac (1761), non
irekitzen zigun hizkuntza orotariko gaiz idazkiak homitzeko erak.
Horien eraginetik zetorren Juan
Antonio Mogel, ber-berak aitortu
zigunez.
J. A. Mogelek Peru Abarka
(1881 urtean argitaratua, baina

oroi egilea 1804 urtean hil zela)
deritzan liburuan, elkarrizketen
bidez azaldu zituen bere garaiko
langintzak eta ohiturak. Olazaharretako lanak, linuaren penak.
anatomia zebatza zerrihilketaren
bidez. alegi batzuk moralitate
lekukotzak jartzeaz eta abar; ho
rrez gainera ondoriko eraskinean
erromar klasikoen zenbait itzulpen eskainiz. Horregatik ez da ba
tere harritzekoa Justo Garate mediku zenaren ustez euskaraz
idatzi den libururik hoberena be
zala agertzea. La época de P. Astarloa y J. A. Moguel (1936) ze
ritzan liburuan zioenez. Aipatu
dudan zerrihilketaz, ez harritu,
gai hori aitzaki harturik anatomia
hain egoki adierazteaz, zeren oroi
J. A. Mogel sendagilearen seme
zela eta anaia ere sendagile zuela,
aldi berean X. M. Munibe Peñaflorida kontearen inguruan elkartekide Euskal Herriaren Adiskideak zeritzan mugimendu hartan.
Uka ezinezkoa Argien aldiaren
eraginetik ziharduela. Alegigintza
ere garai haietakoa bai zen eta,
oraintsu. X. Altzibar langile
zmxzodk Ipuiak (1745*1995) alegien bilduma ederra lortu eta
eskaini digu.
Haren iloba Bizenta Mogelek
ordea. Esopcren alegiak euskaraturik eman zituen. osabaren zuzenketaz. Ipui onac (1804) izen
buruz. XIX mende hasieran
Europan ohi zen era hortatik aritu
ziren alegigintzan A. Paskual Iturriaga gipuzkoarra zein J. B. Arxu

zuberotarra. Geroxeago etorri zen
bide beretik Jules Moulier “Oxobi". Horiek erakusten digute Bizkaitik Xuberoara aldi berean ga
raiko literaturgintzari jarraiki ari
zirela.
Aldiz, Argien eta Erromantiko
aldiaren sarreran jarri beha
rrezkoak iruditzen zaizkit J. I. Iztueta zaldibiarraren bilduma la
nak: herri kanta, dantza eta
musikak bereziki, ondorenez Gi
puzkoako kondaira edo historiagintza. Bilketa garaia zen eta heraendik igaro zen G. Borrow
inglesak The Bible in Spain (1842)
liburuaren 366 orrialdean zioe
nez, euskaldunok kantari onak
ginela baina poesian ez ginela
hain trebeak. Hala ere. bazirela
zenbait merezigarriak, horien ar
tean, adierazpenez, “Itsasoan
urak andi"-ren bertso soila ager
tzen zuen. Baina, olerki hori
zehatzago ezagutu nahi duenak,
ikus kanta osoa A. Jorge de Riezuren Flor de canciones popularen
vascas (Buenos Aires, 1948) li
buruaren 68-69 orrialdeetan. Ho
nako hau kontutan harturik, maiteminezko poemak hiritar eta
nekazal tarte horretan mugatzekoak ote?
Gauzak ez dira hain xinpleak
eta Europaren mendebaldeko kul
turan, guri ere eguzkiak aldian aldiko argia ekarri digula esan
behar. Erdi Arotik datorzkigun
baladak ere, gai horietaz zenbait
gogoeta egingo bagenu, zertaz
pentsa ez zaigu faltako. Juan Mari

Lekuonak oraintsu eskaini digun
“Euskal baladak tradiziozkoen estiloaz” { li^ , 10, 237-257 orr.) azterlanak erakusten digu gure lite
raturaren orotarikotasuna ez dela
oraingoa.
Iragan mendeko Erromantikotasunari loturik zebiltzan gehien
bat, besteak beste, J. B. Elizanburu, Duvoisin, J. Manterola, Arzak,
Artola, Iparragirre, M. Soroa, J.
Barbier eta gainerakoek. Erromantikotasunak berez zekarren
Europa guzian nekazaritza edo
antzinatasuna arkadia-ideal gisa
erabiltzea, baina ez beti. Zeren
idazlerik gehienak kalekumeak
izaki. Horregatik, gure artean adi
bidez, beha dezagun J. M. Hiribaixtntn Eskaldunac (1853) poema,
eta erraz ohartuko gara, beste
ezer baino lehen, lan hau historiari eta Euskal Herriko geografian bertako euskaldungoari uztartuago zegoela. Hala ere, uka
ezinezkoa zaigu erromantiko korront horrek zekarren baserria eta
ohitura zaharrak literaturan balio
bereziz emateari eta gure mende
honen hasieran bertan oraindik
zenbait idazlek bide hori jarrai
tzea. Baina, garai hortako feno
meno hori beste hizkuntzetako li
teraturan ere hala gertatu da.
Adibidez, hor aipatu dudan
Jose Manterola donostiarra, kalekumea zen, “urbanoa” noski,
baina Valladolid, Zaragoza eta
Madrilen estudiatua. Filosofìa eta
Letretan lizentziatu arte. Horrega
tik izan zen Donostiako Institu-

toan irakasle eta zuzendari. Gai
nera, Cancionero Vasco bilduma
hura egin zuena eta Euskal-Erria
aldizkariaren sortzailea. Hala ere,
bere garaiko semea izaki eta erromantiko giroan murgildurik ibili
zen. Ikus berari buruz Euskai
tzaindiaren
XXIX, 1984,
437-464 orrialdeak. Literaturan
erromantikoa izatea aski ote da
bere emaitza hiritarrangandikoa
ez izateko? Eta Jose Manterola ez
zen horietariko bakarra. Jean Duvoisinen Baigorriko zazpi liliak
(1832an idatzia eta 1884-1885
urteetan Pauben zatika argitara
tua eta azkenik 1987an edizio be
rti prestaketa eta aintzin-solasa
egin niona) ipui liburu hori non
kokatu ez genuke asmatuko. Ez
eta Jean Barbier garaztarraren kondaira, ixtorio eta orotariko lanez
ere ez da erraz iritzi mugaturik.
Baina joan zen mendeko Indalezio Bizkarrondo “Bilintx” zena
ere ez ote zen ba donostiar kalekumea eta bere bertso umorezkoez gainera kantetarik anitz
maiteminezkoak?
Irakurtzekoa
“Bilintx"en Neurtitzak eta neurri
gabeko itzak (1911) deritzan
lehen bildumari Karmelo Etxegaraik egin zion hitzaurrea. Nork
zioen: "Bilintx-tY. ez du ezagun
donostiarra dana bakarrik. Eza
gun du gañera, Donosrian kaletarra dana. Baserritarra izan balitz,
mendian, eguzkia aurrez-aurre
ikusirik, idi ta beyakin nekazaritzan igaro izan balitu bere egu
nak, etzan mintzatuko oi zan era-

ra. Gure artean erraz aztuko ez
dan Manterola zanak, esan zuen
Bilintx, Donostiako Elizanburu
zala: eta Elizanburu zala, Sara
ko, Lapurdiko Bilintx. Nere
iritzian ori ezin esan diteke egiaz,
batik-bat, Elizanburu baserritarra
zalako, eta Bilintx kaletarra. SilinCX't'^ ez du beñere nekazariaren zoriontasunik gogoratu...”
Gu mutiko ginenean ezaten zi
guten ez zela euskaraz idatzitako
libururik, doktrinären bat edo
izan ezik. Orain badirudi berdintsu ari direla euskara “urba
noa” asmatu dutela uste duten
horiek. Edonork esango luke Mi
txelena eta Villasanteren euskal
literaturaren historiarik ez dituzteia irakurri edo daudenik ere ez
dakitela. Bestela. ulerkaitza iru
ditzen zait aldian aldiko literaturgintzak zer eman duen ez jakitea.
Baina, gure mende hontan
sartu ginenetik, ez ahaztu beste
honako itzulpen lanez: J. Altunak
Oskar Wilde-ren Ipuñak (1927),
A.
Larrakoetxea
“Legoaldi”k
Gñmm anqyen ipuñak (1929), G.
Manterolak Schmid-en Ipuñak
(1929), B. Garro “Otxolua"k G. C.
della Croce-ren Bertoldo eta Bertordin (1932), eta abar. Horiek, uste
dut, gure herri literaturarekin ba
tean, hemengo idazleak bizkortzeko balio izan zutela eta ai
paturiko itzulpenok Urruzuno,
Buztintza “Kirikiño” eta besterekin batean izan nituen nire
euskarazko lehen irakurgaitzat.

Txomin
Agirreren
Garoa
(1912) nekazari eta artzantza girokoa da, noski, baina Kresala
(1906) arratzaie gizartekoa. Eus
kararen aldetik ospe handia izan
dute, ekandu zaharretara begira
eginak daude noski, baina ez uste
dena izan denik nekazari edo
arrantza girokoa. Tx. Agirre berak
aitortua da Pereda zenaren erara
ohiturazko eleberrigintza eskaintzea zitzaiola gogoko; baina hala
ere, bere luma ez da Pereda-rena
hainako barrokotasunez hain aspergarria, aski bizkorra eta bizia
baizik.
Ondotik dator aldi berri bat.
Tpmas Agirre “Barrensoro"renak
hor daude Gazigozoak (1933) eta
Vztaro (1950). Lehena orotariko
kontakizunez eta bigarrena eleberria. Gainera, bigarren hau,
1936ko gerratea baino lehen
idatzia omen zuen eta gaia Do
nostiako kasinoetako jokoaren in
guruko gizarte giroan oinarritzen
da.
Eta, zer esan Agustín Anabitarteren idaz-lanetaz? Donostiako
semea zen eta bere hiri hortan
haurtzarotik gaztaroa zehar bi
zitako giroa eleberrigintzarako
gaiatzat hartu zuen. Harentzako
ez zegoen idazkera “urbanoa” as
matu beharrik, hura bai zen bere
hizkuntza naturala. Irakurtzea
besterik ez dugu Usauri eta Do
nostia (lehenak 1929an eta biga
rrenak 1932an Euskaitzaindiaren
Schuchardt literatura saria jaso
zuten eleberriak ditugu). Hiruga-

rrena
Poli (1958) zeritzana,
haurtzaroko bihurrikerietan oina*
rriturik osatua, tokitzat Donostíako alderdi zaharra eta Urgull muinoaren inguruak dituela. Horiez
gainera, Antziñako Olinpiar Jolasak (1925) eta beste zenbaiten
ondotík, bidailari bezala, Aprikako basamortuan (1961) eman ge
nezake azkenengo idaz-Iantzat.
Haren literaturagintza, “urbanoa”
ez bada, hiritarra bai noski.
Garai bakoitzeko estilo eta joerak bereizten ikasten ez badugu,
bihar edo etzikoek esan dezakete
J. Mirande eta Tx. Peillen paristar
euskaldunak ere gure literatura
ren bamean ez zirela “urbanoak".
Yon Etxaide adiskide donostiarrak ere aski eleberri idatzi diz
kigu gure kondaira eta pertsonaietan
oinarriturik.
Bere
liburuok ez dira muga hertsietan
kokatzekoak, baina ezta ere nola
nahikoak, munduan edonongo literaturatan ohi diren erakoak bai
zik. Egilea berez hiritarra izanik,
ez zuen hizkuntzaren aldetik ezer
berri asmatu beharrik.
Bestalde, zer esan poeteri bu
ruz? Erromantiko garaian agertu
bai ziren inoiz izan ditugun bikainenetakoak. Hala ere, ez dira
erraz mugatzekoak Piarres Lafittek hain egoki aurkeztu zigun
Salvar Monho bezalakoak. Guzien
ondorenean agertzen zaizkigu
bide berriak ideki zituzten olerläriak, lirikotasunetik egungoen
arte hor ditugu, besteak beste, K.
Sagartzazu “Satarka”, L. Jauregi

“Jautarkol”, E. Urkiaga “Lauaxeta", N. Ormaetxea “Orixe”, J. M.
Agirre “Lizardi”, J. Zaitegi eta
abar.
Ez dezagun pentsa aurrekoek
ezer egin ez zutenik, belaunaldi
bakoitzak eman bai du berea eta
lehengoena ukatu gabe jarraitu
beharra dugu gizaldi bakoitzak
dakarren heinean haize berrietan
arnasa harturik zerbait berri zabalkundez eskaini ahal izateko.
Horregatik nioen. artean hain
ongi ikusten ez zenez. berrikuntzaz zetorren Gabriel Arestiren
Harri eta Herri (1964) poema li
buruaren aide aurkezpenez idatzi
nuen hitzaurre hartan:
Bere gaztaroaren jabe delarik,
haize berriak dakarzki euskal
poesiaren erresumara. arnasa be
rriak hizkuntza zaharrari. Eta,
zenbat dira beste horrenbeste
ematen dutenak? Gure gaurko
olerkaririk gehienak, huskeritik
huskerira, hutsean dabiltza; eta,
ez da batere harritzekoa gehiengehienok Arestirekin bat ez etortzea. Izan ere, gaur, eskuetako
behatzekin kontatuko nituzke
egiazko poeta euskaldunak. Berengandik amiltegi sakon batek
bereizten ditu olerkari ustean ari
diren bertsogielak. Bertsogile
hoiek, Lizardi, Orixe eta Lauaxe
taren bideeri jarraitu nahian
doaz, moldekaitzez antzemanaz,
haien egiazko artean hurrik emateke. Landutako lurra goldatzen.
Garai bakoitzak berea eskatzen
du. haiek beren denborako arioa

landu zuten, eta oriangoa, legez,
gaurkoaren beharrez da. Nahita
nahiezkoa da lehengoak ezagutu
beharra, eta baita gaurko poesia
ren arterioa nondik nora dabilen
ere, zergatik, eboluzio hori ezagutzeke ez da sorkunde egokirik.
Non ari garen zintzoki jokatzeko,
Lizardik ongi zekien bezala:
Baña nik, izkuntza larrekoa
nai aunat ere noranaikoa:
yakite-egoek igoa;
seña zaar, berri gogoa;
azal orizta, m uin betirakoa.

Lizardiren langintza, hizkun
tza larrekoa noranahiko bihurtzean zegoen. Baina ez bere
aurreko guziak nekazariak zirelako, erromantiko mugimenduaren
murgiletik irten ezinik itotzen ari
zirelako baizik. Geroztik biderik
aski urratua da eta horregatik
azaldu zigun J. L. Davantek “Sonetoaz gu argibide” zeritzan txos*
ten hura (ikus Euskera, XXXV,
1990, 137-148 orr.), non agertzen
zigun Patxi Altunak lehenago esa
na: “Hamalaukoak. jatorriz euskarazkoak ez direla esan beharrik
ez dago: Italian sortu ziren dim*
dienez, Berpizkunde garaian.
Haiek eta gaztelerazkoak ezagutzen zituen gutxienez Oihenartek,
haien erara berea egin zuenean".
Ondorean, Davantek, zerrendan
jartzen ditu Arrese-Beitia eta
“Oxobi”gandik oraingoak arte.
Beraz, betoz poesiagintzara ere
gazte berriak, berritzaile iraupen
gogoaren jarraitzaile.

Antzerkiaz osterà, zer esan?
Antzerkigintza zaharra Zuberoa
eta Baxenabarreko pastoraletan
oinarritzen da; berria ordea,
XVIII.eko bat edo beste alde hate
ra utzirik, XlX.etik Gipuzkoan.
Hau, garaiagatik, gehiena Erromantiko mungimenduaren eraginezkoa zen noski, baina bada
bestelakorik ere, batez ere men
dearen bukaera ingurutik gure
egunokarte, sorketazkoak zein
azken modetako itzulpenezkoak.
Genero hori ezagutzeko saio lan
ederra eskaini zigun Patri Urkizuk
Euskal antzertia (1984) izenburuz
eta zerbait jakin nahi duenak bertara jo besterik ez du.
Baina bada beste gairik ere.
Medikuntzaz aritu zirenen artean
M. Aranburu eta M. Bago. Errico
geenteentzat osasun legueaz eta
medicantzako argibideak (1899)
liburuaren egileak. Joseba Zinkunegi osagileak ere eman zigun
Lana, atsedena eta jolasak (1928)
zeritzan liburuzka eta horrez gai
nera Euskal-Esnaleak eraturik an
tolatu eta ondorean Itzaldiak
izenburuz agertzen zituen bildu
ma liburu haietan badira, nik dakidanez, antzerako gaiez Zinkunegi mediku beraren bi -íau 1920
eta l928koak. Buruz ari naiz,
baina Principe de Viana erakundeak XX-garren mendeko Nafarroako euskal idazlariak. Prosis
tas contemporáneos navarros en
lengua vasca (1968) liburuan jaso
zituen Pablo Fermín Irigaray “Larreko" zenaren medikuntzari bu

ruzko idazkiak, Henrike Zubiri
“Manezaundi”ren bestelako idazkiekin batean. Larrekoren seme
eta hura bezala mediku zen Ain
geru Irigaray euskaltzainak bil
duak. Baina ez ahaz Aingeru be
rak, Principe de Viana (1965)
aldizkariko 98-99 zenbakiaren
133-159 orrialdeetan, "Esbozo
crítico con textos de Literatura
éuskara profana (del siglo XV al
XX)” izenburupean argitaratu
zuen lanez, non jaso zituen
euskaraz agertutako lan berezi
eta jakin garri batzuk, eliz eta baserritar gaiekin ezer ikustekorik
ez zutenak. Bere egunean hain bikaina iruditu zitzaidanez “Euskal
literatura mundutarra” izenburuz
erreseña egin nion La gran Enci
clopedia Vasca-rtn lehen liburukiko 793-794 orrialdeetan, 1966 ur
tean. Horiek ezaguturik nork esan
euskal literaturan orotariko lanak
ez direnik?
Non dira orain medikuntzaz
idazteko gai diren sendagile
euskaldunak? Aipatu dudan Itzal
diak sail hartan bada gai jakingarririk. Medikuntzaz, arestian ai
patu
dudan
Zinkunegirenez
gainera, Inazio Artetxeren “Gure
gaitzak" (1923) eta “Sendakintza
gizaldiyetan zear” (1928). Baina
baita ere, beste gai batzuren ar
tean, behin baino gehiagotan ai
patua dudan Karmelo Etxegarairen “Euskalerriko itsas-gizonak"
(1923) eta J. M. Barandiaranen
“Eusko-mitolojia"
(1924)
eta
abar.

Eta, Barandiaran aipatu duda
nez, otoi Euskalerriko Leen-gizona
(1934) iker liburuaz ere. Beraz,
zer gertatzen zaigu? Ezagutu ez
ala ezagutu nahi ez? Prehistoria
gaiak euskaraz emateaz jarri zi
tuen Barandiaranek gai horren
lehen oinarriak euskaraz eta Je
sus Altuna jarraitzaiie izan du
Lehen Euskal Herria (1975) liburuarekin.
Euskal Editoreen Elkarteak
bilduma ederra burutu du, Jaurla
ritzaren laguntzaz, Klasikoak de
ritzan sailean, bereziki Koldo
MiDcelenaren euskarazko lanak
argitaratzeaz. Non ikus ditzake
gun bere orotariko emaitza. Zeren
askok uste bai zuten gure hizkuntzalari harek oso guti idatzi
zuela euskaraz. Nire ustea ez zen
hori heriotzatik laster K. Mitxelena. Gizona eta H izkuntza deritzan
Egan-tTi ale berezi hura prestatu
genionean. Mitxelenak gai desber
din asko jorratu zituen euskara
ren alorrean. Baina Klasikoak sail
horretan hutsune nabarmenak
aurkitzen dira. Maila hortako bes
te horrenbeste edo gehiago bildu
ezinik ez da eta on egingo liguke
jarraipenez argitara emango balituzke.
Badakigu Unamunok zioela,
euskaraz ezin zela ideia generiko
eta abstrakturik adierazi eta
euskaldunok erdara jo behar genukeela. Filosofia eta zientzia la
nak falta zaizkigula? Jakina
hutsuneak nabari direla, baina ez
hizkuntzaren ezinagatik, zeren

guk ere besteek bezala mailegoak
gureganatzeko eskubide osoa bai
dugu.
Iker 10, alearen 79*104 orrial
deetan Miren Azkaratek agertu
duen “Hiztegi batua” deritzan artikuluak ematen dizkigu argi asko
hizkuntzak zenbait gaitarako di
tuen ajeak zer diren eta noia bu
rutu ahal izango direnaren be
rriak, gure euskara idatziaren
historia arabera. Mirenek errepi
katzen digu Altubek esan ohi zue
na:
“Euskal Herrian, zabal zabal
antzinatik eta ondo lurra hartuta
bizi diren, eta euskaldun jatorrentzat esa-erraz diren oro” izan
go direla oinarri. Jarraian adiera
ziko digunez, hortarako beharra:
“...tradizioko maileguak hartu
(horien ordez hitz berriak sortzea
baztertuz), tradiziorik ez dagoen
kasuetan, aukeran egongo litzake
mailegua hartzea nahiz hitz berria sortzea”... Ondotik, Villasanteren iritzia jarraituz, nazioartekoak diren maileguak guk ere
onartu beharko genituzkela: “sartaldeko herri eta hizkuntza guzietan zabaldurik eta onarturik dauden hitzak, guk ezetsi nahi izan
ditugu. Técnica, máquina, politi
ca. religión-, honelako hitzak nongo hizkuntzan (Okzidenteko kultur eskeran
bizi direnetan
behintzat) ez daude hartuak, eta
ez hartzeaz zer egiten dugu, gure
burua hil baizik. Hizkuntza landu
guzriek erabiltzen dituzten hitzak
dira, eta haien antzera, guk ere

badugu eskubidea, eta bai beha
rra ere, erabiltzeko. Bestela, beha
rreko diren gauzak ezin esateko
estuasunean jartzen gaituzte.
Gaurko kultura orokorrak mila
hitz zabaldu ditu bazterretan, eta
hitz horiek berdintsu erabiltzen
dira Europako hizkuntza gehiene
tan”.
Baita ere gogoraziko digu Mi
txelena berak Arantzazuko Biltzarrean (1968) zioena:
“Euskaltzaindiak ezin arbuia
dezake euskal-hitzik, ez hangorik
ez hemengorik, ez zaharrik ez berriagorik. Nahiago ditu bizi-bizirik
dirautenak zaharkituak baino;
gehiago erabiltzen direnak eta zabalago hedatuak daudenak. Aberastasunari begira dago beti, garbitasunari baino areago". Baita
ere, gaineratzen du beste honako
esaldi jakingarri hau ere: “Hiz
kuntza bizia hitz berrien premian
da beti: bere baitarik sortzen ditu
batzuetan, besterengandik hartu
besteetan. Bi bideak zilegi eta
beharrezko dira eta nork taxutuko
du aldez aurretik bakoitzaren
neurria eta muga?"
Luis Jiménez Martos-ek ere.
Poesía hispánica 1968 prestatu
zuenean, non sartzen zituen
lehen aldiz euskarazkoak ere,
bere hitzaurrearen XIV orrialdean
zioen: “La superación del regiona
lismo, estrictamente considerado,
tenía que incidir sobre la manifes
tación poética, tenía que poten
ciarla hacia otros objetivos más
ambiciosos". Ez zekien nonbait.

urte haretan, hemengo zenbait
poeta Alemania, Suiza, Italia eta
Belgican bizi zirenik eta hortik
jaso nuen Uhin beni 1964-1969
tarte horretako bilduma osatzea,
1930 urtea geroztik jaioak ziren
euskal poetekin. Asmo berarekin
eta Serafín Basauriren laguntzaz
bildu eta argitaratu Hegatsez.
Hitz-lauzko bilduma (1971), hirurogeta bat idazleren lanekin, al
dez aurretik batzuei beren ohizko
gaiez idatzi zezaten eskariz eta
beste batzuei libre utziz. Horren
bidez erakutsi nahi genuen
euskaraz ere orotariko lanak
idazten zirela.
Horren arabera, argi dago,
euskaldun bakoitzak berari dago*
zkion gaietan ahalegindu beharra
duela.
Adibidez, 1997ko Premio Na
cional de Literatura saio arlorako
epai mahaia osatzeko izendatu
ninduen Euskaltzaindiak. Sari
hortara, argitaratzaileek, egileek
eta mahaikidetza osatzen dutenek
aurkezten dituzte aurreko urtean
argitaratutako liburuetatik. Kultur
Ministeritzatik igorri zidaten or
durarte aurkeztuen zerrenda, nire
aldetik euskarazkorik sartu nahi
nuen galdetuz. Egan 1997, 1-2
zenbakiko 227-228 orrialdeetan
agertu zen zerrenda miatu nuen,
baina Madriletik igorri zidaten
egile eta tituluen aurrean aski
maila zutenik ez nuen aurkitu.
Baina, harrigarria bada ere, han
dik igorritako zerrendan hiru
euskaldunen lanak zeuden gazte-

leraz. Eskuartean zerabilten gaia
euskaraz gainditu ezinagatik ote?
Hor dago gakoa. Saiaerarako arloa oso zabala da, baina euskal
dun bakoitza bere gaietan euska
raz aiialegintzen ez bada nekeza
zaigu aurrerabideak irekitzea.
Euskaldun bakoitzak bere ofìzioak edo lortu duen jakintzak
ematen dion arloa betetzen alialegindu beharra dauka. Hala ezik,
Axularrek zikoena esaten jarraitu

beiiarko dugu; “euskaldunek berek dute falta eta ez euskarak”.
Beraz, gazte berrien baitan
itxaropena jarriz, bakoitzak berari
dagokion gaitik eta ahal duen
mailatik segi dezatela literatura
lantzen. Hortik emango bai zaio
hizkuntza zaharrari etorkizun be
rria.
Dena dela, argi bezain garbi
dago: euskararik ederrena, era
biltzen dena.
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MAITETASUN GEHIEGIA -IPELLO ZABALETA

Poesiak irakurtzen hasi aurretik
Enam oratuarena egiten hasi natzaio dam a ezezagunari. Izenik
gabea baitut nik dam a, sala batean dagoena, kalera sekula ate
ratzen ez dena. Dam a da, ordea, eta dam a orori bezala zor zaio
m aitasuna eta honrea.
Ez nuen ezagutzen sala ere, harik eta Mari Karmen Odriozolak
eta Jon Aizpuruak SALAKO LEIHOA program an parte h a r nezan
gonbidatu ninduten arte. Orduan ausartu nintzen sala horretan
sartzera eta em an nituen barruan lehen urratsak, ozta-ozta ukituz
zoru ezkoztua.
Erreparatu nuen bazela dam a bat, salako erregina, eta Salako
Leihoko arduradunek poesia eskatu zidatenez -ostegunero poesia
bat-, dam a ezezagunari idazteari ekin nion.
Poesia hauek oparoak dira, sentim en baino ez, enam oratuengan ohi bezala. Neurririk gabeak, amodio ezagutu berriak neurririk
ez baitu.
Gustura idazten diot asteroko poesia salako d am a ezezaguna
ri, eta gero eta konfidantza handiagoz eta hurbiltasun hertsiagoz
adierazten dizkiot bihotzera iristen zaizkidan guztiak (dam a eza
gun bati, ordea, opatu nahi dizkiot banan-banan).
MAITETASUN GEHIEGIA da, beraz: begiratzen zaion aide guztietatik gehiegia delako guztia: hitza eta sentim endua eta berotasu-

na. Idazten nituela bapo dibertitu naizela aitor dezadan: majo
poztuko nintzatekeela esango dizut, bada, zu dibertituko bazina.

Urrupatu
Zure hitzak, maitetxo,
dastatuz urrupatu banan-banan.
susperraldi dira, berogarri,
zurruntasun oro m algutzen dute
zure hitz xamurrek.
Leihoa ireki duzu ordekara,
sum atu dut kardantxiloa enam oraturik,
doinua bihurtzen du aldiro berri,
urratzen dit bakardade antzua
leihoaz bestaldean bizi den bizitasunaz.
Zure hitzak, bihotza,
ailegatzen zaizkit apenas,
autoen zurrunbiloa dateke,
nire gorraizea dateke,
ez dizut garbi sentitzen.
H uts em aten zaitut,
telefonea ere m utu dago aspaldi,
irratiak m usika m utua dakarkit.
Leihoa ixtean ihes egin du kardantxiloak,
hegaldi zalantzatia hasieran, ziurra ondoren,
nire begietatik galdu den arte urrunean,
eta bueltatu naiz nire bakardadera berriro,
leihatila itxiei grinati begira.
Zure hitzak, hitz apenas zezelkatuak,
nora u rrundu ote zaizkit, kutuna,
bila nabilkizu. Internet ireki dut
planarik ba ote duzun galdezka.
E zkutatu zatzaizkit aide guztietatik.
Eta zure hitza urrupatu nahi nik,
zure xam urtasuna eta kontsolam endua.
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Xaguarena
Ikusi zintundan, oh maiteen,
leihoan garraisika, bi besoak aidean.
Hel! Hel! zenion, laguntza eske.
Zeure onetik irtenda zeunden,
txim a guztiak nahasturik,
kolorea m udaturik,
begiak izulaborriz dardarka
Kupitu nintzaizun, oh maiteen,
eta larritu nintzen ni ere
eta abiatu ahalik eta lasterren,
prest indar guztiak ekiteko
zu arriskutik salbatzearren,
pentsatuz azkenean estutuko zintudala,
arrisku larritik salbaturik, nire besoetan.
Hel nintzaizun, oh maiteen,
hel nintzaizun ahalik eta lasterren
zure leihopera, laguntza eskainiz bulartsu,
eta maitekiro galdez
ea zer zenuen hain larriturik egoteko,
sua ote zen, edo lapurren bat
edo gizatxarren bat m ehatxuka.
Totelka erantzun zenidan
hitzak ezin esanez kasik oihu artean,
igotzeko azkar zu salbatzera,
hiltzeko zorian zeundela,
ez zenuela luzaz eutsiko,
bihotzak h u ts egingo zizula betiko
salan m ehatxuka fanfarroi zebilela-eta xagu bat.

Haize firfíra
Haize firfira sentitu dut sartzen,
leihoa erdi-irekita daukat
udazkeneko hegoa sar dadin otzan.

Zu Ote zinen jiratu naiz,
zure liatsa bederen.
Atera zait erraietatik zizpuru bat,
etsipenezkoa, eta salan barrena
oihartzun xaloa sentitu dut.
Zuregatik zen nire hasperena.
Haize fírfirak higitu ditu gortinak,
lurrerainoko gortina zah ar brodatuak,
itzal mugikor bat lerratu da horm an,
horm ako pinturetan iruditu zait.
Zu ote zinen jiratu naiz,
zure h a ts gozoa nire belarri ondoan.
Bira egin du haize otzanak
berriro leiho irekiraino
eta utzi dit sala lehen baino bakartiago.

Gortina ostetan
Leiho ostean igerri zaitut
gortinaren atzean erdi ezkutuan
nire u rratsa zaintzen bezala.
Lainoturik zizun soin osoa
hari zurietan kasik katibu,
baina zu zinen,
zure traza liraina.
Ezikusi bezala egin dut
begiak ez ditut altxatu zure leihoraino
azpitik pasatzen ari nintzela;
burua m akurtuago dut izuti
eta pausoa zuk ez igertzeko m oduan azkartu.
Hurrengo kale kantoian galdu aurretik ordea
noraezean banengo bezala
h ara eta hona luzatu d itu t begiak,
eta zure leihoraino iristean
igerri ditut gortinak kolpetik isten
eta lauso bat salako itzaletan galtzen.

Nire sorgina
Zerbait atera zen zure leihotik
gaueko ilargi argitara.
Zeu zinela u ste nuen lehenik,
ezin zintezkeela izan pentsatu nuen ondoren,
hodei arrastari galdu bat behar zuela izan
edo lurrun m ultzo hegalaria.
Aidetan joan zen mendietara.
Zure antz betea zeukan
hodei edo lurrun horrek.
Pentsatzea baino ez zitzaidan niri geratzen,
zer ote zitekeen m aitearen leihotik zihoana.
Pentsatzea eta leihotik barna
zure sala sekretuan sartzean.
Ez zeunden tam alez zu
galde niezazun zer gertatu zen.
Bila hasi nintzen salan gora eta behera:
arakatu nuen kutxa,
eta arm airuak, eta zoko guztiak
gortina osteak ahantzi gabe.
Ez zen ezer falta
nire sorgintxo maitea,
ez bada erratza.

Elurra iritsi zaigu zuri
Elurra iritsi zaigu zuri ateraino,
zure leihoko jeranioak kuzkurtu egin dira,
itxi leihoa, bildu leihatilak, piztu tximinia
bero dadin sala eta salako giroa.
Elurretan geratu da txantxangorria,
motiko bihurria dabil galbaeaz
txoriak atrapatzeko tranpa prestatzen,
elurretan artale batzuk zabalduta.
Arpejio epel b a t lerratu da leihopera
zure salako goxotasunetik
elurretako isiltasun naroa apainduz,
uste zuriak am etsetan bilduz.

Eta naukazu ni geldi
zure leihoko xederan hertsirik,
arpejioko no ta bakoitza xurgatzen
buiarra ipinita elurrari bilusik.
Arrimatuko al zara kristalera,
lurrun artean begitanduko al ditut zure begiak,
elurretan k atiaturik nagoen lekuan
igerriko al duzu amodio puntu ero bat.

Beltzezko dama
Zer zabiltza, beltzezko dam a,
ieihora atera gabe erretiroan?
Zure salan pausoak sentitzen ditut
gora eta behera, ater gabeko ibilian,
neurri berekoak pauso denak,
pausatuak, kasik arinak.
Zer zabiltza, beltzezko dam a,
besoak gurutzaturik joan etorri laburrean?
Ezpainak dabilzkizu m am ar xam urrean,
inor ez duzularik ere solaskide,
gora eta behera zabiltzen bitartean
salako h a u ts apurra altxatu gabe.
Zer zabiltza, beltzezko dam a,
hatzen artean aletzen duzula errosarioa?
Koralezko errezoak galtzen doaz ilunetan,
eta gora eta behera dabiltza ibili
zure pauso pausatuak,
zure ezpainak ater gabe m arm arrean.
Ñor hil zaizu, beltzezko dam a,
sosegurik gabe ibil zaitezen salan?
Begiak m akur dituzu m antelinpean,
ez da debozio xam urra bakarrik,
da larria eta an tsia ezina,
bihotza dirudi hil zaizula ustekabean.

Oh-en birjina
Oh itxaropen nire, antzu izan arren betea,
oh nire dam a, dam a guztien artean dam ena,
oh zuzpirio guztien iQ usa eta ondorio,
oh leihoko dam a ezkutu,
nire oh denak zenbatzen dituzu m aitetsu,
oh, oh, oh...
mila bider oh.
Abenduaren 18. honetan
ospatzen delarik oh miresmenezkoen birjina,
zuri, dam a, nire pentsam enduen miresmena,
birjin bezain vestal sorgina,
intziri eta barridura,
dihoazkizu nire oh suzko guztiak.
Oh lirainetan lirainen,
salan ostendurik ikusten ez zaitudana,
oh itzaletako argi izpi xuri,
nire desio am orratuetako dama,
printzesa nire bihotz galduaren,
oh, oh, oh...
mila bider oh.
Abenduaren 18. honetan,
ortziaren eguna izaki, nire kutunen,
jaiotza ipintzen hasi zaren dam a,
nire zeru, nire izarren sehaska,
zuzpirioak bidaltzen dizkizut suziri bezala,
alegera zaitzaten, urteak egunak laburtzen dituenean.
Oh izar berri zeruko, erregeen gidari mago,
zeru zabaleko dam a argizko,
oh mirari nire desioen eta begien,
oh erom ena itzartzen duzun
berotasun xam ur eztia,
oh, oh, oh...
mila bider oh.

Dama errena
Erren dagizu, disimuloz noski, ene maiteen,
apenas igertzen zaizun
ezkutatzen duzularik aitzakiazko irribarre batean.
Erren dagizu, ordea, ene maiteen,
eskuineko hanka ez duzu ipintzen
behar bezala libre lurrean.
Txaroi disriratuzkoak dira zure zapatak,
takoi fin luzedunak,
punta zorrotzetik agertzen dira
zure behar desiratuen bitarte erakargarriak,
seta gardenetan bildurik xam ur.
Ez dira kristalezko zure zapatak,
ez dira Erreuskinen ahizpa ordekoak
aberats eta zoriontsu izateko lapurtuak bezalakoak.
Ez dizkizute ebaki behatzak ez orpoak
kabi dakizun kristalezko zap ata majikoa.
Erren dagizu, disimuloz noski, ene m aiteen,
irribarrez oratzen duzu aterki luzea
bertan berm a zaitezen, egiaz, ene m aiteen.
Erren dagizu, egiaz, ene maiteen,
eta kupitzen natzaizu agerian
ipintzen ez duzulako oina behar bezala lurrean.
Leihoan som atu zaitut kezkari,
eskua luzatzen zenuelarik oinetara,
estutuz eta lasaituz zure oin birjina,
bekokian aldenik aide zim ur larritua.
Zerk em aten dizu halako m ina,
zure soina doilorki ozpintzen dizuna?
Zerk elbarritzen zaitu, salako erregina,
zure pausu hieratikoa m akurtuz?
Esan hitz bat, eta hartuko zaitut, ene dam a,
besoetan irmo, pausu m ingarririk eman ez dezazun.

Erren dagizu, saminez noski, ene m aiteen,
edertasunari zor diozu zapata berria,
zure oin kutunean estuegia.
Erren dagizu, ikarati, ene maiteen,
atera itzazu zure oin lirainak,
oinutsak dituzu apaingarri bikainen.

Eguberrietan gizendu delako prosaz
Salako Dama Nirea:
hizlauz, prosa arruntez idatzi behar dizut. Etsi-etsian, nire dam a
m aite. Eguberriak joan ziren, urteberria iritsi zaigu, eta pasabide
horretan izan duzun aldaketa ikusita, ez zait ateratzen poesiarik.
Zer jazo zaizu, nire pentsam endu ero eta erotiko guzrietako dama?
M asailak dituzu borobilago, bularrak beteago, ezpainak koipetsuago, tripotxa goriago, ipurtaldea irtenago. Zer egin duzu egun h a u e 
tan? Ez zaitut ezagutu ere egin kasik berriro leihora atera zarenean.
Egia esango dizut, nire bihotzeko: ez nuen sinetsi nahi ikusten ari
nintzena. Eta etsipenez, sentitu dut nire bihotzaren taupada aldatu
egiten zitzaidala. Ez nuen usteko leihoko nire dam a lirain izana
bera zela era horretan agertzen zitzaidana.
Zer gertatu zaio zure gorputz lerden izanari? Zerk itsusitu du, hain
fma, hain akatsik gabea zenuen soin hori? Gantzak igertzen zaizkizu. Beteago zaude, ez m ejoratuta.
Ulertuko duzu orain zergatik idazten dizudan prosaz, hitz lauz,
hitz jasorik, dotorerik gabe. Dotorezia, ihintza bezala, hitz dotoreetan zabaltzen da. Poesiak, horregarik, huts egiten dit une hauetan.
Badakit gozokiak gozo direna, atseginez iresten direna, neurri guzriak galtzen direna, burua ilundu egiten zaiguna, h atz puntetan
gustagarri den oro dastatzeko itxaropena handituz. Baina, h a in 
besteraino... Ezin d u t sinetsi.
Noia gizendu zara hainbeste? Ez zara kasik kabitu ere egiten zure
soineko luze apainetan. Tripotxa ateratzen zaizu lotsagarri, jazkia
tira-tira eginda daukazularik urdailaren pare horretan. Mitxelin
salatariak bista-bistan dauzkazu.

Ezinezko da horrela poesia, nire dam a kutun. Ez azaldu berriro
leihora festa egun h auetan h arrapatu dituzun kiloak galdu arte.
Agur. bada, eta h asi barau egiten, lehen bezain eder eta lirain
zaitezen, eta nik adora zaitzadan nire poesiatan, leihoratzen zarenean.
Bi kilo bitartean, adió, salako leihoko dam a nirea.

Begiak
Zeri dauzkiozu josirik begiak,
nire buruaz h aru n tza dauzkazu zuzendurik,
tartean ni egon ere ez banengo bezala.
Ikusten ditut salako leihoan dauzkazula
urrunera zorrotz, hurbilera itsu,
zulatu nahirik bezala hurbileko traba
iristeko azkenean bortuaz haruntza.
Ni ari natzaizu begira eta begira
ea nireen enpeinuagatik dituzun jiratzen
zure begi u rrunduak niregana.
Baneki zeren bila dabiltzen zure begi iltzatuak
bertakotik ihesi, ekarriko nizuke azkar batean,
nire haragitik ordaindu beharko banu ere,
zure apeta aseturik barreia ditzazun hurbilean,
instant batez, besterik ezean. Ierra daitezen
ni nagoen aide galdura,
usté dezadan -usté bederen- niregana zenituela
luzatu berariaz zure begiak kupidaz.
Zergatik. salako dam a nire maiteen,
dastatu behar du u rrunak aboro
hurbilari halako bekaitzez ukatzen diozuna?
U rrunak ez du asetzen
hurbilak ase ez duena.

POETAREN AGORRALDIA
Agorraldia iritsi zait kolpetik,
m ortu da nire barrua,
liitzak kaktus bakarti bilakatu zaizkit,
lum a m ailegatuz ari natzaizu.
Urtarriia da, negua indarrean,
elurrak jantzi ditu beiartzak itxaropenez,
izotzak gogortu ditu lurrak,
bilusik daude arbolak zurrundurik.
Bihotza, bai, dam a nirea,
bihotza ari da ohiko m artxan,
agian taupadak ditu m akalago,
indarrik ordea ez du igotzeko salaraino.
Leihoa ikusten dut irekita esperoan,
behingoz desirak egia izango dira.
hurbiltzeko adorerik oraintxe banu,
dam a nire, nire mortuko u r xirripa.
Lehorturik, ordea, dauzkat barren nekatuak oro,
hitz totel urriak datozkit ahora,
ezina da nire kantu ahula,
zure sala hu tsik bailegoen nago antzutua.
Noiz berpiztuko da nire neguan xam urtasuna,
noiz itzuliko hitz m utuak zoli ahoan,
noiz zure leiho irekiak sutuko ditu nire begiak,
noiz nire m aiteen, zu begiztatzeak nau bizituko?
Eta ni naukazu unaturik barne eta kanpo,
lorategi zain despeditua bezala dena alferrik,
nire dam a m aiteen, begietan ezerez puntu bat soilik,
zer suspertu ez duen neguaren seme hotzartua.

Clinton ote?
Gizon jeloskorraren zalantzak,
ai arantza m ingarriak,
ai ezin askatuzko m ataza,
ai nire bihotzean koska dagidan sospetxa,
ene dam a m aite, salako leihokoa.
Zin egin du Clintonek, zin handia,
ez dela ibili zurekin, nire dam a,
ez dizula ile b at bakarra ere ukitu.
Nork sinetsi gaur Clintoni ordea,
egia baino m aiteago baitu agintea?
Erraiak ari zaizkit erretzen,
gaur arte ezagutzen ez nuen suak
dizkit barneak -bihotza barne-kiskaltzen,
ez ote zaren ibili nago galdetzen
ateko tinbre deitura duen horrekin.
Hilari, badakit, senarraren aide dabil hizketan,
debozioz izan dira biak elkarri helduta elizan,
lainkoari k o n tatu nahi zizkion bakoitzak bere kuitak,
kezkaturik ferekatzen zuen Hilarik bekokia
zalantzaren arantza azalduz sukarrez begiradan.
Jakin behar du t nik ezinbestean zure ahotik,
zure aho m arrubi helduzko horretatik,
Hilariren zalan tza guztiak direla funtsik gabeak,
gezurra dela Clintonek Jainkoari kontatu diona,
oh salako nire dam a beneratua.
Ai nire zalantzak, zalantzaren arantza beltzak
saihetsetan nabari ditut doilor sastaka,
ateko tinbrearen deitura duenak
klinton egin ote duen zure bihotzean
eta ni utzi laharren arantzetan kanpoan.
Ai nire dam a, libra nazazu atsekabe honetatik,
azal zakizkit Ieihora xam urkiro,
eta zin egin gabe esadazu begiekin bederen
ni nauzula, ez Clinton, bihotzaren atean
m aratilak irekitzeko klin-ton egiten dizuna.

Santa Ageda egunez
Bular txiki borobil bi
txanpain koparen neurriko
harrotxo eta zutunak
pintoreak aspaldi jarriak
erretiluan San Ageda m artiri onak.
Bular txiki borobil bi
txanpain koparen neurriko
harrotxo eta zutunak
igertzen zaizkionak bizi-bizi
nire dam a ederrenari.
Bi zeru iruditu zaizkit,
bi zeru urdin eta gori,
amestoki dizdizari.
Titipuntak igertzen zitzaizkizun
oh dam a leihoko nirea,
tul gardenen ostean bipil:
bi pinporta jostari
begiak eta desioak erakarriz.
Akatsik ez dute zure bularrek;
berariaz egindako bi opil paralelo
m ugim endu propioz anim atuak.
Ez dakit egin dizkizuten gurasoek,
ez dakit egin dizkizuten m edikuek
silikona hotzàri emanez tentazio beroaren itxura.
Santa Agedak nahiko zituztekeen zure biak,
zure biak bezain ederrak eta borobilak,
eta ez erretiluan eramateko,
zoinean baizik, beti lirain, beti lotsati.
Ai atseden h a r ahal baneza
nire buruko kezka guztiak
pausaturik tarte xam ur horretan,
oh dam a nire desiragarriena.
Nekeak oro arinduko zaizkit
zure bular gorien erdian,
am etsak piztuko zaizkit, sutuko zaizkit, ai!
erom enaren gailur gozoetara iritsirik.

Gure San Balentin
Ai dam a nirea salako I
Ai nire am etsetako eguzki eta ilargi,
izarrez beteriko ortzi,
ai San Balentinek baleki!
Eguzki am andrea inbiriz daukazu,
itzali nahi lituzke zure begien distirak,
ilundu zure azal zuri birjina,
beztu aurpegi liraina.
Ilargia, am oranteen aitajauna,
dago aspaldi zurekin bekaizti:
esne aparra dirudi zure barreak,
dira zure begiak okaran bi.
Prim adera iristen da zu iristean,
negua dator urruntzen zarenean,
ai dam a nirea, ortzi betearen ispilu.
Baleki egunkariak jakin zure berri
lehen orrialdean zentozke beti
irakurleari eguna alaitzeko egunoro.
Mis, m ister eta misterio!
Zure parean denak itsusi demonio.
Zure begiradak eguraldia aldatzen du,
zure hitzak dira bihotzeko m arkapauso,
biziagotzen duzu odola, hotz oro kendurik.
Ñire arnas n ah i nuke luzaro
zure gorputz tentearen lurruna.
Ai San Balentin,
banintz behar bezain baílente
hurbil nakion ñire dam ari
eta fereka
haizea ferekatzen daukan
urrezko bilo hori!
Ai banintz haize
besarka dezadan
haren gorputz osoa
barne eta kanpo
xam urtasunez,

bero garaian freskura
hotz garaian berotasuna
emanez goxoki.
Ai San Balentin,
esaten baneki
nolako arrosa-krabelin,
den salako leihoko nire dam a,
edertasuna dena.
Elisarentzat idatzi ondoren
ezagutu izan balu Beethovenek
“utikan!” -esango zukeen- sublimeago behar du.
Azaltzen zara zu
eta ikusten hasten naiz ni,
ostentzen zara zu
eta itsu geratzen naiz ni.
Zure ahotsa entzunda
txikitu egingo zukeen
Madame Butterfley operaren partitura
Giacomo Puccinik.
Gure herriko lorategi guztietako loreak ez dira lore ere
zure parean jarrita,
nire arrosa, nire lili, nire m argarita, nire kukupraka,
salako dam a paregabe.
San-ba-len-tin, san-ba-len-tin...
am orioaren santu, ez iezadazu ostendu
arren, otoi, mesedez,
salako nire dam a baita,
am ets eroenen edergarria,
hitzak motz uzten dizkidan miraria,
Kremlina baino m iragarriagoa
hura egin zuen arkitektoari begiak baino ez baizizkioten
kendu,
eta zu ikusirik galtzen du t nik bizia.
Only you...
Zu eta zu eta zu.

Mozkortuta ote
M ozkortuta ote nabilen galde didate
oh ene dam a m aite ederren!
Hau eta egun nolatan nabilen
salako zure leihopean, un atu rik kasik,
zuzpirio urrikalgarrienen artean esaka
hiztegietan ezin aurki daitezkeen hitzak.
Oh nire dam a salako!
M ozkortu egin behar al da, ba,
zure bihotzeko aldaba jotzeko,
zure edertasun betea ozen kantatzeko,
gauak esna pasatzeko,
egunak am etsetan higatzeko,
oh Dultzinea nirea, salan zaudena?
Nolaz erakarriko ditut zure begi zerutiar horiek
nire apaltasun m akurtu honetara,
lotsarik gabe hots egiten ez badizut,
oihuka egokiera denean eta ez denean,
denbora galduz iltzaturik leku berean,
itxaronez azkenean dignatuko zarela
zure m aitem induari begiratzera?
M ozkortuta ote nagoen galde! Orratio!
Am orioak dakarren ausardia oparoak
naram a lotsagaldu eta baldres izatera
denen aurrean, zurean ezik.
Zure aurrean nauzu otzan,
eskuan jaten em aten zaion zakurra antzo.
Zure begien begirada zait ardo berri,
zorabiaturik uzten nauena guztiz,
nire onetik aterata erabat.
Salako dam a ezkutu nirea:
m ozkortuko naiz, bai, zin dagizut,
m ozkortuko naiz konortea zugan galtzeraino,
zure ezpainetatik baiezko m aitem indua
niregana jalgiko duzunean.
Zutaz m ozkortuko naiz orduan

eta hitz guztiak ahantzirik,
oihu guztiak isildurik,
iaztan bero bihurtuko natzaizu betiko.
D am a e ta z a k u rra
Hau inbiria, h a u jelosia,
ene dama txolin salakoa!
Minez dauzkat begiak,
urraturik guztiz bihotza.
Zure besoetan, oh dam a nirea,
zure besoetan kulunkatuz daram azu,
eta ez naiz ni maitekiro daram azuna,
ez nire erretratua bularretan estutzen duzuna.
Kutixiak eta laztanak luzatzen dizkiozu,
ferekatzen arretaz burua irrifartsu,
egiten eginahala prom esak eta promesak,
esaten maite, bihotz eta laztan.
Eta naukazu ni zure berotik urrun,
begiak inozo ezin ezer ulerturik,
erraiak jaten ari natzaizu
ez naukazulako guztiz zuregana loturik.
Oh dama nire m iretsi eta adoratua,
oh nire am etsen atsedenleku gozoa!
Zergatik irain hori nire m aitasunari?
Zergatik zaputz nire del eta intziriei?
Ai nor litekeen txakur txiki txuritxo
Eramango ninduzuke besoetan bero
zure bular m aitatsuetan estuturik gartsuki,
jango nuke zure eskuan eztiki.
Zin dagizut, oh salako dam a miretsi,
egingo nizuket zau n k a xam urra,
zure Pitxita horrek baino gozoago,
eta m ihiazkatuko zinduzket otzan aurpegi osoa.
Egiten al dizu, bada, zakur itsusi horrek
nik e g in p ez nizukeenik?
“Hitz e ^ te a falta zaio bakarrik” diozu zuk,
eta hori ere badakit egiten nik.

Pianoa
Entzuten ari naiz aletzen noia ari zaren
m usika otzana zure piano handian.
H atzak dantzan dabiltza
ezti, m aitez.
N orentzat duzu pieza xam ur hori,
ene dam a maite salako?
Ozen puskatzen da nota bakoitza
iturriko u r tanta garden bezala,
kolpea baino gehiago da fereka zurea,
zorabioa eragiten dit nota andanak.
Zein goxoa den Chopin
zure h atzetatik ixurtzen denean!
Ikara xam ur dario pianoak
sala iluneko zokoetan barna
leiho irekitik etxaurreko paisaiaraino.
Tristura puntu bat igertzen zaio,
ez dakit zer zen, ote den amodio
ote den bihotz barruko herio.
Salako dam a eder nireen!
Oh atergabeko piano artista erogarril
Jada ez dakit ari duen eguzki,
ez dakit ari duen euri,
naukazula dakit barne eta kanpo blai
piano erom tik datozkidan sentimenekin.

Udaberrirako deia
Hasi da loratzen aurtengo sahatsa,
hasi dira txoriak urduritzen,
zozoa eskandalo sortzen dabil sastrakan,
txantxangorria jolasean belarretan,
birigarroa antolatzen udaberriko habia.
Ta zu, nire dama, zer zaude sala ilunean?
Neguko hotza itsatsita dago paretetan,
kanpoa dago barrua baino beroago.
Eguzkia hasi da berotzen hezur gogortuak.
Argi luzeagoak poztu ditu itzal hezetsuak.

Atera zaitez Ieihora, nire dama,
zure azalaren ezko zuriegiak behar du kolorea,
zure begi astunduek behar dute argia,
zure bular hasperenduak behar du arn as librea,
zure arim a negutiarrak behar du bizia.
Kanpoan dabil jardunean oparo udaberriaren pintzela,
kolorez ari da jazten izaki bizidun guztia,
arim a m utua bete dit gainezka kantuz,
bakarrik nago halere bizitza jolastiaren erdian,
oh dam a maiteen, sala ilunean itxita zaudelako.
Noiz eskainiko diozu zure arrêta
kanpoko eguzki zabaletik kantari ari zaizunari?
Noiz sahats loratuari begiratzen zaion bezala begiratuko?
Noiz erreparatuko nire aurpegi kolore biziz jantziari,
nire dama, salako hezetasun kirastua utzirik?
Udaberria ireki da kolore guztietan,
edertu ditu lur soildu elkorrak,
su berriaz berpiztu izaki hilak
eta dei eta dei ari zaizu zuri
ene dam a erreginen, lore zaitezen zu ere.
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SAMINA
Bi ekitaldiko antzerki dramatikoa
EUGENIO AROZENA EGIMENDIA

Jokolariak:
Manuel: (50 urte) Aurpegi zim urtua. Lana egindako gizo
na. Berez igeltseroa; orain langile talde baten nagusi.
Begiak biziak ditu.
Gorka: (42 urte) Inoiz lanik egingabeko gizona. Ez da ez
itsusia, ez eta galanta. Gizon m altzurra. Diruduna,
bere aurrekoek utzitako ondasunen jabe.
Miren : (45 urte) Emakume xarm anta. Bere gorputza kon
tu egiten jakin duena eta ez zaio urteen zam a gehiegi
igartzen.
Matte: (22 urte) Neska gaztea. Benetan liluragarria, bere
edertasunak ez du parerik.

Kokagunea:
E uskal Herrian, 1975. urteko udaren hasiera, G ipuzkoa Lurraldean kokaturiko herri tx ik i hatean. Herriak g u tx i gora-behera 6.500
biztanle d itu eta, etxe m ultzoak h a si baino lehenago, esku b i aldeko
bide ertzean ja d a n ik nekazaritzarako erabiltzen e z den berrituriko
baserri b a t aurkitzen da. Baserri aurrean, a te parea e z ezik, karraskila lu ze b a tez itxia eta a tetik karraskilora b itarte harri zabalezko lurra eraikitzen da. K anpotik karraskila igaro orduko, m ahain
o.ntzeraJarria dagoen egurrezko gurpila dago, inguruan pago enbo-

rrez eginiko eserlekuak eta han-hem enka ¡arrasa sorta ederrak.
E skubiko orm ari itsa tsia a u lki luze bat; ezker aldean Jeranioak
zin tzilika tu rik dauden leiho handi bat, g a ra i batean sukaldeko
leihoa.
Baserri barruko sarrera zeharo aldaturik dago, sukalde eta
ezkaratza zaharrekin saloi eder b a t egina dago. E skuinean, esku z
eginiko arropak zintzilikatzekoa, ku txa eder bat. Sarrerako a te pa
rean gainerantzeko geletara eta sukaldera abiatzeko beste atea.
Atearen ezkerretara, kuadro h a n d i b a t (baserria lehenengo planoan
ikusten da). Ezkerretako horman. liburutegi handia. H u tsm ea k dau
de. g a u za k edozein m odutaraJarriak. Zabarkeri eskua nabaritzen da.
Erdi-erdian tresilo handia eta leiho ertzean telebista txiki b a t

LEHEN EKITALDIA

Manuel :
MAJTE:

MANUEL:

Goizeko lla k . Gau euritsu baten ondoren uztaileko
lehen egunetan eguzkiaren dizdirak neketsu hausten
d itu hodeien barrerak, baina ateratzea lortzen dutenek
karraski, Jeranio, larrosen hosto bustietan topo eginaz
sortzen dituen p rin tza k tokia edertzen dute. M aite etxe
aurrean dabil. ezkerrean otartxoa eta eskuinean guraizea k daram atza. han-hem enka larrosa egokienak ebaki
eta otartxoan utziaz.
M anuel, etxeko leihotìk. g u re neskatoaren pausoak J a 
rraitzen ari da. E z da harritzekoa, g o n a m otza eta niki
oso irekia daram a eta g o rp u tza ihesi nahian dabilela
dirudi. M anuel g a ltza . alkondara eta bizka r gainean
da ra m a n jertsei b a tezJa n tzita doa. Jazkeran kolore nabarra n a g u si dela.
Em akum een joera, loreari lepoa m oztu beharra.
Etxe barrua egokitzeko zerbait jarri beharko dugu
bada, bestela m utilzahar etxe honek zeharo nahigabetuko nau.
Ez al zaitu etxe aurreko giroak pizten? Etxe barruan
loreak m ozturik ordu biko grazia, handik aurrera zim eltzearen negarra doakie. Edertasunari bizia eman
behar zaio eta ez kendu. Loreek emakum eeri konpe-

tentzìa egiten dizuetelako aritzen zarete modu honetan
goraizeeekin jolasten.
Maite:

(Ironikoki) Manuel, goiz honek olerkari sentim entala
bihurtu zaitu, jakin ezazu nire gaurko larrosa mozte
hau ez dela ingurua txukuntzea baizik.

Manuel:

Bai, zure am aren etorrerarako txukuntzen. Ondo dago,
ni ere prêts nago eta uste dut zu ere gertatu eta nirekin
etorri beharko zenukeela.

Maite:

Beharrezkoa ikusten al duzu gu biok herriko plazara
errezibitzea joatea? Ez zitzaion bidea ahaztuko eta,
gainera, dakizun bezala, Madrileko lagun batekin helduko da.

Manuel:

Hala eta guzriz, zu plazan itxoiten ikusteak zoriontsu
egingo luke.

Maite:

Ez du t nire presentzia beharrezkoa denik ikusten.

Manuel:

Badirudi zure am a ezagutzen ez duzula. Zu zara bere
guztizkoa eta zuregan dituen itxaropenak ez dira nola
nahikoak...

Maite :

Horrek beldurtzen n a u hain zuzen.

Manuel:

Ah! eta ez dizut esan beharrik zure etorkizuna erosoa
izan dadin, zer nolako pausoak em an dituen.

Maite :

Bada hor dago nire kezka. Amaren bizitzaz ez dakit
ezer ere eta ondo dakizun bezala, urtean behin edo
bitan elkartzen gara etxe honetan egun batzuk igarotzeko, besterik ez. H utsa da. M anuel, zergatik ez didazu zeuk bertan axaletik bada ere zertxobait kondatzen?

Manuel:

Barka iezadazu baina erabat ezinezkoa zait, zure am a
ren bizitzaz hitzegitea; bestalde, ez dakit gehiegirik.

Maite:

Zure hitzak sinesgaitzak dira. Zuek biok anai-arreba
askok berentzako nahiko luketen harrem an sendoak
izan dituzue.

Manuel:

Bai, hori egia bada ere, bakoitzak zegokigun bidea ja
rraitu dugu, batak besteari jaram onik egin gabe; nahiz

MAITE:

eta b e h a rra 'ed u k i dugun bakoitzean elkar laguntza
izan.
Oso atsegingarri da ori entzutea, baina ez duzu nire
jakin nahia asetzen.

M anuel:

ij\4aitasun, tonoa) Elkarrekin igaroko dituzuen egun
h auetan izango duzue hitzegiteko denbora aski.

MAITE:

Ez dut uste berak hitzegin nahi duenik, baina tira ea
urte honetako elkartze honek kezka guztiak uxatzeko
balio duen.

MANUEL:

[Kezkatì) Zoriontsu izango nintzateke hori haserrerik
gabe lortuko balitz, baina zure am a eta zure asm oen
jakinean nagoenez, etxe honetako giroan nahigaberen
bat egonen den susm oa dut.

MAITE:

i^orrotz) Behar bada une honetan nahigabea ez da
egokia izango baina...

M anuel:

{Maiteren h itza ebaki eta serio) Ez iezadazu ez orain
eta ez inoiz horrelakorik aipatu, kontutan hartu ezazu
zure am ari buruz ari garela.

MAITE:

i/ihotsa aldatu eta leunkf) Barka M anuel, baina orain
nik nahi dudan bakarra kanturako dudan zaletasunari
uko ez egitea da.

Manuel:

Hori oso ondo dago, baina lehenago zure asm oak
am ari jakinarazi beharko dizkiozu.

Maite :

Lasai egon zaitez. Nik esango diot am ari M ilanera
noala kantu ikasketak egitera, ez ditut nire asm oak
zergatik gorde behar.

MANUEL:

Zure am a ezagutuaz, ez zaizkio zure asm oak batere
atsegingarri izango.

iviAiTE:

Ezin du t bestcrik egin {^a n u eli gogof) eta oztoporen
b at jarriko balit, nire indar guztiak erabiliko d itu t garaitzeko.

Manuel :

Ez ezazu h ain gogor joka. Pentsa zure am ak zuretzako
gauzarik hoberena nahi duela... gainera, bere haserreak ez dira nolanahikoak.

Maite :

Ederki dakit! baina ezin gintezke beti haserreen beldur
ibili.

Manuel:

Beno, nire solasaldiarekin ez dizut lan ak am aitzen
utziko eta nik ere gonbidatuak etorri aurretik nire
eginbeharretara joan behar dut.
M anuel leihotik urrunduaz, barruko a tetik izkutatzen
da. Bestalde, M aitek bere lorak otartxoan, hosto eta
lore-kirtenak zoko batean utziaz, barrura sartzen da
eta m ahai bateko txarroan loreak ja rtz e n ditu ... Arro
p a k eta ilea a stin tzen ari dela, lorategira M iren eta
Gorka sartzen dira oso dotore ja n tzirik . M irenek lepoan
laxo h a n d i b a t duen soineko beige eta ja k a m arroi argi
b a t daram atza; Gorkak berriz, telazko g a ltza g risak,
alkandora zu ri eta kuadrodun ja k a bat.

M iren:

[Karraskila paseaZ) Azkenean hem en gara {am asa sa 
ko n ki hartu eta hasperenka) Nire habi polita! {Gorkarí)
M aitasun usaina igertzen dut... Zer diozu Gorka?

Gorka:

{Han-hemenka inguruak azalez begira)
lekua neke ondorengo atsedena hartzeko.

Maite:

{Baserriko a tetik irten eta am a besarkatzen du) Ama!
Azkenean hem en zaitugu. Nire bihotzeko am atxo! Ma
nuel eta biok orain gindoazen plazara zuei arrera egi
tera.

Miren:

[Bi e sk u z alaba aldenduz) Uf alabatxo! naranja antzera
lauskituko nauzu; nire orrazkera harrotu eta jaka zim urtuko didazu. Gainera honelako lausenguetan zabiltzala, ez didazu zerbait eskatu nahiko?

Maite:

{Gorkari begira) Ama. nor duzu gizon hori?

Gorka:

{Gorkak M aitek luzatzen dion eskua h a rtu z m uxu ka tzen du). Zoragarria, jardin honetako kapulurik
ederrenetan ederrena. Zure edertasunaren u sainak gi
zonaren begiak eta izpiritua pizten ditu.

M aite :

{Nahigabeturiko irribarre eginaZ) Eskerrik asko. Nahiz
iorez inguraturik egon, em akum eak ez gaitu inoiz ho
rrelakorik entzuteak haserratzen. Baina, ez gaitezen.

Primerako

kanpoan geratu. Gaurko goiz giroa nahiko narratsa
da, barruan hobeto egonen gara.
Lehena Miren, gero Gorka eta azkenik M aite sartzen da;
lehenengo biak m aleta bana daram ate. Baserrira sa rtu
bezain laster. M anuel azaltzen da.
MANUEL:

{^iren labur besarkatuz m asailean m usu b a t em aten
dio) Ene Miren. zer moduz? Zer nolako bidaia izan
duzu? Behar baino lehenago etortzeak enbarazurik
sortu al dizu?

M iren:

Ez M anuel ez. Bidai arina eduki dut. Bidai erosoa egin
didan lagun on b a t izan dut. {Besotik helduz) Etor zai
tez, Gorka aurkeztu nahi dizut {Gorka aurkeztuz) Gor
ka Arizabaleta, donostiarra izatez eta 23 urte azken
h auetan M adrilen bizi izan dana. Manuel oroituko
zara noski Aste Santuz goiko jauregira etortzen zen
familiaz, bada Gorka haietako bat duzu.

Manuel :

Ez zutaz ez naiz oroitzen bainan zure familiaz bai
noski, izan ere urteak pasa dira eta gure ibaiak ge
roztik u r asko eram an du; baina tira, horrek ez du
axolarik, orain ezagutzen dugu elkar... Zenbat urte
egingo dira etorri zinen azken alditik?

GoRKA:

Honera 17 urte nituela hasi nintzen etortzen eta 22
beterik nituela a ita M inisteritzako kargu garrantzitsu
batera eram an eta famili osoak M adrilera joan beharra
izan genuen.

Manuel :

Horrela bada ez zait harritzen zure irudiak nire burutik
ihes egitea, zahartzen hasia naiz eta burua arintzen
doa.

MAITE:

Ederki, ederki, zerbait hartuko duzue? Manuel presta
ezazu topa egiteko zerbait, ni bitartean Gorkari bere
gela erakustera noakio. Etorriko al zinateke mesedez
Gorka?
B iak g ela tik ateratzen dira m aletak eskuan daram atzatela.

Manuel:

Ohitura zaharrak oraindik gustukoak izango dituzu, ez
al da hala? H am aiketakoa prestatuko dizut, m oskatela
galetekin.

Miren :

Ah M anueli Tentatzaile bat zara, bizi naizen bitartean
ez du t gutizi hau ek hartzeko ohitura galduko.

M anuel:

i^o ska tela eta ga ileta k prestatzen ari den bitartean)
Miren, ohartuko zinen zure alaba em akum e ederra egi
n a dagoela.

Miren :

Bai M anuel, ez dut besterik buruan. Ez zait pentsam endutik kentzen urtetik urterà zein aldaketa nabarm enak egiten ari den.

Manuel:

Gainera Salam ancan egin dituen ikasketak ezin hobeak izan dira. Harro egon zintezke zure alabaz.

Miren :

Ez naiz harro egongo ba. Orain nirekin eram ango dut
etorkizunerako pausoak em an ditzan.

Manuel:

Hori ederki dago, bainan eskertzekoa izango litzateke
dituzun adiskideak ere m ailari doazkionak izango bali
ra.

Miren:

Begira Manuel, eskertzen dizut esaten didazuna, baina
nire alaba noia tratatu behar dutan ez didazu zeuk
erakutsiko eta nire alabarekin ditudan harrem anetan
zu bezain sensiblea naizela pentsatzen dut.

M anuel:

Ez zaitez haserretu Miren, nik zera esan nahi nuen...
Gorka eta M aite sartzen dira eta M anuel ateratzen.

Maite:

Ama, Gorkak gela atsegin duela dio. Zerbait edan nahi
al duzu Gorka?

Miren :

Atera iezaiozu niri bezala m oskatel pitrin bat, gustora
hartuko du.

Maite:

ß e r e am ari) Ama zergarik ez dituzu bidaiko jantziak
kentzen? Zure gelara lagunduko dizut.

Miren :

Arrazoi duzu alabatxo, hobe izango da janzkeraz aldatzea, ziur gero erosoago egongo naizela.
A m a alabak ateratzen dira eta h andik p ixka batera
M anuel sartzen da berriro ere.

MANUEL:

(Ardo boteila esku batean eta b i baso bestean Gorkara n tz doa) Har-ezazu baso b at eta nahi duzun neurrira
iristen naizenean esan iezadazu. Basoak ez dira ardo
m ota honetarako egokiak, baina zauden lekua kontu
tan hartzen baduzu...

Gorka:

Ez dio axolarik gizona! Neu ere plaza gizona nauzu
eta egoera guztietara m oldatzeko ohituak egon behar
gara {elkarrizketa aldatuz) Etxea txukun duzu jarria.

MANUEL:

Tira, ahaleginak egin ditugu zah ar eta aldrebesturik
zegoena txukuntzen, dena dela badago oraindik ere
zer egina. Eraberritzea pentsatu genuenean lehenengo
ezkaratza eta sukalde bat eginaz sala handi honetan
bihurtu genuen, sarrerako atea ere aldatu, eta noia ez,
itxura gordetzeko, baserriaren aurpegia pixka b at garbitu genuen.

GORKA:

Ederki dago. Etxe honetan bizi izan da Miren ere, ez al
da hala?

Manuel:

Bai, etxe honetan bizi izan da. Elkarrekin igaro genuen
gure gaztaroa.

GORKA:

Bai, eta Mirenek zenbaitetan adierazi dit nahiko gogo
rra izan zela.

Manuel :

Bai, ez du arrazoi gutxi. Pentsatzen du t hori zuri ere ez
zaizula arrotz egingo. Gerla m adarikatu hura, ondorengoentzako halako edo horrelako kolorea jarriaz ez
zen eroso izan, guri ezarritako koloreak gose eta beldurrarenak izan ziren....

GORKA:

Mirenen nahigabea ordea ez zen gose h u tsa izan.
Beharrek gehienetan pauso aldrebesetara bideratzen
gaituzte.

MANUEL:

Bai, bai honelako egoeretan gaiztakerien harra pizkortzen da, beti behartsua pozoituaz, kupirik gabe...
(burua eskuartean hartzen du) H aragiaren engainua.

GoRKA:

Elkarrizketa hau m altzurkeria h u tsa da eta egia zor
dizudanez, zera esan behar dizut: gure lehen ikuste
honetan, Maitek, zure antzik ez duela.

M anuel:

(Algara labur bat) Zure hitzek harritu egiten naute.
Bada adinez, M aiteren aita izan ninteke... zu ere bai
noski. Baina ez, lasaitu zaitez, Maite, Miren eta gu
hiruen arteko m aitasuna ez da senide artean aurki
daitekeena baizik.

Gorka:

Bai, bai. Zu ez bazara, zein ote? Argi dago ni ez naize
la. Badakit herri honetakoa dela. (A hotsa m altzurtuaz)
Berriro ere nuen ari bakarra h au tsi zait eta jakin
nahiak irrikatzen nauka. Ñor den jakiteak izugarri
poztuko ninduke... nire isiltasuna izango duzula zin
egiten dizut.

A4ANUEL:

Ez, barka, baina nahi izanez gero ere ezin dizut ezer
esan, ez baitakit ezertxo ere, eta benetan diotsut ezjakintasun hau gainditzeko pausorik ez dúdala em an eta
orain ere ez dutala emango. (Aurrez aurre begiratzen
dio) Zuen adiskidetasuna hain sendoa bada, zergatik
ez diozu zeuk bertan galdetzen?

Gorka:

(Pentsakor) Haserretu egingo litzaidake. Nolanahi ere,
batean azaldu nion halako jakinahia eta ez zidan jaram onik egin, argi utzi zidan ez zidala sekula san tan
esango. Geroztik noizbait galdera bururatu bazait ere
zintzurrean geratu zait.

M anuel:

Orain badakizu gure artean ez dela amodiozko harrem anik egon. (Irrifartsu) Gainera, pentsa dezagun adi
nez, bai zu eta bai ni, bere aitak izan gintezkeela eta
am arenganako adiskidetasunarengaitik, trata dezagun
Maite alaba edo neska gazte bezela.
E skubiko a tetik ja n tz ia z aldaturik M iren eta M aite sa r
tzen dira, gizonen g iro a z arduratzen dira.

Miren:

(A laitsu eta besoak zabalduaz) Etxe guztian zehar
adiskidetasun giro u sain a zabaltzen ari da. Pozten nau
zuek honelako adiskidetasun solasean ikusteak.
Leihotik eg u zki dizdirak sartzen dira eta eguzkiaren
garaipena nabaritzen da, hodeiek ze ru tik jo a n egin bai
tira.

M aite:

Egin dezagun gure basoekin ttopo, (harrosko) eta h o 
rretarako atera gaitezen kanpora. Manuel, prestatuko
al zenituzke arm arioan dauden m antel eta kojinak, nik
edariak eram ango ditut. 0! eta gonbidatuek barka diezagutela m em entuko inprobisaketa hau.
M anuelek m antela eta kojinak Jarriaz, m ahaia pres
ta tzen du. Bitartean, Miren eta Gorka, bere aldetik,
etxeaurreko b rea k begiratzen a n dira.

Miren:

(Ikuslegoruntz hurbilduaz) Gorka etor zaitez! Hem en
dik ederki ikus daiteke gure herria. Nire nahigabe eta
pozen oroim enak elizako kanpandorrea bezain rinko
jarraitzen dute, ez dira urteak baizik aldatzen. M akina
aldiz igo naiz kanpandorre horretara. Dotrina ondoren
go lilura-am etsak, sakristauaren jaisteko oihuak h a u s 
ten zituen... Zer nolako oroipenak.

Gorka:

Bai, egia da. Ez du inolako aldaketarik izan, azkeneko
25 urte h au etan behintzat. Ni um etan etortzen nintze
nean aldakuntza ekar zezakeen bakarra industria zen
eta etortzerakoan gogoratu naiz auzoko herrietan d a 
goela industria. Eta herria hau nekazaritzara murgildua dagoela.
M aite haienganatz hurbitzen da topa egin behar dutela
esanaz. biak esku banatatik hartu eta m ahaiera era
m aten ditu.

MANUEL:

(In ib a n e z ihesiaz) Ezkaratz honek hitzegingo balu Mi
ren, zer ez luke esango.

M iren:

(M aite eta Gorkari) Bertso asko buruz zekizkien eta
noizbehinka ere berriren batzuk asm am eta haietxek
kantatzen zizkidan.

Maite :

Manuel ez zaitu t inoiz argi entzun, zenbaitetan b a k a 
rrik ari zarenean nabaritu zaitut ahopean besterik ez.

Manuel :

Nahikoa dugu, gure solas petral honek Gorka aspertuko du.

G ork A:

Alderantziz Manuel. Arraioa, etzazu atzera egin. Nahiz
eta nire belarriak doinu horientzat gorturik egon,
entzuteak ez dit kalterik ekarriko, atsegina baizik.

MAITE:

Senide giro honi eutsiaz, zergatik ez duzu dakizuen
bertsoren b at abesten?

M ir en :

Bai, abes ezazu mesedez. Gogoratzen al zara geure
bu ru ak am aren m agalean jarri eta noia entzuten geni
tuen am ak kantatzen zituen bertsoak?

M a NUEL:

Bai, eta bereziki “Santa Barbararen H eriotza”ri buruzkoak...

MAITE:

Kanta ezazu mesedez.

M ir e n :

Bai, bai, Gorkari ez dio ajolarik, ez al da hala?

GORKA:

Ez, ez, alderantziz pozik entzungo nituzke.

A4ANUEL:

Ez zaizkit bertso horiek inoiz ahaztu. bihotz erdi-erdian sarturik ditut. {Goruntz begira b ista u rru ti g e 
ratzen zaio eta S a n ta Barbari buruzko ze n b a it bertso
ka n ta tzen ditu.) Santa Barbarari eskainitako bertso
sortatik lehenbizikoa eta azkena kan tatu k o ditut.
Barbara zuen aitak lenago
Esan biar det noia izan zan
estimatua izana.
gizon aien ondoria.
Kolejiyo bat berak eginta
Biyak tximistak erre zituen
estudiatzen zeukana.
au da milagro obia.
Argitasuna au memoriyara
Lendabiziko aita kiskali
ango maisuak emana.
gero gobemadoria.
Orientalen Kristau egin zan
Orregatik da Santa Barbara
Bitiniatik joana.
suaren defentsoria.

MAITE:

Em akum e horren zintzotasuna eta sinism ena eredutzat hartzen ditut, baina ez gaitezen gogo ilunez jarri...
oraindik bazkaldu beharra daukagu eta hobe dugu
lehenbairiehen egitea, gero bakoitzak nahi duena egin
dezala.
M aite etxera sartzen da eta besteak astiro-astiro
m ahaia ja s o eta tresnak beren lekuetan sartzen doaz.
B azkal ondoren, M anuel etxeko g ela nagusian sartu,
telebista p iztu eta la sa i asko esertzen da. H andik g u-

M anuel:

txira M aite sa rtu eta apaletik liburu b a t hartzen du.
B este ertzean esertzen da.
Manuel, axolarik ez bazaizu behintzat, telebistako
ahotsari indarra jaitsiko zenioke?
{Berehalaja is te n du indarra) Honela ondo dago Maite?

Maite :

Bai, oso ondo, eskerrik asko.

Maite :

Eserlekuan tokia egin nahian m ugitzen da.
Manuel;

Nora joan dira zure am a eta Gorka?

Maite :

Mendi aldera bueltatxo bat em atera.
Jokalari g u ztia k ta u la tik erretiratzen dira.

(Lehen ekitaldiaren amaiera da).

BIGARREN EKITALDIA
A rratsalde erdia da. Miren eta Gorka etxe aurrera sar
tzen direnean M iren haserreturik dago. G orkarijaram onik egin ga b e etxe barrura sa rtzen da. Gorka lorategian
esertzen da eta tabakoa erreaz atsedenaldi b a t hartzen
du.
Miren :

Arratsaldeon! Uf! Ezin dut gehiago, niretzako gehiegizkoa da.

MAITE:

Noski, lehen eguna izateko askotxo ibili zaretela iru
ditzen zait, ez da egokia. Dutxa prestatuko dizut, gero
hobeto sentituko zara.
M aite am arentzat dutxa p restatzera ateratzen da. Manuelek telebista itzaltzen d u eta p o liki p o liki M ireneng a n a hurbiltzen da.

MANUEL:

Zer gertatzen zaizu Miren? Zure aurpegiak nekea b ai
no gehiago haserrea agertzen du. i^am ur-xam ur) Ora
in arte gure artean ez da ixilekorik egon eta ondo

dakizu sekulan ez naizela zure bizitzan sartzen au sar
tu, baina beharbada norbaitekin hitzegin nahi duzu.
Miren :

Ez da ezer Manuel, eskerrik asko. Gorkarekin nire onetik atera didan eztabaida bat izan dut.

Manuel :

Arrazoi garrantzitsuren batengatik ala...

Miren :

Begira, gizon lizun hori nire alabaren atzetik dabil.

Manuel :

Horrek ez zintuzke kezkatu behar, Maite ez da orain
goz m utiletaz gehiegi arduratzen, are gutxiago horrela
ko m util zaharretaz.

Miren :

Ez duzu gizon hori ezagutzen. Horrek dena diruaz
erosten du eta gehitxo du. Bestalde, egin didan
eskaintza edozein em akum erentzat tentagarri da.

Manuel :

{Harriturik) Ez zara alaba saltzen hasiko bada.

MIREN:

(Gorkaren ahotsa irudikatuz) “Miren, ondo begiratzen
badidazu ez nago h ain gaizki eta 42 urte sasoitsu di
tut, zure alabak 25, ez zait ezkontza h a u aldrebesa
izan litekeenik iruditzen...” (Bere aho tsa ja rria z)
ezkonduko balira ziur egon daiteke herrian “Txintxarri
h o tsak ” antolatuko lituzketeela.

Manuel :

(Irribarre m altzurra eginaz) Gure gizon ospetsu honek
“Txintxarri otsak" zer diren ere ez daki.

MIREN:

Gala ez da hemen bukatzen. Hiruak elkarrekin biziko
ginatekeela dio, niri dim kopuru b at eskaini eta bere
ondasun guztiak M aiteren izenean jarriko lituzkeela
eta abar.

Manuel :

Proposam en interesgarria benetan, baina bildotsarekin
jolasteko ahari zaharregia dela pentsatzen dut. Diruak,
bai, em an diezaioke m om entuko plazerra, baina gizon
hori ez da M aiteren arrosaz jabetu daitekeena. Joan
zaitez lasai dutxa hartzera, bitartean Gorka eta biok,
nahi balu behintzat, herrira joan gintezke.
M iren eskubiko a tetik ateratzen da, M anuel, berriz, Gorkarengana doa lorategira.

Manuel :

N ekaturik aurkitzen zaitut.

GORKA:

Ez, ondo nago. Oso ibilbide egokia izan da eta nire
birikak haizez berritzeko ezin bestekoa.

MANUEL:

Zer diozu herrira bueltatxo b at em atera joateari buruz
h a n zerbait hartu eta afari unea iritsi bitarte denbora
egingo genuke.
B ig izo n ek herriko bidea hartzen dute. M aite gela nag u 
sia n bakarrik liburua irakurtzen hasten da. A m a d utxa
hartu ondoren Janzkera berezi batekin azaltzen da.

MIREN:

Gorkak gaurko ibilaldian zeharo haserretu nau.

MAITE:

Ama, egia esatea nahi baduzu, gizon hori ez dut batere
gogoko.

MIREN:

Zuk zer dakizu oraindik gizonak zein motako diren,
gainera, ohituko zara Gorka ikusi eta berarekin harre
m anak edukitzen.

MAITE:

Zergatik diozu hori ama? Beharbada elkarrekin luzaro
egongo garelako edo...

MIREN:

Horrela da. Hem endik aurrera ez gara gehiago elkarrengandik aldenduko. Zuk Salam ankako ikasketak
bukatu dituzu, ez duzu h ara berriro itzuli beharrik.

MAITE:

Ama, baina zuk u ste duzu nire bizitza zurearekin bate
ra antolatzerik badagoela?

MIREN;

Zer diozu?

A4AITE:

Bada... nik nire bizitzarekin zer egin, zein pauso jarrai
tu nahi ditudanaren oinarriak fm katurik ditudala.

MiREN:

Baina, zer esan nahi didazu zure bizitzako pausoen
oinarriak fm katurik dituzula... Txitxalum etan zauden
txoria zara oraindaino. Oraingo honetan oso denbora
gutxi daram agu elkarrekin baina zure ikasketak g ain 
ditu dituzula eta harrosko x am ar ari zarela ohartu
naiz, nirekin. Zure amarekin. {Haserreturik) norekin
ari zaren hitzegiten jabetu beharko zenuke.

MAITE:

Denek dakite nire asm oak norantz doazen, ez duzu
lotsarik sentitu behar.

Miren :

(Zorrotz eta haserre) Ze lotsa eta lotsagaberik! Zer
esan nahi duzu horrekin?

Maite:

Ama, zu eta Gorkarekin elkarturik, zein bizitza m ota
eskaintzen didazu?

M iren:

(Begirada triste b a tez m alkoak isurtzen hasten zaizkio)
Maite... Zer ari zara pentsatzen?

Maite:

(Zutituz) Mesedez, ez zaitez negarrez hasi. Ezin dut
pertsonak honela ikusterik jasan. Hórrela jarraitzen
baduzu gela honetatik joan egingo natzaizu.
Zein kupida gutxi duzun zure am arenganantz.

Miren:
Maite:
Miren :

Askotan, zu nire am a zaren zalantza izaten dut.
Baina, zer diozu? Noia esan zenezake hori? Pentsatze
h u tsak lotsa eman behar lizuke.

Maite:

Bai? Nor da nire aita, nire familia eta lagunak? Ez dut
uste am a esatea nahikoa denik, beste eginbeharrak
badaude eta ondo dakizu. Horiek ez ditudala nik eza
gutzen. Gauza guzti hauek jakin nahi nituzke eta ez
lehenengoarekin, aurrena ezagutzen dudanarekin bizitzera eram an nahi izatea. Ama! Nor da nire aita?
Ezin dizut esan. uler ezazu mesedez.

Miren:
M aite:

Miren :
Maite:

M iren:

(Ironiko, irribarrez) Ez, nahi ez duzulako ezin didazu
esan, baina zeu zara zerbait ulertu behar duzuna: zure
alaba naizenez nire aita nor den jakiteko eskubide
osoa dúdala eta ziur egon zaitez esaten ez badidazu
bihar bertan etxe honetatik joango natzaizula.
Ez duzu hori egingo!
Ezetz? Jarrai ezazu zure isiltasunean eta ikusteko
aukera izanen duzu. (Gogor) Eta pentsa nire odola
behar bada gizon likits horren odol pozoituaz zikindurik egon litekeela.
(Gogor m in tza tu z) Ez, ez da gizon hori eta zure jakinerako esango dizut zure aita ez duzula ez orain eta ez
sekulan ezagutuko, hilik baitago. {Irribarre zorrotza)
Hark ere bere ordaina hartu zuen... Etxe oneko m utila
ez zitekeen ni bezalako emakum e behartsu batekin

ezkondu, ezin nion nire gorputza baizik eskaini eta
hori ere bilutsik. Nahiago zuen etxe oneko alabaren
batekin ezkondu, baina m adarikazioa berarekin zera*
m an, ezkontza h ark ez zuen haurrik izan... (Im barre)
O rduan bere alabaz ohartu eta berarekin eram an nahi
izan zintuen (Pentsakor) Ez zuen nire m esprezua bes
terik jaso. H andik urte gutxitara istripu batez hil zen,
jainkoak zeruan izan dezala!
A m ak aurpegia b i esku z estaltzen du.
Maite:

Ez da gutxi jakitea. Ama, ez iezadazu teatrorik egin,
z u k hau jasatzeko baino odol hotzagoa duzu eta.

M iren:

(Gogor hitzegiten du.) Ezin dut zure jokaera onartu.
Zein eskubidez baliatzen zara niri modu honetan
hitzegiteko? Zure buruaz harro zaude, baina nork
em an dizu hórrela egoteko posibilitatea, gaur egun za*
rena izateko? B itartean nik zer izan dut? Zure jokaeraz
lotsatu egin beharko zinateke, alaba.

M aite :

(Ordurarteko seguritate jo era g a lduaz) Ez ezazu pentsa
zu taz barre egin nahi nuenik. Ez du t zure arrazoietara
m akurtu nahi, ez eta zu niretara m akurtzerik. Nahi
d uzun bizim odua eram ateko eskubidea duzu... nire
errespeto osoarekin.

Miren :

Inoxentea. Zein gauzak esaten dituzun. Zer uste duzu
nire heziketa zurea bezelakoa izan dela, nahi nuena
aukeratu, ikastetxe batera joan edota herriko dam a
dotore bat izateko ahalm ena izan dúdala?

Maite:

Denok dauzkagu aukeratzeko posibilitateak. Egia da.
behartsu jaioaz m arkesaren alaba izatea ezin am estu
litekeela. baina tira neskam e, jostuna, edo...izan liteke.
Ez gaituzte zirkunstantziek egiten, egoerari aurpegia
em aten ikasi behar da.

Miren :

Zein erraz hitzegiten duzun. Jakin nahi al duzu zein
izan diren nire zirkunstantziak? Ba al dakizu zerbait?

Maite:

Ez .

Miren :

Zure aitona nazionalek gerran hil zuten. Pentsa ezazu
zer nolako pardela utzi zuen, em azte, bi seme-alaba, bi
behi, oilo batzuk, baratza eta hiru pentza m alkar. Nik
orduan hiru urte nituen, M anuelek ham aika...

Maite:

Zergatik bizi zen M anuel zuekin?

Miren :

M anuelek bere gurusaoek bost bat urte zituela istripu
batez galdu zituen eta zure aitonak lehengusu eta inguruetako sendi bakarra zelako bere babesean hartu
zuen. Gure bizitza ez zen oso erosoa izan, zenbatetan
esaten zioten zure am onari inguruko auzokoek baratzetik igarotzen zenean: “Zer Maite, orain ere kargaturik"? “Bai gure untxiek ere zerbait ja n beharko dute
eta aza-hostoren batzuk daram azkiet” Etxeko untxiak,
noski, gu geu ginen. Zure am onak arropak, etxeak
garbitu, plantxatu eta beste edozein gauzetan la
guntzen zuen, lan hauen truke arropa, ja n a n a eta dim
pixkat ateratzen zuelarik. Modu honetan nola-hala a u 
rrera gindoazen.

Maite:

Ikasketaren bat egingo zenuten.

Miren :

Bai, baina ez ziren zureak bezelakoak izan. Lehenengo
eskola nazionaletara eram an ninduten, gero 13 urte
nituela m onja eskola batera, h a n etxekoandre zintzoa
izateko hartzen genituen, sukaldaritzan, josten, beno
eta gainerantzeko etxekolanei buruzkoak. Egoera h o 
netan eta haizez betetako buruei erraz engainatzen
zaie. Niri goxotasuna eskaini eta h antxe erori nintzen
eta plazerraren ondoren sam ina heldu den; geroztik
ederki asko purgatu behar izan dut. Oraindik aurrean
dut nire ama, hark zuk baino kopetilunagoz begiratzen
zidan, errudun sentitzen zen. Bizkarrean zeram an gurutzea astuna zen, ez baitzuen beste egoerarik
eskaintzeko ahalm enik eduki.

Maite:

B itanean M anuel zuekin bizi al zen? 25en b at urte
edukiko zituen ez al da hala?

Miren :

Bai, hala da. Gurekin bizi zen, igeltsero-laguntzaile be
zala zebilen eta zerbait etxeratzen zuen. Ahal zuen

guztia lagundu zidan, ez dut sekulan ahazteko. Orain
dik ere bere hitzetaz gogoratzen naiz [Gizon ahotsa
hartzen du) “Miren, nire lagun on b at Donostiako ostatu bateko nagusi da eta joan zaitez harengana, lan a
ren truke ohea eta janaria em ango dizu eta hórrela ere
sabelean daram azun haurtxo hori ekar dezakezu m un
d u ra”. Bada, Donostiara abiatu nintzen, zu jaio eta
urte betera am a hil zen; lehenagotik M anuelek egun
batean D onostiara eram an eta hala ezagutu zuen bere
iloba. Nahigabeek eram an zuten m undu honetatik;
lehenbizi aitaren heriotza, gero alabaren lotsa jasan
beharra {¡Aalkoak ixurtzen za izkio la b i eskuen artean
izkutatzen d u aurpegia)
Maite:

Zergatik ez zinen herrian M anuelekin geratu?

MIREN:

Herriarenganako izan nezakeen interesa galdu egin
nuen, Manuel ere bat zetorren nirekin. Bestalde, nire
am aren hilobian zin egin nuen gu biok gosea pasa
baino lehenago nire gorputza salduko nuela. Geroztik
bide horretatik joan dira nire pausoak.

Maite :

Baina, zergatik ez zenuen neskam e jarraitu? Ez al zi
nen poliki-poliki aurrera aterako?

M iren:

Neskame bezala lan egiteak ez du dirurik em aten, oso
gutxi ordaintzen da lan hau. Lur jota nengoen, ez
nuen lokatzetatik ateratzeko talenturik; batzuk aurrera
jotzeko ikasketak dituzte, nik, berriz, nire gorputza
(Gogor eta za la n tza rik gabe) M adrilera jo nuen eta han
tabernatatik kalera nebilela Gorkarekin topo egin
nuen, hizketan elkarri ezagutzera em an genuen. Diruduna zen eta zitetarako etxe b a t antolatzea proposatu
zidan, hala egin genuen eta ni etxe horretako arduradun bezala hasi nintzen. Garai hartan 25 urtetako
emakum e eder b at nintzen... Inori ez zaio honelako
lanetan aritzea atsegin. Zenbatetan ikusi ditut emakume nekatuak gizonen atsegingarri izateko ahalegin
guztiak egiten eta hauei bost axola. Ez, ez da emakum eentzako lan atsegina.

MAITE:

Baina, ez behar hauek igaro ondoren, pena merezi al
du horretan jarraitzeak?

MIREN:

Kondairan zehar dugun ogibide zaharrenetakoa da eta
em akum e behartsuak dauden bitartean ez da desagertuko. Erokeria izango litzateke em akum e aberatsak
horretan jardutea.

MAITE:

Ama, jarri ezazu une batez zuk igaro dituzun beharretan gaudela, utziko al zenidake lan horretan aritzen?

MIREN;

Baina Maite! Zein m otatako am a naizela uste duzu?
Ez diot nire alabari bere burua galtzen sekulan utziko.
Ahaleginduko nintzateke behar diren pausoak em aten
dirua lortzeko.

Maite :

Eskertzen dizut esandakoak. Atseden handia em an di
dazu eta nire burutik uxatu dituzu nituen pentsam en
du txar guztiak.

Miren :

Berehala etorriko dira afaltzera bi gizonak, goazen bi
tartean zerbait hartzera.
H urrengo goizean, egun eder-eguzkitsua, berriro ere
M aite lorategian dago. Oraingoan eguzkia h a rtu a z li
buru b a t irakurtzen ari da. Gorka eta M anuel, bestalde,
g ela nagusira sartzen dira.

GORKA:

Zer diozu nire asm oetaz Manuel? Nik oraindik ez dut
nire gorputza 42 urterekin zaharturik aurkitzen.

MANUEL:

Zer esatea nahi duzu? Nik lehengoan jarraitzen dut,
bere a ita izan zintekeen, baina hala ez zarenez... gai
nera ez zinateke neska gazte batekin ezkontzen den
agure bakarra izango. Ni ere ezkonduko nintzateke
baina nire kidekoren batekin?

GORKA:

Baina ez genioke horri bakarrik begiratu behar; adibi
dez, ñola ezkonduko da ogibide, ondasunik ez duen
gazte batekin?

MaNUEL:

Galdera hori berak erantzun beharko luke eta oraintxe
duzu aukera ezin hobea, lorategian bakarrik duzu eta.
Hala ere alferrik iruditzen zait, baina, tira, saiatu gabe
ezer ez dago lortzerik. Zergatik ez zara joaten?

GoRKA:

Bai, arrazoi duzu, banoa.

Manuel:

(Beretzako) Beldur naiz eskuan duen liburua ez ote den
Gorkaren buru gainera joango. Banoa hemendik.

Gorka:

(Lehenago so egiten dio) Zein egun ederra dugun, ez al
da hala Maite?

M aite:

(A tzera begiratu eta nahigabeturik altxatzen da) Bai,
zoragarria benetan.

Gorka:

(Zalantzaz) Begira Maite, ez d u t nere burua engainatuko eta behar bada ez naiz em akum eentzako egokia
baina...

A4AITE:

Zergatik ez, Gorka?

Gorka:

Arrazoi askorengatik. Gure Jaungoikoak ez dit gorputz
eder b at eman, baina bai poltsikua diruz betea.

Maite;

Gaitzerdi.

Gorka:

Honekin ez dut nire burua goratu nahi, baditut nire
akatsak, ez naiz gizon perfektoa, baina gizatasun bi*
dea jarraitzea atsegin zait, berdin da aurrean dagoena
em akum ezko ala gizonezko den. Ez ezazu pentsa alproja hutsa naizenik, ez, ez, nire jakituriaz baliatuz,
dotez em an zidaten ondasunak him edo lau aldiz
gehiagotu ditut.

Maite:

Eskertzen dizut esaten ari zarena.

Gorka:

Ez iezadazu eroarena egin, ondo dakizu norantz noan
eta. E z dut inongo presarik, nire sentim entuak azaldu
nah i nituen bakarrik.

Maite:

Nire erantzuna ezezkoa da.

Gorka:

Ondo pentsa. Nik zu baino urte gehiago ditut, ez naiz
m undu honetan betirako egongo, zu baino lehenago
hilko naiz eta orduan nire ondasun guztiak zuretzako
izango lirateke.

Maite:

Horrek ez nau gehiegi liluratzen. Lehengokoan ja*
rraitzen dut.

Gorka:

(Loreak ukitu e ta usainduz) Zure am arentzako lagun
on b at izan naiz. Zure am a ez legoke orain duen posi*

zioan, nik negozio horretan sartu nuen dirutza jarri ez
banu. Badakit negozio m ota honek ez duela gizartean
ohore gehiegirik em aten, h u tsa ez esateagatik, baina
zure am a negozio m ota hauek aurrera eram ateko oso
trebea dela esan behar dizut, horregatik dago zuzendari bezala.
MAITE:

Eta niri ere holako negozioren b at jarri nahi al didazu?

G ork A;

Ez, nire em azte izango dena ez da horrelako negozioetaz arduratuko, eta zuk ez duzu orain baino gehiago
giro hori biziko.

M a ite :

Nik betidanik bizitu izan dut. Nire ikasketak, nire ora
in arterainoko bizitz osoa horri esker izan da. H ara
noia bat ederki bizi daitekeen em agalduen izerdiari es
ker!

GORKA:

Nork esan dizu hori?

M a ITE:

Nire am ak eta, gertatu dena gertatu, ez dut uste ezer
ere zor dizudanik eta hala balitz, eskerrik asko eta
adio, ez nazazu gehiago aspertu, mesedez.

Go RKA:

Ez dut amore em ango nere asm oetan, orain harro z a 
biltza bainan egun gutxitara, hobeto pentsatu ondo
ren, ziur naiz eskaintza onartuko duzula.
M aite liburua m ahai gainera bota eta korrika gelara
doa. Gorka etxetik aldentzen da. H andik gutxira, M aite
bidaiako boltsa batekin ateratzen da, M anuel g e rtu
dago, hurbildu eta bizkarretik m aitekiro hartzen du.

M a ite :

Manuel, ezin dut zerri horren solasik gehiago jasan,
m altzurra eta desegokia izan da.

Ma n u e l :

Pentsatzen nuen. Zuri esan aurretik niri adierazi dizkit
bere asm oak, zure ezezkoaren jakinean jarri dut. Mai
te, benetan zutaz oso harro nago.

Aí AITE:

M anuel, zuk ba al zenekien nire am a eta bere arteko
harrem anaz zerbait?

Ma n u e l :

Bai, baina ez nintzen inoiz ezer esaterik ausartu. Orain
pausoa em atera zoazen une honetan, zure baim enarekin, inoiz ezagutu, izan ez duzun a ita izatea atsegin

izango litzaidake, nire babesa eskaini nahi dizut. Ba
dakit ez dela asko baina ez ezazu baztertu mesedez.
MAITE:

Eskerrik asko, M anuel (Malkoak isurtzen zaizkio)

MANUEL:

Ni ere zure am aren sareetan eroria egon nintzen. Zer
bait izatera iritsi banaiz, berari esker izanda, nahiz eta
berak horri esker errentatxo bat jaso.

MAITE:

Santa Barbara bezala, ez dezagun galdu askatasunaren aldeko sinesm enik, nahiz beharraldiak zigortu, gu
biok elkarrekin egonen gara. Nire kantu ikasketak
am aitu bezain laster etxera itzuliko natzaizu; aita
deitzea ezinezkoa izango da, baina nire guztizko osaba
bai.

M a nuel:

Ondo ilobatxo. Orain lasai zaitez, ez dezagun gauza
okerrik egin, S anta Barbararen antzera ahal dugun
egokien jokatzen saiatu behar dugu. Joan aurretik zure
am arekin hitzegin behar duzu, ez baduzu nahi ere.

MAITE:

Ez diot am ari agurrik ere egingo.

MANUEL:

(M aite eserarazten du) Berriro diotsut lasaitzeko. Nahi
baduzu ni ere zuen elkarrizketan egongo naiz, eta zure
am a, hori, am a b a t bezala tratatuko duzu, eta agurtu
ere bai. Z alantzarik gabe erruak izan ditu, baina aziertu a k ere bai eta gertatu dena ez da bizitza guztian bien
artean m ututurik ibiitzeko arrazoi nahikoa.

MAITE:

Ez ezaiozu esan D onostiara noanik.

Ma n u el:

Ez. Etxe honetako babesa betidanik izango duzu eta
nik ere diruz lagunduko dizut, ez da zure am ak em a
ten dizun hainbesteko kopurua izango, baina estualdietatik ateratzen lagunduko dizu.

MAITE:

Ondo dago.

MANUEL:

Orain zu ez zaitez m ugitu, zure am ari otsegitera noa.
M anuel atera e ta M aitek m ukizapiarekin m alkoak
lehortu eta sudurra a stin tzen du. Berehala M iren eta
M anuel sartzen dira.

MlREN:

Zer gertatzen da? Baina zer da, negarrez egon al zara?

Maite:

Ez da ezer ere. Ama, banoa etxe honêtatik.

Aía n u e l ;

Azken elkarrizketak, deklarazioak; lehenengo zure bi
zitza, gero Gorkaren eskaintza, gogorregia izan da
M aiterentzat, horregatik doa.

Miren:

M adarikatu hori. Esan nion ezer ere ez esateko eta
asto horrek, beti bezala dena ho n d atu du. Baina Maite,
alabatxo, aurrez bazenekien zein negoziotan ari n a i
zen.

Maite:

Ama, horrek ez nau arduratzen, atzo ere esan nizun,
kezkatzen nauena zu ere gizon likits horrekin ados
egotea da.

Miren :

Alaba, ba al dakin zer esan nahi duen aberastasun
hitzak? Gazte gordetzea, trajeak, antzerkia, opera, z a r
zuela, gizonezkoak hankapean edukitzea... Zer dun
hem en? Astoaren arrantza. Begira iezaion M anuell,
okerturik zegon. Hori nahi al dun? Herri honetan berirako geratu nahi al dun? Etorkizun ederra daukan.

Manuel:

Miren arrazoi duzu, baina k o ntutan hartu gure denbo
ra agortzen ari dela eta geroa, izan garenari m ugatua
dagoela.

Miren:

Zer dakizu zuk bizitzari buruz M anuel! Herri alubita
honêtatik inoiz ez zara atera eta.

Maite:

Zer esan nahi duzu?

Miren :

Popatik botatzen ari haiz hire etorkizuna. Zein inoxentea haizen. Ederki erakutsi dinate Salam anca aldean
m undua borobila denez bertako bizitza larrosezkoa
duala, eta aurkituko haiz gizalegez betetako gizartean.
Ez haiz ariotea izan eta jaits hadi am etsezko irudietatik lurrera. Begiratu ezan hire am aren bizitza nolakoa
izan den eta ez ezan alperrik denborarik gal, bad u n
non ikasia eta baliatu hadi horretaz. Denbora em akum earen kontra zihoan, gazte haizen bitartean kutsurik
gabe egon hadi eta zahartzean, gorputza xim eltzean
alperrik dun, ez din inortxok jaram onik egingo.

Maite:

Ama, konturatzen zara Gorkak duen filosofia berbera
duzula? Ez dakit noia ez zareten biak elkarrekin bi
zitzen.

MiREN:

Ez ezan txorakeriarik esan.

MAITE:

Ni M ilanera noa k an tu ikasketak egitera, hauek amaitzean joango natzaizu Madrilera bisitatzera.

Miren :

Ikusteko nagon. Noia ari haizen hire am az barre egi
ten. Ez al din inoiz hire alabak gauza berbera egingo?

MANUEL:

Miren, ez ezan horrelakorik esan. Ez al dakin ez da
goela am aren m adarikazioa bizkarrean daram an alaba
zoriontsurik?

MIREN:

Arrazoi duzu M anuel, Jainkoak barka nazala. Baina,
Maite, hi bakarrik ari haiz nire aurka. Betidanik em a
kum e jatorra izaten saiatu n au n , lanean zintzoa.
Z intzotasuna gorde artean asto b at baino gehiago lan
egin dinat. Niretzako ez dinat besterik izan.

MANUEL:

Miren ez ezazu h a in gogor hartu. Okerrena pentsatzen
ari zara, ez gaituzu galdu.

MIREN:

(Berean Jarraitzen du. Beretzako) A urrerantzean zin
egiten dinat kalte besterik ez dinatela egingo. Ikusitakoak ikusi, zertarako balio izan din eginak?

MAITE:

Ama! jarraitu jarritako bidetik. Ziur naiz, zuri gerta
tua, niri gertatu izan balitzait zure joera berbera izan
go nukeela.

M ir e n :

Hórrela dagoenez arrazoi izango dun. baina Jainkoak
gorde gaitzala. Berriro ere joango n a u n inork m aite ez
nauen lekura (K uadrorantzjoaten da)

Miren :

Ama. ez al didazu besarkatu edo m usuren bat em an
behar?

Miren :

Agur!
M aite M anuelen besoetara erortzen da eta biak m aletak
harturik aldentzen dira.
AM AIE R A .

L

J

ADABAKIAK

•;0 4%à$::^m^/imJms
M

•.i<

'•''V "
-<^î^'•. ■ '• ■:1."';••?■•.s;-:'.'^

¿

I'. *'á-

- .¿ki!ñ

i!sàìxi::':k

Jose Antonio Zabala
gogoan
JOSE ANTONIO ZABALA (1920-1998)
1998ko a b u z tia re n 2 7 a n . G ipuzkoako RSBAP/EAE-ko Z u z e n d a ri
B iltzarrak eg in d ak o bileran, Jose A ntonio Z ab a la ja u n a r e n h erio tzaz bere
d o lu m in ik sa k o n e n a ag e rtu o n d o ren , bere o ro im e n a g o ratzek o e ta eskerro n a ad ieraz tek o om en ald i b a t eg itea era b ak i zu en .
G ipuzkoako d iru z a in leiala iz a n zen, batetik , e ta B iltzarreko p a rta id e
b estetik . h a re n oro im en a e ta g u re h a ri b u ru zk o e sk e rro n a k b etirak o
ira u n g o du g u re arte an .
H aren hurb il ibili g inen g u ztio k e z a g u tu g e n itu e n bere d o h a in p areg abeak, p e rtso n a ia k e ta esp iritu alak . B a in a h alere g o g o ra tu e ta g o ra tu n a h i
g en itu zk e h a re n g iza-balore pareg ab eak : p e rtso n a b e z a la ta tx a rik g ab ek o
jo k ab id ea e ta g iz o n publiko b ez ala bakezale. iritzi b aterag ile, p a k e g iz o 
n a ; g iz ata su n ez , je n ero sita te z, le ia lta su n e z e ta e m a n k iz u n e z b etea; izakeraz langile e ta sa k rifik a tu a , o n ta s u n e ta a p a lta s u n e z betea; g iz o n ’m a ita p r r i a , edozer g a u z e ta ra k o prest, edonori ze rb itzatzek o . E ta g u z tia ja u n
n a n d ie n e n x a lo ta su n e z . z u h u rtz ia z e ta s in p le ta su n ik n a b a rie n e a n eg in a
G uzti h o ri iz an d a G ipuzkoako Z u zen d ari B a tz ar h o n e k ja so d u e n bere
ered u a, ez ag u tu z u te n beste a s k o k b a ie z ta tu iz an a h a l d u te n b ezala.
Guzti hori g o g o a n iz a n ik R SB A P/E uskalerriaren A disk id een E lk a rte a k
O m enaldirik m e re zie n a a n to la tu du, b a ta D onostiako A ld u n d ia n (98-XII11) e ta B ergarako U daletxean b estea, (98-X IM 8). h a n g o sem e iz a te a z
g ain , alk ate ere iz a n baitzen. B ertako U daletxea la g u n e ta B erg arak o
O rfeoia ere ta rte a n delarik, o m e n ald i h a n d i b a t egin n a h i za io g u re elkarte arek in h ain b estek o ze rik u sia d u e n B ergaran b ertan .
H orrez g ain , a u n e n betetzen d ira 50 u rte ¿ '£ 7 ^ ald iz k a ria so rtu z e n e 
tik. Jose A ntonio iz a n ze n d iru z a in . b u ltz atza ile e ta erag ile a z k e n u rteo ta n . H orregatik O m enaldi h o n ek . o m e n ald i b ik o itza iz a n n a h i d u e ta o n ai
m erezia, bestalde.
’
^

lose Antoniok azken urteetan izan zuen ardura eta zaletasuna batetik,
eta urteetan zehar EGAN aldizkarian izan dituen zuzendariak eta
bultzatzaileak, bestetik, Koldo Mitxelena, Antonio Arrue, Aingeru Irigaray, Juan San Martin, Manuel Agud, Julian Martinez, Iñaki Zumalde, Luis
Mari Mujika eta Gillermo Etxeberria, aldizkari honek mende erdiko ibilbi
dea egin du. Gaur egun euskal literaturan ohorezko lekuan jarria dago.
Juan Antonio Garmendia
JOSE ANTONIO ZABALAREN OROIMENEZ
Ez naiz oroitzen noiz, noia ez non ezagutu nuen Jose Antonio Zabala,
baina ez zait ahaztuko noia berarekin aurren hitzak egin orduko neure
baitan ohartu nintzen gizon argi, zintzo eta on baten aurrean nengoela.
Gero, urteetan zehar, pentsamendu hori, zorionez, maiz baieztatu ahal
izan nuen adiskidetasunezko gure harreman beroenetan.
Bergaran jaioa, bergarar ospetsua izan zen Joan Antonio Zabala. Bide
batez esango dut, bere aurreko batena, Antonio Zabalarena, hain zuzen,
dugula Tolosako Jasokundeko Andrà Mariren Elizako parrokian dagoen
neurri handiko margolan bikain eta ederra. Baina berriz esango dut Jose
Antonio Zabala bergarar ospetsua izan zela, bera izan baitzen, besteak
beste, bertako alkate eta hori dela-eta, nire adiskidearen izaera agerian
jartzen duen gertaera baten berri emango dut hemen.
Abuztuko aste egun batean, arratsalde beroa zen eta ni beste tolosar
adiskide batekin Aramaiotik itzultzean Bergaran geratu ginen; kaleak
huts samar ageri ziren eta herria isil eta bakean zegoen. Gauzak hórrela,
hala esan nion neure lagunari: “Herri honetako Udaletxean norbait la
nean aurkitzen baduk, hori alkatea izango duk”. Herriko etxeko atezainari galdetu genion alkate jauna bertan aurkitzen al zen eta harén baietza
entzun bezain laster, Jose Antonio Zabala, bertako langela batean agurtzeko aukera izan genuen, mahukutsik eta idazmakina baten aurrean
lanean ari zen jo eta ke. Hitzaspertu baten ondoren, hirurok Bergarako
kale zahar eta kondairaz bete haietan barrena ibili ginen. Gaur egun,
Bergaran, hobeki esateko Jose Antonio Zabalari, egindako ikustaldi hura
oroigarri min bezala bizi dut.
Jose Antonio Zabala legegizona zen, eta hórrela argi eta garbi adierazi
zigun bere lan-bizitza aberatsean zehar, hain barrenean zeraman Euskal
Herriko antzinako gorabeherei hautsa kenduz bereziki, baina beti gizonki
eta petralkeriarik gabe, inoren iritzi desberdinak errespetu guztiarekin
hartuz eta tratatuz. Horbce baieztatzen dute gutxi edo gehiago partaide

izan zuten elkarte eta instituzio guztiek. Momentu zail eta batere atseginak ez zirenetan Gipuzkoako Biltzar Nagusietakoa izan zen, baina bar
neko iritzian muzin egin gabe, bere gizontasunezko jokabidea errespetu
iiandiz begiratzen zioten guztiek, baita berarekin bat etortzen ez zirenek
ere.
Kulturazko beste alor batzuetan ere ezagutu nuen Zabala, adiskide
maitea. Euskalerriaren Adiskideen Elkartearekin harreman estuak izan
zituen, horren barman Izeneko lagun edo Socio de Número izan zelarik:
itzal handiko gizona baina bere buruari garrantzirik eman gabe, benetako
apaltasunaren argia alderdi ^ z tie ta ra distiratuz. Elkarte horretan betebehar askori erantzun zien, diruzain eta abar ere izan zen; Euskalerriaren
Adiskideen Elkartearen ECAN izeneko aldizkariaren Erredakzio Batzordeko Administratzaile ere izan zen. EGAN aipatu dudanez gero, aipa
dezadan, aldizkari horren urrezko ezteiak aurten betetzen direla eta bene
tan ospatzeko gertakaria dela aitortzera ausartzen naiz.
Jose Antonio Zabalaren idazlanen sorta aberatsetik honako hauek
aipatuko ditut: Nazioarteko Eusko Ikaskuntzaren Aldizkarian (R.I.E.V.)
agertuak: l989.eko aurren alean “Gipuzkoa ante la invasión de los con
vencionales; apritudes divergentes” eta 1993.ko aurren alean “Entre el
absolutísmo y el Convenio de Bergara”.
Horiek guzriak horrela, ezin dugu aipatu gabe utzi, Jose Antonio Zaba
lak ongintzako intsituzioei egindako eskaintza. Benetan kezkaturik bizi
zen Jose Antonio Zabala ongintzari zegokionez, atsedenik gabeko lan
isilean. Espíritu aberatseko gizona zen behin ere ahaztuko ez dugu Jose
Antonio Zabala. Goian bego adiskide bihotzekoa!
Juan Garmendia Larrañaga
‘i n m em oriam ”
Jose A ntonio Z abala U n zurrunzaga (1920-1998)

1988ko uztailaren 3an heldu zitzaigun Jose Antonio Zabalaren he
riotzaren albistea. Etsipen eta osotasunez beterik eraman zuen bere gaisotasuna. Bazekien okertzen, gehiagotzen ari zela, baina tinko fnantendu
zen bere zereginetan, familiaren aide, berarengana eske joan zitekeen
edozeinen aide lanean. Kristautasun sustrai sendoko gizona zen, aita
baten eredu bizia, lagunmina, herriko seme leiala, hainbat maite zuen
gure lurralde honetako gizasemeen dohain handienen jabea.
Bergarak baditu bere semeen artean pertsonai garrantzitsu ugari;
gaurtik aurrera haien arteko bat gehiago izango da Jose Antonio Zabala.

1920. urtean jaio zen. Aitaren aldetik legegizon tradiziokoa eta amarenetik merkataria. Hain zuzen, bere birraitona, Antonio Leandro de Za
bala Bergarako Mindegiko behineko Zuzendari izan zen lehen gudu kar
lista garaian. Lehen ikaskuntza eta oinarrizko batxilergoa Bergarako
Mintegian, Aita Dominikarren ikastetxean egin zituen. Batxiiergo Gorena,
berriz, Gasteizko Marianisten “Santa Maria” Ikastetxean. 1935/6 ikasturtean Zuzenbideko Prestakuntza eta Lehen ikasturtea burutu zituen Bilboko jesulagundiko Erresidentzia eta Akademian. Deustu itsita zegoenez,
Valladoliden egin zituen azterketa frogak. Azken gudu zibilean soldaduska egitera beharturik Teruelen ibili beharra gertatu zitzaion. Gudu
amaieran, berriro ere, ikasle libre bezala jarraitu zuen Zuzenbidea ikasten
Valladoliden, harik eta 1941. urtean bukatu zuen arte.
Ondoren legegizon bezala hasi zen Gasteizen Emilio Gebara eta Ma
nuel Ibarrondo jaunekin despatxu berean. 1942. urtean eskolakide izan
dako Juan Ramón Ugalderekin batera Bergaran ireki zuen bere despatxua. Urte batera, legegizon lana aide batera utzi eta enpresaritzari ekin
zion, enpresari bezala eredu bihurturik. Rafael Unzurrunzaga osaba la
gun, “Tomillos Unzurrunzaga y Zabala, S.A.” enpresa sortu zuen, haseran Soraluzen eta 1943an, Bergaran. Hogeita bost urte eman zituen ber
tan jerente bezala. 1957. urtean beste enpresa bat sortzen du
“Metalúrgica Santa Engracia. S.A.” izenarekin, bertako Lehendakari eta
Kontseilari izanik. 1969. urtean Donostiara etorri zen bertan bizitzera eta
beste bazkideekin batera “Maderas Lasa y Lecumberri, S.A.” sortu zuen,
egoitza Urnietan jarriaz eta bertako Gerente eta Administrazio Kontseiluko Lehendakari izanik.
José Antonio Zabala enpresari eredu paregabea izan zen, gure lurraldean aleka ematen den izaki berezi horietakoa, ondasuna sortzeaz gain
inguruan. familia askotan aisetasuna eta ongi-izatea sortzen duen horie
takoa. Bere ustez enpresen etorkizuna bere espezializazioan oinarritu
behar zela uste zuen eta zoriontsu sentitzen zen Bergaran ingurunean
baino askoz langabezi gutxiago zegoela ikusten zuenean.
José Antonio, esan ditugun gauzez gain, beste ezaugarri askoren jabe
zen, bai gizarte ekintzaile, politikari, kultur-sustatzaile eta beste ario
askotan.
Bere izakera dinamiko eta aitmista horrek batetik, etxean egokitu
zitzaion, Ines, alaba adimen urrikoaren egoerak, bestetik, gisa hartako
arazoak zituzten familien antzeko beharrak ikusten zituenez, eta guodtu
hauek arreta berezia merezi zutela uste izanik, Gipuzkoako Atzeratuen
aldeko Batzorde, ATZEGIko Zuzendaritzan parte zuzena hartzera bultzarazi zuten. Elkarte hura izan zen arlo honetan fundatutako lehenetarikoa

eta kanpo laguntzarik gabe sortua. uste osoa baitzuen "norberarentzat
bakarka jokatuta erremediorik ez zuten arazoak, soluziona zitezkeela
elkarrekin jokatuz gero”. Familia hauen arteko lehen harremana 1960.
Urtean eman zen eta, orobat, urte hartan bertan. abenduko 28an sonu
zen Gipuzkoako Atzeratuen Batzordea, “Errugabeko Haurren egunean”,
“Inozente egunean” hain zuzen. Batzorde honek Garios Lamftis eta, ondo
ren, Nikolas Lasarte, Aurrezki Kutxa Munizipaleko zuzendarien oneritzi
eta laguntza osoa jaso zuen San Migel Patronatua sortuaz. Horrez gain,
Patronatuaren ardurapean zegoen Uli-Azpiko San Pablo Zentrua, “Atzeratu Sakon”ez arduratzen zena. Zentzu osoa zuten Jose Antoniorentzat
ebanjelioan esaten zaizkigun hitz hauek: “Gizaseme apal eta txikienentzat egiten duzuen guztia, Goiko jaunak berari egina bezala hartuko
du”. Ba ote dago ebanjelioko hitza betetzeko modu hoberik! Ildo horretan
bultzatu zituen gero GUREAK Lantoki Babestuak. Gaur egun badira gisa
hontako dozena bat tailer Gipuzkoan zehar eta bertan gutxitasuna duten
pertsona askok eta askok egiten du lan.
Jose Antoniok Bergara bere jaioterriari zion atxikitasuna mila moduta
ra azaldu zuen arlo sozio-kultural anitzetan parte garrantzitsua hartuaz.l967ko martxoaren 17an sortu zen Bergarako Kultur Ekintza-/Vomoción Cultural Bergaresa, bera fundatzaileen arteko bat izanik.
Fundazio ekintza Bergarako Udaletxeko Batzar Aretoan ospatu zen. Fundazio hau, berehala hasi zen sekulako fruituak ematen: Bergarako Lehen
Hezkuntzaren egoera tamalgarria hobetu zuen, Irakaskintzako Ikastetxean gela berriak eraikiaz, Azoka, Maestria eskola eta, markak hautsiaz,
Guardia Zibilen beheko lokaletan bi eskola graduatu sortu zituen. Batez
ere, garrantzi berezia izan zuten Matxiategin eraikitako bi eskola prefabrikamak. Guzti horren inguruan, eskolarteko garraioa antolatu zuen,
euskara ikasteko klaseak zabaldu ziren, alfabetatze kanpainak, eskolei
bisitak, gau-eskolak, bekak, hitzaldiak, baliogutxiei laguntzak, eta 1976.
Urtean ARIZ-ONDO izeneko aldizkariaren bigarren aroko lehen alea inpñmatu zuen. Fundazioak sekulako harrera izan zuen Bergaran. Haserako
26 bazkidetik, berehala, pasa zen 900 izatera. Guzti horrez gain ALKARTU-NAI izeneko elkarte bat sortu zuen herri elkarteetako kultura sustatzeko. Ekintza honen zerekin nagusia, Zabala beraren hitzak honera
ekarriaz, “komunitateak nabaritzen zuen herri kultura inguruko kezka
garatzea zen, organismo ofizialak ere bere betebaharra egitera bultzatuaz
em, ahal izanez gero,elkarteek beren funtzionamenduan behar zuten
diru-laguntza ere eskaintzeko borondatea ager zezatela, eta eraberean
hauen irakaskintza maila ere kontrolatuaz. Promozio honek izan zuen
arrakastaren oinarria, herri bertatik, azpi-azpitik sortutako mugimendua
izatean datza. Gogora dezagun egin daitekeen inbertsiorik onena Kultura

bultzatzeko egiten den inbertsioa dela”. Horren ondorioz 45.000 metro
karratu erosi ziren Agorrosinen eta promozio hau bera arduratu zen
ARANSGUI gormutuen eskolaren instalakuntzaz ; eraberean, udal-piszinen proiektuan hartu zuen parte, Ikastolaren eraikuntzan,horretarako
eliza eta honen lokalak baliatuaz eta bere esparrua Elgeta Antzuolara
mugatuaz. Guzti honetan aitzindari nagusi izan genuen Jose Antonio
Zabala. Bere ustez, kultura da herri bati eman diezaiokegun baliabiderik
garrantzitsuena eta beharrezkoa da denak aukera berdinarekin jokatzeko
egokiera izatea. Zer modu hoberik bere barruko kristau konbikzioak au
rrera eramateko!
Ez zen Jose Antonio Zabalaren kultur kezka agortu Donostiara etorri
zenean. Ildo berean jarraituz, Antiguoko Jakintza Ikastolako Batzordean
hartu zuen parte; Ibaetan, 1973. urtean inauguratu zen Jose Migel Baran
diaran Lizeoko eragilea izan zen. 1975. urtea geroztik Eliz Barrutiko
Magisteritza Eskolako Patronatu Batzordeko partaide izan zen. Setien
Gotzaiak presiditzen zuen Izurun Fundazioko Lehendakari orde ere izan
zen. Bertako kide ohoretsu izan ziren Antonio Elosegi, Jose Antonio Goiria, Ignacio Barrióla, Juan Jose Etxeberria, Jose Ramón Estonba, Francisko
Garmendia eta Jose M® Uzin, denak pertsonai txit ezagunak. Fundazio
hau 1977. urtetik lanean ari bazen ere, 1984. urtean sortu zen honako
helburuarekin: gizarte eta gizabanako bizitzaren kristautasuna sendotu,
Euskal herriko kultur balioei fidelitatea azaldu eta komunitatea balore
horietan zerbitzatu.
Bere kultur kezka egonezinak Bergarako UNED patronatuaren Lehen
dakari izatera eraman zuen.
Jose Antonio Zabala, polirikari bezala ere, guzriz onartua izan zen.
Bere giza kaliteak, zuhurtziak, orekak, lanerako gogo eta bakezaletasunak, hurbileko edozein miraritzen zuen. Esan daiteke ez dela ohiki ema
ten hain polirikari jator eta hurkoaren zerbitzari hura izan zen bezalako*
rik. Horrela gogoratzen dute bergararrek ere bere alkate izan zeneko
garaia, 1979-1983 urte artea. Alkate zegoela denen adostasuna gustatzen
zitzaion, denek elkarrekin ulertzea. Hamaika aldiz ikusi zuten udaletxea
abandonatzen goizeko ordu txikitan. Alkate garai hura oso aberasgarritzat jotzen zuen berak, baina eraberean atsegin zitzaion baieztatzea,
“ez dela egokia kargu batean berirako bertan itsastea, beste askoren
modura”. Gipuzkoako Batzar Nagusiko Prokuradorea izan zen 1979-1991
urteetan. Gero aide batera utzi zuen polirika.
Ez litzateke akats haundia izango Jose Antonio historialari zela ere
esatea. Inor gutxik bezala aztarrikatu eta sakondu zuen Bergara bere
herriko historia ezkutua. Bergarako historialaria del diezaiokegu. Horren

lekuko dira bere lanak: “Idatziak", Udaletxeko artxibategiari eskainia.
Benan honako pertsonaien bizitzak adierazten dira: Aranzadi, Sánchez
Toca, Tellaetxe, Eleizalde, Gallastegi, Justo Garate, etab...
Gogora ditzagun, bestalde ARIZ-ONDO eta RIEV aldizkarietan argitara
eman zituen honako lanak: “Municipios de Antaño", “En tomo al día
31de agosto de 1839”, “En torno al Monumento en Commemoración del
Convenio de Vergara”, “Ceremonial de la Procesión del Día de Corpus del
año 1782, “Bergarako Jesús Gumtzetuari”, “Juntas Generales en Verga
ra”, “Bergara Cultural-Ultimo tercio del siglo XVIir, “Entre el absolutismo
y el Convenio de Bergara”, “Justo Gárate, in memoriam” e Investigaciones
y estudios realizados en Bergara en el último tercio del siglo XVIir.
Nork eman dezake gehiago!
Bere azken urteak ere, besteen aide lan eginaz iragan zituen José
Antonio Zabalak. Bere familia, euskara, gure herria. Lerro hauen idazleak
ere azken garai horretan ezagutu zuen RSBAP/EAE-ko dimzain bezala eta
bertan Gipuzkoako Batzordekide bezala. Mugarik gabeko langilea, sotila,
leiala, bake-gizona, alderdi positiboa begiratzen zuena. Beti non zerbitzatuko, han egongo zen. Eta albokook ongi dakigu zenbat mesede egin
zigun. EGAN aldizkariak ere zorrik haundiena dio José Antoniori. Horren
lekuko dira gaur egun aldizkari honen arduradun diren Luis M® Mujika
eta Gillermo Etxeberria.
José Antonio bumra etortzen zaidan bakoitzean, haren gizatasuna,
harén zalduntasuna, Herriaren benetako adiskidea, kristau modelikoa,
barkatzen eta bakegilea gogoratzen dut. Langile sutsua, bere ohorea aldemenera uzten zekiena, sotila.
Euskarak ere asko zor dio José Antonio Zabalari. Gaur egungo gizarteak, ez du astirik hartzen inori bere eskerrona azaltzeko, baina inon
guretar bati gure eskerrona agertzekotan, gipuzkoar erraldoi honi azaldu
beharko genioke.
Goian Bego, José Antonio Adiskide maitagarria.
José NP Urkia Etxabe
AGUR, |OXE ANTONIO: CHORE
Iragarritako heriotza. Izenbum hau sarritan erabili baldin bada ere,
inoiz gutxitan oraingoan bezain egoki. Bazekien Joxe Antoniok bere
gaitzaren berri, gaitz horren prozesua hurbiletik jarraitu zuen, inork inoiz
nere bizian ezagutu ditudanen artean izan duen etsipen eta lasaitasun
handienaz. Bazekien bere gaitzaren berri, heriotzaren hurbiltasunaren
berri, eta halere, harrigarriro eta gizonkiro, neuk uste ez nezakeen neu-

rrian, eta ez naiz gehiegikerietan ari, onartu eta harekin aurrez-aurre jarri
zen, bere bizi luze eta makula gabekoak ematen zion lasaitasun eta
gizatasunez.
“Hura zan gizona, hura”, idatzi zuen Txomin Agirrek Garoan. Eta guk
ere, harriduraz beterik, esan dugu eta genion gure artean: “hura zen
gizona, hura”. Horrelako pertsonen jokabideak heriotza guztiz erlatibi*
zatzen du, gertakari bat gehiago eta ezinbestekotzat hartuaz; gehiago,
bizi emankor bati amaiera duin eta zoragarria emanez. Gure munduak,
heriotza, sekulako haustura eta ezbehar ikaragarritzat hartzen duen
unean, Joxe Antoniok, aurrez-aurre “kabco” esaten zion, nahi duzunean
prest nago,ez naiz zure beldur, nere zeregina betetzen saiatu naiz. Nere
fedearen arabera saria guztiz eskuratua dut.
Nere Joxe Antoniorekiko ezagutza 1992. urtean hasi zen, hain zuzen
ere, EGAN aldizkaria gure esku jarri zigutenean RSBAP/EAE elkartekoek.
Neri egokitu zait idazkari lana egitea, eta bera izan zen gure diruzaina,
gure xoxak administratzeaz gain, ^ r e mila zeregin, enkargu, bitartekari
lan egiten zituenak. Hamaika itzuli egin du berak Donostian zehar gure
aldizi^ri honen inguruan, Administraziora, Kutxara, Bankura, noranahi.
Ez zen gure diruzain huts izan, gure lankide eta kontseilari zuhur izan
genuen. Unez aurrera joanik ere, harrigarria iruditzen zitzaigun haren
sasoia eta bizitasuna. Argala gorputzez, urteak bizkarra apur bat erorta*
razi bazioten ere, bera, beti makula gabe jantzia, txukuna, hurbila, seku
lako sasoia adierazten zuen gorputzez eta buruz. Hizketako bere modu
urduriak bum argi eta bizi bat adierazten zuen. Ni neu ere RSBAP/EAE-n
sartu nintzenean, bera eskaini zitzaidan babes-emaile bezala eta berak
iseki zigun Elkartearen medaila. Eranskin honetako argazkia da horren
testigu.
Geroztik sei urte luze egin genituen elkarrekin, gure aldizkari honen
inguruko aide eta kontrako kontuen inguruan, ilusioz eta gogoz beteta,
harik eta azken urte aldera. 1997. aldera bere gaisotasunaren berri jakitean, diruzain lan hori uzteko gogoa adierazi zigun arte. Mila aldiz iradoki genion jarraitzeko, eta puska batean egin ere egin zuen aurrera, baina
gertakariak hartara behartu zuten gero eta areago eta garbiago. Eta
berak, bere betiko aurrikuspen argiarekin erakutsi zizkigun mila izkutuko
gai, garaiz ikasi genitzan eta katea ez zedin eten.
Gaur egun, zorionez, bere testigua esku onetan dagoela uste dut nik
eta aldizkari honetako gorabeheren eztabaidan aritzen garenean, harén
hurbileko beharra ere sentitzen dugu. Dudarik ez, zuzenki ez bada ere,
zeharka, bera dagoen lekutik lagunduko digula gure zeregin honetan.
Gillermo Etxeberria

Mutriku.
Hiri baten Historiarako oharrak
Paulo Gorosabelek zioenez,
Muirikuk 1543an ezagutu zuen
erreketan galdu zituen nonbait hiriaren artxibategiko ageri zaharrak. Gertaera tamalgarri horrega
tik ez omen dira ezagutzen
bertako ordenantza zaharrak,
1727. urtean egin ziren berriak
baizik, hauek gero, 1759an, zen
bait aldaketa izan zituzten.
Hala ere, Gaztelako errege Al
fonso VlII.ak eman zion hiri-bildu
sorrerako izendapen ageria eza
guna da, 1237an latinez idatzia;
baina agiri horren edukia Nafa
rroako Santxo Jakitunak llSOan
Donostiari eman zion “Carta-puebla” foruan gauzatzen da. Baina
bada 1256an bere eremua mugatzez eman zitzaion pribilegioa,
zenbait urte geroago birretsia.
Zein bata eta zein bestea,
Gorosabelen Gipuzkoako Diccio
nario Histórico-Geogr^fìco (Tolo
sa, 1862) liburuaren eraskinean
jasoak datoz. Horrez gainera,
Gaztelako enege Enrrike Il.ak
1374an zerga gutitzez emandako
eskubideak aipatzen ditu.

Geroztik, zenbait erregek ageri
horiek berriz onespentzeaz apar
te. hutsune nabarmena aurkituko
dugu Mutrikuren historian, hamaseigarren mende azkenaldira
arte. Hala ikus daitake Agusrin
Zubikarai adiskideak hiri hontaz
egin zuen monografian ere. Be
raz, ikus Agusrin Zubicaray, Motrico. Apuntes, extractos y divaga
ciones (San Sebasrián, 1969). Hor
aipatzen ditu historia zehar izan
dituen auzoak ere: Artzain-erreka,
Astigarribia, Galdona. Ibiri, Laranga, Magdalena (Maala), Mijoa.
Mizkia, Olabarrieta, Olatz eta Saratzu.
Jakingarriak dira ondoko ohar
hauek: Larangako Busriñagan
egin ziren Deba eta Mutrikuren
arteko bakeak 1655. urtean, Karmelo Etxegarairen Investigaciones
históricas r^erentes a Guipuzcoa
(1893) liburuko 247. orrialdean
adierazten duenez. Aldiz, jatorriz
Mijoa auzoko Doistukoak ziren
hamazortzigarren mendean Ei
barko armaginen artean hain ospetsuak ziren Doiztua deitura-

koak ikus besterik ez dugu James
D. Lavin-en A History q f Spanish
Jirearms (London, 1965) liburua
ren 259. orrialdea edo Ramiro Larrañagaren Sintesis histórica de la
armería vasca (Donostia, 1981)
deritzanaren210. orrialdea.
A. Zubikaraik aipatzen dituen
mutrikuar seme ospetsuen artean
bada bat oso aipagarria, Antonio
Gaztañeta (1656-1728), bere libu
ruaren 72. orrialdean irakurri dezakegunez, piloto eta itsasontzien
arkitekturagintzan oso trebea
zena. Hortaz, gaur egun zehatzako aztertzeko aukera dugu, Gi
puzkoako Diputazioak 1992an bi
tomo ederretan argitaratu zuen
Arte de Fabricar Reales deritzan
lanari esker. Hor datoz bere
eskuizkribuak eta itsasontzigintzarako egin zituen marrazki zoragarriak.
Hainbat urteko hutsune hori
betetzeko, bi ageri aurkitu ditut
Mutrikuko historiarako jaso beha
rrezkoak, eta ongi deritzot horien
berri ematea.
Badirudi historiagileen artean
oraindik ez dela hain erabilia
Lope García de Salazarrek XV.
mendean oinaz eta ganboar taldeei buruz idatzi zuen Las Bie
nandanzas efortunas delako koronika, eta han dator aipatzen
ditudan ageri bietako bat. Baina
historiagintzan ari direnentzat,
esan dezadan, Rodrígez Herrerok
obra hori argitaratu zuenetik
beharrezko iruditzen zaidala ber-

tan begiratzea. Egia esan, Mutrlkuz, aipamen soil bat besterik ez
du; behar bada bera ere ez hain
garrantzitsua hiri honen historia
rako, baina bai garaiko gizarte gi
roa ezagutzeko. Orduan ere baziren maitemin kontuak, amaren
semeak munduan diren artean
izango direnak, eta hainbat latzagoak dirua hitarte dagoenen.
Martin Ruiz Aranzibiakoak
Joan Gonzalez Arteagako hil zuenekoa kontatzen du. Badirudi
bere amorantetzat nahi zuela
Joan Gautiniz Aneagakoaren
emaztea, Martin Ruiz de Ganboa*
ren arreba, senarra eta aitaginarreba hil ondorean, hauen ondasunekin
jabetuz GautegizArteagatik Ondarroara aldatu zi
ren han zituzten ondasunegatik
eta Mutriku bizilekutzat hautatuz, 1460. urtean. Alargun hori.
zahartzarora ezkondu zen Joan
Gonzalez monoi gaztearekin, edozertarako gizona zenez, bere ondasunak gorde zitzan, eta biak
Mutrikun bizitzeko. Baina, Fuero
Juzgo o libro de losJueces zeritzon
visigodo garaiko lege kodearen
aurka zihoan gertakari hori. Mar
tin Ruiz Aranzibiakoak bere esku
hartu zuen epaitza, senide zuen
Laborterekin baliatuz, honek pozoidun belarrez hiltzeko Joan
Gonzalez Arteaga. {Las Bienan
danzas efortunas, XXIL liburua.
93. orrian datorrenaren arabera).
Beste berria, harri batek duen
iragarkia da. Harri hau, izatez,

Laranga auzoko Aritzeta dorretxearen ateburu edo leihoburukoa
da. Duela hogeita hamaika urte
erre zen dorretxe hau eta birreraikitzean aldaketa andiak izan zi
tuen. Lehengo ojiba itxuradun arkitekturaren ordez zaharrarenik
bere oinarriak, leiho bikote bat
(beste bi berreraiketzean gehituak
dira), eta ate eta leiho bat hormaz
estaliak. Hoiek ditu hamabosgarren mendekoak.

Aritzetan gordetzen den leihopeko harri batean, gotiko letraz
irarria dagoenaren arabera, 1470.
urtean eraikia zen, eta oroi
1448an, Mondragoko erreketaren
ondorean Gaztelako erregeren
aginduz Gipuzkoako Hermandadeek 1456an jauntxoen dorretxe
guziak bota zituztela, Elgoibarko
Olaso eta Eibarko Untzueta ezik.
Beraz, agindu hura betetze harta
tik hamalau urterà eraiki zen
Aritzeta dorretxea eta bertan ira
kurtzen denetik prebostearen dorrea izateko.

XV. mendeko dorretxe hone
tan sortu zen 1576. urtean Santa
Katalina komentua. Bertako na
gusi ziren Batxiller Joan Otxoa eta
Berriatua eta bere emazte Katali
na Plaza izan ziren Aritzeta dorre
hau hortarako utzi zutenak; Komunitateen begirale zen Alkitzu
jauna arduratu zen hortarako
egokitze beharren obren zuzendari. Baina, ez zuen asko iraun.
Trentoko Kontzilio ondorean, herrietatik aparte zeuden komentuentzat eragozpenak jartzen hasi
ziren eta sortzaileen oinordeko zi
ren Idiakeztarrak, I638an, aldatu
zituzten monjak XV. mendearen
azkenaldera eraikia zen Berriatua
dorretxera (gaur Zulaingoa deritzanera), orain ezagutzen den
komentu berria Bonoztitz zeritzan
alorrean eraiki arte.

Laburpenak kontutan izanik,
hórrela irakurriko nuke. Falta di
ren letrak, uste dut, “(h)izo don”
izango direla.

Aritzeta dorretxea noiztikakoa
den jakitea oso garrantzitsua iru
ditzen zait, Mutrikurako ez ezik
baita Gipuzkoaren historiarako
ere, ondorean agenuko dudan
arrazoiagatik.

Lastima izan zen dorre honen
erreketa, zeren osorik iraun balu,
asko lagunduko zigun garai har
tako dorretxeen arkitektura ikerketarako. Dena dela. Garda Salazarrek kontzen duena eta Aritzeta

Prebosteengan izaten zen portuko kai edo moileetako sartu-irtenen zergaz arduratzea eta kargu
hau ere berria dugu Mutrikuko
historiarako.
Hara hemen hitzez-hitz bertan
irarria:
Esta tor-e i.... loan
m-z prebofte i dna m-a m-s
fu muj-r el ano MCCCCLXX

Iragarki honen esan nahia:
Dorre hau Joan Martinez preboste
eta Maria Martines bere emazteak
(egina) 1470. urtean.

dorreko idazkia kontuan hartzekoak dira.
Baita ere, esan beharrezkoa
iruditzen zait, Katalina Plazak
Mutriku bertako deitura zuela.
Gure mende honetan, 1977. ur
tea, bozetara erabaki zenaren ara
bera Mendaroko herri kontzejua
sortu zen. Ordura arte. Plaza auzoan Intxusi errekak bereizten zi
tuen Elgoibar eta Mutrikuren ar
teko mugak. Gaur ordea, Plazaren
bi alderdiak bat eginik daude
Mendaroren barnean. Hontaz,
ikus “Mendarok herri izan nahia"
nire Bidez (1981) liburuaren 109113. orrialdeak. Plaza auzoa
osatzen zuten etxeak honako
hauek ziren, Mutriku partekoak:
Errebidokua (Errebiro), Arogei,
Larra Janigoa edo Jangua (Eperkua) eta Errementariena (Erremenderikua); Elgoibar partekoak:
Artañola, Andikoetxea (Andikotxe) eta Martizenea (Martitzenea).
^ ^ ^

historiak bilduz osatzen da probintzia edo nazioko historia na
gusia ere. Ez deritzat hain gauza
zaila herri bakoitzean zenbait
pertsona hontaz arduratzeko ger
tatzea, agirien iturriak erakutsiz
eta etnografìa bilketa zer bidetatik
eraman adieraziz; gainerakoa
ekintzak dakarrena da. Gure herrietan futboll edo jan-edanetan
ematen den alperrikako indarrari
ordu guri batzuk lapurtzea beste
rik ez da, buruaren jakingarri, gogoaren kontsolagarri eta gorputzaren osasungarri.

Parte honetan, 1981ean, Mutrikuko kanpin batean euskara
praktikatzen ari ziren gazte talde
baten eskariz adierazi nizkioen
oharrak agertuko ditut. Hauez
gainera Astigarribia auzoko prerromanikoaren berriak ere esl^tu
zizkidaten eta hauek nire Landuz
(Donosria, 1983) liburuaren 8997 orrialdeetan jasoak datoz.
Hiri bateko historiaren ageri
zaharrak aztertzen hasten garenean ohartzen gara oraindik zen
bat egiteko dugun, eta herrietako

Jakina da Debakoentzat Urazandi dena, Mutrukuarrentzat
Urazemendi dela. Deba ibaiaren
ahoan mugatzen dira bi herriok,
Lasao deritzan tokitik itsasora artekoa da batzuentzat Urazandi
eta besteentzat Urazemendi. Gai
nera. etxe bat ere bazen duela gu
txi arte, dorretxe gisakoa. Uraze
mendi Mutritukoa denezkero.
Goriko estiloz egina, bere taxuraz
XV. mendekoa edo XVl.aren haserakoa, eta zalantzarik gabe moileko sartu-irtenak zaintzeko egi-

Bibliografia bideak urratuz
ageriak biltzea dugu lanik errezenetakoa eta, adibidez, hara hemen mutrikuarrek ere lau iturri
desberdinetan aurkitu ditzazken
berria emango dut laburki. Berri
horietako zenbait, Mutrikurako ez
ezik Euskal Herriko itsas merkataritza eta artegintzetarako ere ja
kingarri direnak.

na. Ate baten buruan itsasontzia
zuen, harlanduan egoki tailatua.
Urazemendi dorretxe honek
izango du ikustekorik Debako
portuak merkataritzarako gara
pen handia ezagutzetik, hiri bion
artean sortu ziren eztabaida eta
haserreekin. Elkarren arteko auzi
haiek, azkenean Valladolid-eko
Chancilleria hartan erabaki behar
izan ziren, eta oso ondo konpondu ere I568an bien artean “Co
munidad del rio Deva" sortuaz.
Horrek hobetu zituen elkarren ar
teko harremanak eta Deba eta
Mutrikuko itsasgizonak beharkizunetan elkarlanean ihardutzea
erabaki zutenez; hortaz, baita
Mutrikuko eskribau zen Lazaro
Arizabalok ageri bat idatzi ere.
Berri hauek Karmelo Etxegaraik
jaso zituen Investigaciones Histó
ricas r^erentes a Guipúzcoa (Donostia,1893) deritzan liburuaren
246-251. orrialdeetan.
Urazemendik, ibaiaren bestaldean du, ez hain urruti, Irarrazabal Debako prebosteen etxea.
Vargas Poncek Cean Bermúdezi gutunez goretsitako BreheviIle deiturako artisteri buruzkorik
oso guti dakigu. Joan Breheville
izan behar zen lehena, 1559an ai
patzen dena. Mutrikun bizi zen
eta ospetsua zen elizetako erretaulak pintatzen eta urreztatzen,
baina baita ere beiraduragintzan,
hau da bidrieragintzan. Besteak
beste, Mutrikun bertan lehenagoko parrokian egin zituen lanez

gainera, badakigu Albiztur, Erretzil eta Bergarako Santa Marinarako lanak egin zituela. Bere ondorengoa izan zen Nikolas,
Donostiako San Bizenten Anbrosio Bengoetxearen erretaula bikaina polikromatu zuena; baita ere
Hondarribiko elizan beste horri
zorrik ez zion Joanes Iriarterena.
Joanes Iriarteren lanak ganora
gabe sakabanatu ziren Hondarribian. Larrea eskultorea ere partai
de izan zen bietan, eta zati batzuk
orain Hendaiako parrokian dau
de. Nikolasen anaia bat, Lazaro
bere izenez, Amasan ibili zen
1613an, hango erretaula pin
tatzen. Azkenik, Migel, bere ikasle
zen Diego Zarateren laguntzaz
1680. Urtean Debako erretaula
nagusia pintatu zuena. Brehevillearrek, mende baten buruan lan
asko egin zuten Euskal Herriko
elizetarako. Beraien berririk gehiean M. A. Arrazolak dakar El Re
nacimiento en Guipúzcoa, (1968)
deritzan bigarren tomoan.
Baina ez da hori bakarrik ga
rai haietako Mutrikuk artegintzaz
eskaintzen zuena. J. Ybarrak Ca
tálogo de Monumentos de Vizcaya
(Bilbao, 1958) deritzan liburuaren
352. orrialdean jartzen duenez,
Joan Domingo Andonaegi mutrikuarrak egin omen zuen Amorotoko elizarako erretaula nagusia,
1674an jarri zena. Zer dakigu ar
tista hortaz eta Mutrikun zuen
lantegiari buruz? Deusik ere ez.
Baina ez ginake batere harrituko

gutien uste denean berri gehiago
agertzea. Behar bada Brehevillearrekin harremanak zituen, garai
berekoak zirenez gero.
Azkenez, haintzat hartu beharrezkoa deritzat Roke Aldabaldetreku debarraren Casas Solariegas
de Guipúzcoa (Donostia, 1979) li
burua. Mutrikuko bost jauregi eta
bertako zenbait gizon ospetsuren
berri zehatzak ematen baititu.
Hauek dira bost jauregiok: Berria
tua, Galdona, Gaztañeta, Montelivet eta Olazarra.
Etxegarairen Monumentos civi
les de Guipúzcoa (1921) deritzanean datoz, 14. orrialdean bere
eta Vargas Ponceren iritziak
agertzeaz gainera, Berriatua, Zabiel. Olazarra eta Mizkiaren
argazkiak.
Baina arte aldetik gauza asko
ditu baliagarriak. Adibidez, Zubikaraik hor aipatzen du xehetasunez, 75-76. orrialdean, Zurbaranen Kristo gurutzatua eta 5 Lean
Santa Katalina komentuko aldare
nagusian dagoen Johan Boschorst
flamendarraren kuadro handi be
zain ederra, bertan jartzen duenez, 1663. urtekoa da. Baina ko
mentu hortako aide bateko
aldarean badira itxuraz Divino
Moralesenak izan daitezken pinturak ere.
Mutrikuko
eliza
nagusia
neoklasiko erakoa da, Silvestre
Pérezen diseñuz egina, bere berri
ematen nuen Landuz (1983) libu
ruaren 123-127. orrialdeetan.

* * *
Azkenik, hara hor Luis Murugarrenek 1997an "Vida religiosa
en Motrico del siglo XIll al siglo
XVI”, Bol. de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del P aistn
LUI. tomoko 279-353 orrialdeetan
eskaini digun lana.
Hasieran mitolojia gaien lausoan agertzen direnak dakarzki,
Jentiletxeko harpean aurkitu ziren
lehen gizonen aztarnategian oina
rriturik. Ondorean Astigarribiako
ibia eta San Andres eliza Santiago
bidean jarriz, gero parrokia hori
1081. urtean San Millán de la Cogolla-rako donazioa aipatuz.
Hala ere, Astigarribiako parrokiaz egin diren arkeologiazko
ikerketarik sakonenak
19691970. urteetakoak dirá, Inazio
Barandiaran Maesturen zuzenda
ritzapean burutuak eta lan horren
memoria: “Excavaciones en la
iglesia de San Andrés de Astigarribia". Noticiario Arqueológico
Hispánico aldizkariaren XV. tomoan (Madrid, 1971), 190-217
orrialdeetan, zazpi irudiz eta sei
laminaz homiturik argitaratu zen.
Antzinateko Estrabon eta Me
laren aipamenak ere egiten ditu
Luis Murugarrenek, Pomponius
Melak “várdulos" zeritzaienen
“Trítion Tubórikon” hura Mutriku
izango ote zen agertuz. Egia esan,
ez da lehen aldia iritzi hori ager
tzen dena, baina Mutriku ez zen
barduloen eskualdekoa, karisrioena baizik. Horregatik, P. Melak ai-

patzen zuen hura Errioxako Trido
izan zitekeen. Nik hala ulertzen
dut behintzat A. Garda y Bellidoren La España del siglo primero
de nuestra era. Según P. Melay C.
Plinio (Madrid, 1947) liburuaren
37-38 eta 140 orrialdeetan. Baina
horrek ez du ukatzen Mutrikuk
ere erromarren aldi hartan ez zue
nik izango inperioaren eraginik.
Plaza auzo izena izan daiteke ga
rai haietakoa.
Hala ere, Murugarrenen lan
horren edukia kontutan har
tzekoa da, zeren berri interesgarri
asko eskaintzen bairizkigu. Agirietariko asko Iruñeko Apezpikutegiko artxibategirik atereak dira,
baina horrez gainera, bibliografia
ere kontutan izan du eta probintziako artxibategietatik zein
elizakoetarik eta Simancasrik beste asko lortu izan ditu lan hau
burutzeko. Horietako agiririk zaharrenak, Trentoko Kontzilio aurreriko eriijio giroa. erakusten di*
gute, zelibatua behartu baino
lehenagokoak eta horregarik gure
gizarteak bizi izan zituen beste
era bateko usteen lekuko dira
(ikus 285-292. orr.).
Ondoren, A. Zubikaraik eman
zituen erreketaren buruzko berrieri zenbait gehigarri eginten diz
kio. Gero Berpizkunde garaira
sartuz. Trentoko Kontsilioaren gerozriko arau eta jokabideak ema
ten ditu. bereziki 307-309. orrial
deetan.
Mutrikuar izen batzuren ze

rrenda dakar 300-302 orrialdee
tan. baina beraien ofizioak edo
eginkizunak adieraziz. Medikuntzaren historiarako hor eskain
tzen dizkigu: herriko mediku,
1566an, Loiola Lizentziatua; zirujano, 1551ean, San Joan Urkiza;
borikario, 1549an, Marrin Ruiz
Bidazabal, bere laguntzaile Ma.
Mnz. Iturriza zuela eta 1558an
Bidazabalekin batean Sanjoan
Arantzamendi; barbero (zirujano
ordezko
edo
izango
zen),
1570ean, Maisu San Joan Askartza; eta, haurgintzarako partera.
Maria Arriola, 1553ean. Horiez
gainera hor dira, besteak beste,
1550ean preboste zen Gamboa
deiturako bat, 1550dik 1590era
artean alkate izan zirenak. eskribaua, almirantea, harginak, pin
toreak. errementariak, sastrea,
jostuna, kordelginak, arakinak,
galdaragina. upelginak. zapatagina. danborileroak, merkatariak
eta abar.
1557. urtean itsasontziz non
dik norako bidaiak egiten zituzten
adierazten du 304-305. orrialdee
tan, non aipatzen diren Portugal,
Malaga, Sevilla, Flandes, Irlanda,
Inglaterra, Ternua. Gehienetara
merkataritzaz, baina Ternuara
bale eta bakailau arrantzara.
Hamaseigarren mende bukaeretan bi organo zituen Mutrikuko
elizak. 1560. urtean Juan Ramos
Arriola zen organista, baina ez
omen zen ofizio hortako bakarra,
Juan Migel Larrangak ere bazekie-

nez eta Kalahorrako Apezpikutegiko zen Andres Iruroge apeza ere
hortarako prest omen zen. Oroi
Mutriku hiriko parrokia Iruñekoa
zela, baina Astigarribia auzokoa
Kalahorrakoa.
Juan Brehevilleren artegintzazko berri ezezagunak datoz 310312. orrialdeetan. Ondorenean
dio, goi mailako ikasketak egin
nahi zituztenek Gaztelara, Fran
tziara edo Italiara irten beharrean
aurkitzen zirela. Baina arte histo
riarako ematen dizkigu 1568ko
beste zenbait berri, lehengo parro
kia nagusikoak ez ezik, Astigarri
bia eta Azpilgoeta (Mendaro) zein
Gurutze Santu eta Magdalena Ospitaleetan ziren aldareak adieraztean, 313-321. orrialdeetan.
Non aurkitzen diren zenbait artis
ta erretaulagintzan arituak eta
horiek erabili zituzten gaiak eta
kostuak. Lorenzo Breheville beiraduragin (bidrieragin) bezala ager
tzen zaigu benan eta Juan Brehe
ville pintorez gainera erretaulak
urreztatzen.
Aipatzen diren bi Ospitale ho
rietan, Gurutze Santu eta Magda
lena, hiriko txiroak, eskale eta peregrinoak hartzen omen ziren.
Hara zer esaten den 1587. urtean
bi kofradien ospitaleak bisitatzean: “Es donde se acogen gene
ralmente todos los pobres mendi
gos e peregrinos, que acuden a
esta villa" (347. or.).
Zilarginen anean Pedro Marigorta gasteiztarra aipatzen du.

nork hartu zuen 1576an erioju
konponketa eta zaintzeko ardura.
Jakobe Goizueta Debako biztanleak 1577ean zilanezko gurutza
egin zuen.
Oñatiko Unibertsitatea eraikitze zuzendaritzan ibili zen Fie
rres Pican eskultoreak apostoladutzarentzat moldura berezia
egin zuela. Eta Oa jaunak, Alonso
Cano-ren obra bat igoni omen
zuen Sevillan erosia, bere jauregirako (ikus 339. or.); baina ez du
aipatzen jauregi horren izenik.
Ermiten beni ematen du 322330. orrialdeetan. Ñola ez ba, L.
Murugarrenek hain berea duen
gala denez. Aspaldikoa dugu be
rak argitaratu zuen lan bikain
hura: “Relación de puntos religio
sos de Guipúzcoa”, Bol de la Real
Sociedad Vascongada de los Ami
gos del País, XXVIIl, 1972. Baina
oraingo honetan, hamaseigarren
mende azkenaldeko inbentarioa
eta bakoitzeko ondasunen edukia
jasotzen dituenez gero, xehetasun
gehiagoz dakartza Mutrikuko
hauek.
Hortik dakigu gaur egun Kalbario deitzen zaiona bere jatorriz
Maiako Santo Kristo zela 1574.
Urterò, irailaren 14an, ospatzen
zirela benako jaiak eta itsasontzi
guzietakoek eskaintzen diotela
meza, hain berena zitzaien “Kris
to Maixako"ri. Aldiz, Sant’Agata
omen zen ermitarik herrikoiena,
"doncellas en cabello” zeritzaienentzat. San Pedro ermita zen

itsasgizonen gogozkoa. Hiritik
hurbil. Ifar-mendebaldera, itsaslabarren gainekaldean oraindik
han nabari dira Santa Elenaren
horma hondakinak.
Aritzetako Santa Katalina komentuaren berri batzuk gehitzen
ditu, lehendik ezagutzen genuenaz gainera. 1572ko agirien testuan Areicieta jartzen du. Juan
Otxoa Berriatua eta bere emazte
Katalina Plaza sortzaileen oinor
deko ziren Idiakeztarrak 1638an
erabaki omen zuten monastegia
Areizeta torretxetik hirira eramatea eta monjak Berriatua Dorre
txera aldatu.
Irakaskintzan
hizkuntzaren
erabilera gurasoek gaztelera hautatzearen arrazoiak agertzen ditu

350. orrialdean. Aldiz, printzeak
euskaraz zerbait ikasteko gogoa,
bere irakasle zen Juan Isasi Idiakez eibartarrak 1635an Probintziako Batzarrean agertua zue
na ere aipatzen du.
1569, 1570, 1576, 1580.
1585, 1589 eta 1594ko pastoral
bisitak agertzen ditu. Eta ezauga
rriak dira une bakoitzeko gorabeherak jakiteko.
Hara hor, Gorosabelek tamalez
zioen Mutrikuko 1543ko erreketa
harek agiri zaharrak galeraziarren, aurretiko beste idazle eta
ikertzaileei ezer ukatu gabe, eskertu beharrezkoa zaigun Luis
Murugarrenek han-hemenka artxibategiak ikertuz lortu ahal izan
dituen agiri jakingarriok.
Juan San Martin

Gipuzkoa eta bertako
zenbait herriren lehen berriak
Zenbait katalogaziotan, orain
dik orain ere, historian Gipuzkoa
izenaren lehen lekukotzat 1025.
urtea ematen da. Baina gal hortaz
ikus 1987ko EGAN aldizkariaren
1-2 alean laburki azaldu nituen
lehen berriak, zeren 110. orrial
dean nioen Nafarroako errege
Santxo Handiaren denboran {San
txo edo Antso Ill.a), Iruñeko Apezpikutegia berrizte agirietan agert
zen zela Ypugcoa, 1007. urtean.
Eta XII. mende hortan, 1007tik
1091. urterà arte, gutienez zortzi
aldiz agertzen zela agiri zaharre
tan Gipuzkoaren aipamena, lantxo hortan agertzen nituen
lekukoetan oinarriturik.
Gipuzkoa, aurretik G duela,
gutxienez hiru edo lau mende beranduago dator. Zeren orolt muga
inguruko zuen Astigarribiako San
Andres alizaren aipamenetan,
lOSOtik llOS.era bitartean, lau
aipamenetan Ipuzcua eta Ipuzcuam datozela eta Santillanako
Markesak XV. mende hasieran Se
rranilla VIII. poesiaren lehen
bertsoan Lepuzcoa zekarrela.

Baina aurretik Vardulia zena
ren lekukotasunak ere baditugu.
Horregatik lehenago hemen zer
zen jakiteko on da Antzinako agirietara jotzea. Adibidez, Estrabon
greziarrak bere geografiaren hiru
garren liburuko 3. kapituluan ai
patzen zuen bardyétai, eta Anto
nio García y Bellidok bere
ikerlanean esaten zuen, bere us
tez, bardyétai hori. vardulli zela.
Barduloak oraingo Gipuzkoaren
parterik gehiena osatzen zuten,
Donostiatik Itziarrera artekoa
noski. Zeren Oiáson aipatzen due
nean, hauek ouáskonez zeritzaien
eskualdekoak zirela zioen. Beraz,
vascones, nafarrak izaki. Ikus be
rri horiek A. García y Bellido-ren
España y los españoles hace dos
mil años (Buenos Aires. 1945) de
ritzan liburuaren 136-137 eta
162-163. orrialdeetan.
A. García y Bellido berak iker
tu zituen Pomponius Mela eta
Caius Plinius Secundus erroma
rren lanak, ikus La España del si
glo primero de nuestra era, según
P. Melay C. Plinio (Madrid. 1947).

Melari dagokion partean vardulli
aipatzen da 37-38. orrialdeetan
eta hemen bai ez duela zalantza
rik jartzen VarduUa ez denik.
Gero, Pliniori dagokion partean
garbi asko ájdXoimrduli 133, 134
eta 140. orrialdeetan, gainera, 14
herrik osatzen zutela zioen, 133.
orrialdean. Mendebaldetik mugako zituen cañetes [kañsños) eta
vennenses {verones ote 7), hauek
ordea 5 hiriz osatzen ornen ziren.
133. orrialdean dakarrenez. Ekaldeko mugan Oiarso ornen zen,
135. orrialdean aurkitzen denaren
arabera.
Baina itzuli gaitezen berriz
Erdi Arora. Arestian aipatu dudan
1007. urteko agiria hura, gure zorionerako. bere osotasunean argi
taratu berria da Jose Goñi
Gaztambide jaunari esker, nork
bildurik agertu duen Colección Di
plomática de la Catedral de Pam
plona, Tomo I (829-1243),
1997an. Liburu eder honen 2629. orrialdeetan datorren agirian
non aurki ditzakegu, Ypugcoa probintziaren izenaz gainera, bertako
zenbait herri eta partzuergo;
hauen artean: Oiarzun (Nafarroa
ko zena), Berastegi, Larraun, Ara
ña (gero Areria bezala ezagutua)
Ozcue, Emani, Seiaz (geroago
Saiaz bezala oso ezaguna), Titìar
(Itziar). Yraugui (Iraurgi harana
noski), Gocyz (Goiaz), Erretzil,
“...vallibus et tota Ypugcoa”. Au
rreraxeago, Sanctum Adríanum.
E t a Sancto Adñano usque adßumen quod dicitur Bidassoa (hau

ere Nafarroa partea zen garai har
tan) et aliud Jlum en apellatur
Deua, e t de Deua usque Gorogiga
(azken hau Bizkaikoa).
Agiri horren aurretik dakar
1014. urteko beste bat, 24-26.
orrialdeetan. Zenbait historiagilek
aipatua, baina zehaztasun gehie
girik gabe. Baina denak zetozen
bat Ernaniren eskualdeko zela
Donostia. Horien anean, Ramón
Inzagaray zenak H istoña Ecle
siástica de San Sebastián (1951)
liburuaren 4-6. orrialdeetan aipaten jakingarria estaini zigun.
Baina hara hemen agiria,
egungo Donostiari dagokion par
tean, bere osotasunez. Non ai
patzen dituen: \..E m a n i ad litus
m añs monasteñum unum quod
dicitur Sancti Sebastiani cum parrochia sua e t illam uillam que antigui dicebant Igurum cum ecclesiis suis scilicet beate Marie et
sancti martiris Vicentii cum illo
cubilare de Irurdia usque ad Anaygog usque Albigungo, cum illo cu
bilare de Albigungo usque Angieta,
cum illo cubilare de Angieta usque
Qurgaiate, cum illo cubilare de Qurgaiate usque Bogogu Larraburu,
cum illo cubilare de Bagogu Larraburu usqeLohigta, cum illo cubila
re de Lohizta usque illa fre za de
Copite, de illajreza de Qopite... ”
Hor aski argi daude, besteak
beste, Antiguako Izurun antzimako herri zaharra San Sebastian
parrokiarekin. Lohizta deritzana,
zalantzarik gabe, orain Ibaeta al-

dean den LoiztarantYin badu zer
ikusirik: iiartatik datorrela esango
nuke. Aldiz, gehiegi uste izatea
iruditzen zait orain Alde Zaharra
den inguruan Irurdia, non ko
katzen dituen Santa Maria eta
San Bizente elizak. Baina horieta-

ko lekuizenik gehienak gaur egun
ez ezezagunak ditugu.
Agiri horren arabera, zalantza
rik gabe, Donostiako elizok erromaniko hasierakoak edo prerromanikoak izango ziren.
Juan San Martin

Gure gaztak neolitos
garaitikakoak ote?
Manuel Arroyo kantabriarra
Kimika Zientzietan doktoratua
da, gastronomiaz Donostian hitzaldi bat eman du aurtengo udaberrian eta bertan agertu zituen
iritzei buruz elkarrizketa izan
zuen Pilar Aranguren kazetariarekin. El Diaño Vasco egunerokoan maiatzaren 7an agertua.
Izenburuan bertan zekarren: “En
el neolítico y a se hacia este que
so ”. Hori bai gure herkide tripazaien poza eta besteon barridura.
Galderantzunetako testuak. or
dea, Pilarrek Manuelen hitzetan
oinarriturik zioen gazta Neolitos
aldian ere egiten zela, baina jaki
tun honek, hori ziurtatuko duen
ageririk ez badugu ere antzinarikakoa dela erantzun zion, berezi
ki Idiazabalgo gazta. Nire zalantza ordea, noiztik nora mugatzen
da antzina? Ertaroa baino lehen?
Gure tripazaien ustea haratago ere joan daiteke. Zergatik ez,
gogozko lekuan aldaparik ez baldin bada? Zeren, apologistek beri
eraman gaituzte agerietan ziurtatzerik ezina den adarretatik; gure
hizkuntza bera ere paradisuan

Adán eta Ebak beren ahoetan ez
ote zuten ba erabili? Nork daki,
bide horretatik, laster hasiko zaizkigute Adanek Ebari eman zioena
ez zela sagarra, baizik gazta. Gaz
ia ere Idiazabalgoa. Zergatik ez,
nork jarri ditzake hori horrela ez
den ageri ziurrik?
Lehen gizagaiek edo gizakiek
lurraren gainean bi ala lau oin
ipini izan zituztenik ere ez dakigunean, erraz bezain arin doa
gaur egungoen irudimenezko
gogo mugagabea eta amiltegirik
gabe gainera, inon erortzeko
arriskurik gabe. Baina, zentzu
apur baten jabe direnei, hainbeste
gabe eta gabe ukakor hori ez zaie
fidagarri, ez horixe.
Zentzudunentzat
txantxetakoa da, tripazaientzat zienrifikoa.
Dena dela, gauza ziurra da
Greenwicheko meridianoaren le
rroa Plaentziatik hurbil xamar
igarotzen dela; beraz, utz dezaiegun plaentziarrei erabagia, horrela behintzat, gutxienez ere, umorerik ez zaigu faltako.
/. San Martin

Dr. D. Jose Feliz Amundarain Mujika
eta Cadiz-ko Konstituzio euskaratuaz
zenbait ohar

1987. urteko apirilaren 24an,
Euskaitzaindiko batzarrean aurkeztu nuen “Cadizko Konstimzioa
euskaraz 1820" zeritzan txostena
(ikus Euskera, XXXII, 1987, 393397. orr.).

Txosten hartan nioen bere letra
garbia zuela. Itxura zuenez eus
karaz idaztera ohitua zela era
kusten zigun eskuizkribu hark.
Gipuzkeraz idatzia, eta Larramendiren hiztegiaz ondo kutsaturik
egonarren Goierri aldeko hizkera
jatorrean egina. Baina euskal
idazle ezagunen artean ez nuela
aurkitzen sigla horiekin zetorrenik. Liburuaren sarrera ordea:
“Dn. Miguel de Zumalacarregui
Goico Conseju Justiciacoaren Ministroari donquitua..." zenari
eskainia.

Aita Zubeldia hondarribiarrak
eman zidan haren berri, Honda
rribiko Aita Kaputxinoen bibliotekan eskuizkribuen artean aurkitua (orain Donostian ordena
bereko biblioteka nagusian gorde
tzen dena). Laster ohartu nintzen
Cadizko Konstituzioa zela, zabalkunderako zein eskoletarako
prestatua; baina egiletzat “Dr. D.
J. F. A. Guipuztarrac” soilik zekarren. Liburuaren izenburuz ordea
Jaquin-bide Iritarautia zeraman.

Herri literaturaz aberats garen
neurrian, kultura modemoan urri
dugu euskara, legeei buruz batipat. Fotokopiak atera eta eman
nituen zenbait erakundetara, aldi
berean liburu hori argitaratzeko
premia azalduz, bai Euskaltzain
dian eta baita Euskal Legebiltzarrean ere. Ez batak eta ez besteak
ez zuen azaldu hortarako gogorik
eta hori izan zen arrazoia 1991.
urtean Ararteko nengoela faksimilean 200 ale soil argitaratzeko.

Esan beharrik ez dago, hizkuntzek aurrera begirako iraupenez, jantziak izateko beharrezko
dutela gaiak orokorki landuz hornitzea eta gureak oraindik juridiko aldetik hutsuneak nabari ditu.
Horregatik nator gaurkoan hona
ko lan hau oroitaraztera.

gure biblioteka nagusietan eta
Unibertsitateetako Zuzenbide Falkultateetan eta gai hortaz ardu
ratzen diren zenbait euskalarik
beren langintzarako edo ikerketarako aukera izan zezaten.
Nik ez nuen izan egilea nor
zen ikertzeko betarik. Baina hara
hor non arduratu zen arreta han
diz Angel Ibisate Lozares Gasteizen Seminarioko bibliotekan arduradunetako dena.
Bibliotekako
zuzendaritzak
eman zion nonbait A. Ibisate jau
nari ikerketaren agindua ete berebiziko onduen bete zuen eginkizun hori. Lehenik, lan hori
nondik itzulia zen aztertu zuen,
eta ikerketaren ondorioz aditzera
eman zuen honako lan hau: “El
original castellano del "Jaquinbide Iritarautia" del Dr. D. J. F. A.".
Scriptorium Victoriense
(1992),
222-227. orrialdeetan argitaratua.
Eta hara non 1812an Cordoban
argitaratu zen: "Catecismo político
arreglado a la Constitución de la
Monarquía Española para ilustra
ción del pueblo, instrución de la
juventud, y uso de las escuelas de
primeras letras por D. J. C. en Cór
doba, en la imprenta Real de D.
Rafael García Domínguez, año de
1812". Baina, oraingo honetan
ere, D. J. c. sigla horren atzean
nor zenik ezin lortu.
Hala ere, Ibisate jaunak azter
keta horren ondotik jarraitu zuen
Iruña eta Donostiako apezpikutegietan Dr. D. J. F. A. euskal idaz

lea nor ziteken aztertuz eta, zorio
nez, baita lortu ere. Ikus: “El Doc
tor Don José Feliz Amundarain
(Cegama 1755 - Muriloa 1825),
autor del Jaquin-bide Iritarautia
(1820)". Lortu zuenaren berri
emanaz Euskalerriaren Adiski
deen Elkarte - Real Sociedad Bas
congada de los Amigos del P a ís \o
Boletin-tsu, Año L, 1994, 159169. orr. Bertan, agertu zituen
idazlearen berriez'gainera, bere
guraso eta senideen xehetasunak
ere. Bestalde, 165. orrialdean idaz
learen eskuizkribuaren fotokopia
bat agertu zuen eta ez dago za
lantzarik 1820ko Jaquin-bide Iri
tarautia liburuko letraren berdiña
dela.
Lan horri esker, orain badaki
gu, Jose Feliz Amundarain Mujika
Zegaman jaioa zela 1755. urteko
azaroaren 19an, apez izatez gai
nera baina zuzenbidetzan li
zentziatua eta doktoradutza ere
lori;ua zuela. Eta 1825. urteko
azaroaren 27an hil zela Mutiloan,
bertako bikario zelarik.
Jose Feliz Amundarainek bes
talde, liburu hori eskaini zion Mi
gel Zumalakarregiri familiarekiko
xehetasunak ere ematen zizkigun.
Ibisate jaunak, bukaerako
azken orrietan, lan horrekin zer
ikusirik izan dezaken liburuxka
baten berri ematen digu,}. Vinsonek Essai d ’une Bibliographie de
la Langue Basque (1891) katalogoan 188 zenbakiz datorren fitxa-

koa hain zuzen, eta oraingoz hor
dugu aztergai.
A. Ibisate jaunak, geroztik
eskuzko ohar bat luzatu zidan,
J.F. Amundarain noren gaztelerazko lanean oinarritu zenaren
zehaztasuna adiaraziz. D. J.C. siglapean aurkitzen zena, Don José
Caro omen zen, César Gallastegi
elorrioarrak aditzera eman zionez. Honek hala aurkitua Capitán
Díazen katalogatze lan batean.

Lan hori: Los Catecismos Políticos
en España (1808-1822) deritzan
bilduma da.
Horrez gainera, gero jakin dudanez, Mutiloako elizan J.F.
Amundarain zenaren euskarazko
zenbait sermoiren eskuizkribuak
aurkitu omen dituzte. Berri hau
Ormaiztegiko Tomas Zumalakarregi museokoegandik jasoa dut.
Hara hor ere euskara Idatziaren
ezagupenerako ikergaia.
/. San Martin

Agur Etxaide
Donostiar idazle ugariaren ilbarria irratiz entzun izan nebanean, tamaltasun aundiz goibeldu nintzan. Aspaldiko adiskidea
neban, ba, Yon.
Guda-asteko aldi urdurietan
ezagutu genduan alkar eta, arrezkero, adiskidetasunez jarraitu
izan genduan.
Urte samingarri eta bildugarri
areitan, euskalzaletasuna nogaz
azaskau aurkitzea etzan izan
erraza. Ba-nekian or-emen sakabanatuta euskera-zaleak ba-zirana baiña, lau-aldetara begiratu
bear izaten zan eta, zuur ibilli,
iñogaz berbaz jardun orduko, salatarien batek zeozer entzun ez
egian.
Emen, Gernika-aldean, guz
tiak euskaldunak izanarren be, ez
neban ezagutzen euskera-zale benetakorik eta, alakoen baten, ar
gitaratzen zirean euskai-Iiburuak
erosten zituan, Yon Aldekozea,
agin-atontzailleaz adizkide egin
izan nintzan, neure agiñen atonketea zala*ta. Euskerearen arazua
erabilli geroian geienetan, geure
autuetan eta, aixe pai poza! Or-

duantxe erosi-barri eukan Etxaide’ren Alos-Torrea eleberria itxi
eustan irakurteko. Pozarren ira
kurri izan neban eta eskerrak
emonez idazleari idaztea otu ekidan. Ez nekian ñor ez nungoa
izan zatekean eren, eleberri polit
aren, egillea eta Zarautzeko Itxaropena
argitaldariari
idatzi
neutsan, idazleari nire barri eldu
ekion. Beingoan izan neban
erantzupena eta batak-besteari
idazten ekin ondoren, Deban alkartu izan giñan, igande batez,
alkar ezagutu gengian.
A Donostiar uritarra eta ni
Aiangiz’ko baserritarra, geure
izkuntzeaganako maitetasunak
adiskide sendo egin izan genduzan eta, aurrerantzean be alkarri
idazten jarraitu genduan.
Aldi goibel aretan zain ibilli
bearra izaten genduan larrapastaden bat egin ez gengian, arerioak
erpear ezareteko gertu izaten zi
rean inguruan. ba. Yon’ek bere
izan eban poliziakaz ostopoen bat
eta. aldi baten, berari zuzenean
barik beste ezagun baten bitartez
idatzi bear izaten neutsan. Neu
bere, baitegitik urten-barria nin-

tzan eta ondo zaintzen euskuezan
urratzak.
Beste euskera-zale batzuk bere
ezagutu nituan Etxaide’ren bitar
tez. Zaitegi’tar Yokin jaunak Gua
temalan argitaratzen eban EuzkoGogoa-ren barri bere arexek,
Etxaidek, emon eustan eta berak
bultzatuta asi izan nintzan aldiz
kari eder aretan idazten eta, bai
ta, orduko BGAN-en idazten be.
Kristiñau ona ta abertzale
zintzoa gunduan Etxaide; eta
idazle ugaria. Eleberri ta abar li
buru asko idatzi zituan baiña ez
dot uste asko aittatua izan danik
euskera-zaleen anean. Aren al
dean idazle kaxkarrak direan
asko jasoten dituez gaur edoietaraiño... Politikakeria?
Idazkera gogortxua bai era
biltzen eban, nire eritxian, baiña
oraingo mordoillu-zaleen euskera
gaiztoaren aldean errez ulenzekoa genduan aren auskerea. Bai
orixe!
Gizon kezkatia, bere Ian ba
tzuk bir-idatzi be egin izan zi
tuan, lengoak gogoa beteten ez
eutseelako.

Aldi baten, luzaro izan nin
tzan bere barri barik eta idatzi
egin neutsan zetan zan jakin-guraz. Gutun goibel baizen itzela
idatzi eustan, urrengo au iñostela: “Txano naiabilk larri-aldiakaz;
txikitan ikasi izan neioazan
inpernuaren bildurra-ta ez ba-nituk, neure buruagazkoa egingo
neiekek..." Arrituta itxi nenduan
eta beingoan erantzun neutsan
bere gogo moteldua edoretu ta
bizkortu ekion eta, aurrerantzean
ez eustan iñoz bere ezer aittetu
izan, bere gogoko larri-aldietaz.
Aspalditik etzan aren lanik
agertzen aldizkarietan eta, zeozer
jazoten ekion susmoa ba-neban.
Neure olerki-liburua be bidali
neutsan eta ez eustan artu ebanin
nere idatzi ba... Bere gexoaz eze*
tako gogorik ez, aurki.
Il-barria jakin eta urrengo
igandean Meza bat atera eta
entzun neban, aren, adiskide zin
tzo aren, arimearen alderako:
Jainkoak beuko zeru ederrean.
Agur, Yon, “Egun aundiararte”
Lizardi’ren bertso onen esangurea
gogoratuz.

Aurre-Apra¿^

Doluminez
1998ko urtea, urte garratza
izan da RSBAP/EAEko adiskideentzat. Eta, zer esanik ez,
EGAN aldizkaria egiten dugunontzat. Lehenengo Joxe Antonio
Zabala tesorero jaunaren heriotza
gertatu zitzaigun eta, ondoren,
urriaren 3an Xabier Aizarna jau
narena.
Jakin bagenekien gaisotasun
latz baten aurka burrukan ari
zela, baina ez genuen uste hain
bat-batean joango zitzaigunik.
Duela bost urte ezagutu ge
nuen Xabier Aizarna hurbiletik.
1993ko urtea zen eta Adiskideen
Elkarteko zenbait partaide Mexikon izan ginen bertan ospatzera
zihoan Kongresu batean parte
hartzera. Kongresuaz gain, bi aste
zoragarri pasa genituen elka
rrekin eta, egia esan, Xabier Ai
zarna ez zen oharkabe pasatzen
zen gizasemea. Gazteagoak ginenok, nahiz gu ere ume garaitik
aski urrundu garen, arretaz eta
begirunez begiratzen genion bera
ri. Bagenekien zenbait kargu ga
rrantzi handiko izanak zituela eta
ondoren, bere nortasunak isur
tzen zuen patxara, umore fina,

adiskidantza hurbilarekin liluratuta pasa genituen egun haiek.
Geroztik, EGANtVi edozein
ekintza, hemen nahiz han izan,
bertan egoten zen presente, adi
nez aurrera joateak ez baitzion ez
bere euskaltasuna eta ez bere jakingura makaldu.
Bera hil ondoren hari buruz
mintzatu gara sarri bere adintsuko jendearekin. Denek esaten
digute bere burua osatzen jakin
zuen gizaseme argi bat izan zela.
Ume zelarik, “botones” bezala
Banco de Vizcayan sartu eta, ordura arteko ohituraren aurka,
“Director Regional” izatera iritsi
baitzen. Postu hori ordura ane,
odol urdinekoei, akzionista sendoen seme-alabei, abizen konkretuei soilik atxikia baitzegoen.
Haren izena eta ospeari esker
1979ko apirilaren 22an Gi
puzkoako Diputatu Nagusi izen
datu zuten Arrasaten eta lan ho
rretan egin zituen lau urte
bankuko lana aide batera utziaz.
Kontzertu Ekonomikoaren erredakzio komisioan egotea egokitu
zitzaion. Bigarren legealdian, Di-

putatu Nagusi izatea utzi eta Gi
puzkoako Lege Biltzarreko Lehen
dakari izendatu zuten. 1985. ur
tean EAJren hausturan, EAko
partaide izan zen eta alderdi ho
netako Senadore kargua bete
zuen.
Asko eta asko dira Xabier Aizamak egindako merituak. Horre
gatik 1994ean “Donostiako Hiri-

tar Merituaren Domina” eman
zioten. Gaur egun bere alaba Koruko Aizamak, aitaren ildoari ja
rraituaz, Diputatuan Kultur Diputatu postua betetzen du.
Gure oroitzapenik samur eta
iraunkorrena igortzen diogu bera
ri eta bere familiari EGAN egiten
dugun partaideok.
Gillermo Etxeberria
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Kritikak eta erreseinak
U m bral,

Francisco. Las señoritas deAviñón. Edit. Planeta, 236 or.

Umbral eleberrlgilea begikoa
dugu, ez hainbeste nobelen tramatik, bere idazkera arras ori
ginal, probokatzaile, ironiazale
eta txokanteagatik. Gure idazlea
—edozein trama xumerekin ere—
gauza da eleberri erakargarriak
eraikitzeko, eta horretan datza,
behar bada, bere talenturik nagu
siena. Egan aldizkariko orrietan
egina dugu, jada, beste eleberri
baten erreseina, alegia, L leu d a
del César Visionario delakoarena,
Franco Caudilloaren Inguruan
ehoturiko trama saredun bitxia.
Umbral oso trebea da historia-izpi
bati heldurik —eta kronikaren petotasuna garaituta literatuaren
esparruan beti— gertakizun historikoetatik fabulazio ongi saretuak, dotoreak —kapritxosoak—
ateratzeko. Kasu hartan Espainia
ko gerra zibilari atxikitako estanpak ziren, caudilloari inguratzen zitzaion hainbat pertsonaia
ezagunaren haria profitatuz.
Pertsonaia nagusiaren ondoan
—kontrakarrean beti— tipografo
umil baten fabulatzeak, tragikomediatik hurbil, zonalde fran-

kistan egosten ziren zertzeladak
—ironiaz ongi igurtziak— es
kaintzen zizkigun autoreak. Bes
talde, nork ez ditu ezagutzen bere
Trilogía de Madrid, La noche que
llegué al café de Gijón, Pío XII, la
escolta m o ra y un general sin un
ojo, Capital del dolor, eta beste
hainbeste.
Hemen aztergai dugun Lo^ se
ñoritas deAviñón delakoan {beste
autore batentzat trama-hari ahula
izan daitekeen kontakizun-multzo batekin) ironiaz, bizitasun
txokantez, sorpresaz beteriko eleberria lortzen digu. Esan daiteke Um
bral Espainian egungo prosistarik
aberats, barroko eta bitxienatakoa
dela. Bere trebeziaren meritua,
hain zuzen, honetan datza, ale
gia, edozein gauza informal umilari zukua —glamour literarioa—
ateratzen iaioa dela; berak ez
duela sostengu formal handirik
behar arkitektura narratorio hain
anitza eta bitxia lortzeko.
Umbralen esdloaren metaforajoera, karakterizazioen kontraste
nabarra, baliapide literario —eta

fabulatze txokantearen— arma
guztiak presente eleberri honetan
ere. Fikzioa eta kronika tartekatzean —umore eta tremendismo
eztentsuz baliatuz— Umbralek Es
painiako bizitzan —pinturan, politikan eta literaturan— ospetsu
izaneko pertsonaia zenbait ekart
zen digu eszenategira. Beraz, ha
lako erretaula goren bat eraikitzen du Picasso, Unamuno,
Galdós, Rubén Darío, Valle-Inclán. García Lorca eta beste
batzuk familia zehatz baten kontakizun-sarean trebeziaz txertatzean. Erretaula horretan, be
raz, Espainiak mende hasieratik
gerra zibila arte jasaniko kronikaren berrirakurketa bitxia, espe
rientzia oso peto eta zehatzak ele
berriaren traman sartuz. Beraz,
Umbralek sorturiko familiaren
kronikan —Francesillo nobelan
kontalari
protagonista
da—
anekdotarioa maisuki ahokatzen
da personaia bakoitzarekin. Familitarren artean Algadefina de
ritzon Francesilloren izebak du
beste protagonismoa, Don Martin
birraitonarekin batean. Eszenate
gi horretan nagusi azaltzen da,
berehala. Umbralen fabulazioahalmena, eta, batez ere, bere ironia-iturriak duen oparotasun eztenkatzailea... Ikustekoak dira,
adibidez, Unamuno baten ingu
ruan eraikitzen diren ironia-sareak. Unamunoren jarrera egozentriko,
handizale
—eta
mistikoak— parodiatu egiten dira
anitzetan. Zer esanik ez Primo de

Riveraren kasuan (Espainiak izan
duen quijotismoa, traszendentzigura historikoa erridikuloan lagaz...). Galdós idazle ugariari —
eta Umbralen iritzian zabarrari—
botatzen dizkion zirtoak (eta Gar
cia Lorcaren alderdi homosexual
belaskek) aitzakia dira beste paro
dia askorako... Esan daiteke olde
ironiko etengabe horietan nagusitzen dela Umbralen ingenioa eta
trebetasuna. Baina, kurioski, bes
te liburu askotan bezala, nobelistak bamekoi, poeta, liriko ere
azaltzeko ahalbidea isladatzen
digu, hitzaren —eta, bereziki, me
taforaren— maisu delako. Dramak, ametsak, esperientzia petoak gerra zibilaren gailurrerrantz
doaz, baina —beste idazle erretorikoagoetan espero zitekeen beza
la— inoiz ere ez du sortzen sinfo
nia handirik, drama solemnerik
(kontraste eta aide tipi-umilen
erainkuntza literarioa baizik).
Pentsagaitza egiten da Madrilgo familia baten eszenategi
hertsian hainbesteko trebezia
azaltzea kronologian, elementu
faktikoak hainbeste jokoz eskaintzea. Umbralek, noski, elebe
rri honetan ere, aldia erabat ete
na, tartekatua, nahasia darabil,
jauzi tenporalak saretze literarioaren mesedetan nolanahi ezarriz. Edozein unetan tartekatzen
da gertaera ahantzi bat —edo eta
bere lekutik ateratzen trama—
Francesilloren familian kokatzen
den errealismoak ukatuko liokeen
lekuetarik harantz. Tramatik ate-

ratze horren maisu dugu Umbral.
Unamuno proselitista eta birraito
na Martin agnostikoaren artean
eraikitzen diren solasaldiak, adi
bidez, azertu hadikoak dira, batez
ere ironiaren aldetik. Kronika fikzionatuak esparru asko uzten
dio zirtoak eta ustekabeko moldeak trebeki sartzeko. Harritu egi
ten da bat, bada, argumentu hain
urriarekin noia lortzen duen gure
eleberrigileak asperrik —eta gainbehera formalik— ez duen nobela
bitxia sortzea.
Familiaren solasartetik iga
rotzen da Espainian XX mendean
puntako izaniko gizon batzuen
kronika. Pentsatzekoa zenez, Um*
brali bost axola kondairan adarrajotzeak, desmarke pikanteak
(eta exzentrikoak) egitea, bere li
teratura beti hornitzen baita joko
bitxi horietaz. Azken literatura
posmodernistaren baitan sartzen
da, hain zuzen, kronika ongi egituratuetatik —eskema garbi edo
sendoegietatik— ihes egitea, eta
informalismo datual horren ildoan Umbral (beti aide formal,
barroko eta ongi zailduen homikuntzatik) egungo autore lortuenetakoa gertatzen zaigu. Francesillo narradorearen eskutik gure
nobelan Espainiako kronika ezkutuko (dekadente, exzentriko eta
bitxia) eskaintzen zaigu, eta ira
kurle adituak elebenri baten orrie
tan historia pieza literario noia bi
hur daitekeen sumatzen du
harriturik.

Unamunoren kasuan ironiak
erlijio-kutsua du, pentsalari eus
kaldunaren kristau jarrera traszendenteak aitzaki dituelarik Umbralek. Francesilloren Don Martin
birraitonarentzat Unamuno apaiz
gisako pertsonaia da, mistizismo
egozentrikoz ukitua, Jainkoarekin
erlazio zuzena duen tipo harroa
( “¿Que sean testigos de m i diálogo
con Dios, de m i reto!”, “El ùnico
Dios al que rezo es el Cristo de
Velázquez, en el Museo del Prado”,
“Cuando don Miguel de Unamuno
entraba en casa, todos estábamos
como en misa. Aquel hombre tenía
más de cura que de hombre...”).
Txoteo beraren ildotik Unamuno
Salamankara “arimak salbatzera"
doala dioenean, edo eta Aquinoko
Tomas eta bere artean ortodoxiaheterodoxia auziak jartzerakoan.
Picasso tipo bizkarroi, kalkulatzaile, lizun bezala azaltzen da,
emakume tuntunen engainatzaile
gisakoa. Izeba Algadefma da bere
musa pinturan, emeak, bere soi
naren sekretuak dohan azaltzen
baitizkio. Beste emakumeak ba
tzuk Maria Eugenia eta Sasé Ca
ravaggio dira, gizon gonazalearen
liluraren atzetik dabiltzanak. Hipokresia, sentsualismaren in
guruko
metaforak garatzeko
aitzakia aproposak pertsonaia ho
riek. Cubismoaren lehen entseguak eme horien margogintzan
egin bide zituen Picasso handiak
r —Que te voy a hacer un retrato
cubista, niña.— ¿Y qué es eso del
cubismo, don Pablo? —-¿y tú me
lo preguntas, nena? Cubismo eres

tú ”). Ironiak ardatz berriak Galdósen kasuan. Umbralek eleberrigilearen kontinentzia-eza eta estilo-zabartasunaz Irribarre e^ten
du. Txantxa edo txoteoa, estilora
ez ezik. idazlearen mamira ere
biltzen da ( “Yo te encuentro un
poco masonazo. — Galdós es hom
bre de Cristo...— Un liberalote... Y
hubo carcajada general”).
Eta. noski. ezin zen falta Um
bralen ironian poeta baten kon
trako eztenkadarik. Bere luma
beti izan da zorrotza —errukiga
bea— poeta askorekin). adibidez,
Manuel Machado, Dionisio Ridruejorekin), eta kasu honetan
idazlearen zirtoak Rubén Darioren aurka, behin eta berriz. Poeta
ren barnekoitasun musikala, al
darte delikatuak, karakterizazio
literariok txantxabide bihurtzen
dira sarritan ( “...Cuando se ponía
el uniforme de embajador estaba

impresionante, grandioso en su
fealdad, sólo que a medianoche,ya
muy bebido, se quitaba los zapa
tosy andaba de embcyador descal
zo... ”, “Se le ve la pluma de indio
por detrás”, “Rubén era modernis
ta, porvenirista, revolucionario de
la poesíay de la vida... ”).
Hona hemen eleberrigilearen
—txoteotan apartekoa denaren—
zertzelada zenbait. Ironiaren alderdiarekin aztertzekoak litzateke
bere aide formalak pertsonaien
karakterizazloak
ematerakoan.
Maiz. edozein adierazpen datual
metafora huts bilakatzen da berarengan; hobe esanda, bere idazkera osoa etengabeko metafora da,
irudi fresko eta bitxiz hornitutako
koadroa. eta goian esaten genue
nez, dudarik gabe. gaur e ^ n Es
painiak duen prosistarik bikainenetakoa. Hemengo liburua horren
lekuko da.
Luis Mari Mujika

SARASOLA, Ibón. Euskara batuaren aJeak (Saiakera). 21 x 15 zm., 283
orr. Alberdania, S. L. (2. argitaraldia). Irun, 1997.
Kritikarik ez zaio falta izan li
buru honi. onerako edo txarrerako. eztabaidarik aski sortu du
idazle gazteen artean eta horrek
bultzatu ninduen zuzenean azagutzera. kritikok zergatik eta zer
tarako ziren jakiteko asmoz.
Baina bertan ikusten dudan
jokaerak, argi dago gure hiz
kuntzaren literatura hobekuntzarako kontseiluak besterik ez di-

tuelako. Norbaiti min eman badio, has dadila berekiko gogoetetan eta ez haur kaxkagogor haserratiak bezala zalapartak sortuz
gauzak nahasten.
Egileak, liburu hau. euskara
jatorraren aide burutua du. Ber
tan salatzen dituen hitz eta hitzen
loturazko gomendioeri jaramonik
egiten ez bazaie, zalantzarik gabe,
euskaldun jatorrek ere erdara ongi

e z a^ tu beharra dute baldin ira
kurria xeheki ulertuko badute.
Esan bezala, eztabaidarik aski
sortu du bai liburu honek, baina
nire irudiz beharrezko zaigu ber
tan salatzen dituen puntuak
kontutan hartuz literaturagintza
ahalik eta biderik egokienetik era
mango bada.
Aurreak erakusten omen du
atzea noia dantzatu, eta aide ho
rretatik beharrezkoak genituen
Ibon Sarasolak jatortasunaren
aide azaltzen dituen adibideok.
Hitzaurrean argi dioenez:
“Orobat, Euskara batuaren ajeena
baino, Euskara batuko hitzen
ajeena da hiztegi moduko hau”.
Bertan dioen bezala, bere Euskal
Hiztegia-n azalpen bat behar du
ten milaka hitzen arterik hautatu
dituen batzuren adibideak baizik
ez dira, “Euskararen batasunarena eta txukuntasunarena” esango
digu, “Bigarren mailako aldeak
baztertuz gero. bi euskalki ditu
gaur egun euskarak: Iparraldeko
bat. frantsesaren eragina nabari
duena; bestea, Hegoaldeko euskalkia, errotik espainolaren men
de dagoena, eta askoren aho-lumetan beste ezer baino gehiago
chicano moduko bat dirudiena”.
Behar bada gogorregi ari da, bai
na batzurentzat, iratzartuko badi
ra, beharrezko zaie maila hortatik
jardutze hori; jarraian dio, “Nire
ahalegin nagusia hau izan da: bi

euskalki horien batasuna egiteko.
dagoen bide bakarra erakustea".
Nork uka lezake bere asmo ona ?
Nork uka, esaten duelarik: “Naturaltasuna falta zaie egungo hitz
berri askori. Eta naturaltasuna
falta zaie, besteak beste, Hegoal
deko euskara mendean daukan
espainol mota oso snob-d. dela
ko’’. Hor dago gakoa eta batzuri
gakoa mingarria izaki.
Euskara batuaren qjeak, bere
edukian, oso gomendagarri diren
eraskinak aurkezten ditu. Ba
koitzak ikusi behar bertatik zer
eta noia hauta, zer hori, non eta
nori begira idazten duenaren ara
bera. Horregatik, hain zuzen, eskertu behar genioke eskaini digun
saiakera hau. Eduki ona du,
euskal hitzez. hizkuntza bakarrerikako itzulpenez eta bestez. Gero,
hor dakar begien aurrera, erdararen erasoari buruz norainokoa
den kazetaritzan nabari den axolakabetasuna, era berean exotoponimoen euskal formazko adi
bideak
eta
azkenik
hitz
aipagarrienen hautaketa.
Irakurgarria ez ezik kontsultagarria ere bada liburu hau. Inori
ez dio kalterik egingo eta bai
euskari on. Jaramon egitekoa da.
hobekuntzak aberasgarri direnez
gero. Adibide guztiok ^ r e idazle
zaharragoetan oinarritzen dira
eta horrek ere zer pentsa adierazi
behar liguke.
/. San Martin

BRAUN, Jan. Euskaro-Caucasica. Historical and Comparative Studies on
Kartvelian and Basque. 23,5 x 16,5 zm., 147 orr. Philologia Orientalis
- 4. Wydawnictwo Akademickie. Dialog. Warszawa, 1998.
Egileak, euskara-kaukasiako
hizkuntzaren konparaketaz, han
go kartveliarrean oinarriturik, egi
nak dituen ikerketak azaltzen
ditu liburu honetan. Sarrerakoan
aipatzen ditu berak baino lehen
N. Marr, C.C. Uhlenbeck, A. Trom
betti, G. Dumézil, R. Lafon eta K.
Bouda hizkuntzalariek euskarakaukasiar gai hontaz egin zituz
ten ikerketak aipatzen ditu. On
dorean bere lanen bilduma
eskaintzeko.
Liburu honen izenburutzak
hartu duen Euscaro-Caucasica-V.
osatzen du lehen lana, Eus
kaltzaindiak 1980. urtean antola
tu zituen Euskalarien Nazioarteko
Jardunaldiak zeritzan haietan Jan
Braunek aurkeztu zuen txostena
da hain zuzen, Iker - 1 alearen
(1981ean argitaratua) 213-219
orrialdeetan agertu zena.
Edukinez, ondotik jarraitzen
dio geroztik burutu ahal izan dituenekin: Kartveliar afrikadak eta
bere kidekoak euskaran, kontsonanteak kartveliar ahoskeran eta
bere kidekoak euskaraz, fonema
berdintsutzat iruditzen zaizkio-

nen konparaketak, lanik luzeenetakoa duen elkarkide adibide zen
bait, gramatikazko konparaketak,
proto'kartveliarraren adibide ba
tzuk, aditzaren egitura eta mekanismo batzuk georgiera zaharrean, aditz batzuen kidetasuna bi
hizkuntzotan, intsektu izenak
kartveliarrez eta euskaraz eta
abarrek osatzen dute liburua.
Azkenik, poloniar hizkuntzalari
honen euskararekiko iker lanen
bibliografia osoa dakar.
Lanok, gazteleraz, ingleses eta
errusieraz datoz, non aurkeztu zituenaren arabera. Baina lan
batzutan, edukiaren laburpenak
egiterakoan, frantsesa eta euska
ra ere erabiltzen ditu.
Orokorki, hortik atera dezakeguna, zera da, indoeuropar hiz
kuntzak baino lehen, bazela sustraiz beste
erako hizkuntz
kontinente bat, egituretan elkarki
de zirenak eta horien aztarnetarik
tipologiaz eta ahoskeraz, zenbait
ageri oraindik gordetzen direla,
eta hor agertzen zaizkigula Europako hizkuntzarik zaharrenetan.
/. San Martin

TORREALDAI, Joan Mari. El Libro Negro del Euskera. 25,5 x 17 zm., 222
orr. Ttarttalo Argitaletxea. Donostia, 1998.
Liburu hau erdaraz idatzia da
tor. Bere 11. orrialdean irakurle
euskaldunari oharrez dioen beza
la: “Euskaraz irakurtzen jakin
gabe bere burua kultotzat daukaten horiek enteratzea nahi dut
euskararen eta euskaldunaren
aurka zer esan den eta zer egin
den. Eta hori lortu nahi dudalako
idatzi dut erdaraz liburu hau. Premiarik handiena, gainera, beraiena da”. Baina hori aski ez delarik,
horrez gainera, beste honako hau
ere gehitzen digu: “Euskaraz gain
zuk badakizu erdara ere: zu ere
irakurtzera gomitatua zaude.
Euskaldunontzat ere interesgarria
da gure hizkuntzat eta hiztun komunitateak historian zehar jasan
behar izan duena zehazki ezagut
zea. Euskararen oraingo egoera
ez da kasualitatea, eta gutxiago
halabeharra. Kausa jakinak ditu.
Liburuan zehar dituzu batzuk".
Hitzaurre gisako aurkezpe
nean dioenez: orrialde hauen irakurketan ezer argirik bada, gure
hizkuntza hau ez dela inoren on
dare ideologian mugatzen, ez ino
ren politika ekintzan, ez eta aldi
jakin batean. Honek, Espainiako
historia modernoa erakusten du.
Eten gabeko iraganean mendeetako ideologiak osatzen duena. Es
painiako nazionalismoak berakin
dakarren hizkuntz bakarraren al
deko indarkeritik datorkiguna da.
Baina agiriak agertzean, hor da-

toz era berean Frantzian ere joka
bide berdintsua erakusten dute
nak.
Azken hiru mendeetako agi
riak biltzen ditu, bi zutabetan:
ezkerraldean, euskararen debekuak zein kontrako iritziak:
eskubialdean, garai berean historiako gertakari edo une bereziak
agertuz.
Etxetik bertatik datoz lehen
ukamenak, 1730eko urtarrilaren
9an, Beasaingo herriak, maisuarekin bat etorriaz, eskoletan
euskaraz egiten duten haurrak
eraztunez zigortzea erabaki zutenekoa. Azkenak, 1998ko urtarri
laren 9an, Zarautzeko kontzeju
idekian, PPko zinegotziak, euska
raz mintzatu zen HBkoari eragozpenez hitza etetzèaz, ETAkoek hil
zuten J.I. Iruretagoiena euskaldu
na oroituz. Edo hitzatzetzat duen
(Epflogo) horretan, non eta Gerni
kan futbolean, euskaraz mintzatu
zenari txartel oria ateratzean.
Batzutan, azalpenok, gogorregiak irudituko zaizkigu. baina
hotz-hotzean begiraturik hala
dira. Historia zehar gora-behera
batzuk nabari dira, Primo de Rive
raren garaian gorakada izan bazen, frankismoan izan ziren unerik itogarrienak eta haren eragina
oraindik nabari da zenbait talde
politikoren eraginean.
Egilea bilketa soilean oina-

rritzen da eta hor agertzen ditu
lekukoak. Hor datoz kronologikoki eskoletan erdara hutsik erabiltzeaz eta euskara debekatzez
gainera mintzatzen zirenak zigortzeak. Gainera, debekuak eta
galerapenak, eskoletaz gainera,
iiburugintzan, antzerkiak aurkeztean, administraritzako agiri publikoetan, errejistro ofizialetatik
baztertzean eta abar. Etenik ga
beko jipoiak, bata bestearen on
dotik, euskaldun familietan jaio
ziren haurretzat, beste pekaturik
gabe. Zoritxarrez, agindu horiek
ez zetozten beti kanpokoengandik, hemen bertako udalek eta foruzale haien Batzar Nagusi eta
Diputazioetatik ere bai.
Lehengo denboretan ere ulerkaitz egiten zaizkigu jokabide ho
riek, berez herri baten hizkuntza
naturala denaren aurka. Gehiago
oraindik, gaur egun, politika talde
batzuren buru direnek, jokaera
hortatik jarraitu nahia. Non dira
ba ONUk 1948.ean mundu zabalera eskaini zituen Giza eskubi
deak? Non Unesco-k 1953ean
eskoletan guraso hizkuntzan
hezitzeko arauak? Gomendio na
gusi horietara makurtzen ez diren
Konstituzioak indarrean jarri eta
iraun nahirik ari diren Estatuez
zer pentsa dezakegu?
Lekukotzat datozen agiriok,
ikusten denez, etorri ahala sartu
ditu inolako hautaketarik egin
gabe. Izan ere, aurkezpenean
aditzera ematen duenaren arabe-

ra hori zen erarik egokiena. Baina
zenbait pertsonagan, behar bada,
kontestua kontutan edukiaz, hobe
izango zen baztertzea edo oharren bat gehitzea. Hau esatean,
besteak beste, Pio Baroja datorkit
burura, ez bere idazkietan euskal
giroaz eta herri kantaz baliatzen
zekielako, baizik aldi larrietan
euskararen aide agertzen ere ja
kin zuelako. Irakur bere El Pais
Vascoren 1953ko argitalpenaren
hitzaurrea. Ausarta behar zuen
izan frankismoari ihesi herbesteraturik egon ondorean hura
idazteko. Nik hala agertu nuen
Reelección de Pio Baroja (Donos
ria, 1996) bilduma haren 279.
orrialdean idatzi nuena. Bere ilo
ba Julio Caro Baroja ere, euskara
ren aide behin baino gehiagotan
aritu zen, etnologo bari dagokion
bezala, eta hemen jasotzen diren
esaldiok, nire ustez, kontestu be
rezi batetakoak izan daitezke.
Hala ere, ulertzen dut liburuaren
egituragatik, lekukoak lekuko,
egileari ezer ez zitzaiola baztergarri.
Diodan kontestua kontutan ez
hartzekotan, garai batean Zeruko
Argian “Euskaldun zertarako?"
arrikulu hura idaztera bultzatu
ninduena ere hor zen, euskaltzale
zenbaitegandik irakurri behar
izan ditugunaren lekuko. Gure
historia hurbileko une batzutan,
euskaltzale batzuk ere bereak eta
bi esanak dituzte, euskarari balioa gutxituz edo gerorako bazter
tuz, iraultzaren izenean edo mar-

xismoarenean. Abertzale batzuk
ere, ezkerreko zein eskubiko, orain
dik hor jarraitzen dute, asko hobeagoa ez den euskararen aldeko
borrokan inoiz euskararik ikas
teko asmorik gabe. Baina, hau ere
ez zen liburu honen egiturarako.
Behar bada nire Euskararen ostarteak (Donostia, 1998) bigarren

ataleko VI. kapituluak bultzarazten nau hori aipatzera.
Oraingoz hor dugu El Libro Ne
gro del Euskera gizarte aurrean
batzuren lotsagarri eta giza eskubldeen lagungarri. Ezin esan
beharrezkoa ez denik.

/. San Martin

Pello, Nada de agua en Madrid, Eurkaltzaindia BBK
Fundazioa, Bilbo, 1998, 149 orri.

E sn a l O r m a e tx ea ,

Eskuartean dugun liburu hau
1997an Euskaltzaindiak urterò
antolatzen dituen Literatur sarien
barnean eleberri arloan “Txomin
Agirre” sariaren irabazlea dugu.
Bertan duela 20 urte (1977an)
bizi izandako istorioa agertzen
zaigu, garai haietan Euskal He
rriak bizi izan zuen egoeraren islada.
Baserri giroko eleberri honetan
Felix izeneko apaizari lau egun
korapilotsu eta mugituetan genaturikoa ageri da. Bizitza guztiz
lasaia eta errutinarioa duen apaiz
gazte honen esistentziak jasango
duen zurrunbiloak oinarri ematen
dio eleberriaren hariari. Egunero
lanetik apaizetxera eta hemendik
gau-eskolara errepikatzen den
sekuentzia ETAren ekintza batek
bortizki moztuko du. Nahi gabe
ekintza horretan buru belarri
murgildurik aurkituko du bere bu
rua. Nobelak isladatzen dituen

lau egun hauetan pertsonaia uga
ri agertuko da Felixen inguruan:
ETAkideak, lantegiko lagunak,
gau-eskolako ikasleak, arreba,
amona... Guztien arteko lotura
eta ardatza Felix da. Pertsonai
tipo gehienek psikologi aldetik
gutxi zehaztu eta sakonduak dau
de. Hauei buruzko xehetasun
xume batzuk besterik ez zaizkigu
ematen, haien aipamena anekdotiko hutsa delarik. Hala noia Eu
sebio, lantegiko erdaldun bakarra.
Blas tabernaria, Arantxa, Felixen
arrebaren laguna, eta abar.
Pertsonaia gehienak,bada, lauak
dira, hasieratik amaiera arte joka
bide eta izaera berdina man
tentzen dutenak, euren adierazgarri diren ezaugarri nagusiak
gordeaz inolako garapenik jasan
gabe. Honela Jon ikasle urduri eta
ipurterrea, Xerura emakume kuxkuxero eta marmania, Mikel komandokide lasai eta ziurra... Al-

daketa eza hau logikoa da pertso
naia bakoitzak eleberrian duen
paper edo presentzia urria kontu
tan izaten badugu.
Felix herrian maitatua eta
errespetatua den apaiza dugu.
Apaiz moduan dituen eginkizunez gain, aroztegi batean eta gaueskolan dihardu lanean helduen
euskal alfabetatzean, euskara eta
Euskal Herrlarekiko garai haietan
eduki behar zen konpromezuaz
guztiz oharturik: “Henrigintzan
txertatutako alfabetatzea, gizonemakumeak oso-osorik hartu eta
eraberrituko zituena. Gizon -ema
kumeen buru-bihotzak argitzeko,
pizteko eta. ahal izanez gero. sutzeko ere izan behar zuen. E z zen
nahikoa mingainez eta mingaina
alfabetatzea. Buruak eta bihotzak
ere ajfabetatu behar ziren; buruz
eta bihotzez a¡fxbetatu ere”. (1314 orriak).
Herriarekiko maitasun horrek
eramango du lau egun hauetan
bizi izango duen istorioan parte
hartzera; batedk ikasle batek (Jo
nek) eskatutako mesedeari erantzunez eta bestedk herriarekiko'
maitasunak bultzaturik. Aldaketa
itzela jasango du ordu hauetan
Felixen bizi guztiz metodikoak:
“Dutxatu, ogia eta gazta-puska
batJan, ardo-tragoxka egin, paperez betetako karpeta urdina eta
Gandiagaren “Uda batez Madri
len” liburua hartu eta eskola au
rrean zen zazpietarako” (141.
orria), ".. .Mirenek prestatuko zuen

qfaria, hiriburutik lehenago itzul
tzen zenez; eta ostiraletan Felixek.
Eta hala egiten zuten astero-astero, huts askorik gabe. Sakratua
zitzaien elkarri emandako hitza. ”
(10. orria). Nobelaren amaieran
hasierako ohituren gurpilera itzu
liko da ezer gertatu izan ez balitz
bezala.
Denboraren trataerari dago
kionez guztiz lineala dela esan
dezakegu. Denbora da eleberriari
egitura ematen dio, hau da. isto
rioa zati desberdinetan banatzen
du. Kapitulu desberdinak asteko
egun zurrunbilotsuak dira. Eguena. Egukaitza. Egubakoitza, eta
Eguastena. Kapitulu bakoitzean
egun horietan gertaturikoa narratzen da. Beraz, eleberriak dena
segidan datorren hasiera eta
amaiera du, bata bestearen atze
tik datorrena inolako jauzirik egin
gabe. Kapitulu bakoitzean azpi
sekuentzia bat jarraitzen da non
denbora hemen ere guztiz lineala
dugun: goiza (gosaria), eguerdia
(bazkaria), gaua (afaria). Aipaga
rri da pertsonaientzat orduek du
ten garrantzia, ordu puntuetan
hainbeste behar dituzten irratiko
albisteak baitatoz, egunari errit
mo zehatza txertatuz.
Dena den, linealtasun hori
apurtu nahiean noizean behin
hainbat flash-back edo denbora
atzeratzeak ditugu, horietan bitxiena gertatutako guztiak tele
grama moduan bere buruari laburtzen dizkion pasartea, non

erritmo bizi-bizi bat lortzen duen
autoreak: “Atrakoa, motxilak,
aroztegia, irratiko ahots lirdinga.
Be-a-sa-in, A-ta-un, Gorostieta.
lainoa, motxilak, gau-eskola, ikastola, Miren, Arantxa, aurrean zeu
kan elorriaren arantza, Bias, “kakatan plast”, muga, beste aldea,
Arantxa, Miren, A-ta-un, Goni...”
(88-89 orriak).
Kontakizunaren ikuspuntuari
dagokionez, narratzailea orojakilea dugu, istoriatik at dago, hau
da, ez da pertsonaia bat, honela
objetibitate kutsu bat emanez.
Gertaerak kontatzen ditu behatzaile huts moduan, baina era be
rean xehetasun guztiak ezagu
tzen ditu kontalariak. Gauzak
hirugarren pertsonan kontatzeak
eta narratzaile orojakitunaren
aukera egiteak pertsonaia eta gertakizuneangan ezaguera eta kontrol osoa ematen dio idazleari,
une orotan gertatuko dena eta
pertsonaien izaera eta pentsamenduetara sarbide osoa izanik.
Gertaerak azaltzeaz gain pertsonaiek, batez ere Felixek, pentsa
tzen dutena dakigu, narratzaile
orojakitunaren teknikak hau ahalbideratzen baitio idazleari.
Aipagarria da Felixi pertsona
desberdinek ematen dioten trataera: Xerurak berorikaz hitzegiten
dio apaiz moduan dagokion beza
la. Beste batzuek berriz hikaz:
“-.gutxik egiten zioten hika: anebak, lantegiko ia lagun guztiekbaina haiek ere nahiko kostataJa-

rri ziren hartara-eta, haietaz gain
ia inork ez. Apaizgoak ezarritako
enespetuagatik edo izango zen ”
(18. orria). Antonio lankideak don
tratamenduz zuzentzen zitzaion
baina errespetu kutsua eman or
dez haien eriazioei umore ikutu
bat eransteko asmoz: “...Eta tratamendu honen azpian zegoen
umore herrikoia ikusten. Eta, ho
n eta z ohartu zenean, buelta ere
eman zion egoerari, eta bera ere
don titulua eransten hasi zitzaien
lankideei ordainetan. azkenerako.
don bihurtu ziren denak". (36.
orria).
Bitxia da noia Esnalek, eleberrian zehar, komunikabideek eus
karari ematen dioten tratamendu
eskaxa etengabe agertzen duen,
konkretuki euskal toponimoak
ahoskatzerakoan: A-ta-ún, Be-asa-in. Duela hogei urteko egoera
isladatu arren tamalez gaur egun
mantentzen den joera da. Nahiz
eta kazetari gehienak ingeles
ahoskera garbia eta zehatza lor
tzen saiatu euskararekin nahikoa
lan izaten dute.
Eskenatokiak lantegia, gaueskola, herriko taberna, eliza eta
batez ere apezetxea ditugu. Azken
honetan eleberriko une garrantzitsuenak gertatzen dira (ETAkideen egonaldia esaterako).
Izenburuari dagokionez, amaierarte ez da argituko aukeraketa
honen zergaria. Gandiagaren
“Uda batez Madrilen” liburuaren
izenburuaren itzulpen oker batek

emango dio izen eleberri entretenigarri honi, kontakizunaren az
pian dagoen umorea agerian utziz. Pertsonaia lauek, narratzaile
orojakitunak eta egitura linealak
osatzen
duten aide formal
sinpleak inolako zailtasunik gabe
irakur daitekeen eleberria du

emaitza moduan. Dena den, entretenigarria izateaz gain garai
haietako Euskal Herriko historia
ren zertzelada eta gora-beherak
hobe ezagutu eta birgogoratzeko
baliogarri gerta dakigun liburua
dugu eskuragarri Pello Esnalen
lanari esker.
Nerea M. Aranda

San Martin , Juan. Girogon (Tiempo ardiente). Euskal Herriko Unibensi-

tatea, 1998, 325 or.
Biziki pozten gara noren eta
Euskal Herriko Unibertsitatearen
eskutik gerra osteko euskal poe
siaren olerkari adierazgarrienetako baten poetika eskaini zaigulako.
Juan San Martinen humanismoa
-eta kulturaren alor nabarrean as
palditik egin duen lan gaitz eta
meritagarria ezaguna dugunontzat, nolabait, zor zitzaion eibartarrari egungo argitalpena. Juan
San Martin, hain zuzen, gerraosteko poeten artean sailkatu behar
da, eta, behar bada, Gaztelurekin
—eta, agian, gutxiago Salbatore
Mitxelenarekin— existentzialismo
kutsua ez ezik (eta ia poesia oro
existentzialista da) konfórmagaiztasuna eta halako aire akonfesional (erdi-agnostikoa edo euskal
poesian ematen ez zen halako
zerbait mugakoa) atzematen den
urrietakoa dugu. Euskal Herria
erabat konfesionala zen urteetan
Otsalar poeta kezkati, halako zalantza-giro pertsonai, antidogma

tismo eta irekiera ideologikoaren
adierazgarri bezala azaltzen zen.
Urte haietako euskal giro hertsian
konfesionalitate erlijiosoarekiko
suhartasunik ez azaltzea, maiz,
ateo izengoitia ekar zezakeen,
joera agnostiko eta kritikoak fedegabeziarekin zeharo nahastuz.
Arazo honen gorabeherak aski
nabarmen Juan San Martinen
poesian, gutienez, bere poetika
astiro eta hurbiletik irakurtzen
bada.
Aldiz, joera estetikoetatik begiratuta —orduan, ez gaur— eibartarraren poesia batzuetan ez
zitzaigun hain begikoa, estetizismo bideak —postsinbolismoari
lotuak—, adibidez, M. Lasarengan ematen zirenatatik urrun gel
ditzen zirelako. Estetizismoaz
mintzo gara hemen, ez disziplina
estetikoaz, zeren J. San Martinen
poetikan formari dagokion aide
zenbait garbi landurik azaltzen
da. Une hartan gure Urdin eta

Bum i eta Otsalarren bideak ez zi
ren berdinak.
Otsalarren poesia une askotan
neurrian lotua azaltzen da, eta
nabarmentzekoak diran liburu
honetan agertzen diren sei sonetoen egitura lortua. Gu, ordea, hemen, jarrera estetikoaz mintzo
gara, Otsalarren poesia existentzialista eta errealistak —eta ge
roago, sozialak ere— alderdi for
mal batzuetatik aide egiten
baitzuen.
Otsalarren poetika gerraosteko
gatazka-sozial eta pertsonalenispilu bikain dugu. Oso goiz
azaltzen da bere poesian aide soziala. Ikus Mikel Zaratek Otsala
rren mozorroen desestaltzeari egi
niko saioa; baita ere gizaseme
baten ildo sakonetik eskaintzen
digun ikuspegi existentziala.
Otsalarren poetika gerraosteko
lizardinianismoa gaintzen duenetakoa dugu. Oso garbi dauka poe
tak lizardianismoak jalgiak zitue
la ordurako eman beharreko
guztiak (nahiz ez ezetsi Lizardi
ren figura...). Horren adierazpen
hurrengoa: “Bertsogille oiek, Li
zardi, Orixe, eta Lauaxetaren bi
deeri jarraitu naian dijoaz, mol
dekaitzez antzemanaz, beren
egiazko arteari urrik emateke.
Landutako lurra goldeatzen” (243
or.). Hala ere, ez da egia orduan
poeta berritzaile bakarra Aresti
zela.
Otsalarren existentzialismoa
garaiko oldeetan ahokatzen zen,

eta berak aitortzen duenez, Una
muno eta Kierkegaarden gogoetatik hurbil gure alorretara zalan
tzak, galderak, jarrera kritikoak
ekartzen saiatu zen. Kurioski, bi
filosofo horien azpian kristau
kutsuko existentzialismo heterodoxoa atzematen dugu. Heterodo
xia horretan kokatzekoa da, nola
bait, Otsalarren jarrera eriijioso ez
dogmatikoa —agnostikoa edo
nahi duzuna—, beti giza eta kris
tau galderen mugan, dogmatismoaren ildoak saihestuz, galde
rak egitea sekulan utzi gabe. Hori
dena, hain zuzen, 50 erta 60eko
hamarkadetan kokatu behar da,
Euskal Herrian zegoen giro
hertsia kontutan edukitzeta. Edo
zein jarrera ideologiko ez oso
markatu sospetxagarri genatzen
zen orduan (gerora Arestiren
marxismoarekin kezkagarriagoa
eginen zena). Juan San Martinen
—eta Gaztelu abadearen jarrera
batzuk— problematiko, eskandalagarri gertatzen ziren. Ibilbide
ideologiko hori. hurbiletik, jarrai
daiteke gure poetaren olerkietan.
Beherago zertxobait gehiago ho
netaz.
Aide formalaren aldetik, Otsa
larren poerika ez da desuztartzen
osoro estetika klasiko—eta poe
sia neurtuaren aportazioetatik—
(nahiz bere poetikak muga bat
ukan, hots, 1977 urtea liburu ho
netan). Inoiz ez zaigu iruditu poe
siaren modernotasuna poesia
librearen eskutik joan behar duenik, nahitaez. Poesia librea opzio

bat besterik ez da, eta maiz opzio
erosoa, gure hizkuntzaren baliapideak bertsogintzarako kontutan
edukita.
Otsalarren poetikan naturarekiko amodio sakona agertzen
da. Bai Lizardiren jarrera estetikoak onartzean, bai gure poeta
bidai-gizon eta etnografiaren aztertzaile dugun aldetik, liburuan
nabarmen da bere jarrera izadiarekiko, adibidez, goiznabarra, or*
tzeko urdina edo eta Auñamendi*
ko paisajearen inguruan eginiko
ibilbideak isladatzerakoan. Aide
horretatik aipatzekoak Begi-beltzdun elur-lUi, Pirineo Mendietan eta
Urdinez poemak.
Teknikaren aldetik, Otsalarrek
maiz erritmo eta neurri arineko
olerkiak eskaintzen dizkigu, gure
tradizioko lirikatik hurbil, hots,
kantu zaharretako aireetan igurtziriko poemak, Kantari eta San
Joan deiturikoak.
Orobat, hemengo poetika au
torearen irekiera pertsonak asko
ren leiho dugu. Poetak liburuan
aitortzen digunez, irakurle po*
rrokatua da, eta hortik beste poetenganako mirespena eta adiera
garbia J. R. Jiménez, Unamuno
edo AMachadori eskainitako zatietan. Unamunori opalduan, gai
nera, oihartzun existentzial sakonak nabarmen. Aide hau litzateke
Juan San Martinen ibilbidean gar
bien geratu den beste fazeta, ale
gia, kultur gizon bezala hainbat
euskal idazleen lagun eta bidela-

guntzaile izan dela ( hainbat libururen aintzin-solasen ardura bere
gain hartu duelarik); beti huma
nismo zabal baten andanetatik
edozein laguntzeko prest atzeman
dugu. Otsalarrek Gizonkiago izan
dadin olerkian honakoa dio: “Eta,
bere eta nere dan gogo izatean sakondu, nere dantasuna beretu ar
te, elkarkidetzan. Aingeru bat be
zala ez; baizik, gizon bat bezala,
gizonkiago izan dadin" (179). Gizatasun hori Otsalarrek beri bide
berrien ekintzei emana azaldu du,
eta gerora ere, Ararteko bilakatzean, hori areagotu egin bide du.
Poetaren jarrera existentzial
—eta ez-konfesionalen pean ere*
gizatasun trinko baten ardatza
antzematen —eta atzematen—
da, beti bide berrietara irekia.
1998 Urteko gailür honetatik
atentzioa ematen duen besi¿ alderdia ere bada. Garaiko —eta
gazte denboretako— Juan San
Martinen jarrera euskaltzaleak ez
du inolako zalantzarik, baina ho*
rretan ere Otsalar heterodoxoa
izan daiteke adierazpen batzue*
tan. Garbi dago euskaltzalea eta
abertzalea —edo aranatarra luzezabalean— ez direla homonimo
gure poetarengan. Gaurko San
Martin askoz matizatu, tipo inde
pendiente eta ibilbide petoetatik
50 eta 60 hamarkadetan baino
urrunagoa ikusten dugu. Otsala*
rren poetikan askatasunaren al*
deko oihuak, aberriaren sona eta
euskararen inguruko etengabeko

kexuak ageriak dira. Otsalarren
pesimismo existentzial berak ere
euskararen garaiko egoera zapalduarekin badu zerikusia. Bere
olerkietan garbi frankismoarekiko
kritika, hizkuntzak pairatzen
duen tulubio gaitzak poetarengan
sortzen duen mindura eta ezinegona, eta askatasunaren aide egi
ten dituen aldarrikapenak. Adierazgarriak
dira
hurrengoak:
“Herbal eraitsi gabe / emango
nuke, / mila aldiz ene bizia zure
salbamen truke" (Bide mingotsak,
1958) {hemen gaztearoko idealis
mo abertzale absolurizantea...,
nolabait. X. Etxebarrieta ETAkoari
eskalnitakoan hau diotsa: “Bentahaundiko hilketa / dago mendekuz beteta, / erruki gabe hil dutelako anal Etxebarrieta” \presia,
Xabier Etxebarrietari (1968). Ziur
nago, olde abertzale hain gotorrak —gure herriak jasan duen
Indarkeriazko ildoan— askoz marizatuagoak egin direla gerora, eta
batzuetan oso kririkoak ere. Hala
ere, abertzale /ez-abertzale auzia*
ren gainetik, Juan San Marrin Ikaragarriro zintzoa agertzen da
euskararekiko, gure herriaren
aide kulturaleklko, eta bere
euskaltzaletasuna —nahiz apoio
abertzake oso konfeslonaletatik
at azaldu— ukaezina da.
Ezin ahantzi, orobat, Otsalar
gaztearen olerkietan —pesimismo
sakon baten aldamenean— amo
dioaren kantua ere present dagoe
la. Amodloren oihartzunak, nos
ki, jarrera existentzialean ulertzen

ditu, eta gaztaroko bere suak oler
ki ongi egitaratuak sortzen. Ez
ahantzi Sastada, M aitasun baten
atsekabez ('sonetoa^, Maitatzeko
arrazoioak badira, eta abar. Bere
amodioaren mezuak urrun daude,
gehienetan, biguntasun erromanriko melaska batetik —eta baita
ere J. R. Jiménez edo Manuel
Machadorengan ematen zen esterizismo imimista batetik—... Hain
zuzen, Otsalar errealista eta existentzialarengan mezuak, gehien
bat, gotortasunez ematen dira, eta
berdin, bere peslmismoa eta zalantzak agirian jartzerakoan. Hori
euskaldunaren izaerari dagokion
zerbait ere izan daiteke.
Otsalarren poerikaren aide sakonagoetan murgilduz, atentzioa
ematen du bere existentzialismoak. Esan dezakegu poesia oro,
sakonenean, existentziala dela,
ezen eta poetak norberaren aldarte anlmikoak jalgi ohi ditu ge
hienbat. Gerraosteko euskal poe
sian
existentzlalismo-andanak
nabarmen dira Salbatore Mitxelenaren herri-minean eta euskara
ren galnbeherak poetarengan
sortzen duen arrenkuran; orobat,
jarrera existentzialak Gazteluren
poema esanguratsu batzuetan
ere. Otsalarrri dagokionez, existentzlalismoa garaiko egoerari
—eta barne-galderei egotziriko
erantzunetatik— sortzen da. Aide
baterik pesimismo gaitza —bai
herriaren partaide den alderik—,
bai heriotzaren aitzinean, baita
biziak sortzen dizklon galdekizun

funtsezkoenen aurrean ere, eta
zer esanik ez hutsunea —eta bi
zitzaren zentzuari— dagozklon
galderen aitzinean sentituriko za
lantza agnostikoen kasuan. Otsalarrek bizitzaren nekea —fedeezaren zama— darama berarekin,
baina funtsean, bere agnostizismoa —hala esan badaiteke— ez
da hainbeste jarrera pertsonal
hertsi batetik jalgitakoa, poetak
jaso nahiko lituzkeen erantzunen
aldetikoa baino. Hain zuzen,
Otsalar antidogmatikoa ez dugu
gizon ez-eriijioso petoa, galderak
egiten dituen (eta zalantza sakonak dituen) gizasemea baino; no
labait, misterioa ere onartzen
duen norbait da (hots, berak ziurtasunak nahi lituzke, baina ez
ditu hain eroso atzematen...).
Hortan datza bere agnostizismoaren ardatza, alegia, jakin nahiean
eta erantzun garbirik ez lortzean... Hala ere, galderak egitea,
daitekeenari irekia egotea, jarrera
bitxia zen oraindik 50 eta 60eko
hamarkadetan Euska Herri konfesionalean; maiz aski gaitza ger
tatzen zen zerbait. Nahiz eta poe
tak berak aitortu bere poesiaren
ardatz existentzialetan Sòren
Kierkegaard eta Unamuno, bes
teen artean, egon daitezkeela,
bere poetikaren aide sakon eta
gaitzenetakoak argia ez ikustean,
geroaren tulubioan, bizitzaren
ziurtasunik ezean, arazo eriijiosoaren aitzinean (erabateko ziurtasun dogmatikoekiko zalantzean..ì atzematen dira.

Galdera konplexuen aurrean
—gertakizun existentzialen aitzi
nean— errazena irtenbide azkarrak, sasi-balorazioak, ihesketak
egitea da. Eta askok jarrera ho
riek hartzen dituen estetika edo
dialektika ateismoarekin nahastekatzen du. Juan San Martinen
poetika ez da bide itxia; galdera
existentzial eta ezinaren aurrean
harturiko jarrera zabala baino.
Ziurtasunak falta direla eta, ezin
du sinetsi peto-peto berak. Baina
ezta ere ukatu ere osoro...
Aide horretatik begiratuta, gal
dera sakonak heriotzaren au
rrean, geroko hutsa posible dela
eta. Pasarteak esanguratsuak
dira. Ametsaren irudipean he
riotza gaindituko lukeen estadio
bat espero du, baina beldurra
ematen dio ametsetik iratzartzeak: “A! noizbait niganako
ametsean esna, / elkarrekiko
gauak maitekiroago, / alperrik arkitu nahi. Orotatik joana, / hilik,
heriotzatik askoz haruntzago”
(Buztinezko aho hau, 1962). Dena
amets huts ote den, hau da,
hutsune hotz ote den delakoaz
dolutzen da poeta, eta horren
oihanzun da hurrengoa ere:
“Kixkalduz gogoa, / bildurretan,
noa, / Han dela geroa. / Edo dena
loa?/ Gorpuzki hau harrentzat: to,
hil-zuloa.'" (Nora noa. nahasmahas?. 1964). Baina ilunbean
ere, batzuetan, dei umila Jainkoa
ri daitekeenaren atea arrenguraz
bilatuz. Otoitza ez da oztopo,
noiz-noiz, agnostikoarentzat: “He
men nabil tristuraz, bai egun eta

bai gau. / Bestek ez badamate nik
dedan bide hau, / bedonek Zuganuntza hurreratzen banau, / nahas-mahas joanarren aztertuaz
berau...” {Ibidem). Ametsak, behin
eta berriz, baranoan zerbait ezposible bezala, ahaleginetan lor ez
daitekeen ahaleginaz jarduten,
eta gero ezinaren doluak. “Bizitza
loturik da inguru garratzez. / Itza
li zaizkidala uste ameskorrak. /
Bihotzak ez direla zahartzen?
ezetz? Ez: / baina, nere honek, a!
nolako zauritzak" (Lausoa, 1959).
Eta ondoren ametsetik ez iratzarri
nahia {bizitzaren egitatea hain
latza delarik). Bai, hobe, hobe da
ametsetan jardutea {eta ez esnatzea...). “Jarrai zazu etzanda., /
amets txanbelinei lotuta: / itzartutzean orbana / lortu zezake
maitea. / Betiko loa, hobe da
'‘{Etzaitezitzartu!. 1959). Taiu ho
nelako poetika existentzial asko
isurtzen da Otsalarren lumatik,
eta oihu exlstentzialak, maiz, gal
dera sakonekin (lehen aipaturiko
harrobi eriijiosoko itaunekin) sa
konekin saretzen dira, erantzun
eroso eta komentzigarririk asko
tan poetak atzematen ez duela.
Izan ere, giza bizia berez da problematikoa. Existentzialismoaren
andana garbi ezarriz (eta Txillar
degiren narratiba gogoraziz) hu
rrengoa ere esaten digu: “Leturia
ta Leartza, / hor dago gaurko ar
datza, / alperrik gabiltz ukatu
nahirik / kezka ta zalantza". Pesi
mismo vítala berea, dudari atxikia, agnostizismo (ez hertsi) ba
ten andanetan emana; bidearen
amaieran ziurtasunak nahi 11-

tuzke poetak, emaitza erosoak,
baina askotan hutsa baino ez du
biltzen edo sumatzen (eta, ondo
rioz, sufrimena du jasaten, nahiz
daitekeeneri ere hertsia ez egon
erabat...). “...Ibilkaritzat atera
nintzen / burua ametsez beterik. /
Gizonarentzat paradisea / ametsa
ez balitz hutsik” {Nerekautako larrimina, IV, 1965). Poema hau ere
olde oso existentzialistaz astindua azaltzen da, oihua batzuetan
OSO garratza izaki, adibidez, “zorigaitzeko sortu behar hau!" dio
nean bezala. Oihu latz hauetan
—eta poesia sozialerik hurbil
doan Otsalarren poetikan ere—
Blas de Oteroren eragin posiblea
atzematen
dugu
(Celayarena
ahantzi gabe), gero Aresriren poe
sia sozial sententzialistan nabariagoa eginen dena. Hala ere, ez
ahantzi, gurean Otsalar Arestiren
aurretikoa dela mintzo sakon
hauen ildoan. Antzeko ünduak
hurrengoetan ere: “Sortzeko kon
dena, / hilobi estua; /gure mundu
honetan / izate justua. / Herioak
garama / emanik eskua. /Mundu
hau, mila aldiz, / madarikatua!”
{Sortzetiko kondena, 1966), “Gizo
na gizonari / bihurtzen zaio otso.
/ Gaur gure bidean ariz, / egian!"
{Ibaiak ura bezala, 1969). Halabaina, dena ez da txar bidean
(poetarengan zehar-meharrak, gainbeherak —eta aldazgorakoak
ere— ematen dira, hots, bizia
bera bezala oro ez da lineala pairamenean, itxaropen-aldarteak ez
baitira falta han-hemen, nahiz eta
urriago gertatu (“Etorkizunik ez
etsi, / elkartasunera iritsi, / liber-

tatezko zori hobea / badela sinetsi" {^undu zabalera l^gira,
1968). Eta herriaren geroa gogoan
duela:“...Hiletsian biziz dagoen
herri hau / gar makal batetik / ernetzen hasiko dena" [Ibidem).
Hemengo haria zehazkiago fe
dea /—ez-fedearen (nolabaiteko
agnostlzismo ireki baten esparrura emanez) sintesi on liratekeen
pasarteak ez dira falta. Sakonean,
zalantza, argieza, hutsa —eta
bestetik otoitz egiten dio Jainkoa,
misteriora jalglriko aldarte animikoak— nolabaiteko dialekrika ba
tean kokatzen dira Otsalarrengan.
“Berikotasunaren / egi, / zure ja
kintza / sakonak ezin / erabaki
‘"{Unammori, 1959), “Non duk gi
zonaren funtsa?/ Hamlet-en loa
ala ametsa? (hemen berriro ametsaren tematika) / Ala ez ote heriotz ondoren hutsa?.../ Adimen,
gogo-min, bizitza: / Noiz arte
duzue hitza?” [Kolkotik, 1960).
Andana bera poetak bere burua
(herriaren, ametsen, nekeen, bidearen aitzinean) bakarrik aurki
tzen duenean (ikus Bakarrik,
1963). Aresriri eskainitako poeman, garbiro, hautsaz eta hutsaz
mintzo zaigu (“Berriz, geroan.../
Hautsean? / Bakarrik hautsean?/
Ezer ezean / huts betikoan?”
{/{restìri, 1963). “Ba ote da gerorik? Oraindik, / beldurrez gaude /
kuzkurturik” {Ibidem).
Galde

existentzial hauetan Sören Kikerkegaard eta Unamunoren galdekizunen ildoa hurbilerik —besteen
artean—, lehen esan dugunez.
Galderak, ordea, ez dira zeharo
ixten ukazioan, eta horretan
datza
Otsalarren
poerikaren
irekiera, dena den. Baita fedea eta
arrazoinaren arteko tiradura ere
nabari, bereziki, jarrera unamunianoak kontutan hartzen ditue
nean. Orobat, “mutu den ortzian"
eta “edo hobea ez den ezer ez
hutsian” {Dena jokatu nahirik,
1964) delakoaz mintzo zaigu.
Otsalarren poerika sakonena
—aide existentzial, agnostiko, so
zialak ukitzen dituena— dialekrikoa gertatzen da. Azken fmean,
ukazioak, pesimismo gaitzezko
aldarteak ere berarengan ez du
erabateko herstasunik —guzrizko
klausurarik—, eta egoera gaitzenean ere —adibidez, herria eta
euskararen egoeraren aitzinean—
itxaropentsu izaten ere badaki.
Orri labur hauetan Juan San
Marrin poeta eta idazle nekegaitzak Giro Gori izenburuaz eskaini
digun poerikara hurbilketa egin
nahi izan dugu. Gure ahalegina
gerta bedi, bada, gerraosteko poe
tarik originaletako baten estetika
eta problematikara arrimatzeko
bide egoki.
Luis Mari MUJIKA
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