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AZTERKETA
LITERARIOAK

Justo Garate eta Arriola
Dohtorearen biografía
Begoña SARRIOMAhDIA

1.1.- Haurtzaro eta gaztaroa
Justo Qarate eta Arrióla Bergaranjalo zen 1900 urteko abuztuaren bostean, euskal Joaleak Argentinan zirenen Benito eta Benita
gurasoengandik. Mliabete batzuk pasatu ondoren, 1901. urteko
abenduan, Argentinarantzjo zuen bere gurasoekin "Córdoba" baporean. Tandil gunean bizi izan zen bost urte bere senideekin. Bitartean, bere altak abel-negozio bat sortu zuen. Argentinako bere
lehendabiziko egonaidi hauetaz Qarate Doktoreak hurrengo hau gogoratzen d u ^ "Han ikasi nuen Argentinako gazteianiera eta euskara
baita ere, ñire guraso eta euskai blsitaiari edota herriaide Jatorriz
zirenen bitartez."
1906.go apiriiean Qarate eta bere familia, bi anal-arrebekin osatua, itzuitzen da, eta "José Qailart" baporean Bartzeionara eta ondo
ren Euskal Merrira Jotzen dute. Lehendabizi Zarautz eta Eibarren bizi
da Qarate familia, eta gero, 1907 .go Iraiiaren erdian, Bergarara dute
haien biziieku, Zubieta kaiean, eta bertan Jaiotzen dira Justo Qarateren hiru anai-arreba txikiak.
Justo Qaratek Angei Eiustiza, aintzinako komandante kariistak
zuzendutako eskoia pribatuan ikasten du. Ikastetxe honetan hiru
urte ikasi ondoren, 1910. go urrian. Aita Domingotarren ikastetxean,

(1)
11 orr.

Qarate, Justo. "Un crítico en ias quimbambas", Bergara, 1993,

atntzinako Bergarako Minteglaren egoitzean kokatuan, sartzen da
(gaur egun Urrutiko liezkuntzarako Unibertsitate hazionalaren
(UMUM) egoitza dago bertan). Epealdi honetan gol mailako Ikasketak
egiteko prestatzen da Qarate gaztea età Bllboko bigarren hezkuntzarako Institutuaren sarrerako azterketak gainditzen ditu. Hezkuntza
aurre-unibertsitarl honen aidia gure pertsonaiaren nortasun huma
nista età Jakintsua indartzen da, Qaratek berak bere autobiografìa
laburrean
gogoratzen duenez, bere bokazio lingubtikoagatik
frantsesa età latina ikasten hasten da.
Mau dela età, Bergarako lkastet><earen Ikastaldl hauek oso alpagarriak dira bere hurrengo Ikerketan. Bergarako ikastetxea, W lll.
mendean eralkia, (età Karios hirugarrenaren ardurapean) Bergarako
lehendablzlko MInteglaren eraikuntza Izan zen. Eraikuntza honetan
lekzloak ematen zituzten Proust klmllarl handi età ospetsua bezalako
Irakasleek, adibldez, Tunborg minerologo suediarrak età Fausto età
Juan José EIhuyar analek. hauek Izan ziren wolframio edo tungstenoa lehendabizi Isolatu zutenak (1783). lialaber, 1780. urtearen
Inguruan Bergaran hainbat hizkuntza Irakasten ziren (euskara, gaztelanla, frantsesa età Ingelesa).
Qolko bigarren hezkuntza amaltuta, età Unlbertsltateko Ikasketak egiteko mom entua heitzen denean, Qaratek zaiantzak ditu Medlkuntza, gero berak aukeratuta, età Filosofìa età Letren artean (Alta
Domingotarrek aholkatuko diotenez). Qogoeta honek Qarate Doktorearen bl alderdiak erakusten ditu, aiderdi medikuntzazkoa età, bestalde, Qarateren alderdi humanista. Etapa honi dagoklonez, Cjaratek
berak komentatzen du bere gaztaroan behtn galdetu zlola bere buruari zein zen bere bizitzaren helburua^: "Maien 'helburua betetzeko
asmoz, besteel zaintzea Izango litzateke? Ala nik neuk beste helburu
bat Izango nuke? hlk baietz pentsatzen nuen, Medikuntz Ikasketak
osatzearekin nire helburu zientlfìko, literario età humanitario bete
nahl nituelako, negozio gtzona ez Izateko età nIre bizitzaren "erabllgaltza" ongi zaintzeko".
Beraz, Qaratek medikuntza Ikastea erabakitzen du, età Valladoll-

(2)

Ibid. 12 eta hurrengo orrialdeetan.

(5) Qarate, Justo: "Reflexiones antes los nuevos médicos". Medlkuntz
Kllnikaren Katedra. Medlkuntz Fakultatea. Mendoza, 1961, orriald. 25.

den hasten ditu bere ikasketak. Bigarren Ikastaroan ohorezko matrikula lortu zuen alemanierazko Ikasgaian, berak esaten zuen bezalaxe^, eta bere dedikazioa autodidakta déla kontsideratzen du: "Mire
bokazlo llngulstlkoa egiaztatzen zen behin eta berriro".
Murrengoan, 1919.go udan, Bartzelonara Jotzea erabaitzen du
bere ikasketak Jarraitzeko asmotan. liantxe beste bergaratarra ja kintsu batekin ditu harremanak Qarate Doktoreak, hots, Botanika eta
Antropologiaren irakasle zen Telesforo Aranzadirekin. Bartzelonako
prestakuntza honen zehar Angel Apraizekin, Literatur Estetlkaren irakaslearekin, elkartzen da, eta baita ere Angel Irigaral, euskalzale
handiarekin, Lapurdiko euskalkia ongi ezagutzen duen Medikuntz
irakaslearekin. Irigaraik "Qure Merria" aldizkaria eskaintzen dio, argitalpen honetan ekarpen llnguistikoak ematen ditu Qaratek, eta baita
ere "Euskaldun" astekarian. Aldizkari hauen bitartez ikasten du lapurtera Qaratek,
1920.go otsailean hll egiten da Justo Qarateren ama. Urte
honen udan Etgoibarren dago Qarate Doktorea ingelesa ikasten.
1921. urtean nnedikuntzaren laugarren kurtsoa egiten du, eta, berak
egindako hausnarketak dioenez , bere irakasle-bokazioa erakusten
du, garai hartako irakasleen metodoak kritikatzen baititu, egiten dituen ikasgai batzuk lar teoriko eta zentzu praktiko eta deskriptiboaren falta dauden argudioak emanez. Ikastaro honen amaieran, eta
bere bokazio iinguistlkoa Jarraituz, 1921.go udan euskara ikasteari
ekin dio, Arrigarairen gramattkaren bitartez.
1921. urtearen udaren bukaeran Basurtuko Ospitaleko barne
ikasle izateko lehiaketara aurkezten da, postua lortuz. Urologi eta
Kirurgi Orokorraren klinika batera sartzen da, Areilza mediku eta
irakasle ospetsuaren ardurapean. Edozein modutan ere, azken bi
kurtsoak aske egiten ditu. Konpostelako Santiago aukeratzen du
azterketa hauek betetzeko. Azteketa guzttak annaitu ondoren Maña
nan, Durangotik hurbil dagoen herri batean, Itziar ezagutzen du, bere
emaztea bihurtuko dena.
1923an Qaratek mediku titulua lortzen du Madrilen, eta, honela,

(4) Qarate, Justo; "Un crítico en las quimbambas", Bergara, 1993,
orriaid. 17.
(5)

ibid. orriaid. 19.

1923,go ehalnaren 25ean medlkuntz litzentziatura Jasotzen du. Qa
rate Doktore berriak doktoregoaren lau Ikasgaiak aurreratzea erabahitzen du. Mauen artean, bl derrlgorrezkoak izaten ziren, hau da,
Medikuntzaren Mtetoria eta Analisi Klmikoa. Qaratek beste bi ikasgai
aske aukeratzen ditu, Hidrología (Euskal Merria bainuetxez beterlK
baitzen) eta Psikologi Esperimentaia.
Doktorego kurtsoak gainditu ondoren Bilbora Jotzen du. Freiburgen (Alemania) eta Areilza DoHtorearen ardurapean, Basurtuko Ospitalari esker, beka bat Jasotzen du Doktorego Tesia egiteko, Aldi
berean, Qipuzkoako Diputazioak beka bat eskaintzen dio Qarate Doktoreari; urte osoa ikertzen du Freiburgen. Egonaidi honetan Qaratek
Quillernno von Mumboldt, filologo alemaniar handiaren lana ezagutzen
du, eta filologo honi buruzko liburu bat idazten du "Quillermo de
Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia". Qarateren
lehendabiziko egonaidi honen asmoak "alemaniera ongi ezagutzea"
eta "tesi on b a te g ite a" dira®.
Bergarara itzuitzean, 1925.go otsailaren 28an, eta hilabete
batzuk bere jaioterrian egon ondoren, Qaratek Parisera bidaiatzea
erabakitzen du. Miri honetan m art^otik iraiiera dago. Frantziako hiriburuan Miguel Unamuno ezagutzen du Justo Qaratek. Qarate Doktorea filologo bilbotarrak parte hartzen zuen batzarretara Joaten da.
Topaketa hauek markatzen ditu ikertzaile bergararra eta Unamunoren arteko hurrengo harreman adiskidetsu eta kritikoak.
1 925.eko urtearen iraliean, Bergarara itzulita, Franzisko Belaustegigoltia, Quimón eta De Miguelekin batera Btiboko Institutu Onkologikoaren sorreran parte hartzen du Qarate Doktoreak. Qaratek Berlinera jotzen du hiri alemaniar honen Institutu Onkologikoaren
funtzionamendua "in situ" ezagutzeko, eta bederatzi hilabete bizitzen da leku horretan. Murrengoan, Meidelbergera doa bere tesia
idazteko asmotan. Alemaniako egonaidi hauetaz hitz egingo du bere
"Ensayos euskarianos" liburuaren "Dos años en Alemania" atalean.
1926.go urtarrilean "Dos variantes en la reacción de Aiberhai-

(6)
Qarateren hitzaldia Euskai lierriko Unibertsitatean. 1982.go aben
duan. BIAEV, Buenos Aires, 1986, hitzaidi honetan Qarate Doktoreak Basutuko Ospitaieak emandako bekarekin zerikusia zuten gorabeherak komentatzen ditu.

den" Izenburua duen tesia defenditzen du, Mirshfield, Mirsh eta B!umenthal Irakasleen zuzendaritzapean, gaur egungo zeluloterapiaren
oinarri den gaia, alegia, bikaln emaitza lortzen du. Bere tesla Irakurri
ondoren Helderbergera bueltatzen da bere Ikerketajarraitzeko asmotan. Era berean, eta hizkuntzak ezagutzeko duen Interesagatik, bere
ingelesa hobetzen du ingaiterrerako egonaidi iabur baten ondorioz.
Paris, Brusela eta Londreseko zerbitzu kiinikoetara Joaten da, hainbat
erakundek emandako bekei esker^.
1927.go azarean Bergarara itzuitzen da, ezkondu eta BÜbon lan
egiteko asmotan.

1.2.- 1 9 2 7 -1 9 3 7 hamarhada. Bilbo eta poütíha.
Medlku bergararraren hainbat alderdi eskaintzeko asmoz, eta
bere bizitzaren berri kronoiogiko batez emateko zentzuz, 1956.go
Espainako Quda Zibilaren hasierako aurreko iehendabiziko urteak
aztertuko dira atai honetan.
Qarate Doktorearen alderdi polemista,
eta 1927an Biibon mediCi
kuntza pribatua praktikatzen duen hiriburu blzkaitarrean zirkulu politlko eta sozialeen artean bere izena zabaiduko duen ekintza bat
gertatzen da. 1928.go otsailean C3arate etortzen da Alta Laburu
Jesuitaren Psikoiogi Animalarl buruzko hitzaidi batera. Alta Labururen
prestakuntzaren hutsuneak komentatzen dituen artíkulu bat idazten
du (jarate Doktoreak. Kontu honek ondorlak ditu eta gobernadoreak
parte hartzen du, iskanbiiak amaituz. Poiemikari iotua ezagutzen zen
Qarateren izena, eta, honetaz aparte, beste poiemika batzuk izan
zttuen Qaratek, Moni dagoklonez, Qarateren erizpide argi eta garbia
Izaten zen: "Menperatzen ditudan kontuetan ez naiz beldur"^.
1930.go maiatzatik abuztura Biiboko Aurrezki Kutxak beka bat
ematen dio Qarateri, eta Munichera Jotzen du bere mezenas Beiaus-

(7)

Barrióla, i: D/cc/onar/o de médicos i/ascos, Bilbo, 1995, oirlaid. 79.

(8) Qarate Doktoreak UrKixo Zumardla kalean, 24 zk., zabaitzen du
bere kontsuita, diabetesa eta barneho sekrezloetan espezlailsta gisa.
(9) Qarate, Justo: "Un crítico en las quimbambas", Bergara, 1995,
orriald. 32.

tegigoltia Doktorearen Institutu Onkologiko bat sortzeko proiektuan
parte hartzeko.
Aldi honetan halnbat medlkuk Qarateren Izena ematen du hautagai gisa, alderdi ezkertlarren aldeko Kongresuaren diputatua Iza
teko. Zerrenda honetan Qarate Doktorea beste hautagal errepubllkar
sozlallsta batekin agertzen da. Primo de Rivera dlktaduraren osteko
epealdíaren polltlka Instituzionallsten lehendabiziko partaldetasun
aktiboa suposatzen du. Qarateren alderdi polltiko hau ulertzeko Qa
rate Ikaslearen denboraldla eta Euskal Komunlo Abertzalearen Kldetza (1920.go Irallean) lotu behar dlra^'^.
Bestalde, Basurtuko Ospitaleko barne Ikasle denean, Qarate
Euskal Ateneo Abertzalera sartzen da, eta Inguru honetan haínbat
zuzendari komunlonistekin harremanak Izaten dítu, besteen artean,
Ramón de la 5ota eta Lelzaolarekin. 1924an gertatzen da, eta hori
Euskal Ekintzaren ondorengo mugimenduaren oinarn kontsidera dalteke. Qarate berak 1930ean Euskal Ekintza Abertzalea alderdia sortzen déla gogoratzen d u ^ ^ Talde hau Eusko AlderdI Jeitzalea alderdlaren zisma bat da. Orduan alderdla karllsta. Integrista eta
abernzaleez osatua zegoen, eta hauek guztlek Sabino Aranaren
hutsezíntasunean sinesten zuten. Beraz, eta Qaratek dionez, "ez dut
Inoiz Inoren hutsezintasun zlentlfiko eta polltikoan slnesten"^^. Monen ondorlez, eta Qarateren nortasun krltlkoa Jakinez, Bergarako
medlkuak mugim endu berri honetan parte hartzen du.
1923.go Irallean, eta Pnmo de Rivera dlktadurarekin batera,
abertzaletasunaren Jazarpen eta zentru abertzale guztien Itxiera hasten dira, Aldi honetan Julio Urkixo, lagun handi, maisu eta mezenasekln elkartzen da Qarate Doktorea. Urkixo Jaunaren Idela karllstak
Qarateregandik desberdinak diren arren, Qaratek bere adiskide eta
lagun bezala hartzen du Urkixo, eta hitz hauek dItu- han buruz:

(10) De la Qranja Irakaslearen artikuluan "Justo Qarate y el nacionalis
mo vasco", Qaratek garai hartako pertsonai abertzaleak ezagutzen zituela
baleztatzen da (Sabino Arana, Arturo Kanplon), Ikuspuntu polltiko eta llngulstlkoaren aldetik.
(11) Qarate, Justo: "Un crítico en las quimbambas", Bergara, 1993,
orriaid. 35.
(12) Ibid. orriaid. 26.

"Euskaraloqiaren maisua, hausteskundeetan arerfo eta denetan !agun malte"
Diktaduraren azhen urteak ere (1928-29) aipatzekoak dira; adibídez, Indalezlo Príetok zuzenduriko "El Liberal" egunkarian argltaratutako polemlkak. Epeaidi honetan, Marañón Doktoreak, Medlkuntzaren historialari handiak, Errepubllkako Zerbitzuaren Elkartearen
kidetza eskatzen dio Qarateri, Elkarte hau Marañón berak, Ortega y
Qasset filosofoak eta Pérez de Ayala nobelistak zuzentzen dute.
Primo de Riveraren desagerpenaren ondoren, eta II. Errepubllka
sortü ostean, Euskal Eklntza Abertzalea udal-hauteskundeetara
aurkezten da. Qarate Doktorea Qipuzkoako zerrendetan agertzen da
(1931.go ekainaren 28an), Asublaga eta Amlllbla errepublikarrak eta
De Francisco sozialistekln batera. MauteskundeetaKo kanpalnan taide ezkertlar honek koalizlo eskulndarraren aurka eglten du (EAJ,
tradizionalista eta katollko Indenpendlenten aurka), azken hauek Llzarrako Estatuaren defendltzalleak^^, Talde eskulndarrak gehlengoa
lortzen du (4 postu), eta ezkertiarrek Z postu, balna Qaratek botu
portzentaia gutxlgatlk ez dujezarlekua lortzen. De la Qranja irakaslearen erltzlz, "Qarate Doktorea dlputatua izan balltz, EAJren ahots
klerlkalarekln konparatuz, berea ahots abertzale berezla Izanen
zen"^^.
Errepubllkaldlan Qarate Doktorea ikertzen hasten da, euskal kulturaren alorrean batez ere, Eusko Ikaskuntzaren partalde gisa. Batzar
Iraunkorraren partalde da, hlzlarl eta halnbat argitalpenaren autore
(RIEV eta beste aldlzkarl batzuetan Idazle, hauen artean, "Tierra
Vasca" aldlzkarlan, eta EEA (AhV) alderdlaren argltalpen bozeramalle). Momentu honetan euskaraloglarl buruz eglndako ekarpenei
esker, Mumboldtl dagozklenak batez ere, ospe handla lortzen du.
Epeaidi honetan, 1933. urtetlk 1936, urterà, Txahoren "Viaje a na
varra" llburua Itzultzen du, eta hiru lan alpagarriak idazten ditu, balta
ere "Guillermo de Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasco-

(15) Ibid, orriald. 37.
(14) Eusko Ikaskuntzak bultzatu zuen Autonomi Estatutu hau. 1951.go
malatzean onartu zen.
(15) De la Granja, J.L.: "El Dr. Qarate y el nacionalismo vasco", MUGA,
1983, 25 zk., orrlald, 50,

nia", "Ensayos Euskarianos" eta "La época de Pablo Astarloa y Juan
Antonio Moguel", Lan ikertzaile handl bat eskalnl arren, EEA (AhV)
alderdlan parte hartzen du oso osorik, hizlarl edota propagandista
polltlko gIsa.
Epealdi honetan Eusko Jaurlarltzak bultzatutako Bllboko Medi
kuntza Fakultatearen sorrera aurkitzen dugu (1956.go udazkenean).
Qarate Doktorea prolektu honen bultzatzalleetako bat dugu, eta Pa
tologi Orokorra Ikasgalaren katedradun dugu eta Bergarako Ikertzaile
(1956-37). Jesús Lelzaolak, Euskal Merrlko Unlbertsltateko sortzalleak, batzordearen partalde Izendatzen du Qarate. Julián Quimón eta
Juan Bilbo alderdi eta lankideekln batera Irakasten du,
Besteak beste, 1936.go urtarrllan, EEA (AhV) alderdlan erradlkal bihurtu ondoren, polltlka sindlkallsta eta soziallsta hartuz, eta
alntzlnako planteamendu moderatuak utzita, Justo Qaratek alderdla
uzten du. Egun hauetan Franko jeneralaren altxamendu mllltarra
hasten da, eta Qarate Bllbon dago, Medikuntza Fakultatean Irakasten
eta Basurtuko Ospitalean. EEA alderdlak parte hartzea eskalntzen
dio, balna, Qaratek proposamen hau arbulatzen du.
1936.go Iradean, eta Bllboko lehendablzlko bonbardaketa Jaso
ondoren, Qarate famlllak Areetara Jotzen du, eta geroxeago 5opelara. Balna, 1957.go malatzaren 5ean Qernlkako bonbardaketaren
ostean, bere emazte eta sem e alabek Euskal Merrla uzten dute
"Habana" trasatlantlko espalnarrean. Bldala galtz bat Jasan ondoren
Brusselara heitzen dira,
Momentu honetan Franko Jeneralaren tropek Bilbo hirla okupatzen dute, 1937.go ekalnean, eta Qaratek Eusko Jaurlarltzak ordalndutako ontzl bretalnar bat hartzen du Bllbotlk.

1 .3.- Crbeste aidia
Bilbo hirla okupatu ondoren Qarate Doktorea bostehun urne
euskaldunen mediku izendatzen dute. Ume hauek Donibane QarazI
herrian Qobernu frantziarrak eskalnltako eraikuntza batean ostatatzen dira. Bordeien Barrlolarekln, Eusko Jaurlaritzaren ordezkarlarekln eta José Miguel Barandiaranekin elkartzen da. Uztallaren hasleran batzen da Qarate bere famillarekin.

ontzi bat hartzen dute Qaratetarrek Rotterdamen. Buenos Airesera
heldu ondoren Medikuntza praktlkatzeko azterketa gainditzen du Qa
ratek eta barneko glukdpenia sindromeari buruzko bigarren Doktorego tesia defendatzen du. Tandilen dago eta 5antamarina Moteleko
mediku bolondresa da. Miri honetan hasten ditu bere ikerketak Qara
te Doktoreak, eta izenburu batzuk argitaratzen ditu, 'Viajeros extran
jeros en Vasconia" eta "Cultura biológica y Arte de Traducir", aiema
niera eta ingelesatik itzulitako halnbat libururekin batera.
Sánchez Qubande Doktoreak, Argentinan erbesteratua eta
Mendozako Unibertsitateko irakaslea, 1939. urtean sortua, Qarate
Doktorearen iaguntza eskatzen du. Qarate Doktoreak Medikuntza
Takuitateko Klinika ikasgaia erakusten du. Qarateren alderdi humanistagatik Qoetheren Elkarteko presidente bihurtzen da hamar urtetan. Era berean, Sarmiento, Ameguno eta Mendozako Antropologi
eta Etnologi Elkartearen presidentea dugu Qarate Doktorea. Qaratek
Mendozako Euskal Etxea sortzen du, eta halnbat erakundek emandako bekeel esker, hitzaldiak ematen ditu Europa eta Hegoamerikako halnbat herrlaldetan.

1.4.- Idearium politíKoa
Justo Qarateren euskal abertzaletasunari buruzko ideiak aipatzekoak dirá. Ikertzalle bergararrak halnbat aidizkaritan argitaratzen
ditu bere idela politikoak, eta honi dagokio, bere ian historiografiko
interesgarria. Bere ekarpen eta Ikerketen artean garrantzi handia
dute Joseph Augustin Txaho zuberotarrari buruzko analisiek. Qaratek
pertsonaia hau lehendabiziko euskal abertzalea déla baleztatzen du.
Abertzale eta historialari denez, euskal abertzaletasunari buruzko
izenburu batzuk ditugu: "El viaje a Navarra de Chaho y el nacionalis
mo vasco" (Bílbo, 1933), eta "El carlismo de los vascos" (1980).
Qarateren iritziz, EAJk Txahoren pentsamendu abertzalea ezeztatzen
du, Arana Qoiri anaien aurreko euskal idela abertzaleak arbuiatzeko
asmoz. EEA alderdian nabarmendu egin da, aditu batzuk diotenez,
"abertzaletasun ezkertlarren alta" déla Txaho. Edozein modutan ere,
Qaratek baleztatzen du inork ez dttuela ezagutzen Txahoren idazklak,
programa polltiko gisa har ditezkenak. Era berean, Lapurdiko idazlearen eliz eta gaztelanen kontrako sentim enduak kritikatzen ditu Qara
te Doktoreak. Mau déla eta, Txahoren ideta erepublikarrak eta Euskal

herriko kontzepzio unitarios azpimarratzekoak dira, baina, 1936.urterarte Txahok Jainkogabetasuna, gazteianizaietasunaren kontrako
eta sozialtsmo erradíkaiaren gainean pianteatutako aspektu politikoak EEAk dituen planteamendu moderatuekin konparatuz, diferenteak aurkitzen ditugu. horregatik, Txahoren lanek euskal abertzaieta5una iehendabizíkoz ptanteatzen dutela pentsatzen du Justo
Qaratek. Qaí hau sakonduz, bigarrenik aipatutako izenburuari dagokio "Ei cariisnno de los vascos" Qaratek euskal separatismoaren
kontra dagoela aitortzen du^®.
Monela Txaho "lehendabiziko euskal soziallsta", Iraultzale erromantiko eta karlista déla esan genezake, hau da, tradizionalista eta
irauitzaren kontrakoa, Morretaz gain, >^1^;. mendeko lehen aldean
euskaralogorik aipagarriena izan zen Txaho, Astarloa eta Humboldtekin batera.
Qarateren bigarren aspektu politikoa, bere ideologia ez-sablniarra baiezta daiteke, balna kontutan hartu behar da Qarate Doktorea
ez dagoela ideologi sabiniarraren kontra, baizik eta Sabino Arana,
EAJren sortzailearen ideia politiko eta lIngulstJkoen kontra. Qaratek
ez du sinlsten Arana lehen abertzalea Izan zenik, balna alpagoratzen
du Aranaren meritua Euskal Merrian subironatasun politikoaren eta
euskal lurraldeen batasunaren aldeko alderdia^^.
Edozein modutan, Qaratek ez du loturarik bere gaztaroaren Komunio Abertzaleko kidetza eta Blibolo Ateneo Abertzalearen partaldetasunarekin. Bestaldetik, Qarate Doktoreak ez du eriyio konfesional, nekazal ídela, makettsmo kontrako politika, separatismoa eta
probintziartasunean sínesten, hots, ideología Jeikideetan, azken fi
ncan.
Beraz, Justo Qarate abertzalea ez da konfesionala, errepublíkarra eta liberala da, eta dogma hauek EEA alderdian eman ziren.
honela, Justo Qarate EEAko ideologo eta propagandistarik handiena
izan zela baiezta genezake.
Errepubllka garaian EEA alderdlaren praktlka polltikorik interesgarríena Autonomi Estatuaren aldeko borroka da, balna Euskal lie-

(16) Kruzalegl, J.K.: El carlismo de los vascos liburuaren aipamena,
BIAEV, 1982, orriaid. 97-102.
(17) De la Qranja, op. cit. orriaid, 56.

rriak ez zuela behar zen kontzientzia Estatua lortzeko pentsatzen
zuen Qaratek, eta, egítez, EEAk ez zuen bere helburua lortu: Eusko
Jaurlaritzan parte hartzea.

1 .5.- Sari eta goraipamenah
Qarate Doktorearen ekimen ikertzailea goralpatua izan da hain
bat sariri esker. Era berean, Qarate Doktoreak merezitako onnenaldiakjaso zituen bere bizitzan zehar:
— Qoraipamenen artean hurrengoak dira aipagarrienak:
— Biiboko Medikuntz Zientzien Akademiaren Ohorezko kidea.
— Eusko Jaurlaritzaren Batzar iraunkorraren kidea.
— Amerikako Euskai institutuaren kíde osoa.
— Euskaierriaren Adiskideen Eikartearen kide osoa (1977.go urria).
— EMUko Medikuntza Takultateko ohorezho irakaslea (1 9 7 7 .go
uria).
— Euskaitzaindiaren ohorezko euskaizaina (1 9 7 8 .go otsalia).
— EMUko honoris Causa Doktorea (1 9 8 2 .go abendua).
— Manuei Lekuona Saria (Eusko ikaskuntza, 1987).
— Mendozako Unibertsitateko Kuitur Espainarraren Institutuak
emandako Isabel Katoiikaren Ordenaren Zalduna (1991.go urrla).
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Belaunaldi tirabiraK
SOeho hamarKadan
Pako 5UDUPE

Qalngiroki aztertuko dugun lehen eztabaida llteratur euskara
batzeko aukeratu beharreko euskalklarena da. Hórrela esanda em a
ten du gauza sinple samarra Jorratu behar dugula eta erraz mugatzekoa, balna ez da hala, berehala ohartuko gara zer asko korapllatzen direla. Zer horiek batzuetan kulturarekin dute zerlkusla, hau
ulertzeko moduarekin naguslkl, eta horiekin batean Ikuspegl poiltlkoekln. Kultura eta polltlka ez dira Inolz zehatz berelzlak egon, ez
egun ez eta 1950eko hamarraldlan ere, artlkulu honetan garbi geratuko den bezala.
Denboran atzera egln baino lehen, bi hItz egungo egoeraz.
Euskaldunok hain premlazko dugun euskara batuak 1968-78ko ha
marraldlan egln du urrats erabaklgarria, eta handik aurrera kontrakotasunak gorabehera aurrera etorrl da gaurdalno. Aurrera bal balna ez
norabide aldaketarik gabe, batez ere lexlkoaren aldetlk. Megoaldekool — Iparraldekoel frantsesa bezala— nolabaiteko konplexutasuna duen Idatzia eralkltzen hasi orduko, normallzatuago dugun erdal
fraseologia etortzen zalgu burura euskal testua lardaskatzen lagunduz, eta batuaren lehen urratsetan horrek arranguratzen ez baglntuen, egun bai. Lanak ematen dizklgu euskaldun guztlontzat ulergarri
gerta lltekeen hitz kate txukuna biribiltzeak, gaztelaniaren eta
frantsesaren gehteglzko morrontzapean JausI gabe. Fraseologiaren
arazoarekin batean, lexikoarl helduz, burura datorklgunaren eta
Euskaltzaindiaren hiztegi batuak proposatutakoaren artean gatazkan
ibiltzen gara, oreka lortuko ez lortuko. Estatu bereko herritar baglna
Iparraldekoak eta Megoaldekoak haIn segur bestelako Indarra har-

tuho luke batze prozesu honek, euskai kultura nazionalak hartuko
lukeen bezala. Baina egln dezagun atzera eta koka gaftezen
1950eko hamarraldiaren hastapenean, Federlko Krutwigek lapurtera
klasikoa proposatzen duenean eredutzat lantegf fdatzietarako?

Kultura modernoa. Lapurtera Klasikoa
Eglten zuen arrazolketa labur-zurrean adleraziz, Koldo Elizaldek
Eu5kaltzaindla sortu zeneko garalan oso ongi adierazi zuen glzarteko
klase gidariek euskara utzi eta erdara hartu zutela adlerazpidetzat
Jarralbide txarra emanez populuari, etajokaera m akur hau aldatzeko
eransten zuen getxotarrak: euskotar kulturadunek beren Jokablde
okerra zuzenduko badute, garbizaiekerla zapuztu beharra dugu noraezean. Leizarraga, A?<ular, 5arako Etxeberrl, eta Maraneder, hots,
lapurtera klasikoa, gurean altzlndarl Izan direnen llteratur tradizloa
arbulatu, eta garbizaiekerla antzuaren blla Iblll dira gerra aurrean
euskal Idazieak: Europaren kultur batasuna hautsi eta bl gudatara
eraman duen naziokerlaren gehlegikerien ondorloz, Euskal herrla
Europan dago, mendebaldeko ziblllzazioaren barruan, eta ez dugu
bakartu behar; Izan ere, menderatu ezln dugun etsala, europar kul
tura, gurea ere bada; eta, hau geureganatzeko kultura moderno
landua euskara batuan egln beharra dugu, llteratur tradlzlo handiena
eta egokfena duen lapurtera klaslkoan — Urklxo famatuaren lldotik— .
Grafia etlmologlkoa erablll behar dugu Jatorrl greko-latlndarra duten
hitzak Idazteko, beren Jatorrl kultua estali gäbe
Idazkera ez ohlkoa erablll zuen Idela hauek argltara zltuen artlkuluan, eta arrazolketa ere ez ohlkoa eta eztabalda piztekoa. Ez da
harrltzekoa llskar Iturrl eta blrmoldaketa sortzalle gertatzea. Orlxek ez
zuen ezer berrlrlk hauteman Krutwigen adlerazpenetan, ezpada
euskaraz hasl zela kultur bldean barrena, beste batzuek ez bezala.
Eta egla da, banaka hartuta Idela berrlrlk ez zegoela, balna getxotarrak akademla eraberrltzeko idelak ez ezlk boterea zuen aldaketak
eglteko, eta,Jaklna, eraglna Izan zuen.
Euskaltzalndlan hastera-hasleratlk egon ziren euskara batuaren

(1) Ikus: Iztueta, Paulo: Orixe eta bere garaia, Etor, Donostia, 1991,
811 or, eta ond.

beharra garbi IkusI zutenak. Qogoratu behar da Broussain hazpandarrak eta Kanpion iruindarrak akademla sortu eta berehala aurkeztu
zutela euskara batzearl buruzko txostena, non guztien gainetik batasunaren premia gorrla azplmarratzen zuten; batez ere, lapurtarrak
Idela hori eguzklaren argla bezain garbi zekusalako. Balna batzeko
bidea erabakltzeko orduan, ez zuten adorerik Izan bide zehatza proposatzeko; besteak beste, kontrako giroa sumatzen zutelako
euskaitzaleen inguruan, batez ere Jeitzaleenean. hahlz bide zehatzik
proposatu ez, espresuki baztertu zuten lapurtera klasikoa. Maren
garrantzia aitortzen zuten: 5/ hubiésemos de m irar sólo a la impor
tancia lingüística del dialecto, ni discusión cabría: habríamos de
preferir el labortano antiguo u arcaico, teñido de bajo-navarro orien
tai, y sobre todo, de suletino: ei dialecto del tluevo Testamento de
Lelzarraga^ : balna, auHera honi zailegia irizten zloten: ¿Es aceptable
esta solución de la difìcultad? De ninguna manera: la Academia
apetece enseñar al uso público un dialecto que se divulgue y propa
gue, y no es manera adecuada de satisfacer tal deseo, proveerle de
un dialecto arcaico que la gente común labortana entiende hoy con
difìcultad y que los 5eñores Académicos habrían de estudiar previa
mente. Qetxotarrak ez zuen gupidarik Izan gerra aurreko garblzalekerla errotlk eta zorrotz arbuiatzeko, eta euskalkl arkaikoa hautatzeak
sor zitzakeen zailtasunek ere ez zioten atzera eragin. Arrakastatxoa
lortu zuen, eta bere eragina ukaezina da euskara batuan, nagusitu
dena lapurtera klasikotik urrunxe badago ere.
Alta Vlllasante frantziskotarra, gerora, euskara batuaren gurasoetako bat Izan dena, guztiz bereganatu zuen getxotarrak,
euskaitzain ízendatu zutenean (1952) egin zuen sarrera-hitzaldian
erakutsl zuenez. Etxetlk bertatik, ordena beretik sortu zitzaion Villasanterl aurkarla, fraidekide eta herrikide zuen Inazio Omaetxebarria.
Monen Irítziz, hizkuntza bat indartzeko garrantzizkoena ez dajakintza
modernoetako hizkerak garatzea balzlk eta literatura eta estetikarekln zerikusia duten gaiak, horletan Islatzen direlako nazioen ezaugarri berezíak. Funtsean, 1936ko gerra aurrean bezala, llteraturan
ematen zlon garrantzi gehien: testu literarioari eta ez pragmatikoarl.
Balna, har dezagun gala zabalagotik: zer birmoldaketa eragin zuen
Krutwjgen ikusmoldeak?

fuz/<o-Go^oa-rekiko aldeak
Ordurako edo orduantxe Euzko Oogoa aldizkarikoak haslak ziren
1936ko gerra aurrean baino hagitzez bortltzago eta praxiarl emanago euskara kultur hizkuntza bihurtu nahlko ahaleglnean. Batetik
1936ko gerra aurrekoaren Jarralpen gisa zetozen. Jokin Zaltegl zuzendariak adlerazten zuenez, eurena Altzolen belaunaldia zen bera
Izan zutelako era batera edo bestera eraglle, eta belaunaldl honen
ezaugarri nagusia olerkarlena izatea; baina, berritasunik ere bazekarren, gorago esan duguna, kultura landua euskara hutsez egln nahlarena, gerra aurrean hain noraezeko edo hain eglngarri Jotzen ez
zena. Kulturaren Ikusnnolde honek batu eglten zituen Krutwig eta
Vlllasanteren eskolakoak Euzko C5ogoako Zaltegl eta Iblñagabeltlarekln eta, baina grekozale bizkaltarraren proposamena eta Ikusmoldea ez ziren Inondik ere euzko gogoatarren harlkoak, oso ere kontra-harlkoak baizik. Batu baino banatzen zituzten puntuak
pisutsuagoak ziren: Altzolen gizaldlkoek Azkuek proposaturlko glpuzkera osotua aldeztu zuten; garblzaletasunaren gainean bestelako
Irlzpldeak zituzten, eta halaber, kulturarl buruz.
Eztabalda Idatzlaren protagonlstetara etorrlta, Jokin Zaltegik
Altzolen belaunaldikotzat zltuen Orlxek (1888), Andonl l^arl Labayenek (1898), Alngeru irlgaralk (1899), Justo Mokoroak (1901) Andlma Ibiñagabeitlak (1906), eta Inazio Onnaetxebarrlak (1909) hartu
zuten parte zuzenki eztabaldan. Plarres Laflttek (1901) eta Etienne
Salaberrik (1905) ere agertu zituzten beren iritzlak. Hauek lapurtera
modernoa arl ziren proposatzen, behe-nafarreraz zirtatua, bed ere
tierria eta Gure Merria aldlzkarlen irakurleak gogoan, eta Vlllasanterl
tSrutwlgengana makurtuegl Irltzl zloten, eta beren kritlka zehatzak ere
agertu zituzten Krutwlgek hItz kultuak Idazteko egindako proposamenel. Hauek, funtsean, zalantza gogorrak zituzten klase gidariak
euskararl beglrajartzea eglngarri zitekeenaz.
Alpatu ditugun guztlak Krutwig (1921) eta Vlllasanteren (1920)
aurreko belaunaldikoak ziren, Irlgaral nafarrak blen aide egln zuen
nolabalt, erabat Inorengana makurtu gabe; eta galnerakoek, nork
bortitzago nork etorkorrago, kontrako irltzia agertu zuten. Qalnera,
horrelakoetan gertatu ohi denez, lehen oso trinkotuak ez bazeuden
gipuzkera osotuzaleak, lapurtera klasikozaleen erasoak elkartu eta
gehlago tem atu ere zltuen euren Irizpidearen aldeko lehlan.

Lapurtera klasikoaren sustatzaileek Jon Mirande (1925) eta
halnbat bizkaltar blitzea lortu zuten: MIkel Arrutza (1887), Bernardo
Qarro (1891), Eusebio Erkiaga (1912), Berriatua (1914). Gabriel
Arestik ere (1933) esan lltekejoera hori hartu zuela,
Eztabaldaren bi aldeak batzen zituen puntura etorrlz, hots, kul
tura euskaraz lantzearenera, EuzHo Oogoako Idazieek bazituzten kntlkariak euren belaunaldikoen artean; batzuel ez zitzaien Iruditzen
euskara zegoen bezala egonda, egoera urnkalgarnan, gol mallako
kultura lantzeak zuenik lehentasuna. Esaterako, Justo Mokoroa edo
hemeslo Etxanizentzat, anolazkoena euskal herrltar xehearengana
Iristea zen; Justo Mokoroarentzat Orixeren Euskaldundh poema bezalakoak edo Iparraldeko tlerria aldizkarlaren gisakoak ziren sustatu
beharrekoak euskara Indartzeko; Memesio Etxanizentzat berriz, Jendeak atseginez Irakurriko zuen literatura egitea: nobelak eta Ipuin
Jostagarri eta zlrikagarrlak età; eta ez, beste Inori bainoago idazieari
berarl atsegina sortuko zion literatura egitea, banaka batzuentzakoa
soilik. Literaturaren ikuspegl utilitaristagoa zuten. Lafitte eta Salaberri
ere lido honetan lerratzen ziren, beren ñabardurekin. Orixe, Zaitegi
eta Ibinagabeltiarentzat, aldiz, dena zen beharrezkoa, baina beharrena gol mallako kultura euskaraz egin zitekeela praktikan erakustea.
Eta ikuspegl honek Krutwig eta Vlllasanterekin elkartzen zituen.
Eta banatu? Esan bern dugu Euzko Qogoakoak Azkueren gipuzkera osotuaren aide zirela. Ibiñagabeitiak zioen gipuzkera osotuak
ere tradizioa bazuela, berria baina orain arteko tradizio guztiak baino
sakon eta zabalagoa, kopuruz zein kalitatez. Monako idazie zerrenda
aurkezten zuen zioenaren sendogard: Lizardi, Orixe, Labaien, Zaitegi,
Olabide, Azkue, Salbatore iiitxelena, Lekuona, Etxaniz, eta Mirande.
Axular eta Etxebern gaurkotu baino ez zituztela egin autore horlek,
eta hizkera horretan egin zirela lanik onenak, eta eginen ere zirela
aurrerantzean. Orixek ere, Sabino Aranaren eta Azkueren eraginpean
azken berrogeita hamar urteetan egindako lanak goralpatzen zituen,
Baina lexikoan dagokionez, zer Jokaera zuten gipuzkera osotuaren
aldekoek?
Mauentzat garrantzizkoena euskarak hitz berriak sortzeko duen
erraztasuna ongi ustiatzea zen, eta nork uka oso irizpide zilegia zela
eta dela. Baina bazuten egungo begiez ikusita oso zuzena ez zen
inzpidea; hitz bat erdal Jatorrikoa bazen, nahiz arras zabaldua egon
hiztunen nahiz idazieen artean, baztertzekoa zen, baldin eta han edo

hemen euskal JatorrlKo ordalna aurkllzen bazltzaion; konparazio baterako: holore baino nahiago margo, eta fruitu baino amari, nahiz
Holore eta fruitu mila aldiz errotuago egon nonahiko eta nolznahlko
euskaldunen artean. Eta lapurtera klaslkoaren aldekoek? Qaurko
egunez begiratuta kultura greko-latlndarrarl kasu gehlegl eglten zlo
ten eta Europako hizkuntza moderno zabalduenek egindako aukerarl
gutxiegl.

Teoria eta praxia. AldeaK
Mala eta guztiz ere, ez dugu gauzen benetako perspektlba gaidu
behar. Teoria eta praxia berelzl beharra dago. Zalteglren eta Iblñagabeltiaren prosa ez dira berdlnak, ez berdlntsuak ere sarrl-askotan,
Idela bertsuak Izanagatik; gainera, euren Idatzl batzuetatik besteetara ere aldeak daude. Krutwlgen eta Vlllasanteren prosa ere ez dira
berdlnak, ez berdlntsuak ere azaleko antzekotasun batzuk gorabehera. BI Joeren m uturreko adlbideak alderatuz gero, aldea handla da,
euren Jarreretan neurrltsuagoak direnen testuak erkatuz gero, ez
halnbeste. Krutwlgen edozein Idatzlren eta Olablde edo Zalteglren
edozein Idatzlren artean aldea galtza da; ez horrenbeste Vlllasante
eta Iblnagabeltlaren artean, konparazio baterako.
Azkenean nagusltuko dena ez da izango ez bata ez bestea. Oro
har, Krutwlgen proposamenaren eraginez, idazle zaharren prestigioak gora egingo du. Dekllnabidean, adltzean eta, W . mendearen
lehen zatlan tzan ez zuten malsutza eta eredugarritasuna altortuko
zale ezari-ezarlan. Lexikoarl dagoklonez, Euskaltzalndlak 1959an
euskal hltzel buruzko erabaki famatua hartzen duenean, euskal Jatorrlkoak ez baizik erdaratiko hitzak hobetsiz, hauek zabalduago daudenean, zapuztuak sentituko dira oro har azkuezale edo gipuzkera
osotuzaleak. Erabaki honek, zuzena izanagatik, bazekarren zuzengabekeriank; Izan ere ez zuen ezagutzen azkuezaleek euskararen harrobia lantzen egindako lana, igaro berri dugun mendearen azken
hamarkadan altortu zale hein batean, zuzen onez, euskal harrobla
lantzen eta zabaltzen egindako lan eskerga.
Qarbltasunarena alpatu dugu. Auzl honek, hlzkera hutsarenaz
gain, bazituen eta baditu beste osagal batzuk. Krutwlgen salaketa
050 zen gogorra, eta bidegabekoa. Frogatu zuelako Krutwlgek bere

xedea ez zela agintari frankistel losintxak egitea — gogora 1952an
erbesterajo behar Izan zuela Villasante euskaitzain berriaren sarrerahitzaidlari egindako erantzunagatik— , bestela motiboak ematen zizkigun pentsatzeko agintari frankistel balakuak egiteko helburua zuela
naziokeria alemana eta frantsesa Aranaren nazioalismoarekin bateratzean. Antonio Arrue eta gainerako karlista frankozaleak ez ziren
gutxl poztuko getxotarraren iritzia irakurrita.

Kulturaren ihusmolde desberdinah
holanahi ere hor bazegoen beste azpiko arazo bat: Aranaren
garbizaletasunak bazuen kutsu eriyioso nabarmena. Euskotar garbi
ereduzkoak ez zuen beste arrazekin nahastu behar: garbi odolez,
garbi hizkuntzaz eta garbi ehjjioaz traun behar zuen; izan ere, Jainkoa
hobeki zerbitzatzeko Jainkoak berak egin omen gintuen bezala Irautea zegokigun: nahasi gabeko fededun garbiak. Jakina, ikuspegi
honek kultura ulertzeko modua erabat baldtntzatzen zuen.
Krutwigentzat, aldiz, kultura ez zen Jainkoa zerbitzatzeko erarlk
hoberena. Honentzat kulturaren zatiak: Mitoa, Filosofia, Jakintza, EhiJioa, Poesia, Musika, Arkitektura eta, ziren; baina, hauek bere bizian,
bere bilakaeran ikertzekotan: beste hitzez, bere existentzian eta ez
esentzian. Esentziarl zegozkion oinarrf tinko eta irmoetan sinetsirik
zeudenentzat astindu gogorra! Ikuspegi desberdintasun honek, ordea, une hartan ez zuen eztabaidank piztu. Qeroago bai, existentzlalismoaren eragina gazteen belaunaldian hedatuz zlhoan eran. Baina
existentzialismoaren Inarrosaldia baino lehenago liburu Ilzunen gaineko ika-mika gertatu zen, hortxe 1952ko bukaera eta 1953ko
hasiera bitartean. Eztabaida eraiki zuena Andima iblnagabeitia.

Liburu lizunak
Egun Internet-eko orrlak pornografiaz mukuru dira, eta edonoren eskura. Idazten an naizen lurralde hlstoriko honetako egunkari
salduenak orri osoak argitaratzen ditu egunero mezu lizunez eta
harremanetarako telefono zenbakiz Josiak, eta osojarriak gaudenez,
inoiz kexuren bat agertzen bada, berehala estaitzen da. Pederastia
eta gisakoak salbu, gainerako erotismoak, eta are pornografiak, ez

gaitu asaldatzen. Balna 1952an, eriyiosoek lagundutako Frankoren
diktadurapean Megoaldean, eta iparraidean, euska! gizartea nagusiki
laborarla eta eriyiosoen eraglnpekoa zenean?
liarrlgarrla, txundlgarrla gertatzen da zer Irrika zuten Andlnna
Ibiñagabeitlak, hennesio Etxanlzek, eta 5albatore Mitxelenak euskal
baratzera llll berdeak, llzunak, llkltsak, ohiz kanpokoak ekartzeko.
Main Itoa zekusaten euskal llteraturaren arioa, hain ellzkol eta kandelazaleen ghetto, eta bizkltartean euskaldunak erdalduntzen ari gero
eta lasterrago.
Auzlarl haslera eman zlon artlkuluan Andlma Ibiñagabeitlak zloen
zelnahl aberrlren barruan giza talde ezberdlnak Izan ohi dlrela, eta
edertasunak bezala arlnkerlak; eta maltasunak bezala maltakerfak; bl
hitzetan "tasun" eta "keria" guztlak, eta Euskadin ere bal; eta euska
ra landu zutenak orduraino "tasun"ak lantzen aritu zirela, eta ez
"kerlak". Eta horlek ere landu beharra zegoela euskarak gizajende
guztlak ellka zitzan. Eztabalda zeIn aldlzkarltan bideratu zen ere esan
beharra dago, arglgarrla balta kultura eta polltlkaren arteko sartu-lrtenez Jabetzeko: aldlzkari nagusia Parlseko Singer kalean eglten zen
EuzHo Deya fzan zen, erbesteko Jaurlarltzak ateratzen zuena, Ekin
organlzazlo politlko berrla sortuko zutenak Irakurtzen zutena, hain
zuzen^.
Berehala atera zitzaizklon aurkarlak. Euskara gauza txarretarako
erablltzea galztakerla zela zloen Zeferino ?^emeln Jeltzaleak, Plarres
Laflttek berrlz — Balonan argltaratzen zuen tlerria aldlzkarltik— ,
euskara eta euskaldunak ez zituela berelzten, euskalduna nahi zuela
norbalt Izan zedin, gorputz eta arima, sendo eta garbi egonez edo
bllakatuz, eglarl eta onglarl emanez. Eta, hortaz, ezin zutela besterik
onar, euskaraz panplnaturik ere. Ez zeklela zertaratuko lltzatekeen
fedea galduz gero. Mozkorren pare Jotzen zituen aldekoak.
Zer pentsa ematen dute Lafltteren adlerazpenok.
semlnarloko Irakaslea ez zen bere Ingurukoak baino
Orlxerekin Izan zuen eztabaldan frogatu zuen ez zebllela
apalz edo sinestunak baino gibelago Ellzaren dotrinaren

Uztarltzeko
hertslagoa.
Megoaldeko
eraberrltzea
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onartze eta sustatze kontuan. Zergatlk zitzaion erokeria, gaizpide eta
galbide mundu ikuskeran aski kideko zituzkeen Andima Ibiñagabeltia
edo hemeslo Etxanizen Jokaera, hots, euskararentzat bide berrl blla,
bide guztien blla, are erotlsmoarenaren ibiitzea?
Jon Mirandek uztarlztarrarl erantzun zlona ulergarrlago eglten
da; orduko euskaitzale eta abertzaleen artean bazirela panteistak,
neopaganoak, bat eta jainkogabeak ere, eta halaber krlstau-telstak
balna Vatlkanozaleak ez zirenak, herri orotako IntelKgentsían bezala;
hots, bazirela heterodoxoak nahiz orduralnoko euskaitzale gehlenak
apalzak Izan, eta euskal abertzale gehlenak alderdl konfesional bateko klde.
Qalnera, kontuan hartu behar da gorago zlrrlborratu dugun ezta
balda teorlkoarl praxia aurreratu zitzalola edo bestela esan, praxiaren
ondotlk etorri zela eztabalda teorlkoa. Jon Mlrandek Idatziak zltuen
halnbat olerki erotiko eta filosofía aldetlk oso heterodoxoak. Andima
Ibiñagabeitlak Itzulla zuen Ovidloren Ars Amandi famatua, eta 5albatore Mitxelenak eta Memeslo Etxanlzek idatziak ez bazituzten olerki
"llzunak" idaztear zeuden. Azken honek hainbat euskaitzaleri erakutsl zlzkien bere olerki gordinak, errealistak nagusi zen ideallsmoaren aldean, eta halnbati ausarteglak begitandu zitzalzkien, are apaiz
batenak izateko ezln onartuzkoak.
Balna, berrlro galderara gatoz: zergatlk m utur batean Lafìtte eta,
eta bestean Andima Ibiñagabeltia, Memeslo Etxaniz eta?
Memeslo Etxanizentzat Ellz agfntarlek aglntarl zlbll frankozaleekln
bat egiteak euskaldunen endekatze morala erakarri zuen. Fedearen
eta katolikotasunaren Izenean, euskaitzaletasun eta euskal herritasun guztlari gerra egitera prestatu ziren, eta ordurarteko Euskal Me
ma 5albatore MItxelenaren gurutze-bldeko herri, Arantzazuko santuteglra errom es doan gaitzalleen herri bilakatu zuten. Egoera hura
Izanik, ezln zitzaion eutsi gerra aurrean LIzardIk Eusi^altzaieaii taldean
sartzeko Jarritako olnarriel. Direlako olnarrlak ziren: Jaini^oa ta bere
iege zuzenak ez oinperatu: Euskalerria biotzean euki. LIzardIk, Altzolek eta, bl olnarrlok ezarri zituzten, batez ere soziallsta-komunistak
eta uxatzeko, eta euskotarren arteko elkartasuna sustatzearren,
Jeitzale Izan edo karlista. Batna aldeak aide, handik hogel urterà
(LIzardIk 1930ean) Memeslo Etxanlzek, eta Andima Ibiñagabeitlak
eta, bestelako Jokaeraren premia Ikusten zuten. Eta hori Frankoren
"Qurutzada"k ezpata eta gurutzea bat-bat egln zituen garaian.

Euskaraz egindako
sinestunen esparru,
arlo guztietara, arlo
jendea. iparraldean,

llteraturak ez zuen ordurarte bezala apaiz edo
ghetto, izan behar; aitzitík, zabaldu beharra zuen
laiko guztietara, eta bereganatu era guztietako
aldiz, ez zuten honen beharrik sumatzen.

Ez zuen berehalako arrakastarik izan euskal llteraturan erotísmoari leku emateko gurariak. Izan ere, egindako olerki erotikoak
askoz geroago argitaratu dira; hala ere, kontuan Izaník honen au
rreko eztabaida, lapurtera klasikoarena, eta hau garaikideak direla:
garai bertsuanjazo zirela; bistan dago, gerra ondoko gogo giroaren
isla dela euskara eta liburu lizunen eztabaida hau ere, arrakastarik
eza gorabehera.
Honen hurrengo etorri zen existentzialismoarena, batez ere,
Txillardegiren eskutik. Mau uste d ut ezagunagoa dela“^.

Ekin-en serrerà
Denboran bateratsu gertatu ziren euskal kultura sustatu eta lur
moderno berrietara zabaitzeko ahaleginak eta eztabaidak, eta Ekin
talde polltiko abertzalearen sorrera. Sortu 1953an sortu zen, sendotu 1954-58 urteetan PhVren Euzko Qaztedirekin bat eginda, eta urte
horretatik aurrera hautsi EAJrekin, eta 1958-59an ETAri eman zion
abiadura.
Bateratsu gertatu zirela esan dugu, bien artean sartu-irtenik
egon ez balitz bezala, euskararen aldeko kultur borroka eta borroka
politikoa paraleloki eta halabeharrez Jazo izan balHren, baina ez, ez
zen hórrela. Txillardegiren lekukotasuna dugu horren froga argiena.
1949ko urtearen udazkenean ezagutu zuen Krutwig Txillardeglk
-ingeniaritza ikastera Bilbora Joana urte hartan bertan-bere Bilboko
etxean. Monek euskara batu eta gaurkotzearen premia azaldu zion.
Fisiko Teorikoa normaltasunez euskaraz irakatsi beharra. Eta gorago
aipatu ditugunak; Europar kultur iturrietatlk ausarki edan, batere
lotsarik gabe, garbizalekeria suntsitu, eta kultura greko-latindarreko
hitzak geure egitea. Mau guztia lapurtera klasikoz mintzatzen zitzaio-
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la, Eragin handia izan zuen honek guztlak Ekin-en fundatzalleetarlk
izan zen Txlllardegigan.
Balna Krutwlgez gain, beste euskaltzale eta abertzale askorekln
egln zituen harremanak Txlllardeglk Bllboko Ikasle garalan. Eklnekoengan eragin handia izan zuen Iñaki Qaintzaralnek harremanetan
Jam zuen Biiboko abertzaleekln. Qlpuzkoako eta Bizkalko ikasle
abertzaleen arteko harreman horlen ondorioz, talde txlkl batek IkusI
zuen 1953an organlzazlo bat antolatu beharra zegoela, Islleko erakunde polltlko bat, ez kulturala solllk, eta horretarako sorrera-bllera
Izkutu bat egln zuten Jose Marl Benito del V/alleren etxean, zin eglnez
ez ziotela Inorl erakundearen berrI emango. Zergatik Ikusi zuten
beste organlzazlo polltlko baten beharra, EAJrenaz kanpo?

EAJ-ren egoera
Duela gutxl atera da llburu arglgarrl bat, alderdi Jeltzalearen
polltlka eta garal honetako egoera zein ziren Jaklteko^. C3auzak slnpllfikatuz, eta gehlegl laburbllduz, 1945etlk 1960ra doan aldl-bltartea
hartuz gero, bigarren nnundu gerra bukatu zenetik J.A. Aglrre hll zen
urteralnoko aldia, 1951ko urteak markatu zuen Inflexlo puntúa; or
duraino Franko botatzeko Itxaropenak zutik bazlrauen, harrezkero
etslpena gallendu zen, eta alderdlaren eraglnaren galnbehera,
1950eko urrlan Jadanik Juan AJurlagerrak, EAJren buru aglntedun eta karlsmaduna zenak, ez zuen Eusko Jaurlaritzaren polltlkan
usterik, eta lehendakarlak Venezuelara Joateko eglndako gonbitarl,
gobernuarentzat dirua blltzeko, uko egln zlon.
Juan Ajuriagerra ekintza gizona zen. Espetxetik beretik haslta
(1937-1943), eta 1943an kalera atera zenetik, lan handia egln zuen
deseglnda zeuden alderdlaren eglturak berregiten eta birmoldatzen.
Euskadi barneko lanari irizten zlolako garrantzltsuen, Balonako EBB
barneko EBBren m ende Jartzea lortu zuen. Qaral honetan Idazkarltza
ere sortu zuen alderdlak, besteak beste, erabaklak hartu aurretik
arglblde-txostenak behar bezala egiteko, eta Balonako EBBkoek
nahiz barnekoek kontrako norabldean eglten zituzten muga-lgarotze
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U5uei esker, Donostiakoak Balonara eta Baionakoak Donostiara, har
tu beharreko erabaKi garrantzizko guztietan EBBk bakarra bailitzan
funtzionatzen bide zuen, zailtasunak zailtasun, 1945etik 1951 bitartean, Eta hartu beharreko erabakiak asko izan ziren bost urteko
urte-bitarte labur baina bízi-bizi horren buruan. Magusikl hiru arlotan:
Frantzia, Erresuma Batua eta EEBBekiko harrennanak, FranKoren
kontrako alderdi espainíarrekikoak, eta azkenik, barruko erresistentzia buitzatzeko lantegiarekikoak.
Frantzia garrantzizkoa izan zen oso arrazoi askorengatik,
1937an Bilbo gaiduta Jeitzaleak hara ¡hesi Joan zirenetik. Baina
1945etik 1951rako aidira mugatuz, batez ere, bostehun batjeltzalek, gizon gallen gutxiz gehienak barne, bertan hartu zutelako aterpe, Mitz batean, Iparraideko abertzaletasuna ez suspertzeko baldintzapean, babesleku Izan zuten Frantzia, eta gogora bedi Pariseko
Avenue Marceau-n egon zela Jaurlaritzaren ordezkaritza, eta Quentin
Bouchard-en ínformazio zerbitzuak, eta Baionako Beyris auzoan alderdiaren aglntaritza Frankoren diktadurak iraun zueino. 1951n Ave
nue Marceau-ko eraikina Espainiako Enbaxadan eman zioten, eta
Eusko Jaurlaritzakoak presaka aide egin beharra izan zuten, Frantziak
Franko onartua zuenaren seínale argl, eta De Qaulle-en aide eginda
ko lanak espero zen emaitzarik lortu ez zuenarena.
Brltainia Mandian dagokionez, Londresen sortu zuen Manuel Irujo
nafarrak Euzkadi'ko Batzar Magusia (Consejo Macional Vasco)
1940ko uztailean, eta urte eta erdiz subiranotasunarekin egin zuten
amets, Ingalaterraren babespeko Euskadi burujabearekin. 1946an
isilpean Baker diputatu labonsta etorri zen Bilbora Informazio zerbitzuetakoek gonbidatunk, eta AJuriagerrarekin eta ibili zen, besteak
beste, hem engo gazte armatuak ikuskatzen. Amenkarrei bezala,
ingelesei ere eskuratzen zieten zerbitzuetakoek bildutako informazioa, harik eta 195 In Ajurlagerrak ingelesei ez pasatzeko agíndu
zuen arte, Ez dago oso garbi zergatik, baina segur aski Ajunagerrak
ingelesen susm o txarra egin zuen, haiei esker lortzen zuela polizia
espainiarrak barneko erresistentzian zein zebiitzan Jakítea, eta atxiloketa eskergak egitea. Mortaz, frantsesek ez ezik ingeiesek ere huts
egin zieten nabarmen.
Apustu gogorrena, ordea, Indartsuenarekin egin zuen EAJk,
hots, EEBBekin. 1941ean naziengandik ihesi bizi izandako abentura
epikotik onik Amenkara iritsi zenetik, J.A. Agirrek espioi-sarea eratu

zuen hainbat estatu amerikarretan barna ordezkariak eta Informazio
biltzaileak Jarriz, estatubatuarrei interesatzen zitzaien Informazioa
eskuratzeko. Ordainetan, jakina, amerikarrengandik kobratu egiten
zuen hilero, eta bestalde ordalnketa naguslena: Franko eralsteko
laguntza eskuratzeko itxaropena erne zen. Balna 1950ean Jadanik
OhUk 1946an Frankoren kontra hartutako erabakia atzera bota
zuen, eta iehen kreditua ennan ztoten amerikarrek Espalnlarl. 1951n
hasl ziren Jeneral amerlkarrak Frankorekln negoziatzen, eta 1953an
sinatu zuten hitzarmena. J.A. Agirrerentzat 1951 izan ornen zen
urterik mingarriena. Monaino labur-labur allatuekjeitzaleek eskalnitako laguntzari emandako ordain eskergabea.
Bigarren arloari dagoklonez, Frankoren aurkako oposizioarekiko
harremanez, eta Batonako Itunaz bestalde — 1945eko martxoan
euskal alderdl politiko eta sindikal guztiek sinatua. Autonomi Estatutua eta Errepublikaren Qorteen legezkotasuna zituen ardatz— ,
1946ko urtarrilean Madrilera Joan ziren Rezóla, Ajuriagerra, 5olaun
eta, hots, burukide nagusienak AMFDn — Alianza Nacional de Fuer
zas Democráticas— parte hartzera. Ordutik aurrera Frankoren gobernuaren hautabtdea Izateko sortutako gobernu eta itun guztietan
parte hartzen saiatu ziren Jeitzaieak. Qerran hartutako Jarreraren eta
Balonako Itunaren ildoan, sortu ziren bl gobernu errepublikanoetan
aktore papera Jokatu zuten, Irujo ministro izan zela, Justiziakoa ba
tean eta sailik gabekoa bestean, eta Prietoren monarkiaren aldeko
planean askoz zalantza eta erreparo gehiagorekin bada ere, azkenerako esan liteke prest zeudela tranbia horretara ere igotzeko, eta igo
ez baziren Izan zen tranbiak ez zuelako inolako aukerarik geltokitik
ateratzeko.l950erako hautabide izan nahian sortutako itun guztiok
errekajoa zuten.
Azkenik, barruko erresistentziari dagoklonez, urte aski biziak
izan ziren. Era askotako protestak, pintadak, ikurrinak, Biiboko Arenalen zegoen Molaren omenezko m onum entuaren leherketa
1946an, irrati-interferentzlak, eta batez ere, bi lanuzte garrantzitsu
1947an eta 195 In Jeitzaleek buitzatuak. Batez ere lehenengoak
zabalera handla hartu bazuen ere, ez zuen lortu Espainia guztira
hedatzea, eta bigarrenaren oihartzuna txikiagoa izan zen, eta halaber
bere kutsu politikoa. Bletan errepresioa latza, eta atxlloketak sailean,
batez ere azken honetan. 1950ean Franko Bilbora etorri zenean,
populuak ez zuen protesta axolazkorik egln. Beraz, erresistentzia lan

honek Izandako emaitza ere ez zen ona izan. Qainera, 1951n Ajuriagerrak eta Soiaunek barneko Jeikide garrantzitsuenek aide egin
behar izan zuten poilziak at><iiotuko ez bazituen.
Qarai honetan hasi zen Ajuriagerraren kaibarioa. Amerikar eta
ingeiesen iaguntzan uste osoa galdua, errepublikaren bidea irtenbtderlk gabe, barnera sartzeko m odurik ezean, Baionako ordezkaritzako geidotasunarekin gogaiturik eta beraz zeregin taxuzkorik ez zuela,
urte gofbeia gertatu zitzaion 1952a. 5aiatu zen barnera sartzeko
baimena iortzen baina 1953 arte ez zuen iortu, eta alderdia utzita
Lyonerajo zuen ianera. Alderdlaren barruan ez zen kargu uzte bakarra izan. Lasartek 1952an aide egin zuen, Monzonek hurrengo urtean, handik bl urterà Zarrabeitia diruzain izandakoak. 1951 arte
EBBk, arazo eta guzti, baina aski ongi betetzen bazuen bere egitekoa, aurrerantzean desegina gertatu zen, eta berriro batzeko ahaleginak eginagatik ez zen iehengoratu 1950eko hamarraidlan.
Qorabeherok gidaritza poiitiko abertzaiearen eskasia nabarmena
eragin zuen Mego Euskai Merrian, nahiz eta J.A. Agirrek eta erbestean, errepublikaren aldeko bide autonomlstari eutsi, eta Europa
batuaren aldeko polltlkan ahaiegln handiak egin 1951z geroztik ere,
balna polltlka honetan ere benetako lorpenik eskuratu gabe, eralkltzen hasi zen Europa estatuetan oinarriturlk hasi zelako, egun Jarraitzen duen bezala, eta ez nazio gutxituenganako begiramenean.
Arrazol polltfkoez bestalde, ekonomia eta gizartea aldatzen hasiak ziren Mego Euskal Merrian. Bizkaian eta Qlpuzkoan bigarren Industriallzazloa Jam zen abian, eta oralngoan Araba eta Mafarroa ere
harrapatuko zituen. Qaztela, Extremadura, Qallzia eta Andaluzlatik
JInlkako etorkin oste handiak, eta erdalduntze azkarra hedatzen hasla
zen are landaguneetara ere. 1952an, 1956an eta 1958an egin ziren
lanuzteek ez zuten apenas kutsu polltikorik Izan, etajeltzaleek ere ez
protagonlsmorik aurreko bletan bezala. Lehen borrokalari agertutako
nazionalista asko negozio pribatuetara bildu ziren.
Qorago esan bezala, abertzaleen etslpen giro hits honetan agertu
ziren euskal polltlkaren plazara Ikasle abertzaleen belaunaldl bernak.

Ekin<ekoeK zeharten berritasuna
Mazionallsten familletatik zetozen gehlenak, eta oro har burges

txlKiak Ziren, Bllbon Deustuho Unibertsitatearen, La Casillako Ingenlar\ eskolaren eta Bilboko Ateneoaren nahiz 5an Antongo talde eta
"Koral"aren Inguruko giro abertzalean, Alta Naudio Qallastegiren In
guruan eta, elkartzen ziren Ikasle eta ez Ikasle abertzaleak®.
Batzuek espetxea probatua zuten. Txlllardegi, besteak beste,
eroM egin zen 1950ean Josu Arenazarl bere datuekiko txartela eman
zlolako. Mura Valladollden ari zen Ikasten, eta EIAkoa — Euzko Ikasle
Alkartasuna, Bllbon 1942an sortua. Apolltlkoa eta akonfeslonala bal
na fllonazionallsta— zen. Bllbotik Donostlako Amarako tren geltokira
Iristean pollziak zituzten zain; atxllotu eta Martuteneko espetxe estrelnatu berhra eraman zituzten 3 0 bat lagun. Cero laster desagertuko bazen ere, organizazio berriaren sorreran garrantzi handia Izan
zuen. Iñaki Qalntzarain ez zen organizazio berri bat sortzearen al
deko, pollziak Jakin eta dena suntsitu egiten zuelako. Bi aldiz eroria
zen 1947an eta 1949an, eta ezin zuen Jasan Donostlako Aide Zaharreko Agote tabernan egoten zen giro folkloriko arduragabea. Euzko
Qaztedlkoak elkartzen om en ziren bertan, denak pollziak fìtxatuak
eta giro hartatik "Muyamos" esaten om en zuen "com o de la peste",
hots, foiklorekena zuhurtzia eta eragin gabekotlk. Folklorekena has
tio zuen bezala, hitzak kontu handiz ibili beharra aldarrikatzen zuen:
gu ez gara "nazionalistak" — nazionalsozialismoa aita santu Pio Kl.ak
gaitzetsia zuen, eta giro ultraeriyiosoan bIzi ziren— , gu abertzaleak
gara. Mau Donostian, eta Bllbon? Bilbon ere bazegoen folkiorekeria,
kaikuak eta abar; eta batez beste Sabino Aranaren ideologiak indar
gehiago zuen Donostian baino.
Organizazioa sortu baino lehen, gogotik ikasteaM eman zioten.
Beren buruak hezitzeko bi iturri nagusi izan zituzten; bata, euskal
harrobla: Sabino Aranarenak, Engrazio Aranzadi, Aita Estellaren La
historia de EusHadI, J.A. Agirreren Las Onco Conferencias eta Un
lustro, Anakleto Ortuetaren flavarra y la Unidad Politica Vasca eta
Vasconla y el Imperlo de Toledo, Arturo Kanpion, Karmelo Etxegarai,
Mermilio Olonz eta Juan Iturralde y Suit eta Buenos Alresko EkIn
argitaletxeak atereak eta abar; eta aldizkanak, besteak beste, EuzHo(jogoa eta Parisko Singer kalean egiten zen EuzHo Deya, Jaurlaritzak
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ateratzen zuena; eta bestea, autore frantsesak: Teilhard de Chardin,
Maritain, Mounier, Bernanos, Sartre, Camus. Trankopeko askatasun
Intelektual falta Itogarripean, goizeko freskura arnasgarria autore
abertzale eta Frantzlako halnbat Intelektual aurrerakolrengandik zetorklen.
Beren buruak Jantziak Ikusl zituztenean, José Mari Benito del
Valle, Julen Madariaga, Manu Agirre, Alfontso Irigoien eta Txlllardegl
elkartu ziren 1953ko udaberrlan Bllbon, eta Oudarl gerratean Euzko
Qudarosteak fronteko gudarlentzat ateratzen zuen aldizkariaren ale
bat mahai gainean pausatu, azalean Ikurrinaren koloreak zituena, eta
zln egln zuten bostok, J.A. Agirrek 1936an bezala <zln daglt>
esanez, ez zlotela zer gerta ere Inori organizazioaren berririk emango. Aberrlaren aldeko gudarlen olnatzen jarraitzafletzat zekusaten
euren burua.
hahlz zin-egite horretan bostek parte hartu, dozena bat Inguru
blzkaltar eta gipuzkoar bazlren haste-hastetik organizazioan sartu,
eta prestakuntza-hltzaldlak ematen hasf zirenak. 5el hllabetetik urtebetera Irauten zuten hauek, eta hamar bat lagunekin hasl, eta hauetatlk motibazio gehien agerl zutenel zina eginarazi eta prestakuntza
berezla ematen zitzaien, Jadanik militante Izatera Igarotzen zirela.

Prestakuntza hitzaldiak
Mitzaldiak eglteko fotokoplez ballatzen ziren; Izan ere, Ikasleak
Izanik, baliabide urrlak zituzten. 1950eko hamarraldiaren azken aide
ra, haustura gertatu ostean segur askI, llburu zuria argltara zuten,
han eta hemen, honek eta hark eglndako hitzaldiak eta bllduz. Liburua arduradun nagusien balmenaz argltara zen^. Laburkijaso dltzagun direlako hitzaldion punturik nabarmenenak — laburregl eta sinpllflkatuegl— .
Segurtasun arauak. Organizazioaren oinarrletako bat. 5egurtasunarenakJarrera iraunkorra behar zuen izan, ez nolzbehinkakoa, eta
naturala. Monek berekin zekarren lagunartea aldatzea, hainbatekin
haustea eta estalgarrien bila iblitzea. Oso Jakitun ziren arriskuaren
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handiaz, eta erortzeko aukera guztiak salhestea nahitaezkoa zuten.
Premiazkoa zena baino gehiago ezjakitea komeni zitzalen gero poli
zie! zer esanik ez Izateko. Ezizenak erabiltzea. Telefonoa, eta posta
salhestea. Oso garbi Jakitea m om entuero zein zen organlzazlokoa
eta zein ez, eta ahobero zuhurtzia gutxIKoetarIk Ihes egitea. Multzoargazklak ekidin behar zituzten. flolajokatu adlerazten zitzalen atxllotua izanez gero, eta itaunketetan, Mitz batean, segurtasun arauak
zehatz eta zorrotz betetzeko eskatzen zitzalen.
Erantzukizuna. Erantzukizuna Jainkoaren eta aberriaren aurrean.
Lehenago Sabino Aranak, gudariek, atxilotuek eta eraildakoeK izan
zuten bezala eurek ere halaxe izatea. Fede biziaren beharra, eta
erantzukizunarena etslpena garaitzeko, eta frankismoak susperturiko
ergeitze eta ezjakin bihurtzeko prozesuari aurre egiteko. Proselitisnnoaren eta informazioaren premia.
Ekintza metodoak. Espresuki adlerazten zen hltzaldiaren hasieran, doktrinak aide batera utziko zirela, eta erreparatu ekintza m etodoei erreparatuko zietela euren organizaziorako ikasbide gerta zitezen, Komunismoarenak eta JOCen (Juventudes Obreras Católicas)
metodoak aurkezten eta azaitzen ziren. Qisa denez, egungo begiez
irakurtzen dugula, atentzioa ematen du zer-nolako erakarmena zuen
komunismoak, ez doktrtna aldetik baizih organizazioaren aldetik, eta
militantziaren mistikaren aldetik. Urte gutxi batzuk beranduago, marxismo-leninismoak Izango zuen goraren lehen zantzuak, zalantzarik
gabe.
Mazlo erreslstentziaren moraia, Lehenengo gure herriak besteekiko dituen aldeak ezagutu beharra aldarrikatzen zen, kontzientzia
Razionala sortzeko. Hauek aintzakotzat hartu, eta hauei eusteko erabaki sendoa hartzea. Frantses eta espainoiekiko aldeak aztertzen ari,
eriyiotasunari dagoklonez azplmarratzen zen euskaldunen tradizio antiklerlkala eta sakonki eriyiosoa, espalnoien prozeslo-eriyiotasunaren
eta frantsesen giro eriyioso epetaren aldean. Poiittkoki gure tradizio
demokratikoa. Ekonomiari eta glzarteari dagoklonez ere, euskal ekonomiak eta gizarteak frantses eta espalnolarekiko izan omen dituen
aldeak nabarmentzen ziren. Eta honen guztiaren ondorio bezala,
batez ere gure foruetan eta euskaran gauzatu den ondare bikalna
aintzat hartzearen premia adlerazten zen.
lionekin batean benetako erreslstentziaren moraia finkatzeko
bitartekoak. Bereizketa bat egiten zen moraltasunaren aldetik norbe-

raren probetxurako edo nazioaren onerako egindako ekintzen ar
tean. Bazitekeela norbere intereserako eginez gero, etikoki ezmorala
zena moraia gertatzea nazioaren onerako bazen, Esate baterako,
izena faltsutzea, Azken buruan, eta azken arrazoi bezala m om entu
egokian indarra erabiltzea onartu beharra zegoela, eta galnera sartu
beharra euskal kontzientzian, erresistentzia bitarteko guztiak erabiliz
egln behar zela, Euskal Merria Jasaten ari zen zapalkuntza itzelarl
kontra eglteko, Azkenik, obedientzia eta dizlplina, apaltasuna eta
talde lana goraipatzen ziren landu beharreko bertutetzat erabateko
erresistentziari aurre eginez nazioaren burujabetza lortzeko.
Ondoren Tunez eta Irlandako nazio berpizkundeak aztertzen ziren.
Euskarekiko Jarrera pertsonala. Euskararl nazio hizkuntza izatea
Opa zioten. 5uediera, suomiera, edo txekiera diren bezala, nahiz eta
beste zenbait beharretarako elebitasuna edo eleanlztasuna ere
beharrezkotzat Jo. Bazela garaia euskara gaurkotzeko, eta egungo
euskaldunen hizkuntza bihurtzeko. Baserri-gai eta herri-gai soiletatik
haratago, euskaraz literatura unibertsala egltera Igaro beharra aldarrlkatzen zuten. Mola berritu euskara? Beste htzkuntzak bezalaxe, garblzalekeria eta asmatu behar hutsala baztertuz. Ahozko hizkuntzari garrantzi erabakigarria aitortzen zitzaion, eta neurririk gogorrena: agintari
izan nahi zuenarl euskaldun Izan beharra eskatzen zitzaion, eta ez
bazekien bi urteren buruan ikastea, eta abertzalea kontsekuentea
izatea familian eta ahal zuen egokiera guztietan. Burutik hasita
etsenpiu ona. Abertzale erdaldunak desagertu egln behar zuen.
Alderdi soziaiari dagokionez, greba eskubidea eta sindikatzekoa
aipatzen zituzten. Kapitalismoa kritikatu eta langilea soldatapeko Izatetik enpresako kide izatera igarotzea aholkatzen zuten, enpresaren
zuzendaritzan eta mozkinetan parte hartzea gomendatuz. Egia esateko, elizaren doktrina sozialetik oso hurbil: espresuki aipatzen ziren
aita santuen entziklikak.
Qure helbururako aski dugu. Irakurleak baditu EAJ eta EKIMekoen arteko adostasun-desadostasunak Juzgatzeko halnbat argiblde, ondoko hamarkadetan gertatutako halnbat gorabehera politikoren aurretikoak. Alderdla lotua zegoen Espalnlako Errepublikaren eta
1936ko autonomi estatutuaren legezkotasunari, eta honen bttartez
Frankoren diktadura desagertu orduko Mego Euskal Merriak autodeterminatzeko eskubidea bermatua izango zuela uste zuen, edo hori
bermatu behar zela behinik behin. Eta horretarako alderdl espalnol

antlfrankista demokraziazaleekln batjoK atu behar zuen. Ekin-ekoek
ez zuten lotura historikorlk ez Itzalik, ez onerako eta ez txarrerako.
Erresistentzla moral gotorra aldarrikatzen zuten eta bitarteko guztiak
erablli beharra. Frankoren dlktadura eron arte zaìn egon barik,
eklntzak ziren beharrezkoak, eklntzek egiten baltute histoha. Eta
ekintzetara igarotzeko kontzientzia aldatu beharra. Indarra erabiltzearen zilegitasunari dagokionez, ez dugu ahaztu behar Frankoren dikta
durak iraun zueino zllegitzat Jotzen zela, Frankoren errepresio bidegabearen aurkako erantzuna zenez. Eztabaìdan zegoena zen
indargintza eraginkorra eta aukerakoa m om entu bakoitzean zein
zen, balna ez beronen zilegitasuna. Orduko — 1950-60-70— plztia
beitza komunismoa zen, eta ez diktaduraren aurkako erantzunezko
indarraren erabiiera.
Euskararen kontuan ez zuten bikoiztasunik EKIMekoek. Garbi
asko nazio htzkuntzaren estatusa aitortzen zioten euskaran, eta zalantzarik gabe aurrerapena zekarten. Bestalde, euskararen gaurkotze
eta eraberritzean buruz, Krutwigen arrastoan zeblitzan, gorago aztertu dugun Ikusmoldearen harían.
Qipuzkoan 1955etik 57ra bitartean elkartunk egon ziren Euzko
Qaztedikoak eta Ekinekoak, eta Bizkaian sei bat hllabetez. 1957tlk
1958ra artean urtebete inguru liskar bizian eman zuten. Alderdiko
agintarien eta Eusko Jauharitzaren mendeko ziren zerbitzuetakojendearen artean —J.A. Agirre eta kexu ziren alderdlarekin, barruan ez
zueiako dinamika aski agertzen— eztnikusiak zeudeia garbi dago, eta
gazteez baiiatu edo nahi izan zutela ere hortxe-hortxe, euren iiskarrei
aterabidea aurkitzeko. Ez zait iruditzen istilu horien nondik norako
zehatza Jakitea erraza izango denik, eta axola gehiegi ere ez duela
deritzot. Mala ere aipatu nahi nuke gauza bat: orduko halnbat protagonistekin izandako elkarnzketetatik ezer garbi atera badut izan da
Ekin-eko gazteek amore eman zutela alderdiaren erasoaren aurrean.
Alderdiak pisu eta itzal hlstoriko handia zuen. Ahai zela ez zuten
alderditik berelzl nahi, eta J.A. Agirrek barkamena eskatzeko agindu
zienean, azkenean amore eman eta eskatu egin zieten alderdiko
agintariei. Alderdiak ez zien onartu barkamen eskaera.
J.A. Agirrek ETA laburduraz sinaturiko gutun bat Jaso zuen
1959ko uztailean®. Lehena zen organizazio bernak igortzen zuena.

(8)

Ikus lehen oin oharrean deskribaturiko llburuan: 235. or

Morra zer zioen amaleran: <Por considerar que el Gobierno Vasco,
hoy en el exilio, es el depositarlo de la fé (sic) y voluntad de nuestro
pueblo, libre y legalnnente nnanlfestado, ha quedado E.T.A. integra
do en la trayectoria y principio que de él dlm anan>. Ez zuen alder
dla krltlkatzen, eta bere lana Eusko Jaurlaritzaren olnatzetan Ikusten
zuen. Azaitzen zuen gutunak EUZKADI (slc)rekln ulertzen zutela:
<lnnpllca para nosotros la salvación de las esencias vascas a través
de un cauce estrictam ente patriótico, y por ende apolítico y aconfeslonal, pues entendem os que lo político, lo partidista, tan sólo es
viable en un marco de libertad naclonal>; eta A2KATA5Uf1
(slc)arekln < lo s poderes mínimos para la autodeterminación del
destino de nuestra Patrla>.
Oso tonu neurritsua duen gutuna, eta ez al du ematen J.A.
Aglrrek alde-aldera bere egiteko modukoa zela? Agían, artean ere
alderdiarekin adlskidetzeko aukera ez zutelako baztertzen, eta lehendakariaren laguntzarekin lor zezaketela uste zutelako ote? Laster
aterako zituen ETAk askoz agirl gogorragoak eta Inongo mendetasunik gabeak alderdlareklko, balna Jadanik guk azterlan honl ezarritako
mugetatlk kanpo.
Funtsean, eta labur-zurrean, 1950eko hamarraldiko berritasun
kultural polltikoa Izan dugu aztergal.
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Iratzederren funtsezko
poesia
Patxi EZKIAGA

Iratzederren poesia aztertzean badira zenbait kontzeptu hasiera
batetik ongi Jaso beharrekoak bere lanaren nondik norakoa ulertu
naiii bada. Gaur gure ustez funtsezkoenak direnak bakarrik aztertuko
ditugu, bere poesiaren ardatzik naguslenaren inguruan koka daitezkeenak: Iratzeder, gauza guztien gainetik, traszendentziaren poe
ta baita. Jainkoari, herri baten, Euskal herriaren, koordinatu erreferentzialetan emandako gizona; Iratzeder poeta erlijioso euskalduna.

Iratzeder traszendentziaren poeta
Ez dut uste horretaz inolako zaiantzarik egon daitekeenik. Berak
honelaxe ikusten du bere zeregina, poeta gisa:
Ez naiz, ez naiz poeta
Dena hItz eder eta petenta.
Ez naiz, ez naiz poeta;
Balnan Jalniioai^ nitan
hats egln eta
Banintz, oi baintz profetai
(J.h. or 51 9)
Mori definitu ahal izateko badira zenbait kontzeptu definigarri.
a)

Behin-behinekotasuna

—

Iragankortasuna da, denboraren horizontea, bukatu gabea, osa-

tu gabea. Eta, sortze prozesuan dagoenez, behln-behlnekotasuna etengabeko exodoa da, erromesaldia.
Monela dio Pindar eta Lano llburuan:
.,. JalnkoaH berak deiturik
guziak utziz hegaldatu naiz 5ort-herrl urdin hartarlk... (or 176)

Edo modu askoz Iradokikorragoan oralndik Jaunaren Hegalako poe
ma batean
Itsaso, mendl, begl, bihotzen
ZIrlmotetan igerika,
Ibllkl nintzen bila-bllatzen:
Am ets nuHena nolz besarka. (or 553)
Iratzederrek bat egiten du Rllkeren pentsakerarekin, herlotzeko
ordua gure orduen arteko ordu bat besterik ez dela, bereziena Izan
daltekeen arren. Gure Izaerak etengabeko aldaketak palratzen ditu
eta atzean uzten ditu aldaketa horlek bizltzak aurrera egin ahala eta
aldaketa hauetan azkenera irbten garenean elkarri agur esan beharrean gauden bezalaxe, utzl beharko genloke uneoro elkarri Joaten,
batak bestea lotu ordez.
b)

Poesia

—

Poesia sínboloa da, ítzala, tximista, ahots ísíla, paradoxaren
eta Ezerezaren bipolaritatearen erritmoa. Poeslak gogaltasunetlk salbatu behar gaitu, hori balta malenkonla modernoan
datzan dllemaren arrazoletako bat: llustrazloak gauzak gero eta
ulergarhagoak zirela saldu zigun eta Demokratismoak, bernz,
gero eta eskuragarriagoak direla. Ez batak ez besteak ezin Izan
digute ezkutatu den-dena izanda, den-dena Interpreta daltekeela sinetsl ondorengo gabezla sentsazloa. Azken batez, Iratzede
rrek ere badu halako ukitu erromantikoa -handi samarra esango
genuke-eta oso da gabezla horrekiko sentibera: antzeman egi
ten du argibide ustez behin-betikoen azpian datzan misterloa,
gauzen munduaren galnean metatzen dena, izenda ere ezin
daltekeen gabeziaren gainekoa. Poeslak ez du esaten, adierazi
egiten du misterloa eta, bete-beterik dago behin-behínekotasunean, bere hegalezjainkotasunaren ertzak ukitzen dituen arren,
ezin baltitu atzeman. Poesía éxodo kanta da, itzulera oihua.

Iratzederrek oihartzun bibllko handiko eskalearen figura alegorikoaren bitartez adierazlko digu:
JdinHoaH barnez barne
(juzlaH badazHI;
Ez du nahl halere
Bortxatuz Idekl.
Eshale baten pare
M ean lañoHI,
Bera zabaidu arte
Da gaupez egoiHI. (J.tl. or 549)
Azken batez, zera esan nahl digu, arimak beti duela esparru bat
inork ezin eskura dezakeena. Eta esparru horrek "barrura" egiten
duela, eta zenbat eta handiagoa izan kanpoko presioa, orduan eta
bortizkiago egiten duteia arimaren nnugek barruaidera.
Edo Bere neurriak poennan;
Ahalak baino urrunago
Badabil karraskan aintzina
Eta bet-betan hortxet dago
Ezindu eta hll etzana. (or. 558)
Eta hala behar du izan, zeren den-dena uniformea denean ez
baitago gogaitasunari eta akidurari ihes egiteko modurik.
Ezereza
—

Ez da eta ez denari buruz ezin da hitz egin.

—

Mala ere, ezin dugu ukatu gure barruan presentzia-ausentzla
misteriotsua daramagula, etengabe deserrotzea, zalantza eta
nahasmena sortarazten diguna.

Orduan, barruko tristezia ikustezin hori minbizi baten modura
hedatzen da. Eta presentziaren kontsoiamendua hartu izanaz ohartzen ez bagara, edozein m omentuan, gutxien espero dugunean,
ieherketa izugarri baten indarrezjoko gaitu ausentziak
Zure ustez zu zinen zu
Jainkoaren Maklla;
Eta orain badaklzu
?<ahartu eta deus ez zarela. (J.H. or 501)

Zer da espazloa, zer denbora? Ba al dago denborarih eza, espaziorih eza? Iratzederren ustez, hori denok egtn behar dugun galdera
da, horn sorbalda ennanda bizitzea nortasunaren burutze negatlboa
ballltzateke. Qalderarik egiten ez duenak besteek baino nabarmenago ikusten du noia Joaten zaion denbora, inork baino modu saminagoan ikusten ditu eskuratu ez dituen aukerak. Denboraren poderioz
hustutzen doa. Morregatik, galdera horiek egiten ez dituenak negatibozko erliebe baten modura bizi du bere nortasuna, kamafeo baten
antzera.
Iratzederrek hodeiak Jartzen dizkigu gure bizitzaren norantza
ezezagunaren sinbolo gisa.
Zer zolan emeHi emehi
Zenbat hedoi ibilHi ibilHi...
horatgoazin nork daki, nork daki? (J.h. or 554)
—

Ezerezak gure mundu razionaletik ateratzen gaitu, beste mundu
baten ertzetara eramaten, Zeru Menditik liburuan dioen bezala:
tioiz othe nauzu osoki
Mundukeriz hustuko?
Eta noiz bero beroki goi argiz zoratuko? (or. 142)

Era antzekoan egiten zuen Montesquieuk gogoeta bera. "Egunero, behin eta berriz pentsatzen dut sakoneko islltasun honi buruz,
nire mina eta nire barru-barruko malenkonia areagotzen dituen nire
bakardadeaz."
—

Ezereza, hastapeneko tokia bezala, poeta ororen, mistiko ororen oinarrizko esperientzia da, atzeman ezineko horizonteetara
eramaten gattuelako. Iratzederrek paregabeko indarrez aitortzen
digu:
hire pearl hortxet zagok aspaldian gizona,
Lan, min, amets eta guduz kraskaturik etzana.
Lur barnean urtu zaiok itxurekin izena..(J.h. or 551)

mikor den ororen hauskortasunez ohartzen garenean ezin baitugu ilusio handiegirik egln gure baitan. Eta horretarako ez dugu histo
riaren fllosofiak eskain dlezagukeen ikuspegi handiosik behar. Hori
uste dut Iratzederrek, topaketa frustratu bat, haur baten edertasunak sortarazten digun zirrara nahikoa dugula ohartzeko zeln ez segu-

rua den, gure bizitzak, betirako balira bezala, antolatzeko erabiitzen
dugun olnarrla.
+ MOLA BIZI DITU GIZAKIAK ezereza, behin-behinekotasuna eta
poesia?
—

Qlzaklarl dagokio heriotzaren, mugaziaren kontzientzia eta, une
berean, zeruertz infinitu, ireki baten intuizioa dagokio, betetasunean bizituriko bizitza. Boteretsua da oso poetak hori adlerazteko erabiitzen duen iruditeria:
Deslotzen zaizHit hezur guziak, urtzen ari zaIt gorphutza;
Ra, ezkoa balitz bezala, chorta chortaka
Mertzetaratzen bihotza...
Indarrak Joanak, mlhla idor,
hil-erhautsean urturiH natza. (Z.M. or 105)

Azken batez, Kieistek zioena: "gizon adieraztezina naIz", iratze
derren hitzetan.
Edo Jaunaren Negala liburuko Eta nundik hezi poeman:
Gogor dagon bihotza
Noia i^raskarazi?
Itsutuarer) eza
Arglz nundik hazi?
Zabai dezaken hitza
Noia sar-arazi? (or. 548)
—

Qizakiak osotasuna eta ezereza pentsatzen ditu. Osotasunaren
biia diharduenean ezerezaren itzalarekin topo egiten du eta
beldurrak eragiten dio. Ez da posibie ez bata ez bestea
pentsatzea, baina hauteman egiten ditugu. Hautemate Inori
dago materiaren iragankortasunaren eta traszendentzia-irritsaren ulermenaren sustraletan. lionela dio Uhalnerì Mausi liburuan:
Ostoak histen, adarrak hiltzen
Ari zaizkion haitzari
Bizi dadien, berpitz dadien,
Ez etor, otoll Dantzari.
5lneste-garrak behar zaizkio
Erro barnetan ixuri:

5aindu berriah behar dItu bal
OralHo Eshual HerriaH. (or. 82)
Existentzia atzemateko ezintasun-sentlpenak gizateria hartzen
duenean, beldurraren m ende geiditzen gara, Orduan presazko ihesaldla Izaten dugu gure erreakziorlk arruntena. Destinotik itzurlan
Joatea. Maatik, ezin dugu aurretik erabaki zein Izango den helmuga:
existentzia mehatxularlarl Ihes eglten dlogunean, gure Indarra beste
laguntzarik ez dugula Izango konturatzen gara; eta gure bihotzaren
baltan bakea aurkitu aurretik, gure asmoen etxea galnera erortzen
zalgu. Olerkarl donlbandarrak behin eta berrlz kantatu duen blzl-esperlentzla da, funtsezkoa.
—

Osotasunaren eta ezerezaren intuizio esentzialean eglten
dute bat ehljlosotasunak eta poeslak, blak baltaude gure bizitza
ren sustraletan. Morrek zer suposatzen du?

a)

Denborak eta espazloakjarri nahl dizklguten mugetatlk haratago
Joan nahl izatea, misterloaren hatsa Iragazten duen artesla arakatzea, besteak beste, gu guztlon salbamen esperantza olhukatzeko:
/\zHen goiz hartan, zelai m endi hauk bilakaturik hil-herri,
Jautslko dire, dena IduzkI, hezur erhautsen plzgarrl,
Irrlnzin eta Irrintzinaka eskual lurpeko hilerl;
Fitz galten eta alrez aire Joan, hek zerurat alntzlndarl...
(Z.M. or 150)

Mauxe Izan llteke gure kultura europearraren punturik sentlberenetakoa. Banakotasun edo indlbldualltatea guk ulertzen dugun m o
dura garatzeak askatasuna suposatzen du: ustez, bederen, hesi metaflslkoetatik, gizaklon "atzetik" dauden botereetatik askatzea.
Askatasunak, ordea, badu bere prezloa, eta prezio horl adieraztezintasuna da. Arrazola oso da sinplea: ezin dugu Inflnltutasuna adlerazi
edo ImaJInatu mugatua bihurtu gabe; era berean, norberaren askata
suna eta kanpoko heslak proportzio zuzenean hazten dira.
Iratzederrek malxukl islatu du Intuizio horl.
b)

Eglptzioarrek bezala, ezerezaren beldur garela eta gure eraikuntzen bitartez salatzen garela urruntzen ezerezaren, heriotzaren horlzontea. Monek esan nahl du glzakl ezagutzallea eta eza
gutu behar duena bereiztezlnak dlrela. Mau da, ez gara Inolz

kanpoko errealitatearekln lotuko baldin eta erralitate horren ar
duradun egiten ez bagara. Mik uste dut, bere poesiako zenbait
mom entutan Iratzeder Fichteren fiiosofiarekinjolasean bezala ari
dela. Filosofar! alemandarrak berdln-berdin Jotzen zituen izatea
eta ekitea eta, horregatixe, errealitatea ez zuen ikusten konkistatu beharreko zerbait bezala, gizakiok sortu behar dugun zerbalt bezala baizik. Monen arabera, posibilitatea errealitatea bezin
inportantea Izango litzateke eta gu ez ginateke, bestedk gabe,
mundua onarizeko Jaioko, gure mundu propioa sortzeko baizik,
eman zaiguna eta sortu duguna bereizl ezlneko batasunean
baitaude.
R/g-l/edako kreakuntzaren gorazarrea, gizakiak berea izanik, ezin
atzemana kantatu nahiaren lekuko ederra da. Bertan aparteko harmonian agertzen dira ezereza, behin-behinekotasuna eta poesía.
"Kreakuntza sortu zenean, agían baHar-bakarrik sortu zen, agían ez-,
hori zeru-golenetik begiratzen duenak bakarrik Jakin dezake edo,
agían, ezta berak ere".
c)

Tradlzlo Judu-krlstauan, Genesis liburuaren hasleran ez da ezerezaz hItz eglten, lurrean nagusltzen ziren kaosaz eta ¡lunbeaz
baizik, Ezerezaren eta Osotasunaren arteko tentslo misterlotsuaren adlerazpen poetlkoa.
5an Joanen ebanjelloaren sarreran egllea gorazarre batez batlatzen da Mltzaren aitorpena eglteko. “ Gauza guztiak beronen
bidez egln ziren, eta egindakotik ezer ez da berau gabe egiten.
tlitzarengan zegoen bizia eta bizia glzaklen argia zen; argi ho
nek ilunbetan eglten du argi, balna ilunbeek ez zuten onartu".
Hitz hori haragl egingo da eta gure artean bizlko; hots, behinbehlnekotasun egingo da, Jainkotasunaren sabela utzl gabe.

d)

Ez dago kultura bakar bat ere hiru kontzeptu hauen batasuna
azpimarratuko ez duenik: Ezereza, Behin-behinekotasuna eta
Poesia. Movalisek modu ederrean adierazi zuen: "Edonon absolutuaren bila gablitza eta gauzak baino ez ditugu aurkitzen".

Honek guztiak zenbait selnale oso garblak utzl ditu Iratzederren
poetlkan. Besteak beste:
a)

Hutsalari, pobrearl, kontatzen ez duenari beglra blzttzea, bertan
aurkitu ahal izateko Osotasuna, Izatea, Edertasuna, Mlsterloa.
iratzederrek puntu hau ukltzen duenean, gizakiak unlbertsoan

duen tokiari buruzko gogoeta egiten du. Ez da gogoeta batere
samurra. Iratzederrek behin eta berriz azplmarratzen du ezin
dugula etsi eta ezin dugula bizitzaren helmuga oraingo erreaiitatearen baldfntzak onartzera murriztu. Mori handi-mandienjokabideetara makurtzea izango litzateke, Iratzeder eriyiosoaren sinesm enik sakonenaren kontrako zerbait. Beraz, gizon-emakumeok
sorturiko baloreak betiraundekoak ez badira, irrigarria deritzo
bizitzaren azken ><edea egokitze Jardunean Jartzea. Adierazpen
ugari ekar genezake honi buruz. Bi baino ez ditugu aipatuko.
Monela iradokitzen digu gizateriaren egiazko neurria:
Ainltz Jaun handi d ut Ikusten:
Heleh mlntzaldi, nik izerdi.
Bakotxaz nago: ez ote den
Amaren ume, urne handl... (J.li. or 479)
Eta obra bereko Mortzetan poeman, Iratzederren irudirik gordinenetako baten bidez:
Mortzetan sentltzen dut
lligarren kiretsa:
tlertzetarat zaitJausten
till amaren hutsa... (or. 51 6)
b)

Ad) egote hori ezinbestekoa da gauza guztiak izan ere, begirunez, poztasunez, destinoa eta esanahia em ateko ahalmenez
bizitzen direnean bakarrik baitira. Mortik kanpo ez dute existentzlarik. Kontzeptu guztiz erromantikoa da. Badakigu poeta
erromantiko handiak gazte hll zirela. Iratzederrek urte asko ditu,
baina, uste dut, kontzeptuotan behintzat, batdatozela. Badakite
gizon-emakumeok mugatua bezainbat daukagula mugarik ga
bea. Erromantikoak hll ziren ezin izan zituztelako bi termino
hauek bateratu. Iratzederrek behin eta berriz errepikatzen du
bere poesian, batik bat aberriarekin loturiko poemetan, banakotasunak, norberaren bizitzak, singularra, bakarra delako, bereberezko izaera daukala, bere-berezko egia, behin-betlkoa, ezeztaezina. hahikoa genuke Txiki eta Otaegi hll zituzten egunean
Otaegiren amari idatzitako poema ikaragarria irakurtzea. Mori
hórrela dela adierazteko eskaintzen digu, ere, hil-harriaren sinbolo hain biblikoa:

Ez dlH neholz am or eman, hillH ere gorputza.
tlarrì Hutaz, gora zioH seHuIaho ezetza:
liaren poza, hauts-errautsaH geroah pitz baletzai
Ez dlH neholz am or eman, hillh ere porputza.
EzarrI naih berah xutiH,
Am or eman ez baltik. (J.H . or 552)
c)

Bizitza lorea bezalakoa da, loretu eta Ihartu egiten da.
"(jizakl oro belarraren pareHo da,
landaHo lorea bezain sendo:
Ihartzen da belarra, zimeitzen lorea,
JaunaH haizearl Joaraztean.
Bai, belarraren pareho da gizateria:
Ihartzen da belarra, zim eitzen lorea;
Gure Jainkoaren hitzak, ordea,
Betiko dirau" (balas 40, 6-8)

d) BizI galtuen heriotzak olhu egiten digu. Ez dago zaiantzarlk Iratze
derrek gai Inau erabiitzen duenean, gogoan ditueia
te n d e a 
ren ietien erdian gertatu diren bi prozesu antagoniko, lieriotzarekin zer ikusirik dutenak. Aide batetik, filosofiak berreskuratu
egin du heriotza arazo eta eginkizun gisa; bestetik, gizarteak
egotzi naiii izan du gertakari eta mehatxu bezala. Bi Mundu
Qerretako esperientzia masibo eta kontinentalek buitzatu egin
zuten filosofìa gizon-emakumeak heriotzarekin eta heriotzak bizitzarekin duen zeriklusia aztertzera. Mugazia, hilkortasuna, larrlmina, egitasmoa, esperantza, mendearen erdialdiko fìlosofìarentzat aztergai bihurtuko dira; poesiarentzat, inspiraziorako
iturri.
Iratzederrengan ikus daitekeen bezala, gizakia blzitzarako den
arren, ezin daiteke uka heriotzean dagoela, Meideggeren formuiazioa
erabiliz. Zera esan nahi du: gizon-emakumea bere heriotzaz dakien
izakia denez, zentzurik zorrotzenean, bera bakarrik hil daitekeela.
Meriotzaz ez dakien animalia ezeztatu egingo litzateke. Uste dut
bereizketa hau nahiko garbi agertzen dela Iratzederren poesian,
Maatik, ez da hori bakarrik. Iratzeder Jainkoak harekin duen
harremanean oinarriturlk mintzatzen da heriotzaz. Mau da, Jainkoa
ren krekuntzarl buruz idazten du, zer-nolakoa den gtzakiaren hastapenetako harremana bizitzarekin eta heriotzarekin (kosmologia); eta

zer-nolakoa den gizon-emakumeak Jalnkoarekln eta sortutako munduarekin duen askatasunezko harremana (antropologia). Balna,
Iratzederrek garbi adlerazten duen bezala, gizon-emakume biziaren
eta liilaren Jainko sortzaile, adisktdetzaile eta glorifikatzailea da heriotzaz kristau estilora hitz egiteko giltzarria eman behar diguna.
Iratzederren poesiak ez du Jainkoa nor edo zer den, gizakia nor
edo zer den bakarrik galdetzen; ni Jainkoarentzat nor naizen galdetzen du batik bat, Jainkoa nor den nlretzat, zeln izango den nire
geroa, noia bizi dudan heriotza bizitzan, noia bizi ahal Izango dudan
bizitza heriotzan eta noia den Jainkoa nire hurkoaren eta kreakuntza
osoaren salbatzaile, san Fauiok zioenaren arabera; "Badaklgu, Izan
ere, izadi osoa erdiminetan intziriha dagoela orain arte. Eta hura
ezezik, geu ere bai; Izpiritua lehen dohaintzat hartu dugunok intzirika
gaude geure barruan, Jainkoak nolz askatuko eta bere seme-alaba
noiz egingo gaituen zain".
Iratzederren poeslan ikusten da, sufritzen duenean gizon-emakumeari kosta egiten zaiola mundua modu zeharo objektiboan ikustea, distantziak bakarrik eman diezaguken perspektiban. Batzuetan
"egiarik ezak" gure barrura murgiltzera eramaten gaitu, ihesbide
baten bila. Malakoetan, barruz kanpo dagoen trikuaren antza hartzen
dugu: kanpoko aldera haragi hutsa, nerbtoak ezin sentlberago; eta
hortz-arantzak barrualdera. Iratzederrek oraingo honetan Ezekiel igarlearen ametsa erabiltzen du, hezur iehorren berbizitze ametsa, gure
izaera erori eta ilunaren sinbolo. Qutxienez bitan irakurri dut sinbolo
hau eta eta ez dirudi gauza oso nórmala Iratzederrek sinbolo bera
bitan erabiltzea, benetako garrantzia eman nahi ez badlo bederen,
hain da aberatsa bere sinbologia. Bere poetikaren gailurra Jotzen
duen Zokorri poeman eskaintzen digu. lioneia dio:
tiauts, erhauts, hezur ez da gelditzen, ez da ikusten bertzerik.
fili, bainan sarri itsaspe, lurpe eta iihunbe hoitarik
Denak uhainkaJinen zaizkitzu, goi-deihadarrak pizturlk...
(or 127), edo Jaunaren Negala liburuko Hori bakarrlh poeman:
Bortxarik gabe bizitzeko da
Egina gizon-bihotza
Eta bortxazko lokarrietan,
Fedez husturik gablltza... (or 488)
Egiazko fedeak zalantza baitu bere berezko elikadura, Unamu-

nok zloen bezala. Mori bera esaten digu Iratzederrek, egiazko bizitzak
herlotza duela eilkagal eta hórrela berrlztatzen dela, unez une, eten
gabeko sorkuntza eginda. Herlotzarik gabeko bizitza, etangabeko
herlotza izango litzateke, harrizko atsedena, Mlltzen ez direnak ez dira
bizitzen; ezta uneoro hiltzen ez direnak ere berehala bezpizteko.
e)

Paradoxa izugarrla: Ez al da Jainkoaren halzea bera belarra
ihartu eta lorea zimeitzen duena? Beraz, poetak ez galtu galdera
bakar batetik ere libratzen; ez digu erantzun bakar bat ere
ematen. Balna, horizonte bern baterako bldean Jartzen galtu,
inor ez baltago pozlk bidè ertzeko lorea solllk Izatearekin. liorretarako garlaren eta pindarraren sinboloak erablllko ditu, Xortaxortaha poeman Ikus dezakegunez:
^orta-xoitakd naiz ni
Egun oroz hiltzen,
Lurperaino dertaman
herlorat urtzen.
PIndar-pindarka naiz ni
Egun oroz pizten,
Zeruraino deraman
Bizitzerat sortzen. (J.M. or 528)

Eta objektuek aurpegl bat, geruza bat baino gehiago dutenez,
sufrlmendua konpontzen da. Ikus ditzagun, aide batetik, objektuaren
aurpegl uganak, eta, bestetlk, exbtentzlaren Izaera pollfazetikoa.
Iratzederrek berehala ateratzen du bere ondonoa; aurpegl asko dituenarekln era askotan eriazionatu behar da.
f) Orduan, existentzlara, arglra eta edertasunera eramango galtuen
begirada behar dugu, hórrela, IZAN galtezen. Monela kantatzen
du Pindar eta Lano liburuko Sototìk poeman, mozkorraldl mlstlkoak suposatzen duen maltearen ardoaren subllmazioa kantatuz, 5an Joan Qurutzekoaren estllonk aratzenean:
Banoa goiz guziez zeruHo sotora
liartarìl^ begia pitz naiz beti athera.
Ai, Janpier, mozHorgaiten edanez Jaun hura
Jauziha eta iiantuz gateho zerura. (or. 76).
Unibertsoan zehar bldaiatzearekin am ets egiten dugu, Movallsek
zioen bezala, baina Iratzederrek sarritan galdera bera egiten digu: ez

Ote dago unibertsoa gure baltan? Ez ditugu ezagutzen gure Izplrltuaren saKontasunak. Bide misteriotsuak/ ordea, barrura garamatza.
Beatirundea bere munduekin, iraganarekin eta etorkizunarekin, gure
barruan dago, ez beste inon. Kanpoko mundua ilunbeetako mundua
da eta bere itzaiak botatzen ditu argiaren erreinuaren gainera.
Antzeko moduan adierazten dfgu hori bera Ezinbertzez hiltzean
poeman.
Zenbatez gorago doan,
Nerabilan ametsal
Zenbatez barnago dutan,
Bihotzean hutsal
Maitasun goseaH Jana
Qoiz arrats naiz /Ö/7W,
heretzat egok/ena
Man eta noiz aurki. (J.H. or 55 2)
g)

Etxea behar dugu, sua, berotasuna, aterbea, Jaio eta hazteko
anna baten sabela, dinamikoaren eta estetikoaren arteko harmonian egotea. Iratzederrek modu hunkigarrian erabiitzen du
Iratze ostoa Afrikan dagoen bitarteko urrutiko aberriaren irudi
nostalgiko gisa.
Hoiz agertuHo zait berriz neri
Euskal-lurreHo iratze ostorik
tiaizean eta uripean dantzari,
tiaizez hanpaturik, uriz m ozkorturik
Mendi gainetan dantzari? (J.H. or 555)
Klefstek beste hitz hauekin esaten zuen gauza bera;
"Ezer gutxi izateak munduan bakarrik egiten du min;
m undutik kanpo ez du m inik egiten. "

h)

Baina ez dago gure Ezereza beteko duen ezer. iratzederren
poesiak ez du aiboratzen giza egoeraren pobrezia. Badaki maitasunak berak ezin gaitueia estalperik ezatik, bakardadetik, iibratu
eta maitasunaren zuntzek beteekiko topaketaren harian Jartzen
gaituenean, gugan sinfonia kosmikoa Jaio ordez, berriro jotzen
gaitueia bakardade gaindiezinaren oihuak. Esperientzia hau gizadiaren ondarea da eta ez dago ezerezta dezakeen erijjiorlk, ez

místikarik. 1975ko Qaurko aldatzekin poeman modu oso gorrlan Islalzen digu halako egoera. Ez da erraza lluntasunak sor
diezaguken kezka indar handiagoz adieraztea.
OaurHo aldatzekin
Mozkor gaituk mozkor,
Ez gehlago Jakin
Zer garen edo ñor.
Errak balnan errak:
nungo edaritlk
hire blhotz-karrak
5u hartzen ote dik?
Oaurko aldatzekin
Mozkor gaituk mozkor,
EzJakin zer egln:
Agur ala gogor.
Edari eta su
Ez dituk denak on:
EdanarI kasu,
Buruz argi egon.
(jaurko aldatzekin
Mozkor gaituk mozkor,
fíahi eta ezln
Mende berria sor... (J.h. or 522)
Mor Jartzen du Iratzederrek hurrengo urratserako oinarria. Orduan, norbaiten bila dihardugu, gure bakardade Infinitua eta
gure aberri-irritsa Jasoko dituena. iratzederreren poesian, hilezkortasunaren esperientzia da, oso-osorik izan nahiaren irritsa,
Jainkoaren hazia arimaren barruan. Orduan, ihOR hori hitz poetiko bihurtzen da, MOI^BAIT horrenganako bidea markatzen due
ña. MORBAIT horrengan bizitzak erakutsi egiten digu bere poesiazko aurpegia, poesiazko ibiibidea eta bere azken destinoa:
Betetasun denarekiko komunioa. Berriz ere bihotzaren liuntasuna izango da gure olerkariarentzat Traszendentziaren deiaren
m om entu ezezaguna.
Bihotza zoln llun

Deitzen ninduzun;
Eta nih, tuntulun,
Ez zaitut entzun. (J.fi. or 529)
J)

Iratzederrek JE5UKRI5TO Izenarekin bataiatzen du MORBAIT horl,
beste izenik ere Izan dezakeen arren Jalnkotasun hazlak. Ez
dago dudarik arlo honetan la bere poesia o soajar genezakeela.
Alpu bat bakarrik egingo dugu/Ez banalz poennarena.
Ez banalz, Jauna, Zu
Zer nalz nl?
OsoHI nitzditzu
Eshalni.
Ez banalz dena Zu,
Zer naiz nl?
Jendek Zu zaituzte
Bllatzen;
Eta, nun emana
ez naizen,
m balzih ez dute
Aurkltzen.
Ez banalz dena Zu,
Zer nalz nl? (J.I1. or. 475)

k)

Orduan, poesía tentslo baten adlerazle bihurtzen da: aide batetlk, gure erromes egoera dago, mugatua, miserablea; gure
aintzazko destlnorako, gure hllezkortasunerako bokazloa, bestetik, Oreka lortzea da benetan zalla eta Iratzederrek askotan
eskaintzen dizklgu porrotaren adlbldeak bere poemetan.
Batzuetan badlrudi sentlmentallsmoa dela horren aurreko erreakzloa, balna ez sentiberatasun galso bat, balzlk hitzak duen esanahl fllosoflkoarekin lotua. Sentimentalismo hori nortasun malenkonlatsuaren gozamena da, isolamenduak sortarazten duen
autojustlflkazloa, pertsona barrura begira bizl beharrean aurkltzen denean. Deslllurapen horren motlboen azterketan has
ten denean, badlrudi Iratzederrek Industrlallzazloa eta sekularlzazloa lotzen dituela Euskal Herrla arcadia Imajinatu batetik
aldendu balute bezala. Monela dio burdina eta dirua horren guztlaren irudi gisa Ikusten dituen QeroKo gizonak poeman.

Molda ditzala Jaunah
OeroHo glzonah,
GaurHo bihotzen minak
IxillH erainak. (J.H. orr 521)
Edo Bihotzean nork ez du poemaren ahapaldietan, izugarrizko
malenkoniaz.
Ametsetan zaukana
Nork ez duke galdu?
Ez da nehoiz mundua
Mahi dugun mundu. (J.H. or 559)
Iratzederrek ez digu askotan eskalni posmodernllatearl dion
irltzla, balna, nire ustez, soberan dira adlerazgarrlak aurreko
bertsoak, besterik gabe, ez balta gure gaurko xedea arlo hori
aztertzea.
I)

Poesia, MIsterlorako bIdea denez, behln-behlnekoa da eta gure
errealltaterik sakonenaren Isla: IMOR ezin daitekeela fzan IhOREhTZAKO azken etxe absolutua. Orduan egingo du poeslak
bere azken urratsa, "Jainkoa guztietan guztia izango denean",
san Paulok korintotarrel esaten zien bezala. Poeta donlnbandarrak ote-sua erabillko du gure hllezkortasunaren sinbolo mo
dura.
Ote-suko pindarra
Zeruan izarra:
Gure gorputz hilkorra
Zerutu beharra. (J.H. or 523)

Urrats erabaklor eta salbagarri horri kontrajarrita, esango genuhe, Walter Benjaminen hitzak erablitzeko, eternltaterik trlsteena
llpar hutsarena Izango lltzatekeela. Orduan, hlru lirateke horretattk
aska gaitzaketen Jakitearen agintzarl satanikoak, Izugarri erakargarrl
zaizkigunak: askatasunaren dlrdlra debekuaren arakaketan; Independentzlaren dlrdlra Jainkozaleen elkartean; Infinltutasunaren dlrdlra
gaitzaren lelze hutsean. Iratzederrek poesia mlstlkoaren bitartez Ihes
eglten die hlru arriskuei. Batez ere, Jaunaren hegala ilburuko poemak horrelako esperientzia eriyiosoz beteta daude. Balna ez da bitar
teko bakarra.
Errealltate horretaz Jabetu ondoren, berrlz bizitzaren bidearl, to-

paketari egin beharko diogunez, ETIKA ere bada beste Irtenbide bat.
Bere poesian garbi Ikus daltekeen bezala, gizona gizonarentzako
ZERU izango da gure poetak eglten duen kristau utoplaren Interpretazloa .
... Agerlho da zoin den gizona
berdln-gabeHo mundua,
zoin garen denaf^ elgarren bete,
denaH eigarren zerua. (J.h. or 560)
Egiazko poesia ez balta, Iratzederrentzat, azterketa bat, ikasketa
bat, itaunketa eKlstentziala baizik, barridura fornna bat, edo, 5ocratesen hitzak erablltzearren, heriotzarako prestakuntza.

Iratzederren funtsezko poesia
Iratzederren poesia aztertzean badira zenbait kontzeptu hasleratik
ongi Jaso beharrekoak, bere lanaren nondik norakoa ulertu nahi bada.
Kontzeptu horiek dira Iratzeder transzendentzlaren poeta egl
ten dutenak.
a)

Zenbait kontzeptu definigarri
— Behin-behinehotasuna

—

Idela honek adlerazten duen iragankortasuna da lehenengo
oinarrla; denboraren horlzontea, bukatu gabea, osatu gabea.

~

Eta, sortze-prozesuan dagoenez, behln-behlnekotasuna etengabeko exodoa da, erromesaldia.
— Poesia

—

Poesia sinboloa da, itzala, tximista, ahots isila, paradoxaren
eta ezerezaren bipolaritatearen errltmoa. Poesiak ez du esaten, adierazi eglten du mlsterloa eta bete-beterik dago behlnbehinekotasunean, bere hegalez Jainkotasunaren ertzak
ukltzen dituen arren, ezln baltitu atzeman. Poesia éxodo kanta
da, itzuiera oihua.
— Ezereza

—

Ezereza ez da, eta ez denari buruz ezln da hitz egln.

—

Mala ere, ezin dugú ukatu gure barruan presentzia-ausentzía
inisterlotsua daramagula, etengabe deserrotzea, zalantza eta
nahasmena sortarazten dfguna.

—

Orduan, zer da espazíoa? Zer da denbora? Ba al dago denborarlk eza, espazlorik eza?

—

Ezerezak gure mundu razlonaletlk ateratzen gaítu, beste nnundu
baten ertzetara eramaten.

—

Ezereza, hastapeneho tohia denez, poeta ororen, mistiho ororen olnarrizko esperientzia da, atzeman ezineko horizonteetara
bideratzen galtuelako.

b)

hola bizi ditu gizakiak "Ezereza", ^"behin-behlnekotasuna",
'^poesia"?

—

Qlzaklarl dagokio heriotzaren, mugaziaren kontzientzia eta, une
berean, zeruertz Infinitu, Irekl baten íntulzloa dagokio, betetasunean blzlturiko bizitza.

—

Qlzakiak Ezereza eta Osotasuna pentsatzen ditu, Osotasunaren
blla diharduenean, ezerezaren Itzalarekin topo egiten du eta
beldurrak eragiten dio. Bata nahiz bestea pentsatzea ezinezkoa
denez, hauteman egiten ditugu, Mautemate hori dago materia
ren Iragankortasunaren eta traszendentzia-irritsaren ulermena
ren sustraletan.

—

Osotasunaren eta Ezerezaren íntuizio esentzialean eglten dute
bat eriijíosotasunak eta poesiak, blak ageri baltira, Iratzederren
kosmologian, gure bizitzaren sustraletan. Monek zer suposatzen
du?
a) Denborak eta espazloak Jarri nahi dizkiguten mugetatlk haratagoJoan nahi dugula, misterloaren hatsa Iragazten duen
artesla arakatu nahi dugula. Morra hor glzaklaren irrítsik
biziena, Iratzederren ustez,
b)

Orduan, egiptziarrek eta beste herri askok bezala, ezerezari
beldur diogunez, erainkuntzen bitartez, edonolakoak direla
ere, salatzen gara urruntzen Ezerezaren, heriotzaren horlzontea, materlalkl nahiz esplritualkí ulertuta.
RIg-V/edako kreakuntzaren gorazarrea ezin atzemana kantatu nahiaren lekuko ederra da. Morregatlk aztertzen dugu:
bertan aparteko harmonian agertzen direlako, Iratzederren

obran bezalaxe, funtsezko hiru
behin-behlnekotasuna eta poesia.

kontzeptuak:

Ezereza,

c)

Iratzederrl hurbllago zaIon tradlzlo judu-kristauan, Genesis
liburuaren hasleran ez da Ezerezaz hitz eglten, kaosaz eta
ilunbeaz baizik, Ezerezaren eta Osotasunaren arteko
tentslo misterlotsuaren adlerazpen poetlko gIsa.

d)

Ez dago kultura bakar bat ere, kontzeptu hauen batasuna
azpinnarratuko ez duena, Mahlkoa dugu Iratzederren Afrtkako poemak Irakurtzea.

c) Ondorio 3 ’isako aztarnah
Monek guztlak zenbait selnale oso garblak utzi ditu donlbandarraren poetlkan. Besteak beste, honako hauek aztertuko dItugu:
—

Mutsalarl, pobrearl, kontatzen ez duenarl beglra bizi beharra,
bertan Osotasuna, Izatea, Edertasuna eta Mlsterioa aurkituko
badira. Beraz, konpromiso etikoa.

—

IZAM nahl badugu, adl egote horl ezlnbestekoa da, gauza guz
tlak beglrunez, poztasunez, destinoa eta esanahla emateko
ahalmenez bizitzen garen neurrlan bakarrik exlstitzen baltlra.
Mortik kanpo ez dira.

—

Loretu eta Ihartzen den lorea Izan daiteke horl hobeklen adle
razten duen sinboloa, Bibllan bederen, Iratzederrengan iratzearen forma hartuko baitu.

—

Main zuzen, bizl galtuen herlotzak olhu eglten digulako.

—

Balna paradoja Izugarria da: Ez al da Jainkoaren halzea bera
belarra Ihartu eta lorea zimeltzen duena? Kreatzalle, beraz, eta
suntsltzalle. Qaldera honek, orbandu gabeko zaurl baten Itxura
hartzen du Iratzederren poeslan. Eta poetak ez galtu galdera
bakar batetik ere llbratzen; berez, ez digu erantzun bakar bat
ere ematen. Maatik, horizonte berrl baterako bldean Jartzen
galtu, Inor ez baltago guztiz pozik landako lore, Iratze solllk
Izatearekln.

—

Orduan, exlstentzlara, argira eta edertasunera eramango gal
tuen begirada behar dugu, hórrela Izan galtezen.

—

Etxea behar dugu, sua, berotasuna, aterbea, Jalo eta hazteko
ama baten sabela, dinamikoaren eta estetlkoaren arteko harmonlan bizitzea ahaleglnduko diguna.

—

Baina ez dago Ezereza beteko duen ezer. Esperientzia mingarri
tiau gizadiaren ondarea da eta ez dago guztiz .ezerezta deza
keen eriijiortk, ez mistikarik.

—

Mor Jartzen du Iratzederrek hurrengo urratserako oinarria. Or
duan, norbaiten biia diliardugu, gure bakardade infinitua eta
gure aberri irritsa Jasoko dituena. Bere poesian hilezkortasunaren esperientzia da, oso-osorlk izan naiiiarena, Jainkoaren hazia
arimaren barruan.

—

Iratzederrek, san Joan Donlbanekoak bezala, Jesukristo izenarekin bataiatzen du norbait hori, beste izenik ere Izan dezakeen
arren Jainkotasun hazi horrek.

—

Beraz, poesia tentsio baten adierazie bihurtzen da; aide batetik,
gure errom es egoera dago, mugatua; gure aintzazko destinorako bokazioa, bestetik.

—

Poesia mìsteriorako bìdea denez, behln-behlnekoa da, gure
errealltaterik sakonenaren isla: inor ezin daitekeela izan Inorentzako etxe absolutua, baldin eta ez badu eglten bere azken
urratsa, san Pauloren "JainHoa guztietan guztia izango de
nean..." hitzekin adierazten dena. Iratzederren la poetika guztia
horren zerbitzura Jarrita dago.

—

Eta errealltate horretaz Jabetu ondoren, berrlz ere bizitzaren
bidearl, topaketari egin beharko diogunez, Iratzederrengan poe
sia etika, konpromiso etikoa ere bada. Donibandarraren poe
sian, gure ustez, bigarren urratsik nagusiena egln behar izango
bagenu, arlo honl dagoklola esan beharko genuke, dudarik
gabe. Morrek bere herriarekiko ardurakizuna ekarriko baitigu
gogora, SihBOLOGIA HI5T0RIK0 boteretsu baten bitartez adle
razten diguna.

Mau guztia aztertzeko bere honako obra hauek hartu ditut olnarritzat:
PIndar eta Laino
Zeru-Menditik
Argiz Argi
.- Uhainerl Magusi
Jaunaren Hegala
Mona hemen beste zenbalt liburu gure lanaren lldotzat Jo dugun
galarekin zerikusirik dutenak.

Lain Entralgo, Pedro, Esperanza en tiempos de crisis, Círculo, Barcelona,
1955
Aranguren, José Luis, Estudios Literarios, Qredos, Madrid, 1976
West, Thomas, Ted hughes, Methuen, London and l^ew York, 1985
Valente, José Angei, Fulgor, Orcuio, Barcelona, 2000
Cavafis, C.P., Poemas. Circuio, Barcelona, 1999

"Barren ibarrak" (1977),
tematika, sinbolo
eta aide literarioak
Malte ZULAiKA

"'Barren Ibarrak" Izeneko olerki liburna, 1978.ean urtean argltaratua izan bazen ere, 1977. urtekoa da. Olerki ekoizketa berri honek
isiadatzen duen izaera gogoetatsua, oreka eta kera existentzialistak
"Zortziko hautsiak" izeneko olerki liburuaren mugetatlk hareago eramango dute Irakurlea. Ohiko mugak gainditzean, gizabanakoaren
sentimendu izkutukoen mundu barnerakolena ezagutzera bideratuko gaitu Luis Mari Mujikak. Olerkigintza landuaren ildoa Jarraituz,
metaforismo surrealista, bere aniztasun osoan, harrotuko du. Baiiabide literario eta iruditeria somatikoaren bidetik, gaztelaniar literaturak halnbestetan agerian utzitako oide irrazionaiarekin bat etorriko
da.
Olerki liburu hau hiru zatitan banatua azaitzen da:
a.- "UWtzen dudana...": Olerki bildumaren lehenengo atalari dago
kio. Kera existentzial eta barrutikoa aniztasun tem atiko aberatsez agerian uzten du, ondorengo gaiak harrotuz: galdera filosofikoak "'Zortzlko hautsiak". izeneko olerki bilduman (1975)
isladatutako aldikotasun edo denboralitate bere iragana eta oralna kontrajarriaz); Lizardi eta Jon MIranderen olerkigintzan hainbatetan behatutako palsalaren trataera animikoa... Dena den,
tematikari buruz alpaturiko guztia ez da deus berrirlk izango Luis
Mari Mujlkaren olerkigintzan; garaietako ildotlk, bere teknlka literarioak, ordea, landuago bliakatuko dira.
b.-

"Zentzunon leihoa...": Memen olerkiaren kontzientzia estetikoa

da nagusl. Mau dela eta, esan datteke Luis Mari Mujlkarengan
estetikotasunak ez duela entitate animikorik atxlkitzen, baldin
eta glzabanako kontenpiatzallearen kontzientzia tartekatzen ez
bada. Edertasuna ez da ezer, Ikusleak bere harriduraz parte
hartzen ez badu, Landuriko estetikotasunaren kontzepzio hau
askI etengabe bllakatzen da olerkl bllduman, edertasunaren Izatea kontenpiatzallearen nnenpe egonez. OraIn arte aipatutako
guztla, "Barren ibarraH" olerkl bllduman, aurreko garaletan (bai
gaztelanlar bai euskal llteraturan) harrotutako Iruditerla Irrazional
eta palsalaren adlerazpen sinbollzatuaren aztarnetatik, maisutasun handlz, doa.
d.- '''Mintzo gaitzaH...": Kera gogoetatsua aide batera utzirik, "ZortziHo hautsiak" olerkl ’ bllduman landutako tragikotasuna bereganatzen du poetak. Luis Mari MuJIkak, frankismoaren dlktadurapean euskal glzarteak sofritutako zapuzketen lekuko Izanik,
garalko Euskal Merrlaren alderdl bihurrena agerlan uzten dIgu:
batetik, guda zibllaren lorratzak ("Urbasa-Ho ìezean", "/^mezkoa
Zudaire"), eta bestetik, geroztiko euskal borrokaren zertzeladak
(Qarmendlaren amari eskalnltako "fíngabeho iturria" olerkia eta
'"Etzanda zutik Ergobìn" poema). Metafora surreallsten oldearl
aurrezantzu eta saredura konpiexuzko pasarte poetikoak Isladatzen doazkio. Qure herriaren borroka mistika eta idealismo
aunitzez betea dago olerkariarentzat. MuJIkak atxlkitutako Jarrera
kritikoa, 80 hamarkadan emango den Indarkerlatik hareago
Joango da.

Cragln zenbait
"Zortziko hautsiak" Izeneko liburuan, ""Barren Ibarrak" olerkl bilduman bezala, Qarda Lorca-k bere garaian landu zuen Iruditerl prlmltlboarekln loturiko sinbollsmoaz (ilargia, kutxiloa, zezenak,...) jarraltuko da. Eragln posible horl urrutlkoa dela pentsa badaiteke ere, Luis
Marl Mujlkarengan ez da bakarra, aberastasun llterarloa Iturrl ezberdlnetatlk datorklolarik. Qlmferrer, V. Montalban eta 70. hamarkadako
zenbait olerkarl espanlarrak harrotutako surreallsmoaren lldoa gure
olerkarlak nabarla du bere bllakablde poetlkoaren sorkuntzan, nahlz
eszenatoki euskaldun baten Inguruan olnarritu oro.
Metaforen erabllera basatl eta bortitza suertatzen da traglkota-

5 una gaitzat duten olerkletan. Beste aldetlk, "ZortziHo hautsiak"

anitzetan landutako bertso barrutiko etenak lantzera etorriko da
(olerki neurtuek eta horien harnean errima errepikakorrek sortzen
duten ohikotasunetik ihes egln nahian). Morien artean adibide batzuk
aipa daitezke: "...(/s// nadin i)..." (167 .or.), "...(ederrago ezin
agert)..."(1Z9. or.), "\..(au5az, ez al daHizute, / denak nirekin
zoaztel)..." (146. or.)... Aipaturiko adíbide guztlek, bertsoen ba
rruan, kontrastapena dute helburu. Lizardik eta Jon Mirandek Joera
bera azaldu zuten olerki batzutan, parentesi eta gidoien bidez, hari
kontzeptuaia beste oide batez hautsiz.^
Esan den bezela, Mujikak bere ekoizketa poetikoan iturri ezberdinetako eragina Jaso zuen. Espainian 70. hamarkadan oierkarien
eskutikjasotako eragin garrantzitsuenetarikoa Pablo Merudarena aipa
daiteke, bereztki irudiek luzadura handiagoa Jasotzen dutenean. Mau
guztla hamarkada hartan landutako oide surrealistaren harnean (eta,
notzean behin, haraindikoan) sartzen da. Maia eta guztiz, 70. hamar
kadan bai Euskal Merriaren borroka eta iehenagoko euskal gizarte
monoiitikoaren krisia, eta bai estatu espaniarrak bizí izandako egoera
iarria aintzat harturik, gure oierkariak ez zuen bide erreza izan kanpotfkjasotako eraginei berezko interpretapena emateko (euskal kontestualizazioa, alegia) .
Metafora som atiko eta tresnazkoei dagokienez Miguel Mernández-en eragina ez da gutxlestekoa. Oierkari honen iblibide poetikoan
beha daltezken elem entu berak atzematen dira, maiz, Mujikaren
sorkuntza poetikoan. Morien artean, nabarienak bi: "uñas" (azkazaiak) eta "dientes" (hortzak). Qainera, metafora begetatlboetan eta
pertsonlfikazioetan Jarrera irrazionai bera hauteman daiteke, euskai
etnografiatlk eta laboraritzatJk hartutako Irudiez profitatzean. Monez
gain, esan beharra dago, gure oierkariak erabiiitako iruditeria euskal
olerkariek landuriko m etaforism otik hareago Joaten déla, hots, exotismoa eta surrealismoaren maila gorenetara euskal lirikak ezarritako

(1)
MUJIKA, L.M.-k llburuan; "Miranderen poesigintza" (II. alea): "ElkarrlzketaH eta etenak ez dira falta Miranderen poesigintzan. Baina bal batean,
bal bestean, LIzardi (berrlz diogu) Mirande baino zorrotzagoa eta arkltektoagoa da". Nonen arabera, Luis Mari Mujikaren Joera Mirandek erabiiikoarekin
hobeto erka daiteke. Olerki ianduaren barruan koka badalteke ere, konpiexutasunetlk ihes egiten du, maiz, testuen uiermena ez oztopatzearren.

ohiko mugak gainditzen salatzen dela. Bere sorkuntzarako ereduak
maiz atzerritik datozkio, eta handik edango du bere Jaklntza-egarria
asetu arte.
Metaforismo arrotz horl guztia garaian garaiko Euskal Merriko
egoerara egokituko du, hau da, beste Iturrietatlk Jasotakoa bere
olerki ekolzketan plasmatuko du zailtasun anitz gaíndituz; euskal
borrokaren tragedian ahokatutako du Ikuspegl berri bat. Euskal palsala (5antlagomendl, Ergobi, Urbasa, Amezkoa, Azpeltl) halnbeste
urtetan dlktaduraren eskuetatlk sofritutako zapuzketaren lekuko
zehatz bilakatuko da. liona hemen "Barren IbarraH" olerki bilduman
Jasorlko halnbat adibide;
Urbasa m endl galnetih / hamalka sufre
dantzan..." (149. or.), "\..Bardolza-Ho leze hezean / bekatu bera
z u m ..." (159. or.).
Beste aldetik, aldikotasuna ere nabaria da. Alpatu dugunez
"Zortziho hautsiaH" olerki-bilduman gauza bera Ikus daiteke. Lizardi
eta Jon Miranderen olerkigintzan teknlka hori asko garatu zen.
ArratsaH heriotzaren ordu izaten Jarraltuko du, eta gertaera honekin
ioturlko zoritxar guztlak tindagai gorrixka biketsu batez koloreztatuko
dira.
Mujlkaren ekoizketa poetikoa iruditeria modernoaren barruan
bildua badago ere, olerki erromantzeatuetan, euskal balada zaharren
lido arina ere ez da ahanztekoa; gauza bera hauteman daiteke Anto
nio Machado edo Federico García Lorca-ren olerkietan, hau da, ertaroko erromantzeen eragin ukaezina. Monetaz gain, gure olerkarlaren
ekoizketa poetikoan, eragin klasiko baten aztarna batzuk atzeman
daltezke. Olerki sorta hau irakurtzean, behin baino gehiagotan, idazlearen paisaiaren deskribapenetan (Machadok, anitzetan, erabilltako
bisemi-teknlkan) pentsatu dugu. 2 7 .ko beiaunaidiaren eragina daite
ke, batez ere, gure poetak, idazteko orduan erabiitzen duen inprezisio eta surreallsmoaren aztarrena. Bere lirika ez da erabat kanpotikoa, pasarte asko barruko oidean oinarritzen baita. Monek guztiak
MuJika paisaia irudikatzean irrazionalismo estetikoaz baiiatu dela adierazten du.

Ekarpen literario zenbait
Orain arte aipatu den bezala, Luis Mari MuJikaren metaforismoak

surreallsmoaren bidetlk Jarrera estetiko Irrazlonala bereganatu du,
batez ere, palsaJIsmo kromatikoari dagoklonez, garalan garalko
egoera politikoa alntzakotzat harturik. Euskal Merriakjasandako errepresloak bIde berriak bllatzera buitzatuko du gure olerkarla. Morretarako, oierkigintzak eskaintzen dizkion ballabide llterarloak aproposenak lagungarri zalzklo. Metaforismo sinbolikoak Irrazionaltasunaren
bidetlk aukera anitz emango dio. Qogoeta fllosofikoak e re jo k o slnbollkoetan bllduko ditu, askotan, m lntzo poetiHo bihurtzeko aitzaki
Izanik. honen adibidea '■'AseRaitz" Izeneko olerkian aurki daiteke.
Qure olerkarlaren eskutlk metafora-mota ezberdinak gero eta
konplexuagoak bllakatzen dira, A > C tipologlazko Irudiak eta /^> C
D, E ereduzkoak, alegla.
Olerkl guztlak neurtitzaren barruan kokatzen ditu Olerkarlak
'"ZortziHo hautslah" bllduman hasitako bide berdinatlk Jarraltuko du,
hots, neurglntzaren balloztapenetlk. Qai tragikoak eta datualak harrotzen diren olerkietan neurrlak eta puntuak ahapaldlel Indar berezla
eransten die, mugimendua eta adierazpena bizfagotuz.
Erromantze moderno dIren olerkietan 8-7, 8-7-koa da neurkera
nagusla, balna, beste neurkera zaluagoak ere kausi daltezke, adlbldez, 5-5, Ö-5, 5-8, 7-4, 4-7, 7-7-4 modukoak. Ondorloz, esan
daiteke. Luís Mari MuJIkak, gehíenetan, neurri zaluak bllatzen dituela,
hamar silaba goragokoetatlk Iheslz. Hau dela eta, olerkarlak erabílltako neurgintza-eredu asko euskararen erem utlk at dagoela azptmarra
daiteke, euskal olerkigintza, ohiko formak ekldltuz, berrltu nahian
baitabll.

Alderdl tematikoa
Poetak "Barren ibarraH" olerkl bllduman erabilltako tematlka
"ZortzIHo haut5iah¡"-rer\a baino trinkoagoa bllakatzen da. Natura eta
edertasunarekiko kontzientzia estetikoaz gain, alditasuna eta alderdi
exbtentzlalista dira nagusl. Bere olerkl batzuek zama fllosofiko han
dla dute ("/^se naiz eta egarriz", "fíatura naturago", "Ezera eta osoa"
eta "Qogapenak", batez ere); beste batzuk, berriz, palsalaren Iradokízun bidetlk doaz {""Kromatismoa" eta "Araxes Lizartza-n").
Alderdl tem atiko sakonenak alditasuna eta naturaren oharmen
estetikoari datxekie. Alditasunarekin lehenaldla eta oralnaren arteko

dialektika existentziala azaitzen da. Dena den, golkoak ez dira ger
tatzen bakarrak sorkuntza poetiko horretan, ezen "Mintzo gaitzak"
Izeneko atalean Euskal hernaren tragikotasun lorratzak (sladatzen
dira "Zortziko hautsiak" bilduman harrotutako bortizkeriarekin ja rraituz. Oharmen estetikoa nabaha da, adibidez, ondorengo ahapaldian:
"...Kontzientzìah izate
izadiari damalo,
gauzeH begiotan giro,
ederrik ez begi gabe
(itsuaH ederra hutsunel),
ah, natura naturago
zenbat ta ni bideagol...
Mujikak agerian uzten du naturaren ederrak ez duela funtsik
kontenpiatzaiiearen oharpenik gabe barik; ìzadiaren izatea olerkariaren menpean datza.
Atal honetan poeta oierkigintzaren barne-muina hurbiietik az
tertzen salatuko da. horretarako, ezinbestekotzat jotzen du paisaiari
ematen dion erabilpen estetikoa, eta, era berean, heriotzari eta
naturaren zikioei (urtesasoiei) emanlko garrantzia. Bere eder-mundua, anitzetan, hain ederki ezagutzen duen Euskal Merrian kausitzen
da. Mujikak, aiderdi tematlkoaren barruan, agrarismoa harrotzen
duela askok pentsa badezake ere, estetiha naturista batez
mintzatzea da egokiena.
C5ure oierkariak gizarte industriailzatu batean bizi arren, gizarte
horretatik ihes eginda, ekoizketa poetikorako edergaiiuak naturan
bilatuko ditu, eta haietaz baiiaturik, sinboilsmoari, sorkuntza tekniko
bezala, mintzo poetikoa izaditik eskainlko dio. Bere ekoizketan iturri
estetiko sakonenak naturan (paisajismoa) kausituko ditu, eta natura
hori paisaiari eta fenom eno Hosmihoei ioturik, batez ere, isladatuko
da. Aipaturikoa ><,À. mendeko gazteianiar oierkarien konstantea
kontsidera daiteke. Adibide bat Fabio Meruda^ edo Antonio Machado
baten metaforlsmoa eta irudi-mundua izanen litzateke, besteen ar
tean.

(2) "natura naturago" (150. or.)
(3) Ikus: ALOnSO, A.: Poesia y astilo de Pablo Heruda.

Beste aldetlh, tematika aberats horren barruan alditasuna kausltzen da! MuJIka, nolabait, denbora tinkatzen salatzen da, hau da,
aurklkuntzaren mom entua eusten. Ez da gertakarlen data zehatza
alpatzen, ezta egunik ere, balna bal , zenbaltetan, unea. Esan daite
ke arazoa oraina zehazten, denborazHo eremua Irmotzen, eta, honetaz gain, sekuentziaren nolabaiteko kronologla Iraunarazten datzala.
Zenbait gertakarl denboran kokatzea zalla Izanik ere, ordena, bertan
gertatuaren gutxí gora-beherakoa adieraztera dator.
Bestalde, alditasunaH denboraren ihesa, naturaren azalbideetan,
adierazten du. 5arntan, ura, erreka, /6 a/a,...lragankortasun horren
sinbolo bihurtzen dira.
Qlzabanakoak bizitza ez dezakeela erabat kontrola Isiadatzen da,
Qlzakiak, Jalotzen denetlk, etorkizuna Idatzia dauka, eta, glzakiok
hz/Rorgara. liorregatlk denboraren Joan-etorria arazo existentzial bila
katuko da Mujlkaren eskutik. Gizabanakoaren herlotza, -hilketari bu
ruzko olerkietan- oierkáriak sorturiko íngurugiroaren ikuspegian
errotzen da. Dena den, olerki horl ez da olerkarlaren berezko izakera
eta gertaera pertsonalaren fruitu, soliik, Euskal Merriaren Ingurugiro
sozio-kulturalak ezartzen dituen baldintzen ondorio balzik. Mujlkaren
Ian poetikoa zuzen Interpretatu nahi bada m ende honetan bizi Izan
dako esparru zabalean kokatu behar da.
Alditasunarekin Jarraituz "ZortziHo hautsiaH" bilduman egiten
zen bezala. Jarrera animikoak txertatu beharko lirateke. Arratsa, golza, gaua, eguerdia, ... zentzu horretaz ukituta daude, nolabait, Eta,
halaxe, gauak eta arratsah, denboraren neurtzalle direnez, subjektlbismo irrazlonalaren bidetik barnekoitasun handiagoa lortzen dute.
Olerkarlaren abaildura psikikoa eguna Joatearekin etorriko da, hots,
iluntasunarekin. Alditasun horretan, barneko oidarrak, dolorea eta
gordintasuna isiadatzen dira. Azken flnean, sentimendu negatíboen
agerpena ez da kasualitate huts izanen, olerkarlaren barne-muina
adieraztera etorriko da balzik.
Denbora iragankortasunean datza, hori balta giza-exlstentziaren
sentipen trinkoena. Momentu gihartsuenetarikoak ""Barrengo ibarrean" olerkian azaitzen dira, denborazko partikula eta adltzen bIdez:
"...Lehen izaten, etsitzen ez
nekien. Bizitzen,
ekiten, zartatzen, hausten

ihasia nintzen,
orain zezenak t'ehaitzaH
isih maHur daude..." (100. or.)
AldlaKJoanaren giro nahigabetsua eskafntzen du. Qauzak ez dira
etengabeak, suntslkorrak balzik. Oro Igaro eglten da. Eta denborarekln batera, anitzetan, ahazmena dator gizaklaren harremanak korapllatzera, Existentziaren zalantza Isladatzen da galdera bortitzen bldez:
(natura gordln hon! / ízate norh dio?),..." (115. o r).
Izadia, egoera beltz eta hitsean pulunpaturik, heriotzaren
menpe azaitzen da, hau da, bizitzaren Itzalpen ilun eta garratz da.
Anitzetan, olerkarlaren egoera mingarri eta ezkorraz mintzo daiteke,
gauekotasuna mintzo poetikoaren ablapuntu izanlk. Izplritu minduak
emandako erantzun poetikoa barnetiko garraztasunaren ondorio da,
Murbileko eta barrutiko mundua nahastuz, ekoizketa poetikoak
errealltatea eraldatzen du.
Heriotzaren aurrean oierkariak bere burua etsipenean eta larritasunean itotzen uzten du. Une samingarriak barne protesta azaltzera
datoz; izadla ez dago herlotzatik aske, 5arritan, irudl-sinbolikoen
Joan-etorrian, tankera Irrazional edo ezlogikoa hautematen da,*^
heriotzaren trataera tematlkoaren barruan, hiru azpi-genero
hauteman daitezke; bata olerkariari arazo existentzlalak eragiten dlzkion heriotzar loturikoa; bestea, bere herria eta hizkuntzaren suntsipenarena; eta azkena, egoera sozio-polltikoa aintzakotzat harturik,
gizabanakoaren hilketarekin saretua, herriaren etsaien eskutik gertatua, Azken trataera hau tragikotasunaren alderdi latzenari datxekio,
TragiHotasun horl isladatzen duten olerkiak "Mintzo gaitzak" izeneko
atalean Ikus daitezke. Inguruko zehaztapenak olerkarlaren garraztasun eta bortiztasun guztia kaleratzera datoz, eta, gehienetan, zorigaiztoko gertaera guztien lekuko bezala, natura bera Izanen da:
"...-"A h, ah, ah, harkaitzok, entzun,
atera ni hem endikl",
hiiargi hotzak euskaraz

(4)
Luis Mari Mujikaren izadlarekiko poesia gazteianiar eta frantses
oierkarien sorkuntza poetikoarekln ere harremanetan Jar daiteke, Horlen
artean P, Verialne, J.i^, Jiménez, A. Machado eta Azorin gogoratzekoak dira.

negar nagia dagl,
malHo gazl-urhatuak
fagoek begltatik...
(iaturaren elem entu guztiak iradokigarri dira Mujlkaren iruditeria
sinboiikoaren munduan. Qehienak tragikotasunaren aurrezantzu gisa
isladatzen dira. 5inboio hauek guztiek, emekt-emeki, heriotzaren
ordua adieraztera datoz,
Merria eta hizkuntzaren heriotza tragikotasun tematikoaren azpigenero gisa alntzakotzat harturik, abertzaletasun hertsiaz mintzo dai
teke, Qarai hartan Euskai Merriak frankismoaren diktadurapean bizi
izandako egoera sozio-poiitikoa nabaria da, Adibidez, euskara, herba
ren hizkuntza bezala, ukatua zegoen etsaien eskutik, Ukatze horrek
hizkuntzaren nolabaiteko galera suposatu zuen, nahiz mintzalra
nekazal giroetan zutik iraun, Qaur egun, euskara berreskuratzeko
ahalegin zenbaitek, hala ere, hizkuntzari aMilfizialtasun-itxura ekarri dio.
Abertzaletasun horren aztarrenak "/s// ta larri" olerkian, dotoretasun
handiz:
hlzkera da hatsa...
Alh, atial balitza
lehena berblhur oralna!
(jure hizkuntza
euskaran datza,
gaitezen lehenaren dina..."^
Aide tematikoan aniztasun handla eman arren, gal bakoitzak
arazoa trebeziaz gainditzea lortzen du. Aniztasun horrek olerkarlaren
aberastasun llterarloa agerian uzten du. "Barren Ibarrak" bilduma
zazpi eremu tematikotan (alditasuna, existentzlalismoa bakardadearekin batera, natura eta edertasuna, oharmen estetlkoa, palsajismoa, heriotza eta abertzaletasuna), batik bat, banatua dago, eta
alderdi bakoitzean beste azpi-genero zenbait kausi daiteke. Tematika
sentimenduen munduan murglldurik dago, surreallsmoaren lldotik
iruditerian interpretapen askeari bidea emanez.
Olerkigintza honetan irudi sinboliko, metafora eta prosopopeiek

(5) "AmezHoan Zudaire" (159. or.).
(6 ) "/5 // ta/arr/" (111, or.).

ezinbesteko zeregina betetzen dute. Erabllitako balíabide literarioak
ez dira edergallu huts. Prosopopelek Izaki bizigabeel bizia ematen
die. Antzaldaketa Irakurlearen azpi-kontzientean komunikazlo giroa
sortzera dator, Irudimenaren agerraidlak Iradokizun aske bihurtzen dira.
Esan daiteke gure oierkarlaren ekoizketa poetikoa balore adierazkorrez
homitzen dela, Iruditeria oierkigintzaren zutabe izanik.

Baliabide literarloeñ azterketa hurbila
Atai honek MuJikaren oierkigintzak Isiadatzen duen baliabide lite
rario zenbaiten azterketa egitea du heiburu. MIntzo poetikoa herri
xumearen mintzairatlk eralkltzen hasten da, euskarakjasandako.artifizlaitasunetlk ihes egln nahlan. iturri ezberdlnetatik edan arren, moide poetlko pertsonaiera taxutzen du, garaian garaiko egoerak
eskatzen dituen eraidaketak maisutasunez lortuz. Behatutako baiiabideak olerkarlaren aberastasun literarioa Isiadatzera datoz.
Ondorengo orrlaideetan, baiiablde ilterarlo garrantzltsueneh panoramlka eskaintzen salatuko gara. Horien artean, kromatlsmoa,
Idazkera-adlerazpenak, sinboilsmoa, bisemla, metafora, erreplkak...
a.- Mugimendua
a . i . Mugimendu adierazhorren erregulaheta
"ZortziHo hautsiak" biiduman bezala, poetak dinamlsmoaren
teknlka erabiiiko du, neurtitzaren iantzeak sorturiko terrentatik ihes
egitearren. Ohikotasun horl gaindltzeko baiiablde askotara Jotzen da,
Iturri ezberdlnetatik Jasorikoa molde poetlko pertsonalean egokltuz.
Beste oierki blidumetan ikusi dugunez, ilburu hau mugimendu
mekanikoaz gain (neurtitzarl dagokionez) aide psikoiogikoaz ere
mlntzatzeko gune aparta bllakatzen da, Erreaiitatea ordezkatzen du
ten gertakizunak geroaren baidlntzatzalie bihurtzen dira, hau da, tragikotasuna adieraztera datoz:
"Lizarren beglaH maHur,
gauak senartzaH laban,
soro hori-lharretan zaunhah
(ez dakit zer pasa dan...),
Urbasa m endl galnetIH

hamaIHa sufre dantzan,
Olaztl-tih gora (aih, aih, aih)l
ìtzalaH mozHor gisan,
azHazaI horlek ez, ez,
galde zertarako diran ...
"UrbasaHo lezean" olerklaren hasierako ahapaldl hau muglmendu psikologikoaren lekuko da, olerkian garatzen den bllbearen glltzarrl da.
a.2. Mugimendua olerhierì metrìkari egoHitua.
Alpatzen genuenez, ohikotasunetik Ihes eplteko, poetak, zenbaltetan, muglmenduaren teknika erabiitzen du. Horretarako, neurrl
ezberdinetako ahapaldiak lantzeko Joera Isladatzen du. Joera mota
hau "Barren ibarrak" bllduman ez da "Zortziko hautsiak" poemarioan
bezain ugarl gertatzen. Esan beharra dago, luzera ezberdlneko ahapaldlen erabllpena ez dela agertzen "Mintzo gaitzak" ataleralno. Ballteke muglmenduaren erabllpena tragikotasuna Jorratzen duten
olerklekin hobeto ezkontzea. "Urbasako lezean" olerkian, adibidez,
ahapaldl laburrenak lau bertso-lerrotakoak dira, balna sel, zortzf, hamar eta hamaselkoak ere aurkI daitezke. "Amezkoan Zudaire", "Txlrla Iduri", "Etzanda zutIk Ergobln" eta 'Tingabeko Iturria" olerkletan
antzeko teknika hauteman badalteke ere, ahapaldlen luzera aldatuz
doa olerki batetik bestera. Antzeko trataera aztertzekoa litzateke
Antonio Machadoren "Campos de Castilla"(1907-1917) olerki bildu
man.®
Muglmenduaren arintasuna olerklen Irakurketa baldintzatzera
dator. Hala noia, neurrl ezberdinetako ahapaldlen erabllpenak -e ta
bere dinamismo positiboak— kera antzekotsuek eragiten duten geldotasuna salhesten du. Badfrudi, aide tem atiko existentzlal eta filosofikoak lantzen direnean alderantzizko dinamismoa (dinamismo ne-

(7) "Urbasako lezean". (149. or.)
(8 ) P0E5IA5 COMPLETAS (189. or.) "Campos de Castilla" : "La tierra
de Alvargonzáiez" (Los asesinos). Selecciones Austral (1985). Luzera ezberdineko ahapaidiak Ikus daitezke bertan. Tragikotasuns aide tematikotzat
hartzen da. Ahapaidiek hurrengo luzera azaitzen dute: 4-S-6-4-4 / / 4-4-8 / /
6 / / 4 - 1 2 / / 4 - 4 / / 18.

gatlboa) at2 ematen dela. Hau ez da harritzekoa alntzakotzat hartzen
badira oierkariaren barne sentimenduak, gogoetaK kezkak, ezinegonak...
a.3. Mugimendua sortzeko beste baliabide zenbait.
Olerkarlak teknika ezberdinez ballaturik, eta orain arte alpaturlkoak aide batera utzita, dinam ism o positiboa ala negatlboa sortuko
du: dinamismo positiboaren kasuan aditzak, gehíenetan, adizlagunik
azalduko dira; eta, negatiboaren kasuan, izenlagunak (epitetoak, ba
tik bat), adiziagunak, aditzondoak, erreplkak, paralelismoak, anaforak, pleonasmoak, perifraslak, enumerazloak,... eta abar.
Mugimendu positiboari dagoklonez, aditzjokatugabeen erabllpenak mugimendua arindu arren, ez da beti modu berean suertatzen,
kontrako eraglna ere sortaraz dezakeelarik, zenbaltetan, aditz horl
beste aditz baten menpe azaitzean. Nahlz bi aditz baino gehlago
eman, eklntza bat bakarra Isladatzen da. Horren adibidea "Barrengo
¡barrean" olerkian, aditz nagusiak inguruan dituen gerundioen
tlintzioa beraganatzean:
"..."ß /z/tzen",
"e klte n ", "zartatzen", "h au ste n"
ikasia nintzen,
orain zezenak t'ekaitzak
isll, m akur daude...
Dinamismo negatiboaren kasuan, baliabide zenbalten erabilpena aipatzen genuen. Kasu nabarmenenak erreplkapenen erabilpen
dira. Bal "'Zortziko hautsiak" blldumako "Pena berdetan", bal "Barren
ibarrak" blldumako "Birjaloko naiz" olerkian, ugaritasun antzekoa,
eta bletan bertso-egitura bera:
"Birjaioko naiz, herri,
eta maiteko zaitut berriz,
biijaioko naiz, argi,
eta maiteko zaitut berriz,
birjaioko naiz, txori,
eta maiteko zaitut berriz.

birJaloHo nalz, euri,
eta m aitelio zaitut berriz,
berrilgo naiz, nire herri,
eta berbIztuHo naiz berriz...
Poema Federico Qarcía Lorca-ren "O llanto por Ignacio 5ánchez
Mejías" ereslarekin pareka daiteke, antzeko dinamismo eta egitura
aurkitzen delarlk.^^ Olerkiaren Indarra heriotzaren etengabeko erreplkapenak lortzen duen efektu plastikoan datza. Dena den, ez da
kasu bakarra, izen, Izenlagun eta adltzen metatze-puntuak bestetan
ere aurki daltezkelarik.
£>.- EtenaH
Ohikotasunetik Ihes egiteko mugimendua ez da teknlka baka
rra; etenak helburu berakin datoz. Monela, bertsoaren gorputzean
parenteslak, aposlzíoak, marrak, esklamaketak, galderak... ager dal
tezke, eta gogoetak, aldi berean, olerkiaren barruan txertatzen dira.
Olerkigintza landuaren lekuko bezala enkabalgamenduak ere aurkl
daltezke, hots, geldiune sintaktiko eta erritmikoaren desloturak;
bertsoak egltura sintaktlkoarekln hausten du, hurrengo bertso-lerroan Jarraituz. Murrengo kasuan eten errltmlkoak hitzaren zatiketa
eragiten du:
Voanaren hautsaz nere
bidea Iragana,
Joana (noíztlHan, esan)
ez zaida oraina...?..." ^

(10) "Blrjaioho nalz" (109. or.)
(11) "O llanto por Ignacio Sánchez Mejías" eta Manrique-ren "Copias a
ia muerte de mi padre" gaztelaniar literaturaren ereslen gaiiurrean koka
daltezke, Lorca-ren oierkia lau zatitan banaturik azaitzen da. Quiilernno DíazPlajak esaten duen bezala, nnugikortasun dramatikoarekin hasten da bizitza,
Eta herlotza tarteko, desknbapena, emeki-emeki, errltmo geldoagoa esku
ratzen doa: ",,.Las heridas quennaban como soles / a las cinco de ia tarde, /
y el gentío rompía las ventanas / a /as cinco de la tarde / A las cinco de la
tarde , / iAy, qué terribles cinco de ia tardei / i Eran las cinco en todos los
reiojesi / lEran las cinco en sombra de la tarde!.,,",
(12)"Zukasma" (121, or,), Enkabalgamenduak, hitzen doinua eta Inten

hala ere, enkabalgamenduaren teknika llterarloa ez da baliabide
bakarra, eta, "Zortziko hautslah" bllduman bezala, aspergarrltasunaren terrentatik Ihes eglteko bestelako errekurtsoak ere erablliko ditu
poetak. Parenteslz eta marraz Itxitako bertsoak, besteen artean,
etengabe azalduko dira. Qeldiune hauek olerkarlaren barneko samin,
dolore eta gogoeta sakonak Irudlkatuko dituzte.
Etenen sorkuntzan ez da, inolaz ere, aide tematikoa ekldltu eglten.
liori dela eta, bakartasuna estukl lotzen da samin handiko knslaldlekin,
eta horrek nolabaiteko barne-elkarrlzketarako beta ematen dio glzabanakoari. Poetak, parenteslak eta marraz Itxitako tíertsoez gain, esklamaketak, hiru puntuak eta galderak erablliko dItu;
—

Eskiamaketak: Harridurazko adierazpenekin amaitzen da ahapaldl asko, barnean daraman dolorezko sentimenduak areagotzearren. Malz, dolore-olhuak erregu baten zantzu Izan daltezke;
"(jolza, nolztlH zera gau?
(EguerdI
geldl adil),
ze latza hizibehera haul..."^^

—

Parenteslak: Barne-mulnetako gogoetak eta egonezinak Irudlkatzera datoz. Zenbaltetan, adlerazpen baten eginkizuna Isla
datzen dute.
'\..A h, gauzak, gauzak, gauzak
barneko bailo
(natura gordin honi
Izate nork dlo?)..."^^

tsitatea areagotuz, baliabide adierazkor suerta daltezke. Bere erabllpena
nabarl gaztelanlar llteraturan, adibidez, Antonio Machadoren olerkigintzan: 'Y
cuando llegue el día / del último viaje / y éste al partir la nave que nunca ha
de tornar, / me- encontrareis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo,
como / los hijos de la mar.". Euskal llteraturan ez dira gutxl izan enkabalgamenduen teknika landu dutenak. Morlen artean Olhenarte eta Jon Mirande,
naguslkl. Mlranderen poeslan, hala ere, enkabalgamenduak ez dira konplexutasun handikoak.
(13) "Lehen huts" (120. or.)
(14) "Oauzetan nalzjalotzen" (115. or,).

Qehlenetan, Lizardik egln zuen bezela, parenteslak pasartetan
tartekaturlk aurkitzen dira.
—

Qaiderak: Poetak munduarl buruz sortzen zalzklon zaiantzak eta
ziurgabetasuna galdera Ireklen btdez Isladatzen ditu. Anitzetan
galdera horlek ez dute erantzun zehatzik, kera existentzlala baltute.

d.- Antitesiak
Darmaso Alonsok esan zuen bezala, antitesla, Irudl loglko bezala,
garal guztletako ballablde estlllstlkoa da; herrl-poeslan ohitura handlkoa zen eta, malsutasun handiz erabilla Izan zen eskola kulto eta
gortesauetan. Á\J\. mendearen bigarren erdlaldean, petrarklsmoak
eta kantutegletako testuek bultzaturik. Indar handia Jaso zuen, bere
garapenaren gallurra, ordea W II. mendean kontzeptlsmo eta gongorlsmoarekln bat dator.
Nemen paralellsmoak, antlteslaren aldetik, Ikustea komenlgarrltzat Jotzen dugu, Poeman zenbalt gal antitesi modura emana da.
Besteen artean ondorengoak aurki daitezke:
1.- Bizitza / heriotza. Jalo / hll.
2.- Zaharra / berrla.
3.- Qaua / eguna,
4.- Lehena /oralna.
5.-f1egua / uda, udazkena / udaberria.
6 .- Betea / hutsa,
7.-Qozoa / mikatza,
8 .-Joan / etorri,
9.-Izan / ez Izan.
Olerkarlaren etslpen eta dolore zaharrak oralnaldian asetzen
dira. Qauza oro giro animlkoan txertatu behar da poetak hartzen
duen Jarrera hobeto ulertu ahal Izateko, Qauza bera gaua eta egunaren arteko aurkakotasunaren trataeran. Qaua zorlgaiztoko aurrezantzuz betetzen da; eguna arazo guztien ebazpen bezala sortzen da,
eta, askotan, egunaren Itxaropena gauaren etsipenekin itzaltzen da:
"hegu-ahazmenaH bildu nau
gauzen goiza bihurtu gau...

C5aua eta egunaren kontraegoera mintzo soll-existentzialista ba
tean kulunkaturik, bada. Era berean harrotu zuen Lizardik gaua eta
egunaren aurkakotasuna: "O;, zein dan ituna / beera-bear aul Itlih ez
nai eguna / biurtzeriH g aul". Beste aldetlk, lehena eta oralnaren
arteko trataera Calderón de la Barca-ren olerkigintzan adibidez:
"Cuna y sepulcro en un botón hallaron. ¡ Tales los hombres sus
fortunas vieron: / f n un día nacieron y expiraron; / Que pasados los
siglos, horas fueron". Bllduma honetan antiteslak sendotasunez garatuta, eta "Zortziho hautsiaH" delakoan hasitakoari gogor ekiten dio.
Antiteslak erruz erablllko ditu sentimenduen egla gallentzeko. Melburua anitza Izan arren, gehien nagusitzen dena bl Idela edo sentlm enduen aurkakotasuna da. Nolzean behin, mundu fisiko eta esplrltualaren arteko kontraesana edo paradoja aurkako mundua eta
glzaklaren argla eta gaua adieraztera dator. Antitesi nabarmenenak
denboraren Iragatean azalduko dira, hots, aldltasunari lotutakoetan,
Lehena ora/narekln bezala, txertaturik zaharra berrlareHin:
"...Barrengo bolHan zahar hura
gaur zaida Ibar unne,..."
LIzardIren eragina, aski nabaria da, gaztelaniar llteratuko beste
zenbait Idazleena baztertu gabe. Egoera animiko eta datual desberdlnen azalpena "Egun bereHo alharguntsa".
"Zazpi urthez etxeki d izútgizon hila Hhanberan:
egúnaz lúr hotzian eta galaz bi besuen artean".
Antiteslaren garrantzia, alditasunean txertatu arren, betl ez da
hórrela suertatzen. Qehienetan, antitesira sortzeko bl sustantiboen
aurkakotasuna ageri da, baina badira bi izenlagun arteko kontrajarrera profitatzen duten ahapaidlak:
".. .5akana-Ho ibar zabaiaH
gaur ez arto, ez aran,
ah, aran gozoen ordez
mlkatz mila basaranl..."^^
Baita bi adltzen artean sorturikoa:
"...Oure Izana uren gIsa,

nire ¡zana Itsasoa
(izanaz ez naiz, ez izanaz naiz)..."^^
Azken adibide honek William Shakespeare, dramaturgo eta
olerkarl ingelesaren, oide soil-existentzialistaz mendeetan zabaldutako "Ham let" obraren esaidi unibertsala ("5e r o no ser") gogora
dakar. Tragikotasunaren barruan olerkarlak naturaren elementu kontrajarrienak aztertzen ditu trebezia handiz. Poetak erabilltako zolitasun poetlkoa agerian geratzen da. "ZortziHo hautsiaH" bllduman hari
existentzialista nabarmen bazen ere, "Barren ibarrah" poemarloan
askoz barnerakolagoa bllakatzen da. Existentzialismoa harrotzen du
ten olerkiek zalantza dute nabardura nagusl.
Poetak eskalnltako antitesi gehíenetan, barne lotura areagotzearren, kontrakotasunak bata bestearen ondoan ipintzen dira;
"Ase naiz eta egarriz,
egarriz nago eta ase
(egarri hau buHagabe),
zure ederrean, IzadI,
,18
osoro asetzen naiz ni...
Memen aipaturikoa ez da bakarra; teknika bera erreptkatzen da
zenbait olerkitan, anitzetan korapiloa osatuz. Teknika honek olerkiaren ulermena llun dezake, beti hala ez suertatu arren.
Aipua merezi dute ondorengoek; "...Lurrean zaude (ah, ñola?) /
zutih-tente, nahlz etzanIR..."(155. or.), "...(gaur plazer, bihar despiazer)..." (146. or.). Zutik / etzanJoko antetikoaz tragikotasunaren gala
harrotzen da olerkietan, batik bat. Monetaz gain, kateamendua doitasun handiz landatuz "Oaldezka bidean" olerkian;
"...Ikus-deslkus
(haruntz-honuntz)
ikusiak dit atsegin,
-ez Ikusiak, orde, min-,
hórrela asetuz
beste guztia hutsl... "(127. or.)

(17) "Qogapenak" (103. or.)
(18) "Ase naiz eta egarriz" (140. or.)

Antitesi garatuena, zalantzarik gabe, hutsa/betearena da. Betl ez
du antitesi moduraJokatzen, anitzetan hutsaH positibotasuna du.
"...ttutsa niretzat ez da huts,
hutsa eusHaraz osoa,
egia hutsa egia guztia..." (104. or.)
Oierkariak, antiteslen bidez, sentsazlo bortitzagoak bllatzen ditu.
W l, XVII eta W ill, mendeetako zenbalt testutan kera estillzatuz
antzekoak aurki daitezke.
e .- Hitz-Jokoak
MItz Jokoen erritmoak lehentasuna du olerkarlarentzat. Mltz-Jokoak sortarazten dituzten hotsak muturreraino ekoizturik daude. Zerbalt eman ordez, sentsazlo formal zenbalt piztu nahl da, teknikak
harnean daraman plastizftatearekin Jokatuz. MItz-kateamendu berezlak olerki barruan mugimendua nabarmentzera datoz. Morlen ar
tean hurrengoa aipa daiteke;
"...Asé naiz eta egarriz
(egarriz nago eta ase),
haitzak, hitzai^ (gauzaH ere)
osoagoai^ gaur neri
(ederra hain eder zergatlk?)
eder honen gola bizi^or
Izadi ierden honi zo r..." (1 4 0 .-1 4 1 . or.)
Olerki berean beste hltz-Jokoak kausi daitezke. Olerki modernoaren barruan errutina handirik egon ez arren, bertso barneko
erritmoaren arlntasuna nabarm enjarri nahl da.
"/s/7 ta iarri" olerkian mugimendu honen adibide bat:
'\..Bai, isll nabiia
Isii bat biia,
baina herri hau lo dago.
Bizl zena hlida
(poza samina),
Eusi^ai llerriaH herio..." (110. or.)
f.- Hiperbatona
Qure poetak ere hiperbatonera Jotzen du barridura sortzearren.

Qehienetan, perpausa orden sintaktiko lineal batetlk ateratzen da,
sintagma distorsionatuak eskainiz.
Desbideratze horrek adierazgarritasuna handiagotzea bflatzen
du.^^ Besteen artean, "'Barren ibarrak" bilduman hurrengo adibideak;
'"...Ederra dablitz kreatzen
asmok, begiok, zentzunok
paisajean nagola s o ..." (129. - 150. or.)
""Cromatismo" izeneko olerkian beste hau;
"...Paisajeaz -xorakorbegiok ditzadan e zko n l..." (144. or.)
g.~ Oihuafi edo esMamazíoak
Poetak baliabide hauek sentimendu sakonen garraztasuna
kanporatzeko erabiitzen ditu. Qehienetan, mintzo sinboliko garratzez,
barneko erritm o geldoen aspergarhtasuna gainditzera dator. Aipatu
beharrean gaude baliabide hauek tragikotasuna harrotzen duten
olerkietan, batik bat, nagusitzen direla. Oihuak gizabanakoarl sorturi
ko zalantzekin bat etorriko dira :
"...Ase naiz eta egarriz
(aseaz egarriago,
egarria sekulakol),
ederra dut barruegi,
eder hontaz ezin etsi,
natura hau ote den Jainko
gaidez nabii egunero...

(19)i^tin eta gaztelaniar llteraturan tilperbatonaren erabiiera askotan
ematen da. Qongorarena alpa daiteke, aldarenzketa sintaktikoaz, testuaren
ulermena zallagotzen duela: "...Era de ei año la estación florida (era ia
estación florida del año) / en que el mentido robador de Europa / -media
luna ias armas de su frente, / y el sol todos ios rayos de su pelo-, / luciente
honor del cieio,..." (Qóngora ; Soledades ).
(20) "'Ase naiz eta egarriz" (142. or.)

h .- HonkretizazioaH
Konkretlzazloek piastizitate handla dute olerkietan, batez ere,
unearen larrladura girotu eta blkolztu nahl denean. Zehaztapen geograflkoaz gain zenbakiz osaturlkoak ere kausl daltezke. Mala eta guz
tiz, zenbaklel loturiko zehaztapenak subjektlbltatearen lldotik doaz,
gehlenak aide psikikoarekln ezkonduz. Zenbaklek, elennentu datual
gisa, pasarte llrlkoel kera simetrikoa eransten diete. Estlllzazio baten
adlerazie Izan daiteke hurrengoa:
"...Behingoz Izanak urruti,
orain direnak ihesi,
-geroa kezkaz
hitz baten ezaz-,
eiortzurian orri b i... "
Zehaztapen geograflko nabarmenenak "Amezkoan Zudaire"
olerkian ematen dira. Euskal Merrian txertatzen dira; eta, batetik,
aberrlakjasandako aspaldlko zapuzketa olnperatzallearen eskutlk da
toz, gerla ziblla zela, eta, bestetik, Euskal Herriaren Irudi basatl dira:
"...Amezkoan, hots, Zudaire,
Gollano, Artaza, Allin.
Ilaruntzago Artabia,
Eultz (Uzarra ere hurbil).
tierio-orolak edonon
(orolok triste zaizkitl),
gorrotozko ekaitzetan
mila basurde dabil..."
Poetak erabiltzen duen konkretlzazio oro beti ez da halako argltasunez ematen; anitzetan, Irudlterla subjektlbltatearen lldoarl atxlkltzen zaio, kasuan kasu lorratz tragikoak Isladatuz:
"... Urbasa m endi gainetik
hamaika sufre dantzan,
Oiaztl-tlk gora (alh, alh, aih)
Itzaiak m ozkor gisan...

(21) "Amezkoan Zudaire". (155. or.)
(22) "Urbasa-Ho lezean" . (149. or.)

Beste zenbaitetan, zenbaklen bidez* zehaztapenak atari iloglko
sinboliHoen oiatuan biidurik azaitzen dira, llorreia azter daiteke "Urbasaho lezean" oierkia: batetik, hasierako bertsoetan, subjektibitatearen erem utik murgildutako zenbakiaren erabiipena; eta, bestetik,
gertaera horrekin loturiko zehaztapen datuaiak;
'\..Zazpi hutxllo beltz hosHa
IrrlntzlaH balllran,
ah, hortz harroah JelHIta
m ozkortl Mafarroan...
Hogeitamaseiko urtea
(arren , Isll nalteanl)..." (150. or.)
Zirkunstantziei edo egoerei Itsatsirik ondorengoak ere kausitzen
dira: "...Bihotz hontan harltz m ila..." (13 4.or.), " ...herlo gaitz-haserrea / zai Hilometro blan..." (152. or.), "...öost tenazeH heitzen dute
/ gure herria lepotlk..." (159. or.), "...hogel eushaldun ontzlan /
olatuen m endeho..." (161. or.), "...horra, horra sel glzonen / solnaH
hondartzan seHo..." (163. or.), "...IturrlaH ham abi.../ ...zuloaH bederatzl..." (169. or.) ... Badaude denbora eta paisaiari ioturikoak ere: "
...5e/ arrantzaleeH gurdlan / bldea etxeraHo, / (gurdi makal-nagiaren /
pisua beraldlko), / arrantzaleen öeg/eten / Izoztuta herlo, /erlek, Horkolneh, lanpernek / Instantean bl malko /..." (164. or).
Paisaia dela eta, "Etzanda zutik Ergobln" oierkiaren bertso bat
Jartzea komenigarritzatJotzen dugu, bertan nabarmen baita zehaztapenen erabiiera:
"... Uzarrek dolu gordea,
zum eek Intzirl busti...
Aipaturiko oro ez da erreaiitatearekin zuzenean etortzen; sentimenduen kopurua isladatzean, gure oierkaria irrazionaitasunaren
eremura kuiunkatzen da, garaian garaiko zentsura-nnozioek ezarrita
ko oztopoetatik ihesjoanez.
/.- Errepihah
Euskai lirika zaharrean, ikus daitekenez, errepiken teknika etengabekoa da. Antzinako literaturan baiiakizun berezia da bortiztasuna-

ren aldetik. Zalantzarik gabe, Qaztelako, zein Qaliziako, llrika zaharrean naodu nabarmenez azaitzen dira erreplkak. Era berean, gure
poetak errepikak-erabiiiko ditu sentimendu baten inguruan testuaren
zama areagotzeko. Olerki bllduma honen azterketaren hasieran Gar
cía Lorca-k ibilbide poetikoan utzitako lorratz 2 enbait ikusi genuen.
Qure poetaren olerkigintzan mota ezberdineko errepikak aurki
daltezke. Zenbaltetan, erreplka horien funtzioa, oharkabea da, eta,
hoskidetasunezkoa edo musikala kontsidera daiteke.
",.. tlezur hotz zait Itzull,
zahur m akur (uzHur -beltzah)
ibar beheruntz aihuriz,...
Moskidetasun bera azken kontsonanteei begira era. Ballotasun
horren funtsa azken bokalean bortiztasun fonikoa kargatzeko Joeran
datza, -tzen / -ten gerundioak erabillz. "Barre ¡barrean" olerkian:
'\ .Lehen izaten, etsitzen ez
neííien. Bizitzen,
ekiten, zartatzen, hausten
ikasia nintzen..." (100. or.)
Qauza bera "Amezkoan Zudaire" olerkian:
'"...fiem en txikitzen, astintzen,
zanpatzen, hausten (isill),
makurtzen, zapaitzen, Jotzen,
hiltzen (esani) nork dabil..." (158. or.)
Errepikapenaren teknikak kadentziaren gozotasuna eta erritmoaren prozedura bilatuko du, malz. Monen helburuarekin bat
"Lehen hu ts" oierkia. Bertan pilaketa bokaliko bereziek (au ! ei ¡ el-ai
¡ eea-au / eea-ai-au / ai-ai / ei-ai / ei-eea-au) eginkizun bera betetzen
dute; fonema horien errepikek etengabeko aliterazioei bidea emango diete:
"(joiza, noiztik zera gau?
(Eguerdiñ geidi adil),D
ze latza bizl behera haul

Lehe na orainaren Jaun
(orainald i,
geldi adii),
ezln, lehen ak lehen huts nau...l (120. or.)
Errepikak sortzeko elementu ezberdlnez ballatzen da poeta. Morretarako, bokalek eta sllabek sor ditzaketen hoskldetasunaz aparte, sustantiboak, epitetoak, bertsoen erreplkak eta atzlzklak erablliko ditu.
Askotan, erreplkapenen bIdez sorturlko paralellsmoaz mlntzo daiteke.
Konstante bera Qarda Lorcak Idatzitako poemetara Jotzen bada. Kasu
anitzetan, bertso baten erabateko erreplkapena eman arren, aldaketa
murrltzagoa suertatzen da amaleran. '"BlrJaloHo naiz" olerkia aipa daite
ke:
"6/f/a/oho naiz, herrl,
eta maiteko zaitut berriz,
birjaioi^o naiz argl,
eta maiteko zaitut berriz,
birjaioko naiz, txorl,
eta maiteko zaitut berriz,..."
birjaioko naiz, euri,
eta maiteko zaitut berriz,
berrilgo naiz, nire herrl,
eta berbiztuko naiz berriz... (109. or.)
Erreplkapena anaforarekin identifikatzen da hitz bat edo hltzmultzoa bertso bakoitzaren hasleran, gauza ezberdinak adleraziz:
"...ff/re hitza zehatza,
nire hitza hau, hura
(ez-eta bestea),
nire hitza
mIntÈa tresna...
Besteetan, hitz baten errepikapenak kateamenduak, maisutasunez landuriko hitz-Jokoak osatzen ditu. Dena den, esanahl ezberdi
nak bereganatzen ditu. Adlblde bakarra emango dugun arren, ez dira
era Isolatuan gertatzen bilduma honetan, modu etengabean baizik.
Teknika honen Isladapen argiena "GogapenaH" olerkian:

". ..Hutsa ezaren pare?
Hutsa tasun ezIn diteke itzull
Bainan hutsa hutsik ez da,
hutsa tasun litzateke
tasun horren muina huts batez gainduz..." (104. or.)
Erreplkak olerkl tragikoetan, bereziki, Iradokikorrak dira, beren
funtzio nagusla espresioa bortlztea izakl. Zenbaltetan, elem entu bera
bizpahiru blder erreplkaturik azalduko da bertso berean, leloaren
funtzioa betez. Melburu horretara blderaturlk ondorengo olerkiak:
"K/Earra darit" (123.-124. or.), "Natura naturago" (129.-131. or.),
"Urbasa-ko lezean" (149.-154. or.), "Amezkoan Zudaire" (155.160. or.), "Tnirla ¡duri" (161.-166. or.), "Etzanda zutik Ergobin" (
167.-172. or.).
j . - Epitetoak
Olerkigintzaren kasuan epltetoen erabiiera ezlnbestekotzat
Jotzen da, hizkera aberats eta oparo baten ezaugarrla Izakl, Epiteto
batzuen erabiiera metafora munduan ahokatzen da, anitzetan. Epitetoaren funtzio nagusia izenaren kualitatea, une zehatz batean, han
diagotzea da, hots, izen horren espresibitatea areagotzea sentimenduen arabera, Epitetoaren erabiiera olerkarlaren ikuspegi pertsonaia
adieraztera dator.
Izenak epitetoarekin (eta bera gabe) ez du gauza bera adie
razten, Epitetoaren adierazkortasunak garrantzia bereganatzen du,
testuaren balio estilistikoa areagotuz, Qehienetan, epiteto subjektiboez mintzo gaitezke.
Epitetoaren erabilerak, idazkera kultu batean, sentJmenduen es
presioa bllatzen du.
"...Lizartza-tlk behera Araxes
kopla, soil, sakon, gaziak
euskal penetan bustlaz...
Koloreak epitetoari atxikita aurki daltezke, Epitetoak une bortitzak isiadatzera datoz, sentimendu ezkorrenak azaitzera:

(26) 'Waxes Lizartzan" (145. or.)

",.. LlHore gaiztoah dira
baso beitzaren zauri,
(ah, gangrena soroetan
garraisika datorklt)..."^^
Hemengo epíteto anitz metafora eta irudl sinboliko Irrazlonalen
esparrutan kausitzen da, '"ZortziHo hautsíaH" olerki bllduman Ikusten
den bezala. habarmenen artean ondorengoak alpatuko genituzke:
—

"ß //du": "...zuen begltan bilduta i arrats bat fingabe...." (99.
or.).

—

"Wa/ias/a": " ...fagoen loa ardo gazlz / Instantean da n a h a s i..."
(157. or.),

—

'^Banatuak": "...D olu luze-banatuak / etzanda Ergobln..." (167.
or.).

MIru epitetozko kasuak ematen badira ere, bikoak ugariago
agertzen dira. Esan daiteke MuJIkarengan epiteto gehlenak metaforlsmoaren esparruan subjektibitatez txertatuta daudela. Memen,
modu zabalago batez, beste teknikak zehaztasun hertslagoz aur
kitzen ditugu; "...PagadI nagi-horlah" (99. or.), "...idi nagi-nehatuoh..." (99. or.), "...artaburuah hotz-asper..." (106. or.), "...bldea
Isll eta eder..." (129. or.), "...zentzunotan lerden-eder..." (130. or.),
" '"...zutlH-tente..." (133. or.), "...palsajea zahar-hozti,..." (133. or.),
" "...ur hotz-gordinetan..." (137. or.), "...gaitza ene edergose"(143. or.), "..bihotz honeh umil-maHur..." (146. or.), "...zeHor
beitz-lsilak..." (150. or.), "...azhazal beitz-urkatuak..." (156. or.),
"...gorroto beitz-kosm ikoek..." (157. or.), "...m alko gazl-urkatuak..." (159. or.), "...apar gaitz-erotlkoak..." (162. or.), "...gurdi
makal-naglaren..." (164. or.), "...zain beitz-luzeak...." (167. or.),
"...m uino gol-altu..." (168. or.), "...paisaje um il-urkatuak...." ( 170.
or.), "...lizar m akur-lotsatuek..." (171. or.), "...ur amlldu-gaz/a..."(173. or.) ...
Orain arte bizpahiru epitetozko
zenbaltetan, laukoltza suertatzen da
Epitetoen metaketa orí hau, ordea,
da, erritmoa motelagotuz; bestalde,

metaketa eskaini dugu. Balna,
espresto handiagoa lortzearren.
dinam ism o negatiboz hornitzen
epíteto bakoltzak barnean dara-

man zama bisemikoaz aparte, garraztasun barnerakola duen senti
menduen Isladapena nabarmen. Monetaz aparte, epíteto bakarreko
kasuak ugarltasunez ematen dira, eta, gehíenetan, sustantlboaren
laguntzalle bezala, batzuetan, Izenaren funtzio sustantibatzallea dutelarlk.
h.- Paisajismoa eta naturaren elementuak
Mujikaren poetlkak natura eta paisaleari behar duen tokIa em a
ten dio. Pasarte naturlstikotan kokatzen da, batik bat, bere atari
lloglko sinbollkoen zeregina. Olerki bilduma honen barruan palsajismoak bi funtzio bereganatzen ditu: batetik, funtzio bisemikoa gertaklzun animlko modura; eta, bestetik, zehaztapen datuala gauzak
bere egitatean kokatuz. Mala ere, malia datuala, malz, bisemia hutsaren funtzioan ematen da, olde animlkoa atxikiz:
"... Urdlan-go garlek, alh,
metraila-hautsa loretan,
Olazti-n ihlntzak ozpina
Azpitik dager garratz,
5akana-ko Ibar zabalak
Qaur ez arto, ez aran,
Ah, aran gozoen ordez
mIHatz mila basaran/..."^®
Aurkezturiko paisaia, malz, surrealista da. 9 8 .ko belaunaldiaren
idazle gehienen ekolzketa poetikoan paisajismoak ballo berezla bere
ganatzen zuen.^^ Barne egoera psikologiko eta animlkoa kanporatzean, gure olerkarlak arima eranzten du. Palsala horren barnean
giza malenkonia eta herstura, beste zenbait sentimenduekin batera,
agerian:
'"...Maritza gorpua IdurI,
ohiu ta uluen artaldez

(28) "Urbasa-Ho lezean" (151. or.)
(29) Unamunok, Azorinek eta A. Machadok, paisajismoa erabillz, edertasun handizko orriak utzi dizkigute. A. Machadok trebetasun handia Qazteiako palsaiak bilduríko zentzu bisemikoa Jasotzean. Ciure poetak sentimendua paisalera egokitu du.

pdisajea zahar-hozti,
herdolla garralslz, orbe!
latzah behera (ah, ah, zaudetel)
balnan alferrlH, herio...,
basoah etslpen-glro..."^^
Pasarte hau irakurrl ostean, Irakurlea malenkonlazko sentipen
batez tindaturik sentí daiteke. Irakurlearen kontzientzia zehaztu ezin
den sentimendu ezkor baten giroaz nagusitzen da. Sintagma ba
koitzean zentzu bisemikoa duten intulzloak Jalotzen dira. Blsemla
ebokazlo baten mesedetan azaitzen da. Anitzetan, teknlka bisemiko
horren erabllpena aurrezantzuen lekuko da, herlotzarena, adibidez.
"UdazHenez dabll" olerkian, urtesasolen agerpenaz, naturaren hilzorlaz mintzo da. Arlmaren egoera barnetlko zalantzakin ezkontzen
dago. Quztl hau, askotan, kromatismoarekin loturlk da. Palsajismo
hutsaz hitz egln ordez, paisajismo kromatikoaz mintzatzea da egoklena:
"Udazkena beherah dolumin,
bihotz hau udazHenez dabil
-zergatil^ orbel
zarata hain zimel?-,
Ilzarraren pena gorri,
Intxaurretan herdoll zazpi..." (105. or.)
Palsajismo kromatlko honek, zenbakiaren esanahia baino, zer
bait berezlagoa adierazten digu.
PaisaJIsmoa hobeto ikusi ahal izateko naturaren elementuak aipatzea komeni da. Maturarekin loturiko elem entuen zerrendaketa
eginen dugu segidan.
k .l.- Hargia
llargia naturaren zlkloetan ahokatzen zaigu. "Zortziko hautsiak" bildumako trataerakin batera, ilargia elementu sinboliko eta animiko beza
la isiadatzen da, llargiaren erabllpena askijoria da, batik bat, tragikotasu
na lantzen den poemetan. Askotan heriotzaren edo tragediaren
aurrezantzu modura ageri da: "...-("'Zeru 5 0 /an hllargia, / AmezHoaH

han b e h e a n j zueH herioa gaur zai / leze horren a h o a n "..." (153.
or.), "Ah, ah, ah, harkaltzoH, entzun, / atara ni hemendlHI", / hllargi
hotzak euskaraz I negar nagia dagl..." (159. or.).
Bestetan, bortxakerlzko biktima bailltzan agertzen zaigu: "...ßasaplztiek Urbasa-n ¡ koipatu dute hllargi..." (155, or.), "\..mozkorrak
lehen hamar ziran / orain, berriz, hamabi, / hllargla Ibiitzen dute /
gurplitzat ( bitez Ibilt)..." (176. or,).
Ilargiaren bitartez, olerkarlak Irakuriea m undu fantasmagoriko
batean barneratzen du, hots, arerloz beterfko gauaren malndlrepean.
K .2 .- Ibarra
Qure poetak Ibarra barne sentimendu bortitzenen gordeleku
bllakatzen du, oro palsaian txertaturlk:
"\..Barrengo bolkan zahar hura
gaur zalda Ibar ume,
Ibar hau zapaitzen dablitz
mila harri ta basurde...
k .5 .- Zuhaitzak eta landaretza orokorrean
"Zortziko hautsiak" bllduman nabarmen zen zuhaitz zenbalten
alpua. Morien artean, ilzarra, pinua, aitza, sagarrondoa, haritza. Maturaren elem entu bezala azaitzen dira bilduma honetan ere. Dena den,
gure olerkarlak gustokoen duena, zaiantzarik gabe, "Ilzarra" da. Bes
teen artean hurrengoak; pagoa, Intxaurra, urkia, gaztalna, gorostia,
mahastia, sahatsa, zumea.
Gehíenetan zuhaitzen alpua modu Isolatuan eglten bada ere,
malz, enumeraketa modura agertzen da, beste begetatiboekin hate
ra. Mona adibide bat "Oauzak gauzago" olerkiatlk:
"Nigan dut gordetzen oro
eder, zelai, berde,
mendi, Ibar, sagar, gerezl,
soro, zllar, urre,
nigan llzar, gaztain, urkl.

(31) "ßarrengo ¡barrean" ( 1 0 0 . or.)

ur, elur, Ihintz, belar, arto,
gari. Izar, zapore,
madari, aran, hllargi..." (158. or.)
Pasaiarekin loturiko elementuak espazloaren zehaztapen datualean txertatzen dira. Zehaztapen datual horlek Euskal Herdan ahokatuta. Hórrela, zenbalt paraje ezagun zaigu: Amezkoa (Zudaire), Qollano, f\rtaza, Allln, /\rtabia, Eultz, Oriamendi, Urbasa, Olaztl, Urdían,
5al^ana-Ho ibarra, Lizarra, Bardolza, Altsasu, Iruña, Oetarí, Urumea
¡bala, Loiola-Donostia, Äantiomendl.
k.4.- Itsasoa, ibaia eta ura
Ura, modu sinbolikoz, Irrazionaitasunaren lldotlk dator. Urak,
palsala higatzen duen heinean, pertsonaren etengabeko zlkloa Isla
datzen du. Ez dago atzera Joaterik. Qauza bera suertatuko da ibaia
eta ItsasoareHIn naturaren elem entu bezala erabiitzean. Ibalak giza
banakoaren bIzItza Irudíkatzen du, eta itsasoak bizitza horren amalera, hots, heriotza.
Ibaia, trataera horrekin, "fltraxes Lízartza-n" olerkian nabarmen:
hibal ene, hibal ene,
zure behe-bidea isiia,
zurekin kantuz nablla,
lehen-oralnak zugan daude
(barnean gelditu gabe),
ur hotz holek soro íspllu,
paisajegaltzen g a tilu..." (145. or.)
itsasoa ere, atari ilogiko-sinbolikoetan, gizabanakoaren heriotza
psikologikoa adieraztera dator; glzonak beldurra isladatzen du. Tra
taera ezberdinaz oide existentziallsta nabarmen gizabanakoaren in
guruan; glzakia, zalantzakorra da existentziaren aurrean:
"...hire beglak busti,
(zelnek nahi du edan?)
itsaso aunitz darit...
Arren, arren, etorri,
begi isll hauetan
itsaso berdeak m ln..."^^

H A .- Soroa eta harkaitzah
5oroa atari llogikoen Iturri gerta daiteke, eta traglkotasunaren
lekuko. Markaltzek ere protagonismoa eskuratuko dute."Sarren ìbarraH" poemarloan aparteko garrantzia beralena. Traglkotasunaren kli
max gorena herlotzarekin bat dator, garraztasun handlenak irudlkatuz. 5ubjektlbltatea edonon nagusi:
"..A rranoen atzaparrah
harHaItzetan dantzari,
gorroto beltz-Hosmlkoek
birao ta garralsì...
k .5.- Urtesasoiak
Bisemia eta ebokazio-ahalmenaren aldetik palsalaren edozein
Isladak ezinbesteko garrantzia du. Palsajea biseml-zamaz hornltuagoa azaitzen da urtesasoien Irudikapenean. Halako tratamendu soli
poetikoa lortzen du poetak transposizio sugerenteak sortuz.
Urtesasoiak naturaren zlkloan ahokatzen dira:
k.5.1. Udazkena.- Heriotzaren aurrezantzu bezala agerl da, naturaren
eta gizabanakoaren exlstentzlaren adierazpen berezi modura:
"...tlaritzak urretan
(urrea Isil, baldan),
udazkena barruegl...
k.5.2. tiegua.- Naturaren herlotza gizabanakoaren herlotza psikologlkoarekin bat dator:
"\..l1egu-ahazmenak bildu nau
gauzen golza bihurtu gau...
k.5.5. Udaberr/a.-Bizitza eta Jalotzarekln batera dator, Itxaropenez
betea:

(32) "lt535oa begletan" (136. or.)
(33) "fìimezkoan Zudaire" (157. or.)
(34) "hartan nadin" (113. or.)
(35) "Udazkenez dabll" (107. or.)

.. UdazkenaH ondoretlH
Izango bere udaberrl..."^^
K.5.4.L/da.-Urte5a50ien zikioa betetzen du:
"...Udaran nlk riuen osoa
(oroa, harroa, go zoa )...'^^
I.- Uromatismoa
""Barren Ibarrak" poemarioko "hrom atism oa" olerkian, koloreen
jokoa ez ezlk, koloreei buruzko gogoeta estetikoa lantzen da. Kolore
ezberdinen alpua, beste llteraturetako autoreen ekolzketetan Isla
datzen den bezala, urteen poderloan, ematzen etorriko da MuJIkaren
olerklglntzan. "Zortziko hautsiak" bilduman palsajisnno kromatlkoak
Ikaragarrizko garrantzia bazuen, bllduma honetan beheranzko Joera
du. Qauza bera suertatzen da "Aire neurtuak" poennategian. hala
ere, ez da inolz erabat desagertzen.
Bilduma honetan nabarmen oierkariaren koloreekiko Jarrera ani
mlkoa: "...Koloretaz nadln ase, I aunitz okre, urre, /lor/... "(144. or.).
Olerkl osoa kolore ezberdinetako margo-jokoa kontsldera daiteke.
Qauza bera euskal eremuan LIzardIk, kromatismoarekiko zuen ma» Q
kurreraz: "...Damasko-olalkl urdin yoriak / ertzeko lltsean urre..."
MuJIkaren kromatismoa desberdina da, olde surreallstak damalon askatasunean eta trataera malguan sortua. Bllduma honetan
ederraren eta naturaren kontzepzio estetlkoa, anitzetan, koloreen
dastamen eta beglztapenarekln nahasturik irudlkatuko da. Odola,
burdina, kobaltoa, herdolla, urrea, zllarra eta kobrea zentzu subjektlboan erablliko dira:"...ttan Intxaurrak du burdina.../ ...ze gorria nlk
neurtltzl (144. or.), "...Euskal herrian / morea beti m ore..."{160.
or,).
Poetaren paisajismoa, sarrltan, Azorinengan, eman zen oparotasun sentsualera Iritsiko da. ISoloreak, zenbaltetan, epíteto huts dira.
Mala ere, esan beharra dago urrea eta herdolla zentzu kromatikoz
erabiltzea originalagoa gertatzen zaiola olerkariari:

(36) "Udazkenez dabll" (ibidem)
(37) "Udazkenez dabll" (Ibidem)
(58) "Maltea". (Llzardi).

'"'Bidean nijoalarih
begioH aunitz urre,
(halnbat margo nondik nigan?),
gaitza ene eder-gose..."
AipaturiKo ahapaidian m otibo kromatikoen taldea seira igoko da,
hots, malba, more, hezesumin, okre, beilegi eta urdin Koloretara.
Ahapaldia harridurazko espreslo batekin amaltzen da, klimax kromatiko emozionala duen doinu batez:
"...lioloretaz nadin ase,
malba, more, heze sumin,
okre, beilegi eta urdin...
Udazkenez nik
MuJikaren kolore zenbait exotikoa da, okrea eta sepaloa, batik
bat; Mafarroaren erdialdeko lurrak (Qares, iitzarbe, Amezkoa, Ailin)
euskai paisaiaren lekuko dira, Qaztelako paisaiaren antzekoak, nola
bait. Urrea, gorria, urdina eta berdea Euskai Merri heze eta basoaidekoaren kolore kontsidera daltezke. Aipatu behar da, hala ere,
Qarda Lorcak berde kolorea ere herlotzarekin loturiko uneak girotzeko erablli zuela. Mau aintzakotzat harturik, olerkarlaren koloreak
zehazten salatuko gara, zenbait pasarte aipatuz:
1.1. Morea: ""Amezkoan Zudaire / Euskal tierrian / morea beti
m o re ..." (155.-160 .or.)
1.2. Urdina: "...Beglotan (hotz eta urdin) /zenbat ur dagoan, / itsasoa za itg o rd in ..." (135. or.)
1.5. Urrea: "...(goiz, arrats, Hun, eguzki/ -urrezko koiore-)..."(158. or.)
1.4. Zllarra: "...lizarra beti lizar / (aih, zenbat urre dagerl).../ Urrea ez
da zilar..." ( 1 2 2 , or.)
1.5. Okrea eta malba: Koadro piktorikoaz mintzatzean alpatu genituen.
1.6. Qorria eta oóo\a:"\..Beglak dira oro odoi / (gorrlago ez ieikel), /
odoi-tantaka mila arboi /..." (144, or,).

(39) "kromatisrrìoa" (143 or.)
(40) "i^romatlsmoa" (143. or.)

1.7. Metaleah kolore gisa (kobaltoa, brontzea, burdina): "...KobaltozHo zeruan / putreaH JIrabiran... "
1.8. Berdea: 'W ratsaren kioroformo / gaítzah min berde dagl..."(176.
or.)
1.9. Herdoila: "...herdolla garrabiz, orbe! / latzah behera (ah, ah,
zaudetel)..." (154. or.)
1.10. Zuria: "...hagin zuriak zu tlk..." (156. or.)
1.11. Beitza: Kolore beitza, dudarik gabe, bllduman nagusitzen da.
Beitzez tindaturik azaitzen dira olerkarlaren kezka sakonenak,
baita une tragiko eta bortitzenak ere. Beitza, betl, sentimendu
ezkorrekin ezkontzen da. Mala ere, salbuespen bat alpatu beharrean gaude, poetak alaban eskalnltako "Ho/a dIren berril"
olerkia, non beglak deskribatzeko beitza kolorea erabiitzen den:
" ...Alabaren beglak
beltz, gordin, erantzi"(112. or.)
m .- Sinestesiah eta sasi-sinestesiak
Olerki bllduma honetan sisnestesiak oparoak dira. Ballablde ho
nen ugaritasunak poetaren kera sentsuala eta kromatlsmoaren nagusitasuna agerlan uzten ditu. Jokorik nabarmenenak ikusmena/uklmena eta entzum ena/ ukimenezkoak dira. 5entlm en ezberdinen
nahasketak Irakurlearengan sortzen ditu. Joko poetiko hau ekoizketa
literario sakona aberastera dator, elem entu ezberdlnen artean lotura
harrigarriak eraikiz. 5entlm en nahasketak -sentsazloen galnezarketa k- orotanko elkarketak baimentzen ditu.
"Zortziko hautsiak" bllduman sinesteslen garapena oparoa bazen, "Barren Ibarrak" honetan ez da gutxiagokoa. IrudI ederren bi
dez, sentzazlo nabarrak sentsazlo galnezartzen dira, slnesteslenjatorria mozorrotuz. Mona adibide zenbalt:
m .l. Ikusmena / entzumena, entzumena / Ikusmena: "...Oraln atzaparrek ez o lh u..." ( 1 0 0 . or.), "ah, gangrena soroetan / garralslka datorklt..." ( 1 0 2 .or.), "...zarata hain zim el?..."(105. o r),
"...llzarrek sum ln-garralsl..."(106. or.), "...bidea Isll eta eder..."
(129. or.), "...herdoila garralslz, orbei..." (154. or.), "...margo
ozenah..."(134. or.), "...begi Isii hauetan..." (136. or.), "begi
barruok (isll-baldan)..." (159. or.), "...zekor beitz-isiiak..."(150.

or.), "...laban hain
/rr/a..."(174. or.).

luzeen

algarah..."{1 5 7 .

or.),

"...sufre-

m .2. Ikusmena / ukimena, ukimena / ikusmena:"...tterdo//aren azHazalaH arboletan hozHarl..." (lO Z. or.), "...urrezko paisaje leuna ..." (102. or,), '\ . .hezur hotz zait itzuti..." (102. or.), "P/nuen
beitzean, pinuen hotzean..."{115. or.),"...Urre hezez mahatsm ordo ..." (117, or,), "...Adar hotzak dira azkazal..."{15'5. or.),
'\..u r hotz horlek soro tep//u,.."(145, or.),"...hailarglak Heinua
hotz..."{1 ^5 . or.), "...Lizarraren begl hotzak..."{152. or.),
m.5. Ikusmena / dastamena, dastamena / ikusm ena:" ..Pena mlngotsa hain luzea..." (99. or.), "...alabaren beglak / beitz, gord /n,..."(112. or.), "... 6 /dea gazia, bizia Jaiotzez..." (119. or.),
"...Objehtoak zaIzHIt g ordin ..." (128. or.), "...begioh daude
g azlì..."{ì'55. or.), "...hondar beroz estali..."{155. or.), "...ga
rratz horl, gozo, 5 0 m ..."(146, or,), "...m alko gazi-urkatuak..."{159. or,).
m.4. Entzumena/dastamena, dastam ena/entzum ena;"..Kop/a 5 0 //,
saHon, gaziak,..."{145. or.), "...birao gordin g u ri,..."{160. or.).
m .5. Ukimena / dastamena: "...Ur hotz-gordinetan..." (137. or.),
m.6. Entzumena / ikusmena / u k im en a:"..fzpa /n /beitzetan Irrla
hotz"{165. or.).
m.7. Entzumena /ukimena: "Otarra darit, kitarra / kopla beroz eta
antsiz,..." (124. or.), "...HItarrak ahuia du hotsa..." (124. or.),
"...hariok bero daude g aur,..."{125. or.), "zum eek Intzlrl bus
ti..."{16 8. or.).
m.8. Usaimena /dastamena; "...Usaina nlk gaziegi..." (113. or.),
"., .5oroak hats gozoz. . . " ( 1 1 7 . o r.),
Poetak badaki, sentimenen bidez, bere oharmenera iristen den
oro adierazten. Eta, sentsazioetatik areago, la sumatuezina, entzutezina... hautematen du. flormaiean, ikusmenezko metaforismoa
entzumenezkoarekin tartekatzen da, beste motatako sinestesiak ere
ugari direlarik. ikusmena eta entzumenarenak, armonikoki kontrastatzen ditu. Batzuetan, ukimenezko esperlentziak gehitzen zaizkie,
eta maiz, lieriotzaren presentzia sentsazio hauen bitartez atzematen
da.

n.- honparaketak
Besteetan bezala, konparaketaren glltzarrla bailitz, ballira eta
bezdla gisako Juntagalluen bitartez azaitzen da. Balta iduri, gisa eta
antzean delakoen bIdez ere. Elementu hauek parekaketa sinbolikoa
bideratzen dute. ISonparaketa-mota ezberdinak daude:
n .l. Konparaketa somatikoak;".../KazWnaren aizkoraH IJo zaitu hagina baiiitz... "(155. or.), "...Marriah eta amildegiaH / zintzilik hortzal^ g is a n ..."(l5 Z . or.).
n.Z. Animaliaz baliaturik egindako konparaketak; ".../ruñan Moia (Hie
na gisa)..."(156. or.), "...Bekatua zuio behera / sugegorria bailitz..."(15 9. or,), "...Fosforo ernegatuah / suge beltzah bailiran..."(151. or,).
n.5. Konparaketa anim ikoak:",../ 1 a/t2 eh gangrena ta pasmo / arratsaren damuan antzo..."(146. or.).
n.4. Konparaketa begetatiboak: "...SusmoaH lurrera / hosto hotzak
ballira..."(11 4. or,).
Konparaketen arloa zabala izan arren, ez da atai hau gehiegi
luzatzekoa; konparaketa gehienak atari ezlogiko-irrazionalean txertatzen dira, subjektibitatearen eremua sakonduz. Mala eta guztiz,
esan behar da estiiistlkaren aldetik konparaketak eta metaforak estuki eriazionaturik daudela, eta ulermenaren aldetik metaforak
konplexuagoak suertatzen direla.
ñ.- Metaforismoa
Metaforen mundua ukitua dugu sinestesiaz hitz egitean. MuJika
ren mintzaira poetikoa irudiz betea dago. Bere ekoizketa poetikoaren
mintzo sinboltkoa sugerigarria suertatzen, bada. Paisajismoaren au
rrean, funtsean, eder-mintzoak eratzen ditu, beste idazieen eragina
hauteman arren. Bestalde, mintzo m itologiko nabarmena duten za
tiak daude , eta horien artean, elem entu begetalak.
Memengoak ere "ZortzIHo hautsiaH" bilduman atxikitako Jarrera
surrealistari darraio,joko metaforíko ez-ohizkoak eskainiaz. Tragedia
ren glltzarrla lortzeko, anitzetan, transposizio bidetik abiatzen da, hau
da, elementuen aldaketatik bizigabeak pertsona bezala, eta elemen
tu materialeak bizidun modura azalduz; eta, alderantziz, gizabana
koaren kualitateak eta atributuak desgizaturik (deshumanizaturik)
aurkeztuz. 5ardtan, paisaia pertsonifikaturik azaitzen da; zuhaitzak

età gauzak giza eta animalien kualitatez horniturik daude eta eiementu estatikoak bizirik ageri dira... Mona adibide zenbait: "...hilargiaH Heinu h o tz ..." (pertsoniflkazioa, 145. or.), "...anisaren azhazaiah
/ waltsean saito ugar/..."(iikore baten somatizazioa, 178. or.), "...lizarren òeg/ah m ahur..." (pertsonifikazioa, 149. or.), "...arratsah eta
instanteaf^ / gogoa guztlz nagi..." (pertsonifikazio aninnikoa), "...Gauzeh begiotan g iro..."{ä\nam\zaz\o psikologikoa, 130. or.), "...herdoiia
dabii musuHa / emagaidua £>a///tz..."(konparaketa pertsonitikazioaren
bidez, 102. or.), "Oauzetan naiz Jaiotzen, ! gauzek nauta Jaio..."
(105. or.), "...zentzunok eginda lehio..."{óeshumar]\zaz\oa) .
Maiz metaforisnnoaren erabilpenak, uiermenaren aidetik,
konpiexutasuna dakarkio irakurieari. Mainbatetan pertsonlfìkazio eta
dinamizazioak metafora biiakatzen dira, eta, ondorioz, iruditeriaren
harietan barneratzen da poeta. Metafora horietan saiikapen bat egitekotan, hurrengoa komenigarria iitzateke:
Ñ .I.- Irudi somatikoak: azkazaiak, hagina, ukabiiak, kaskoa, begiak.
Eiementu hauekin loturiko metafora som atikoek kera surrealista
nabaria dute "...AzHazaI / asesinatuak hoska / haritzen doiorean..." (154. or.), "...ikazkinaren haizkorak / Jo zaitu hagina
baiiitz..." (133. or.), "...ukabiien artaldea / haserre ta harro
Urbasan,..." (153. or.), "...tlankak, besoak, kaskoa / apurtuta
(edi-hillk)..." (159. or.), "Arratsaren begiak, / alh, aiaba iduri..."
( 1 1 2 . or.).
Ñ.2.- Animaliez osaturiko irudiak; Animali exotikoen artean hiena,
tigrea, iehoia eta marrazoa egon daitezke. Euskal Merrlko ani
malien artean, berriz, zezena, zekorra, Idia, sugea, putrea, arranoa, korkoiak eta putreak. Animalia hauek giro tragikoaren une
bortitzenetan ahokatzen dira. Qehienak arerioaren pertsona irudikatzera datoz. Euskal Merrlko animalien artean batzuk herloren
aurrezantzu bezala azaitzen dira (putrea, arranca, sugea, zeze
na), eta galnontzekoak biktlmarekin identifikatzen dira (zekorra,
Idia, korkoiak): "...Iruña-n Molak (hiena / gIsa) begiak zik in ,..."(156. or.), "...m arrazo Irauiien zintzur / beitzek handia
zulo...) (161. or.), "...arrantzaleen begletan / izoztuta herio, /
erlek, korkoinek, lanpernek / instantean bi m alko..."(1 6 ^ . or.),
"...Bai, bai, gure zekor hilak / burua, mulnak (isiilkl) / saihetsa,
blhotza, hortzak..." (169. or.), "...Mikei, ez axoia hiri, "zezen
gorien adar-ekaitzek..." (171. or.).

li.5.- Irudi begetatiboak: MuJikaren olerki ekolzketan irudi hauek
blitzen dute gozotasun handiena. Kontutan izan behar da euskal
lirika zaharrean zuhaítz eta landarekiko erreferentzia bizia eta
iradokikorra izan dela, eta erromantze eta llrikazko olerkietan
arana, bioleta, mertslHa, gerezla, llzarra, elorria, otea bezalakoak
sarritan azaitzen direla. Qure olerkariak artoa, mahatsa, arana,
basarana, lizarra eta haritza (besteen artean) gehituko ditu.
Mona kasu zenbait: "...Artabizarra harro / (urre eta zllar), / ze
gozoa azaro!... "{117. or.), "...Elortzurian orrl bl / (au5az,zaudete ahazturik?)..."(105. or.), '\..5ahana-Ho Ibarzabalak I gaur ez
arto, ez aran, /ah, aran gozoen ordez / mlHatz mila basaranl... "
(151. or.), '\..-"(A ih , mahats gaiztozho hats haueh / Hen, albo
ra ahal banintzani),..."(15Z. or.).
ñ.4.- Metale, tresna eta beste elem entu gaitzezko irudiak: Metaletan
erabilienak altzalrua eta burdina dira: "...Burdinek dabiitz ausardlz, / metalen setaHeriz" (168. or.). Tresnen artean, mallua,
tenazak, Hutxiloa ("ZortzIHo hautsiak" bilduman tresna hau maiz
agertzen da) eta alzkora daude: "...B ost tenazek heltzen dute /
gure herrla lep otlk..." (159, or.), "...zazpl kutnilo beitz hoska /
Irrintziak balllran,..." (150. or.), "...mailu erdituen blraoek..."(171. or.). Mala ere, sali honetan irudi irrazionalenak
aikohola, likorea, sufrea, kioroformoa eta fosforoa lirateke. Monetan olerkariak kanpotiko olerkigintza surrealista eta onirikoen
baliabideak profitatu bide ditu, Mona adibideak: "...Alkohol
gaitzak dablitza / pena beitzak Jan da Jan..."(15 4. or.), "...likore
gaiztoak dira / baso beitzaren zauri,..." (102. or,), "...Urbasa
m endl galnetik / hamalka sufre dantzan,..." (149. or.),
"...arratsaren kioroformo / gaitzak min berde dagl..." (176, or.),
"...fosforo ernegatuak / suge beitzak baíliran,..." (151. or.).
Iruditeria exotiko bortitz hau guztia euskal eszenatokian txertatzen da, eta MuJikaren iruditeria honek, bereziki, euskal aber
tzaletasunaren borroka isiadatzen du.
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Eushal Kazetarltza
SOeKo hamarKadan
Javier DIAZ MOCI

Sarrera
Qerra aurreko euskal kazetarltzak, mugak muga, garai oparoak
ezagutu zituen. Espalnlako Qerra ZIbllak muga bat ekarri zuen: au
rreko kazetarltza bere gallurrera IrltsI zen Qudaldlan, aspaldlko egi
tasmoa gauzatzen denean: euskar hutsezko egunkarlarena, Qerran,
lehen Eusko Jaurlaritzaren denboran, 1937ko urtarnietlk ekaina arte
kaleratu zen Eguna. Ordurako, euskarazko kazetantzak mende bateko bldea eglna zuen, 1834an agertu baltzlren Donostlako El Co
rreo del Horte euskarazko lehen kazetarltza-testuak, W . mendeko
20ko eta 30eko hamarkadetan, euskarazko kazetarltza unerik hoberenak bizl zituen, EuzHadI, Ekln, Zeruko Argla, Euzko eta batez ere
Donostlako Argia (1 9 21-19 36) astekarlarekin.
Ezin dugu ahaztu, bestalde, Ipar Euskal Merrlko historia oparoa.
Joseph-Augustin Chahok Euskal MerrI osoko euskara hutsezko lehen
aldlzkarla, Uscal llerrlco Oaseta, 1848an argltara eman zuenez ge
roztik, almanakek hasleran eta gero astekarlek gorrl eta xunen ar
teko lehien testigantza plazaratu zuten. Qorri edo errepublikazaleen
Paueko Le ñévell Basque argltaratu bezain lalster, xurien erantzuna
Euskal Merrlko historian gehien Iraun duen aldlzkarla den Eskualdunan bideratu zen. 1887tlk 1944. urte bitartera argltaratu zen Baiona
ko astekari hau, Ipar Euskal Merrlko irakurleria euskaldun gehiena
bilduz.
Qarai aberatsa, dudarik gabe, Megoan Espalnlako Qerra ZIbllak
eta Iparrean Munduko 11. Qerrak moztu zutena. Mortik aurrera, dlkta-

dura ezarri zen, euskaldun asko eta asko erbestera Joan ziren eta
euskararen galnean Isllaldl luze bat amildu zen: llburugintza, kazetaritza, hezkuntza, Jendearteko elkarrizketak ere euskaraz egitea, debekatu egin zuen Estatu frankistak.
Qerra ondorengo kazetaritzari buruzko historia, baina, ez da
bakarrik hondamendiko kronika bat. Hondamendia gertatu zen, Jakina, baina erbestean hasiera, kanpotik eta barrutlk gero, berpizte
baten historia ere bada. Masiera hasieratik, garairik latzenetan ere,
euskaldunek beren kulturari eusten Jakin izan zuten. Ipar Euskal
Merrian, Europan, Ameriketan, euskara hutsezko zein elebidunezko
kazetak sortu zituzten, betl ere Megora begira, noiz itzuliko zain.
Erbesteko bidea, hala ere, luzea Izan zen. Batzuk, urteak pasa
ondoren, Itzull egin ziren; beste batzuk, aldiz, erbestean hil. Qeratu
zlrenak ere, Qerra ondorengo garai zailenak igarota, berriz ere
euskaraz argitaratzeari ekin zioten.
historia honen aide handia Cierra garaian garatzen da: hasieran
Espainiako Qerran, laister Munduko II. Qerra. 1936tik 1944. arte,
euskaldun asko (Megoan Frankoren matxinadari aurre egin ziotenak,
gero Frantzian nazien erasoaldtaren lekuko izan zlrenak) bi gudalditan
egon ziren. Qarai nahasiak, aldaketa polltiko eta ekonom iko sakonak
ekarri zituena, euskal kazetaritzan ere bere isla Izango zutenak.
Periodizazio guztiak arbitrarloak direla argl dago. Cjurea ere bal.
Mala ere, gure Ibllbidetxo hau 1949an hasiko da, eta 1959an bukatu, 60ko hamarkadaren atarían. Mego Euskal Merrian Industrializazio
handia gertatzear zegoela. Moski, 50eko hamarkadan Euskal Merria,
batez ere Qipuzkoa eta BIzkaia, industriaiizatze biiakaera batean murgildu zen; hala ere, benetako industrlallzazloa hurrengo hamarkadan
gertatu zen, desarroZ/femoaren garaian alegia. Aurreko hamarkadetan nabarmentzen hasiak ziren aldaketak sakonago egiten dira 60ko
urteetan: etorkinen etorrera handia, hiritartze biiakaera punta-puntakoa, politizatze zabala, abertzaletasunaren erradikaitzea, e.t.a.ren so
rrera... Ekonomian, politlkan, kazetaritzan, egoera piska bat baretuta, aldaketa nabarmenak gertatzen dira. Mego Euskal Merriko
bigarren industrializazioaren lehen urratsak dira. Lehen ahots kritlkoals, batez ere elizgizonen artean, altxatu ziren. Erbestean eta Me
goan, euskal kulturaren lumak blitzen salatu ziren, erbestean EuzHo
Oogoa eta barruko Egan aldizkarien eskutik. Elizgizonek izugarrizko
garrantzia izan zuten garai hartan: aldfzkari eriyiosoekin batera, tokian

tokiko prentsa ere buitzatu zuten, eta euskal kulturaren Inguruko
aldizkari batzuk ere argltara eman zituzten.
Qure ínteres nagusia Megoan, edo, hobeto esanda, Megoko
euskaldunek eglndako prentsanjarriko dugu. Morrek ez du Inolaz ere
esan nahl Iparreko prentsa aide batera utzi behar dugunik, ezta
gutxiago ere. Mala ere, aitortu behar dugu hobeto ezagutzen dugula
mugaz honuntzako historia, mugaz harantzakoa, Frantzlan admlnlstratibokl kokatua denez gero, desberdin samarra delako.

1. Gerretako aurrekinak
Espalnlako Qerra Zibilaren garalan bere gallurrera Irltsl ondoren,
batez ere euskara hutsezko lehen egunkarla Izan zen fgunarekln,
Bilbo asaldatuen m enpe eron zenean, eta Euskadiko autonomía
hutsala desagertuta, euskal kulturarentzat eta euskal komunlkabldeentzat ere sasol latzen atea zabaldu zen. Mondamendia eskerga
Izan zen: lehen m omentuan, daklgunez, 1936ko uztallean alegia,
Mafarroan agertzen ziren euskarazko aldizkarlak desagertu ziren, hala
ñola Euzko Alderdi Jeltzalearen Amayur eta Iruñeako kaputxinoek
1919tlk argltaratzen zuten Zeruho Argia. Qlpuzkoako asko eta asko
ere desagertu ziren, garrantzitsuena euskara hutsezko aldlzkarlen
artean Irakurle gehlenak zituen Argia astekarla. Mllabete batzuk geroago asaldatuek Qlpuzkoa osoan eskuratu zutenean, hondamendia
handiagoa izan zen.
Idazle glputzak lalster Bizkaira Joan ziren, hura baitzen asalda
tuen menpe ez zegoen Euskal Merrlko lurralde bakarra. Madrilgo
Korteek Euskadiko autonoml-estatutua eman zutenean, Bllbon
euskarazko aldizkan batzuk argltaratu ziren. Qerra aurrean arglta
ratzen ziren batzuk ere desagertu ziren, esaterako Zornotzako Jaungoiko-Zale Bazkunak kaleratzen zuen Ekin, balna beste batzuk ere
agertu ziren. Qarrantzitsuena, esan bezala, Eguna Izan zen.
Asaldatuek, Estatu berrla Inposatzean, gaztelanla ez ziren hi
zkuntzak zapaldu egln zituzten, euskara ere barne. Euskarazko egunkarl guztlak -eta erdarazkoak, Estatu berriaren aldekoak ez bazlrendesagertu egln ziren, beren ordez erregimenaren aldeko komunikabldeak ezarriz. 1936ko abenduaren 23ko Legeak ez zilegla deklaratzen zuen "la producción de libros, periódicos, folletos y toda clase

de Impresos y grabados pornográficos, de literatura socialista, liber
tarla y, en general, disolvente" Hurrengo urtean, 1937ko urtarrilak
14ean alegla, dekretu baten bidez Salamancan Delegación del Esta
do para la Prensa y Propaganda sortu zen, zeinen lana zera zen:
"Emplear toda la prensa diaria y periódica y los dem ás medios de
propagación de noticias sea en España, sea en el extranjero, para
hacer conocer los hechos del Movimiento hadonal"^. Murrengo pausua Falangeren eskuetan prentsa Jartzea zen, eta horl boroblitzeko,
1938an Barne Mlnlsterioa sortu eta Serrano 5úñer -Francoren kolnatua-mlnlstrarl Izendatzea Izan zen. Monek 1938ko apírllaren 22an
PrentsarI buruzko Legea promulgatu zuen. Dirección General de la
Prensa eta Dirección General de la Propaganda zlrelakoak bere aglndupean hartuz. Antonio Tovar -gero euskal gauzetan Interesatua, eta
MItxelenarI 5alamancako Euskara Katedra eskalnl zlona- eta Dionisio
RIdrueJo buru ziren. F^ldruejo Izango zen, denboraren poderloz, Francoren erregimeneko ahots kritiko bat. Tovar eta RIdrueJoren ordez
laister Arlas Salgado eta Juan Aparicio Jarri ziren.
Erregimen berriaren aldeko ez ziren komunikabide guztlak desagertuta, gurí Interesatzen zaigun arloan euskarazko egunkari eta
aldizkari guztiak, eta irratiko euskarazko irratsaioak ere -Qerra au
rrean Donostlako Irratlan asterò Ander Artzeluzek eta Joseba Zublmendik bat eglten zuten^, eta Gerra garaian Bllbotlk ere zenbait
Irratsalo euskaraz aíderatu ziren-, euskararen aurkako propaganda
kanpalnia bat antolatu zen (beste lurralde batzuetan, esaterako Katalulnlan, hizkuntza proploaren aurka), "Español, habla español".
Zentsura llburuen galnean ere erorl zen. Sutara Joan ziren
pentsamolde oflzlal berriarekin bat ez zetozen guztlak. Euskarazko
guztlak hor zeuden,jaklna.
Euskal Idazle eta kazetarlak hllda (Ariztlmuño edo Lauaxeteren
kasuak), gartzeleratuak (Ander Artzeluz, adibidez) edo erbesteratuta.

(1) Terrón Montero, J., La prensa de España durante el régimen de
Franco. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, 50, orriaidean alpatua,
(2 ) ibidem,
(3) Díaz Mod, J. Euskara irratlan: Gerra aurreko iehenenego urrasak,
R,/,E.V,, WKVii, 2. zenbakia, 1992.

euskarazko llteraturaren ekolzpen Inprimatua ez zen berplztu 1950.
urterà arte, Tonnas Agirre Barrensororen Uztaro llburua berrargftaratu
arte (lehen argitalpena Qerra piztu zen urtekoa dugu). Erbestean ere,
1946. urterà arte ez zen hasi kritikoek "erbesteko belaunaldia"
deitzen dutenaren eholzpena^, eta 1950.ean argltaratu zen Ameriketan euskara hutsezko Qerra ondorengo lehen elaberrla, Juan An
tonio Irazustaren JoanMo. Giro hartan hasi zen piska bat berrlz ere
arnasa hartzen euskal kazetarltza.

2. 1 9 5 0 -1 9 5 9 bitarteko komunihabideaK
50eko hamarkadan, batez ere Mego Euskal Merrian, aldaketa
kualltatibo nabarmen batzuk gertatu ziren ekonomlan, polltlkan eta,
noia ez, balta kazetaritzan ere. Ekonomlan Industrl-eklntza areagotu
zen batez ere Bizkaian eta Qlpuzkoan, hirltartze-bllakaera bat sortuz,
aide batetik -beraz euskararen gordeleku zen herri eremuan ere
aldaketa handiak sortu ziren-, eta beste aide batetik ere Euskal
Merrltik kanpoko Jendetza hasi zen etortzen. Demograflaren aldetik
ere, biztanlego-kopurua handitzen da; 1950etik 1960ra Qlpuzkoan
374.000 biztanletik 4 7 8 .0 0 0 blztanlera pasatu zen; Bizkaian
569.000tlk 754.000ra. Araban, Qlpuzkoan eta Bizkaian, guztira, hamar urtetan 3 1 0 .0 0 0 biztanle gehiago zeuden^.
Mazkuntza bllakaera horl ez zen berdina lurralde bakoitzean;
Bizkaian hiriburuaren Inguruko zonaldean blldu zen Industrializazioa
eta biztanlego gehiena; Qlpuzkoan aldlz bazeuden ardatz batzuk.
Araban Industriallzazioa ez zen artean handia. Eredu batzuk, beraz.
Qatnera, kontuan hartu behar dugu euskararen presentzia atzera
zlhoala Industriallzazio handia zuten lekuetan, etorkin erdaldunen
ezarreragatik. Bestalde, euskara gordetzen zuten herrletan ere hizkuntza ez zen nonahl mintzatzen, errepresloarengatik la famlllarengan bakarrik hitz egitera mugatuta, eskola eta komunikabldeetatik
at. Euskara mantendu eta garatzeko Ellzak, lehengo mendeetan

(4) Kortazar, J. Literatura vasca siglo /W. Donostia: Etor, 1990, 100.
orrlaldea.
(5) Tejerina Montaña, B. nacionalismo y lengua. Madrid: Centro de
investigaciones Sociológicas, 1992.

bezala, oso betebehar handla Izango zuen. Ellzak buitzatuko zltuen,
neurri hand! batean behlntzat, Ikastolen eta euskarazko konnunlkablde askoren sorrera. Ellzak, edo Elizaren sektore batzuk hobeto esanda, plztuko zituzten erreglmenarl lehenengo kritikak®. Euskal Merrlko
apalzgoaren kasuan, kritlkak are handlagoak izango ziren. Qerra ga
raian, apalz asko abertzaletasunaren aldekoak ziren, eta errepresioa
handia izan zen. Asko eta asko erbestera Joan ziren, Ingalaterrara,
Frantziara, Belglkara, Amerlketara batez ere. 1944an horletako
batzuk Alta 5antuarl gutun luze bat bidall zloten, eskatuz apaizek
Estatuak Elizaren erreglnnenean parte hartzearl uko egln ziezaloten,
Qerra garaian eta ondoren beren kargutlk botatakoak berrlro onar
zitzaten, arrazoi polltlkoengatik, hau da, frankismoaren aide egoteagatlk kargua lortu zutenak halek gabe gera zitezen, eta "que sean
puestas en vigor en la diócesis de Vitoria [garaf hartan Qlpuzkoa eta
Blzkaia ere barrutl hartan sartzen ziren] las normas generales de la
Iglesia relativas al uso de las lenguas indígenas a fin de evitar graves
males en la enseñanza religiosa, de no agravar el pavoroso proble
ma del abandono de la religión por el pueblo y de poner térm ino al
gran escándalo que siempre ha constituido en el pueblo vasco el
hecho de conducirse la iglesia com o si en estas cosas obrara al
dictado de una política antivasca"^. Ez zuten erantzunik Jaso.
1946an batzuk hegora itzull ziren, kargu eta enplegurik gabe. Erbestetik, baina beti ere barrura beglra, elizgizon batzuek aldlzkarl kritiko
batzuk argitaratu zituzten.
liego Euskal lierrian, bítartean, eiizgizonek Qerra aurreko argitalpen batzuk berrlro kaieratzeari ekln zioten: Iruñeako kaputxinoek,
esate baterako, ZeruHo Argla argitaratu zuten bigarren aldiz. Aldlzkarl
batzuk erlijloso hutsak ziren, hau da, kasu askotan ordenuari bunjzkoak; beste batzuetan informazioa (herri batekoa, adibidez), sartu
zen. Beste batzuk kulturalagoak ziren. Baina, gauza gutzien gainetik,
nabarl da ñola Ellzak berrlro custodios linguae izateko betebeharra
berreskuratu zuen.

(6) Ikus Lannon, F. Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católi
ca en España 1875-1975. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
(7) Iztueta Armendarlz, P, Sociología del fenómeno contestatario del
clero vasco (1940-1975). Donostia; Eikar.

Bestalde, kazetaritzan ere 50eko hamarkada hau beste garal
bat dugu. Perlodizazio guztiak. Terrón Monterok gogoratzen duenez®, arbitrarloak izaten dira, balna badago arrazoirik 50eko hama
rkada hartan desberdintasun batzuk gertatu zirela esateko. Irekitze
bat badago, mamlan ez bada ere, balna lehengo urtetako gogortasuna pIska bat arindu zen. Ellzak ere Izan zuen zerlkuslrik aldaketa
honekin: Terrónen ustez, nadonal-catolldsm otih catoliclsmo-nadona/era pasatu baitzen, zera hau azplmarratuz, "que a partir de ahora
serán los com ponentes del catolicismo social los que priven de
manera definitiva sobre los del falangismo-fascista"^. Erregimen
frankistaren bl ideologl-zutabetik bat nagusitu zen, beraz. Arrazoi
ekonomikoak ere baziren, autarkismoak porrot eginda, eta nazloarteko panoraman ere Espalnla sartu zen, amerikarrek eta Hazlo Batuen Erakundeak onartuta.
Egoera berri hark bere Isla izango zuen euskarazko kazetaritzan,
noski, berezlkl Mego Euskal Merrian. Euskaraz gauzak argltaratzeko
aukera, zalla bazen ere, bazegoen, lehen ez bezala. Erakunde
batzuk, batez ere Euskaitzaindia, bizitzara Itzull ziren. Hezkuntza
munduan ere gauzak, pollkl-poliki, mugitzen hasi ziren. Qerra au
rrean egln zen bezala, hezkuntza munduarl erantzuna em ateko edo,
Irakurleria zabaitzen salatu zen, eta umeentzako aldizkariak ere argltaratu ziren. Barrutlk eta kanpotik euskal kulturaren Inguruan zeblltzanak blitzeko ahaleginak egln ziren. Bitartean erbesteko ekolzpena ere bazegoen, kasu gehienetan Megoari begira, klandestlnltatetlk,
nazioarteko laguntzari esker itzuitzeko aukera gaiduta zegoela ikuslrlk. Iparreko euskaldunek bere aldetik, kazetaritzan beren urratsak
ematen zituzten.

2.1. Aidlzkarl eriijiosoak
Aurreko atalean esan dugu ñola 40ko hamarkadako azken ur
teetan Mego Euskal Merrian etizgizon euskaldunek aldizkari batzuek
sortu zituzten. Horietako bat, urteetan zehar garrantzitsuenetariko
bat izango zena, frantziskotarren Anaitasuna dugu. Hasiera batean

(8 ) Aipatu iiburuan, 83. orriaidetlk.
(9) Ibidem.

Tolosan sortua, gipuzkeraz, gero BIzkaIko frantziskotarrek ere beste
Analtasuna bat argítaratzeari ekin zloten, bizkaleraz. Lehenengoa alta
Eugenio Agirretxek zuzendu zuen. Bizkalerazkoa alta Imanol Berrlatuak, 1953tik, hasleran Qlpuzkoako Anaitasunaren gehigarr! m o
duan. Bl ziren beren helburuak: aide batetik, kristautasuna buitzatu,
garal batean non "prensa den munduaren errege"^°, eta bigarrena
euskara erablitzera animatu, leku guztietan: "baserrikoak, kalekoak,
fabrikakoak, unibersidadekoak, futbolezkoak, zinezkoak, ezkontzazkoak, gaztarozkoak", berri mota horlek^^ hórrela, lehen bezala,
fedea eta euskara ("euskaldun-fededun" berdintze horl) berriztatzen
zuten, balna oraln, industriallzazioa zela eta, hirira erejoanez.
Aldizkarlaren atal naguslak hauexek ziren: lehen orrialdean, Berrlatuaren editorial bat, normalean eriyioari edo euskarari buruzkoa.
Erljjfoarl buruzko zaiantzak "Esaldazul" Izeneko atalean erantzuten
ziren. Beste atal fijo bat "Or, an, em en" Izenekoa zen: berri laburrak,
gehientsuak eriyioarl buruzkoak. hala ere, ez ziren falta berri orokorrak. Azken finean, Qerra aurrean ere holako aldizkari eriijiosoek
zuten egitura. Komikiak ere sartzen zituzten, atzerritarrak (iparamerlkarrak, batik bat), euskarara Itzullak {Felis Hatua, The t^atzenjammer
Kids, eta abar.). Umeegan berriro konfldantza Jartzen zen.
Esan bezala, Analtasunaren bl argitalpenetan euskalkl baña era
biitzen zen: gipuzkera eta bizkalerazkoa. Helburu nagusia euskaldu
nek hitz eglten buitzatzea zenez gero, hurbilen zegoen euskaikia
erabiltzea erabaki zuten. Horrek ez du esan nahl Euskaitzaindiaren
aldekoak ez zirenik: are gehíago, 1955etik harpidetzak Akademiaren
egoitzan Jasotzen ziren, Biiboko f^lbera kalean. Zer esanik ez,
1956ko Euskaitzaindiak Arantzazun antolatutako blleran hartu erabakiak bete-betean onartu zituzten frantziskotarrek. Are gehiago, hu
rrengo hamarkadetan, 60ko eta 70eko urteetan alegia, Anaitasuna
euskara batuaren defendatzaile porrokatu bílakatu zen.
50eko hamarkadaren hasleran, 1950ean bertan alegia, mugaz
bestaldetik ahots kritikoek bere bozeramallea kaieratzea erabakitzen
dute. Martxoan apalz batzuk Egiz argltaratzen hasi ziren, euskaraz eta
gaztelanlaz (euskararen portzentala ez zen handia), mimeograflatua,

(10) Anaitasuna (Bizkaikoa), 1. zenbakia, 1953ko ekaina.
(1 1 ) ibidem.

aldizkatasun flnkorlk gabe ("la publicación saldrá cuando pueda"),
hala ere 195Zko abuztua arte gutxl gora-behera hilero agertu zen.
Maslera-hasleratlk argl eta garbi zegoen zein zen beren helburua:
"Eglz no tiene pretensiones de revista. 5u apariencia es modesta, y
lo será su contenido. Es una publicación que sale a la calle para ser
eco de sentim ientos y de aspiraciones que no pueden expresarse
libremente bajo el régimen del general Franco"^^. Batez ere, bl
gauza salatu nahi zituzten: euskararen galaraztea eta sindikatu langileen debekapena, halen artean e.l.a. 1950eko abuztuko zenbakian,
Juan de Arandik artlkulu luze bat Idatzl zuen euskaran buruz, Euskal
Merriko Ellzak erabiitzea eskatuz. Olnarria 1920ko Congreso de Pro
pagano Fide izeneka zen; "Los misioneros deben evitar la propaga
ción del Idioma de su patria entre los Indígenas (...) y ahogan
siempre en dicha lengua nativa de los Indígenas las prácticas religio
sas, las Instrucciones catequísticas y toda alocución pública en las
escuelas y demás centros análogos (...)". "BurugabekerI orren errua
[hau da, euskara ez erabiitzea] Madrid'eko agintariei bízkarreratu
bear ote zale? Erru guzia ez", zioten beste zenbaki batean^^.
"Euskel-apaiz guziak euskeraren alde bat egin ba'lute, Elelzaren
aginduak eta irakaspenak eskuan, letorkieken zigorrajasateko gertu,
erri-agintarlel gogor egin ba'lleke, euzkera etzan gure errietan galdu
dan bezela galduko". Urte hartan bertan Bllboko gotzalak. Morcillo
gotzalak, euskaraz zenbait gauza argitaratu eta irakurrl zuen^^, apaiz
kritikoek txalokatu zutena. Balna aldi berean, Espainiako prentsaren
egoera gaítzesten zuten: "Egiz siente una profunda satisfacción ante
esta consigna del lluestre obispo de Bilbao ['la verdad ante todo... la
verdad nos hace libres'], pero la prensa española está sometida a
rígido control estatal (...). El carácter católico o laico no Influye nada
en este caso (..,). El periodista español sencillamente no es libre
(...)".
Barrutlk ere bazeuden kritikak. 1950eko abuztuan, Qlpuzkoako
apaiz batzuk gutun krItIko bat bldalí zioten beren gotzala zen Jaime
Font Andreurl. Kritikak areagotzen ari ziren, eta 1951n José María

{lZ)Egiz, 1. zenbakia, 1950eko martxoa, 1. orriaidea.
(13) 1950eko ekaina, 2. orriaidea.
(14)Eg/z, 1950eko azaroa-abendua, 5. orriaidea.

Bueno Monreal Qasteizko gotzaiak. Morcillo González Biiboko
gotzalak eta Pont Andreu Donostiako gotzaiak dekretu baten bIdez
Egizen klandestinitatea azpimarratu ondoren, apalz guztlel aldlzkarlan
testurik argitaratu edo argitalpena zabaitzea galarazi zleten, "por ser
políticamente partidaria y por sus nada Infrecuentes Insidias contra
la Jerarquía Eclesiástica". 1952ko martxoaren 20an, beste dekretu
episkopal bat: honetan, Ikuslrlk Egiz kaleratzenjarraitzen dutela, zera
erabaki zen: "Los sacerdotes de esta diócesis residentes dentro o
fuera de la misma, que Inten/engan en lo sucesivo com o directores,
redactores o colaboradores de la revista titulada EGIZ, ya siga apare
ciendo esta publicaclóln con el m ism o título o con otro distinto.que
darán 'ípso facto' Incursos en la censura de suspensión a
Hemezortzl ale atera ondoren, Cg/zekoek bestertk ez argltaratzea
erabaki zuten.
Mala ere, 1954ko abenduan beste aldlzkarl bat argitaratu zuten,
taxuera handiagokoa, Egi billa izenburuarekin. "Mintzo-bearrez", zlo
ten lehen ale harén fronteko orrialdean, "azpitlk datorklzu, ez gero
nal genuken eraz, argi-argitan; azpitlk baño. Eta ez gure erruz, Jaklña;
alnbeste urtetan m enpeturlk gauzkatenak ez dute nal". Aldlzkarl
honek, fg/zen bideari eutsl zlona, 1955eko ekalna arte iraun zuen.
Zazpl ale kaieratu ziren.
Garal hartako aldlzkarl erlijloso gehlenak, aldiz, legalltatean zeu
den. 1 9 5 in Larreako karmeldarrek harmel, egunotara iritsl den aldlzkari eriyio5 oa,argitaratzen ekln zloten. Eriytoarl buruzko berriak, batez
ere ordenu honi dagozkionak, llteratur-lanak, olerkiak, bertsoak eta
abar agertzen ziren bere orrialdeetan. holabait, Gerra aurreko Jaungo/7<o-Za/eren bldearl Jarraitzen zloten. Euskaldun amorratuak, behln
eta berrlro "Ikasi euskeraz" esaldla erreplkatzen zuten. Masleratlk,
Euskaltzaindlaren aldekoak Izan ziren. 1959an, Santiago Onaindiak
gehigarri bat argitaratu zuen: Olertí.
Urteetan zehar, eriyioarekln zerikusirik zuten beste aldizkan
batzuk agertzen hasi ziren: 1952an Elbar, bertako berriak zekartzana. Iparrean ere eiizgizonek beren argitalpenak ateratzen zituzten:
hala ñola, Belloc-eko Otholziarl. 1954an Iruñeako kaputxinoek berdro plazaratu zuten Gerra aurreko beren aldizkarla: ZeruHo Argia. Urte

{15)Egiz, 1952ko abuztua, 18. zenbakla, 1, orrlaldea.

haletan, eriyioso hutsa zen; azpizenburuak berak zloenez, "Erlijiozko
aldizkari edo errebista, edergarriduna, euskeraz egiña, Aita Kaputxinoek argitaratua" zen. Bi zuzendari zituen: zuzendari-gerentea Mondarribiko Bonifacio de Beizama, eta zuzendari artistlkoa Aureiio de
Echarri-Aranaz, iruñean. Laister arrakasta handia iortu zuen, eta
1956an 4 .0 0 0 harpidedun zituen. Idazieak kaputxinoak, kaputxinoak
ez ziren beste eriyiosoak (Gabriel Manteroia, esate baterako) eta
laikoak ziren (inazio Eizmendi Basarn\<, aldizkari honetan ere "here
bordatxotik bildutako sortatxoak" izeneko atala argltaratzen zuen).
Bizkalko Idazleek ere bazuten parte hartzerik, 1955etlk "Bizkai'ko
euskeraz" izeneko ataiaz Bítaño eta Manteroia arduratu zirelarik.
Lehen bezala, hilero kaleratzen zen ZeruHo Argla. Aldizkariak
zituen sailak: tSristau-lkasbldea, Abesti edo kantuak, Mirugarren Ordenuarl buruzko berri eta gaiak, olerki eta bertsoak, nekazarientzako
gaiak, lan aukeratuak (munduko liburu eta aldizkarietatik hartutako
zatitxoak), eta abar. Qerra aurreko aldlzkarla bezalakoa zen. 1955.
urteaz geroztik, galnera, berriro "ikusi eta Ikasl" izeneko komikla
(haiek eglna) agertzen hasi zen, irregularki, ZeruHo Argiaren orrialdeetan, Quztira, 16 orrlalde izaten ziren. Bizitza luzea izango zuen
Zeruko ArgiaK gero Informatiboagoa bihurtu zena, hainbat eta hain
bat euskaldun kazetarlrentzako eskola, 80ko hamarkadan kaputxinoek utzita eta kooperatiba bihurtuta gaur egun ere argltaratzen den
Argia bihurtuta.
50eko hamarkadako euskarazko kazetarltza eriyiosoarekln Jarraltzearren, aipatu behar ditugu 1955eko bi aldlzkari. Bata, kaputxinoena baita ere, Irun da Ondarribiko kaputxirioen irugarren ordenako
orria dugu, hango aita Kariös Argaiak zuzendua. Euskara hutsezkoa,
eriyioa zen gai bakarra. Bestea Nora? zuen izena, Irun'go 5alietarren
Noblzladuko llleroko Aldizkaria. 1. zenbakia 1955eko azaroan agertu
zen. Lau orrlalde zttuen. Hango ikastetxearen berriak nagusi ziren.
Euskara hutsezkoa zen.
Qarai hartako beste aldizkari eriyioso batzuetan ere euskara
noizbehlnka agertzen zen: hala noia Qipuzkoa Misionera (1955),
hafarroako Arizkun herriko Eikartasuna. Boletín de ia Asociación de
la Caridad (1955), Donostlako 5anta María parrokiak argltaratzen
zuen La \Joz de ia Madrer\ (1955), eta abarretan. 1956an Hondarribian Ondarribiko izparrak aldlzkarla agertu zen, herriko berrien Infornnatzaile, beti ere gogo eliztarra mantentzen zuelarik.

Urte hartan ere Ellzarekin, frantziskotarrekin alegla, zerikusi handía zuen beste aidlzkarl bat, gure egunotara Iritsl dena, eta euskal
kulturarako ezín garrantzltsua Izan dena eta orain ere badena hasi
zen: JaHIn, 1956ko urte hartan mimeograflatua eta Yakin Izenburupean argitaratu zena.
1956an sortutako beste aidlzkarl hau, aldiz, erabat erljjlosoa
dugu: Loíolan kaleratu zen Ekin. Euskaltzalndlan gordetzen dira 2.
eta 5. aleak, maklnaz Izkribatuak. Dírudienez, gaur egun beste gauza
batzuengatík hain ezaguna zaigun ?^abler Arzalluzek zuzentzen zuen:
Lololan zegoen Jesuíta.
Ataltxo hau bukatzeko, 1959an argitaratzen hasi ziren bl aldiz
kari erijjioso aipatuko ditugu: Amas eta Lalahetan. Amas Vlllaroko
Sakramentinoen Ikastetxe flagusian agertu zen. Lehen alean Bernat
Dechepareren bertso ezagunak lema moduan erabiitzen zituzten:
"Meuskara, heuskara/Jalgl adi kanpora/habil mundu guzira". 75 orrialde ditu aldizkari honen lehen zenbaklak, euskara hutsezkoa. fSutsu
intelektual nabaria bazeukan, atariko testua baino ez da Irakurrl
behar:
"Ez nintzan. Ba naiz, Ezerezean erreiñuan nintzan. Lozorro batean
nenkusan,
ARÍ1A5 zer ari zera, zer? í^uxinka, iotsati plazaratu bear ai dezu?
(,,.), Qazte lelaiak dituzu. indartsu dira, Kultur gose dira (..,),
Eriyioso ta apaiz-gai dira, Erromatik oiu egiten digute: esanaz
aiegia, apaizak kultura zabala bear dula (..,), Ta ori daña euskeraz
(..,). Piazara irten baño ien, ordea, taxutu egln nal dute, zaiiidu,
Zuregana Jo dute 'Amas' iaguntza eske, Ez dator maixuarena
egitera (..,),
'Amas' ez dezu errebista; ez, ian metatze-bat baño ez da, Ez du,
beraz, noizkorik (.,.). Errebista ez izan eta,.,
Orixe da 'Amas' zure egitekoa (.,.). Euskalduna iotsati da, egin ba
arnasil"
Aidizkatasun ziurrik ez izan arren, gure ustez Amas aldizkaritzat
hartu behar dugu, hauxe balta hain zuzen garai honetako euskarazko
kazetaritzaren ezaugarri bat: euskararentzat egoera larria baitzegoen,
ondo taxututako aidizkariak ateratzea baino gehiago inporta zuen
euskarazko testuak kaleratu eta zabaitzeak. Zeregin hartan ellzglzo-

nek izugarrizko garrantzia Izan zuten, Mego Euskal Merrlko hamarkada hartako kazataritza-ekoizpen gehiena kontrolatzen baitzuten (eta
ez aldlzkarl eriyiosoak bakarrik, kultur-aldizkari edota tokían tokiko
aldlzkarl asko eta askotan ere apalzen eskua nabarla baitzen). Ellzglzon euskaldunen artean euskara kulturarako hizkuntza bilakatzeko
asmoa oso zabalduta zegoen, eta neurri handi batean, halek lortu
zuten berplzte horl hain latzak ziren egun haletan.
LalaHetan antzekoa zen, hasleran behlntzat (denboraren pode
rioz, 70eko hamarkadan Urretxuko Paslonlsten Ikastolaren bozeramalle bihurtu zen, bertan um eek Idazten zutelarik). Lehenengo alea,
mlmeograflatua, Ikusi ditugun beste guztlak bezala, 1959ko
malatzekoa da. Urretxuko paslotar gazteek Euskal Akademla bat
sortu zuten (sakramentinoen artean Ikusi dugun antzeko grina,
frantzlskotarrek ere berdin egln zuten Yakln aldizkarla ateratzean),
eta bere bozeramallea aldizkaritxo hau zen.
Ataltxo hau bukatzeko, zera azpimarratu nahl genuke: ñola
Euskal Merrlko Ellzak, edo behlntzat Euskal Herriko elizgizon askok
(gehlenak gazteak) euskal kulturan Interesa azaldu zuten, Ellza Katollkoaren aholkuak alntzakotzat hartuz, hau da, norberaren hizkuntza
errespetatu eta erablll behar zela^®. Morretan olnarriturik, elizgizon
euskaldun gazteak, frankismoaren Ellza oflzlaletlk gero eta gehlago
urrunduz, euskal kulturaren zutabe bihurtu ziren. Fenomeno horren
eraglna gure egunetara arte Iritsiko da.

2.2. Aldízkari politikoaK
Elizaren sektore batzuk, IkusI bezala, politika eglten hasl ziren,
eta gehlago sakonduko zuten bide hau 60. eta 70eko hamarkade
tan. Ellza Katolikoak, frankismoaren zutabe ideologiko bat Izan zena,
erregimen mllltarra Irekitzeko beharra lehen aldiz plazaratzen saiatu
zena izan zen. Hego Euskal Herrian, Jakina, Erancoren aurkako politi
ka egitea ezinezkoa zen, izkutuaz ez bazen. Holabait, zeregin hori
apaizek lepoan hartu zuten. Erregimenaren aurkako politika kanpotik

(16)
"Studeant vernaculum ililus gentis sermonem", "erriari bere izkeran egln bear zaio" gogoratzen da LalaHeta, 1. zenbakla, 1959ko maiatza,
15. orrlaidean, "Erri-izkera Elizaren beglz" izeneko artikuiuan.

egln behar zen, hau da, erbestetlk. Morregatlk, prentsa polltikoa
atzerrian argitaratzen zen, betl ere barrura begira, zer esaník ez.
Qaral hartako aidlzkarl polltiko asko, beraz, klandesttnoak dira: tamalna txikikoak (hobeto izkutatu ahal Izateko), nnultikopistaz edo mimeografoz eginak... Beste batzuk, ordez, erbesteratuen artean banatzekoak ziren, kalltate handlagokoak; Eusko Jauríaritzaren
argitalpenak (Euzko Deya) edota alderdi polltlkoel lotutako aidizka
riak.
Euzko-Deya Parisen Inprimatzen zuten; baina inprlmatutako al
dizkaria kaleratzeaz gain, Eusko Jaurlarltzakoek 1950etlk mlmeograflatutako gehigarri batzuk ere ateratzea erabaki zuten. EuzkadI Irratia
1947.ean sortu zen, Eusko Jaurlaritzaren buitzadaz, eta 1950.ean
egunero bl aldiz behintzat bere Irratsaioak, erdarazkoak zein euskarazkoak, alderatzen zituen. Euskarazko irratsalo askoren testua ezagu
tzen dugu Euzko-Deyaren gehigarriari esker, zenbaki guztietan argi
taratzen baitzituzten. Urte hartan sortu zen Euzkadi-lrratlaren
izparringija edo boletina argltaratzeko asnnoa, "euzkei-Irratikixunak
bertan Jarri ta euzkeidun guztyak Jakin-erazoteko, Euzkadl-barruko
euzkaidunal"^^. Quk dakigunez behintzat, ez zen Inoiz berrtpaper
horl argitaratu, eta euskarazko testuak, esan bezala, Euzko-Deyan
agertzen ziren. 1954.ean, Mitterrand Barne-MInistrarla zenean, Mouguerreko EuzkadI irratlaren egoitza itxi egln zuen Frantziako Qobernuak.
Pariseko aidlzkarl ofizlalaren gehigarrian euskara protagonista
izaten zen: euskara irratlan, euskara Ikastoietan, kristau-lkasbidea
euskaraz, euskararen persekuzioa, euskarazko aidizkarien berri. Mord
esker badakigu Qerra aurrean noizbehinka argitaratu zen beste aidlzkari bat berriro agertzen hasi zeia: Lan Deya, e.i.a. sindikatuaren
bozeramaiiea 1950eko urrian berriro kaieratu zena^®. Qehigarri honetaz aparte, Euzko-Deya aldizkarlan "Euzkei Ataia", orriaide batekoa, agertzen zen.
Euzko-Deya Eusko Jauriaritzarekin iotuta bazegoen ere (baina
Jeitzaleak Qobernuan gehiengoa Izanik, aldizkaria abertzalea zen),
bazegoen beste aidlzkarl bat: Alderdi. Aurreko hamarkadan sortua.

(17) Euzko-Deya, 1950eko martxoak 15, 321. zenbakia, 12. orriaidea,
(18)fuz/<o-De^a, 1950eko azaroak 15, 11. orriaidea.

1949tik mlmeografoa aide batera utzl eta Inprentaz argltaratua ager
tu zen, Julio de Jaureguiren zuzendaritzapean, hllabetero, Balona-Beyrlseko Villa Antoinetten bulegoa zeukala. Euskararentzat bazegoen
íekurik, erdara nagusl bazen ere. Euskaraz erbestean zeln Hego
Euskal Herrian zeuden batzuk Idazten zuten Alderdt Jeitzalearen bi
zitzaren berrl ematea, bere ekintzak erbestean eta Megoan, zuten
helburu.
Abertzale Jeitzaleek ezezlk, beste talde politikoek ere kazetagintzari eman zloten. a.n.v.k bl aldiz berriro bere Tierra Wasca aldlzkarla arglratu zltuen, bigarrena 1956tlk. Ameriketan, Mexikon zehazkl,
non beste EuzHo-Deya bat argitaratzen zen Yaklnda 5uárez Begoña
abertzaleak EuzHadi AzHatuta Izeneko aldízkarla argitaratu zuen. Mexlkon ere beste abertzale batzuk EuzHo IzHeta. Diálogo vasco blhllabetekarla argitaratzen hasl ziren 1956ko uztallean. Alderdl polltlkoetatlk at zeuden abertzale batzuek eglten zuten, erdara hutsez,
Izenburu edo titular gehlenak euskaraz badaude ere. Informatibo eta
politikoa (Mego Euskal Merrlko berrl asko dakartza), argazkiak, kirolak
eta bazituen,
Komunistek ere bl aldlzkarl argitaratu zituzten: EuzHadi Obrera
eta EuzHadi ñoja. Paper fin-finean egina (Megora Izkutuan hobeto
pasatzeko edo), azken alea euskara hutsez Idatzia da, Izenburu orokor honekin: "Españl'ko kom unist alderdiar agerbidea. Españl'aren
azkatasuna eta demokratizazloa lortzeko burrukan, eta España'tar
errlaren bizibidea osorik obetzeko". Zortzl orrialdeetan Espalnlako
Alderdi Komunistaren programaren puntuak zehazten dira, gipuzkeraz. Beste bl alpatu aleetan, euskaraz testu baña dago: "5obietar
batasuna: erri azke loresorta bat" eta -"Arrantzale etsaten asmoak".
Balna, abertzaletasunera itzutiz, hamarkada honetan talde
batzuk ortodoxia Jeitzaletik urruntzen hasl ziren. Hurrengo hamarka
dan, talde horíek bereizf egingo dira e .a j.tlk, eta e.t.a. sortu zen
1959an. Baino horl orain aztertzen ari garen garaitik nahlko urrun
geratzen zaIgu, e.t.a.ren historia, nahlz eta 50eko hamarkadan hasi,
hurrengoetan gauzatu zen. fSazetaritzari dagoklonez ere, taide hau
60ko hamarkadan bere aidizkariak argitaratzen hasl zen. Beraz, ez
dugu hemen horretaz hitz egingo.
Baina interesatzen zaiguna da ñola 50eko hamarkadan e .a j.tlk
bertatik ahots batzuk altxatu ziren, erradikaitze bat proposatu edo
exigituz. Esate baterako, 1957. urte inguruan sortu zen Euzko Aberri

Alkartasuna edo Frente Maclonal Vasco (beste batzuetan fre n te de
Resistencia interior). Izen harelsln orri soíteak agertzen hasi ziren,
Aberri Eguna ospatzera buitzatuz. 1958.ean beste bi orri agertu
ziren: "Euzkotarraki Vascos! Connpatrlotasi" eta "Euzko Abertzaleen
laguntza" Izenburupean. 1959.ean ere, "Euzko Abertzaleen laguntza" Izenburupean, llburuska bat argltaratu zuten. 60ko hama
rkadan ere, Caracasen, Frentearen beste argitalpen batzuk agertu
ziren noizbehlnka.
Caracasen bertan, non Andima Ibinagabeltia bizl zen. Frente
hacional Vasco delako honek aldizkari bat argltaratu zuen 1958tlk
1962. urterà arte: Irrlntzi. Erri dzl^e baten. Euzhadi'hio azkatasundren
aide. Euskaraz eta gaztelanlaz, erdibana, abertzaletasunean erradlkaltze bat zen:
"Odel lilun eta busti bat ari zaigu aspaidiüK euskotarron abertzaietasunaren zañak usteitzen eta makaltzen (...). Batzuk Monarkiarl
begira iarri zaizkigu (...), beste batzuk Errepubilkari begira (...),
danak mendeak mende gure zapaitzaile izan ditugun españarrai
50 C ..) " '^ .

Bere dekiarazioan, fronte honek onartzen zituen "las concesio
nes de circunstancias que el Partido hacionaiista Vasco, en m om en
tos difíciles para la República española, le hizo a ésta", balnan
1958an uste zuten Estatutua ez zela nahikoa, "porque le honra más
a la República Española que a nosotros los vascos"^®. Euskara
kontuetan ere berdintsu mintzatzen ziren: "Zer da analpabetu izatea?
horberejatorrlzko Izkeraz (gurean euzkeraz) ez Idazten ez Irakurtzen
ezja kite a da analpabetu Izatea"^^ Europatik zetozen testuak ere
nahiko bortitzak ziren: ikusi balna ez dugu egln behar Parisetik Jon
Mirandek bidalitako "Frantzitar Errepublikaren menpeko erriak" ize
neko artikulua^^. Eta Ibiñagabeitlak bera "Odoi gabeko matxinada"
bat proposatzen zuen, egitarau oso bat emanez.

(19)/rr/ntz/, 1, zenbakia. Ez da datarik agertzen (1958).
(20) Ibidem.
(21) Ibinagabeitia, A. Azkatasuna eta euzkera. Irrlntzi, Z. zenbakia.
(22) Irrlntzi, 4. zenbakia.

2.3. Kultur aidizkariak

Hego Euskal Merrian, piskanaka piskanaka liburuak eta aldizka
riak argltaratzen hasi ziren, llteratur mundura mugatuak, Aidizkarien
artean, euskara hutsezko Egan dugu garrantzitsuena. Ikusi dugunez,
hasleran Boletín de la ñeal 5ocledad Vascongada de Amigos del
Pateen gehigarrla zen, eta gero bere bIzItza proploa lortu zuen. Koldo
Mitxelenak (lalster Antonio Tovarrek 5alamancako Unibertsitatean
sortu berrla zen "Manuel de LarramendI" Euskara Katedra eskainl
zlon, eta berak onartu egln zuen) eta Manuel Agudek zuzentzen
zuten aldlzkarla. Euskal kulturan Izan zuen garrantzia ukaezina da,
egoera polltlkoak Inposatutako pobrezian euskarak arnasa hartu ahal
Izan zuelako. Hamarkadaren bukaeran, 1959an, beste aldlzkari lite
rario hutsa erantsi zitzaion: Larreako karmeldar batek, aita Santiago
Onaindiak, atera zuen, hiru hllabetetan behin, Karmengo Ordenakoek argltaratzen zuten beste euskara hutsezko aldizkarlaren gehlgarrl moduan (Karme/); "Qure euskera 'zernaltarako', LizardI zanak
Inoanez, gaitu bearrean gagoz", zloen Onaindiak lehen zenbaklan.
Llteratur aldizkana zela esan dugu, balna gehiago zehaztu egin behar
ko nuke: olerkiari buruzkoa, olerkiak bakarrik argltaratzen baltzlren,
"neurtua naIz Itz lauz". Itzulpenak ere onartzen ziren.
Euskal kulturan, Paulo Iztuetak dloenez^^, frontea bikoitza zen:
aide batetik, Megoan, barruan, Egan zegoen; beste aide batetik,
erbestean, Ameriketan hasieran eta Ipar Euskal Merrian gero, EuzHo
Oogoa zegoen. Kulturaiki, hamarkada hau ezin Inportanteagoa Izan
zen, eta eztabaldak ere sortu ziren, euskararen ereduan dagoklonez
esaterako; "Nikolas Ormaetxea sueña con una lengua depurada de
neologismos extraños y primordialmente elitista, Amllaitz (h. Etxanlz) aboga por una expresión cultural sobre todo popular y con
temas de actualidad, Koldo MItxelena Juzga Indispensable la adapta
ción de la vieja cultura pastorali y rural a las nuevas condiciones
creadas por la sociedad Industrial y urbana, Krutwig y Andonl Urrestarazu Insisten, cada cual desde su óptica, en la Ingente necesidad
de politizar el elem ento cultural"^'^. Urte haletan Euskaitzaindia berri
ro lanean has! zen, eta erbestean, euskal kultura mantendu eta

(23) Alpatu llburua, 172. orrialdea.
(24) iztueta, P., alpatu liburua, 174. orrlaldea.

sustatzeko ahaleginak egin ziren: 1948an Eusko Ikaskuntzen vii.
Kongresua egin zen Blarritzen, Barandiaranen Qernika taldeak antolatua, eta 1955an Eusko Jauriaritzak i. Euskal Batzar Orokorra antoiatu
zuen Parisen^^.
itzul gaitezen orain kazetaritzara. Hamarkadaren hasieran Mexikon beste kuitur aldizkari bat argitaratu zen: 1950ean hasi zen
kaleratzen Andoni Ruiz de Azua Ogoñopek zuzendutako eta Editorial
Vascak argitaratutako EHin. "Euzkera aldez", bere azpízenburuak
zioen bezala, Ian egin nahi zuen. Zabalkunde gutxl edo zeukalako,
guk dakigunez 1950.ean bertan utzi zion agertzeari,
Ameriketan ere argitaratu zen EusHalduna-EI Wasco aldizkaria.
Mormalean, euskaraz bazeukan orriaide bat. Argentinan agertu zen
EusHaItzaleah, euskara hutsezkoa, 1954an.
Euzko Gogoa, esan bezala garai hartako euskal aldizkari garrantzitsuena, 1950ean agertu zen lehen aldiz Guatemalan, non
bere buitzatzaile nagusiak bizi ziren: zuzendaria, Jokin Zaitegi, eta
Andima Iblnagabeitia. Laister íiikolas Ormaetxea ere hasi zen lanean.
Euskararik gabe ez dago Euskal Herririk, hohxe da oinarrizko lema.
Aidizkariak erbestean zein barruan sakabanatutako eta elkarrekiko
kontaktu handirik gabeko idazleak bildu nahi zituen (Jemein, Lelzaola, Altube, Labaien, Vlllasante, Monzon, Txillardegi, Urrestarazu,
Insausti, Ziarsolo, Jon Etxafde, Kapanaga, Etxaniz...); euskararen bi
zitza ziurtatu (eta Euskal Merri osora hedatu), eta hizkuntza kultur-lanabes bihurtu. Etorkizunerako bidea prestatu nahi zuen EuzHo Gogoah, beti ere Euskal Merrira noiz itzuliko eta han Unibertsitate bat
noiz eratuko zain.
EuzHo (jogoa-k bí aro izan zituen: lehenengoa Quatemalakoa,
1950etik 1955era, 1953an argitaratu gabe egonik. Bigarren aroan
Miarritzen inprimatu zen, 1956tik 1959ra. Quztira, 4 4 ate. Taxuera
ere desberdina zen: Guatemalan, baliabide tekniko gutxl zeudelarik,
neurriak aldakor samarrak ziren, hala ere form ato handian kaleratzen
zen. Ipar Euskal Merriko garaian, aldiz, taxuera beti berdina da, neu
rriak txikiagoak direlarik.
hahiz eta harpidedun gutxl izan, EuzHo Oogoaren Itzala handia

(25)
Badago horri buruzko kronika bat, Batzarraren 25. urtemugan
Eusko Jauriaritzak argitaratua.

Izan zen.
Bere garaírik eraginkorrena bigarrena Izan zen. Etxetik
gertuago, Andima Ibiñagabeltia gabe (Ameriketan geratu zen, Quatemalatlk V/enezuelara Joanda), betlko zutabeetan olnarrlturlk
("euskaldunenak egin du, euskera gaIdu ezkero, euskerak egln balkaltu euskaldun"^^ zioen Zaltegik Mlarrltzeko lehen zenbaklan), ado
re berrlekin ("bagatoz gu, olu ta irrlntzl, euskeraren aide lan egltera,
len bezain balkor ta kem entsu"), llteraturarako Joera nagusia zelartk,
EuzHo Oogoa euskal kulturan zeblltzanentzat ezinbesteko erreferentzla bihurtu zen. Urte haietan llteraturaz, fllosoflaz (honetan Zaltegl
maisua zen), histonaz, eriyioaz eta Idatzl zuten askok eta askok.
Literatur testua nagusi ziren, ordea; itzulpenak (Ofarr/ren "Berglli'ren
Enea'rena", B. Larraskoetxeak 5hakespearen Macbethen Itzulpena,
esate baterako), euskal eresi zaharrak, belaunaldl berrlen lanak {Txillardegiren Leturariaren egunhari ezHutua, 1956), eta abar agertu
ziren haren orrialdeetan,
EuzHo Oogoa ia la lehendakarl Aglrrerekin batera hil zen,
1959an.
1950ean ere hasl zen berrlro agertzen Ipar Euskal Merrlko Gure
herrla aldlzkarla, Louis Dassancek eta Mgr. 5alnt Pierrek zuzendua.
1959an utzi zlon argltaratzearl, eta orain ikertzen arl garen hamarkadaren hasleran berrlro frantsesez eta euskaraz kaieratzeari ekln zlo
ten 5t, Pierrek eta Ipar Euskal Herriko kultur munduan zeblltzanek.
1951.ean 5t.Pierre hil zen, Glle Eppherre Gure lierha erakundearen
presidente eta aldizkariaren zuzendarl bihurtuz. Aidizkariak Ipar
Euskal Merrlko kultura, ekonomla eta ohiturei buruzko ikerketa eta
artlkulu asko argitaratu zituen, seriotasunez, zuzen eta artez. Morrela,
1939an moztutako bldearl Jarraltu zioten.
1953an Bordeleko Eskualdunen Biitzarrak bere bozeramaile ka
ieratu zuen: Agur. Bulletin de I'EsHualdunen Blltzarra de Bordeaux.
1948an sortua, Pierre Elichondok zuzendua, bere helburuak ziren
"créer à distance I'atmosphere du Pays Basque; étudier son histoi
re, sa langue, les moeurs de ses habitants; faire revivre ses coutu
mes ancestrales, ses belles traditions; e t développer entre ses

(26) ikus Veiez de Mendizabaien (iburua, 111.-112. orriaideak.
(27)Euzho Qogoa, 1956ko urtarriia-otsaiia, 1, orrlaldea.

m em bres l'am our de la petite patrie"
Idazten zen.

pQ
. Aldlzkarla frantses hutsez

Eushal ikaskuntzak berpiztuz zihoazen. Mego Euskal Merrian, be
rriro Mitxelenaren kemenez, argltaratu zen da lehen aldlz Donostlan
Anuario del Seminarlo de Filologia Vasca Julio de UrquIJo. Qaur egun
argltaratzen da, oralngoan Eusko Ikaskuntzaren eskutik. Molabalt,
euskara berriro sartzen zlhoan gol mailako kultur munduan, errepreslo frankistaren garal gorrienen ondoren. Urte bat lehenago,
1953an, agertu zen Qerra ondorengo Euskaitzaindiaren bozeramallearen lehen zenbakia; EusHera. Mala ere, ez zen berriro kaleratu
1956. urte arte, handlk aurrera erregularkl agertuz gure egunetara
arte. Lehenagotik lanean bazegoen ere (1941ean R. M. Azkue, Julio
de Urqujjo, Juan Cahos Querrá, Pablo Zamarripa, Juan Irigoyen eta
Mazarlo Oleaga blldu ziren), Euskaitzaindia 50eko hamarkadan bene
tako ekintzak antolatu ahal Izan zituen. Lehen presidentea, Azkue,
hllda zegoen, eta askoren susmoak sortzen zituen Ignacio
Echalde presldentea zen^^. 1953an hasi ziren Qlpuzkoako Foru Aldundian
euskararl buruzko hitzaidi batzuk, antzinako euskal idazieak gogorarazteko, Aingeru Irigaral euskaitzalnak antolatuak. Euskaitzaindiak,
gainera, Idazle zahar batzuen llburuen berrargitalpenak prestatzen
zituen: Axular, Dechepare, Oihenart... Ordurako euskaltzaln berriak
ere sartuak ziren; Krutwig, Lekuona, Dassance. Qorostlaga, Vlllasante. Jarrera nahiko desberdinak mantentzen zituzten, eta lalster
Krutwig-ek berezienak azaldu zituen.
1956, urtean Euskaitzaindiak ablada bern bat hartu zuen. Urte
hartan egln zen Arantzazuko bllera, eta 1959an, Bllboko Batzarrearen ondorioz, zera erabaki zen, "euskararen baltan sustralturiko
hitzak euskal h itz tz a tjo behar direta"^°. Batasunerako bldea pres
tatzen hasia zen, eta hurrengo hamarkadan burutuko ziren Mitxele
nak, Vlllasantek eta beste batzuek zerabllzkiten Ideiak.

{Z6)Agur, 1955eko azaroa, 1. zenbakia.
(29)Echalde, 1884an Donostlan Jaloa, Ingenlari industriala zen, eta
1952an Euskaltzalnburu egln zutenean, Qlpuzkoako Telefono-Sarearen zuzendarla zen. Askorentzat, erreglmeneko glzona zen.
(30)Ugalde eta Martjja, aipatutako EusHaItzaIndIaren historia laburra,
27. orrlaldea.

1956an ere frantziskotarren kultur aldizkari oso eraginkorra argi
taratu zen: Yakin, geroxeago JaHIn Izena hartu zuena, eta gaur egun
ere argitaratzen dena, orain frantziskotarren ardurapean ez bada ere.
Aurreko ata! batean Ikusi dugunez, elizgizonen artean euskal kultura
eta hizkuntza berpizteko nahia pizten da. JaHIn haruntzago doa, eta
goi-nnallako aldizkari Izan nahi du. Apalkí hasieran (beste aidlzkarl
asko bezala, mimeografitua eglten zen), Arantzazutík Iñaki Baztarrlkak, Yon Balerdik, Iñaki Berezlartuak, Temando Mendizabalek, Joakin
M. 5ueskunek, ^ b ln Berasaluzek, Ixidor Bastarrika, Imano! Urbietak,
J.M. Osak eta beste batzuk euskaldunel beren emaitzak eskaintzen
zlzkloten. Aldizkari Irekia, frantziskotarrek ez ezlk sakramentlnoek
(esate baterako Luís Mari Mujikak, artean Vlllaroko komentuan ze
goena) eta beneditarrek ere idazten zuten. Beste elizgizonentzat
nahiz laikoentzat ere Irekita zegoen YaHin-. Urrestarazuk, Ibinagabeltlak, Patxl Altunak, adibidez, beren testuak argitaratu zituzten aldi
zkari honetan. Teologlaz, fllosoflaz, historlaz, llteraturaz Idazten zen,
elkarrizketak ere agertzen ziren... astronautlkaz ere Idatzi zen YaHIn e n l^^ 50eko hamarkada JaHInen lehen garala da. Mimeograflatua
kaleratu zen 1959. urterà arte, 60ko hamarkadan Inprimatua argita
ratu zen, beste aro berri batean sartuz.
hezkuntza munduan ere gauzak mugitzen hasiak ziren. Ipar
Euskal herrian Euzko Ikasle Batza elkartu zen berriro, eta Jeltzaleengandlk gertu zeuden gazte horlek 1957-1958. urteetan IHasI ize
neko aldizkaria kaleratu zuten. Aldizka kaleratzen ziren "koaderno"
batzuk dira. Lehenengoa (1957koa) euskara hutsez agertu zen, blgarrena aldiz erdara hutsez.
Iparreko euskaldunek ere IHas aldizkaria argitaratu zuten
1959an. hlruhilabetekarla zen, Ikas elkarteak sortua ("créée pour
renseignem ent régional dans les écoles du Pays basque"). Elkarte
hau Balonako Musée Basque-ren Inguruan blidu zen. Bi gerente
zituen, horietako bat Pierre Lafitte. Euskara Ikasteko kahierak dira,
aldizkari dldaktlko bat azken buruan.
Azkenik, aipatuko dugu kultur aidizkarien artean Bllboko BIzl nal.
Hamarkada honetan, dantza eta musika taldeak sortu ziren Hego
Euskal herrian, ohitura zaharrari eutsiz. Qazte abertzaleak blitzeko

(31) Esate baterako, 8. zenbakian, 1958ko Qabonetakoa.

zereglna ere bete zuten, eusKal kolektibitatearen soziallzazioa notabalt bllatuz^^. Lazkaon Ikusi ditugun aieekin batera, dirudienez talde
harén partaldea zen Qentza delako baten eskutftza dago:
"Promovido por el grupo de Danza Bizl-Iial de la parroquia de 5an
Antón de Bilbao, promovido por José Antonio Retolaza (cuando
era sacerdote) y D, Claudio Qallastegui (párroco). En la época de
esta revista, hubo muchas tensiones, ya que aparte del grupo de
danzas se deseaba que fuese de teatro, de canto, conferencias,
etc... y hubo una escisión de casi todos los de danzas, fundán
dose el grupo Oñaztarri".
Euskaraz bakarrik gauzatxoren bat agertzen da. Tirada ere murrltza da: 100-150 bat ale, antza denez. Balna hau liegoan gauzak
ñola zebíltzen adlblde bat da: errepresloari aurre eglteko, Elizaren
babesean zenbait eklntza kultural, abertzaletasunarekln lotuak, loretzen hasl ziren pausuz pausu.

2.4. (par Euskal Herriko prentsa
Ikertzen dugun garalan, Ipar Euskal Merrlak (Laburdik, Behe-Mafarrak eta Zuberoak) 1 80.000 bat biztanle zltuen^^. fiorletatlk
77.0 00 bat euskaldunak ziren. Ekonomiaz, nekazaritza nagusl zen,
Industrlallzazloa oso txfkia zen, Megoan ez bezala. Beraz, ezberdíntasunak nabarlak ziren,
Urteetan zehar, Munduko II. Qerra arte, EsHualdunah blitzen
zuen euskaldun gehienen pentsaera, 1944an desagertuta, tterr/ak
hartu zuen zeregin horl, Irakurlerla handia lortu zuen, Qaur egun ere
argitaratzen da asterò. 50eko hamarkadan euskara hutsezko astekaria bere gallurrean zegoen (euskaraz %90a zegoen, frantsesari txoko

(32)
Morri buruz badago liburu bat, Luis de Cáuezaiaren DIndIrrI, resisten
cia cultural durante el franquismo (Bfibo: Sabino Arana Kultur Elkargoa,
1991), dantza talde horietako baten bizitza kontatzen duena eta guk ai
patzen dugun fenomenoa ezin hobeto adierazten duena,
(55) Problèmes économiques et sociaux du Pays Basque Continentai.
Qure tierrla, 1953ko ekaina, 3, zenbakia. Aipatzen ditugun datuak hemendik atereak dira.

bat utziz Frantziako legea errespetatzeko). 1956an eta 1957an,
esate baterako, argazki ugari zituen, egunkarl Itxura zeukan. Egitura
ere egunkariarena dugu. hazioarteko gertakarlek leku handia bete
tzen zuten lehen orrlaldean.2. eta 3. orrlaldeetan, EsHualduna eglten
zen bezala, Zuberoa, Lapurdi (berezlkl) eta Behe hafarroako berriak
datoz. Laborarien gaiak ere bai, ohikoa zenez (4. orrialdean ere ager
zitezkeen). Tokian tokiko berri hauek, oso laburrak, argazkirik gabe
agertzen ziren. 4. orrialdean frantsesezko testuak, Frantziako berriren bat, eta Qipuzkoatik eta Arabatik etorritako berriak. Eskualdunaren egitura nnantentzen zuten, pentsaera arinagoa bazen ere, beti
ere Fedea-Euskara-hekazaritza hirukotea Qarai nahasiak, hala ere,
Frantziak Ajjeriaren aurkako gerra mantentzen baitzuen. Eta herriah
arazoren bat izan zuen. "Tribuen Libre" izeneko artikulu sortan Pierre
Larzabalek kritika batzuk bota zituen, eta berehalaxe herriah, bere
betiko zuhurtziaz, egoera lasaltu egin behar izan zuen.
lierria zen, garal hartan, euskarazko kazetagintzan aidizkaririk
aurreratuena; baina hori arrazol batengatik zen: Megoan garapenerako aukerak moztuta zeuden Qerratlk, eta 1937an gogoratu behar
dugu Iparrak astekari bat zeukala (EsHualduna), Megoan euskara
hutsezko egunkari bat eta astekari asko (Eguna, Argia, Ekin) arglta
ratzen ziren bitartean. Megoan pentsamoide proploa polltlkan gauzatzeko bazegoen alderdi bat baino gehiago, Iparrean, Frantziako
egitura zentralistak oso baldtntzatuta, indar polltlko proplorik ez ze
goen. Qerra ondoren, erregimen frankistak Megoan isllaldi luze bat
ezarri zuen; Iparrean, Munduko Qerren bitartea gainditutua, gauzak
bere onera itzuli eta lehengo egoera iritsi ziren. tIerriaK beraz,
Eskualdunaren bidean ibili, besterik ez zuen egiten. Morrek ez du
esan nahi, noski, meriturik ez zeukanik: mantendu zuen euskaldu
nen kohesioa eta euskaraz baino ez zekiten askorentzako komunlkabide bakarra izan zen, informatiboa eta garal berrietara ahal zen
heinean egokitua. Baina garai berriak, frantsesezko hezkuntzak, komunikabide berriek (irratiak, teiebistak), herriaren garrantzia murriztu
zuten hurrengo hamarkadetan. Mala ere, esan bezala, euskarazko
astekariak bizirik Jarraitzen du, asterò asterò Iparreko euskaldunengana iritsiz.
Megoan bezala, neurrl txikiagoa batean, eiizgizonek aldlzkari erliJiosoak argitaratzeari ekin zioten. Morletako bat Belloc-eko benedftarren Otholziari dugu. 1954an hasi zen bidea egiten, ?^bier Diharce

Iratzederren kemenez. Eriyioari buruzko gauzak, batez ere konbentuarekln zuzen-zuzenean zerlkuslrik zutenak, eta laborantzari buruzko
gaiak ere argitaratzen ziren. hasieran mimeograflatua, 1955etlk
Inprimatu eglten zen.
Iparraideko prentsarl buruzko atai honetan, azkenik, aidlzkarl bat
aipatuko dugu: 5 o r Lehua. 1955eko Euskera aldizkarlan alpatua, h,
Alzolaren llburu, aidlzkarl eta edonolako euskarazko argitalpenen zerrendan, bertan esaten zalgu Ameriketan bizl ziren Iparreko euskalduneel zuzendua zela, bere Jaloterríko berriak igortzea baitzuen hel
buru. Balonan argitaratzen om en zen. Aidlzkarl honek bazeukan
aintzindaririk, xlx. m endetik Ameriketako euskaidunentzako aidizka
riak (gehienak bizitza iaburrekoak) argitaratzen baitziren (hala noia,
Oure ¡zarra). Kanpoko ezaugarriak garai berrietara moldatzen bazi
ren, iparreko euskai prentsaren ezaugarriak aspaidikoak ziren.

2.5 . Tokian tokiko aidizkariak
Jaloterríko berriak eskaintzen zituen aidlzkarl bat aipatu dugu,
nahiz Ameriketarakoa Izan. Orain aztertuko dugu Megoan sortu zen
beste fenomenoa, aitzindariak ere bazituena (eta erdal kazetagintzan
eredu asko zituena), hurrengo hamarkadetan garapen Izugarria Izan
go zuena, euskaraz berezlkl
tokian tokiko prentsaz ari gara, herrietan -herri txikietan, askotan- egina bertako biztanieentzat.
Qerra aurrean bazegoen horiek bezaiako tokian tokiko aidizka
riak: 30eko hamarkadako Arratl'ko Deya horietako bat da. 50eko
hamarkadan, batez ere Eiizaren (herriko parrokiaren) babesean,
gazte Jendea hara hurbiidurik, horrelako kazeta m ordotxo bat aurki
dezakegu.
Kronoiogikoki, Eibar dugu lehena. 1952an hasi zen, eta 1956an
bigarren garaiari hasiera eman zion. Erdaraz eta euskaraz (beti orriai
de bat behintzat), 90eko hamarkadan ere Eibarren argitaratu eta
banatzen den aldizkari dugu.
1956an agertu zen Mondarribian Ondarrlbl'ko Izparrak. Acción

(34). Qaur egun ere, herrletako euskai prentsa buitzada Itzeia Izan da
euskal kazetaritzarako.

Católica-Ko gazteen bllera batean, NondarrlblHo apaiza zen Joseba
Ormazabali bururatu zitzaion atzerrlan zeuden neska hondarrlbltarrentzako aldizkarltxo bat kaleratzea (neska gehlenak Congregación
de las Hijas de María-ko nnojak ziren). Makinaz izkribatu eta gero
mlmeografoz koplatutako orri batzuk ziren, gero neska halel bldaltzen zitzalzkienak. Balna lalster herrian bertan banatu zen aldizkarltxoa, bertako berrl asko, Irakurlearentzat oso gertuak, baltzekartzan. “ noticiarlo trilingüe, que aparece cada quince días y se parece
poco a una hoja parroquial", zloen Ormazabalek, "es un diario de
cuanto acontece en Fuenterrabía". f^ugatlk hurbil, euskaraz, erdaraz
eta nolzbehinka frantsesez ere Idazten zuen. 1959ko ekalnean ager
tu zen azken alea.
Bízkalan ere horrelako aldlzkarl batzuk agertu ziren. 1957ko
urtarrilean plazaratu zen Etxebarrl-Barlnagako Gure Erria, mlmeograflatutako orrl bat; Etxebarrl eta Barinagako berrlak (|alak, ezkontzak,
futbolari buruzko berrlak, eta abar) zekartzan. Baita kontu zaharrak
ere.
60ko hannarkadaren atarían, non tokian tokiko aidizkariak askoz
gehlago garatu ziren, Zornotzan beste aldlzkarl bat agertu zen.
1959an argitaratzen hasi zen 5lrlm irl zornozano, hango parrokiako
gaztedlak aterea, Hau ere mimeografltua zen, hllabetekaria, euska
raz (%25a) eta erdaraz, (botsgarren zenbakitlk, 1. orrlaldea beti
euskaraz agertu zen), Qernikako Brisas Guerniquesas aldlzkarlan ol
narritu zen.

2.6. MeKazaritzarl buruzko aidizkariak
Arlo honetan ere Gerra aurreko kazetagintzan ditugu ereduak.
liekazaritzari buruzko aidizkariak (industrlallzazloa gero eta gehlago
aurreratzen zen lekuan) hamarkada honetan ere mantendu ziren,
eta beraletan euskarak zeregin garrantzitsua Izan zuen, Alpatu baino
ez dugu egingo: lehenengoa Lekarotzeko Artzai Deya dugu, hango
kaputxino batek, alta Bonabentura Oyereglk, argltaratua. 1955ean
agertu zen. Hllabeketarla zen, euskara hutsezkoa, mlmeograflatua,
R.5,B,A.P.en So/et/naren eranskin edo gehigarrl moduan {Su
plemento rural del Boletín de la r.s.b.a.p. zuen azpizenburua), aldlz
karl independientetzat hartu badugu ere {Boletín beraren eta aldlzka-

rl honen itxurak ezberdinak ziren oso), Luberri 1954. eta 1955.
urteetan argitaratu zen Donostian, Qipuzkoako nekazarientzat. Elebiduna zen (%40a euskaraz agertzen zen).
iraunkorragoa izan zen Qo/z Argl. Urte askotan argitaratua, he
men bakarrik 1958.-1959. urteetako aieak alpatu ditugu. Lehen
urtean txikia, euskara hutsez, gero askoz ere handiagoa, euskaraz
eta erdaraz, gaiak beti nekazaritzari buruzkoa ziren, noizbehinka besteiako berriak bazekartzan ere. Arantzazuko frantziskotarrek argita
ratzen zuten, argazklekin, bi tinta erabiiiz (beitza-gorria, urdin-beitza).
hasiera batean, Aranzazu aidizkariaren gehigarria zen, balna gero,
"baseriak erakusieen bearra daukaia ikusirik, asi genduan iengo ur
tean 'Baserriaren laguna' izena zuan atai berri bat gure Ulero ontan",
eta gero "zortzi orriko illerokotxo bat ateratzea erabaki degu"^^.
1959an aurrerapausu bat eman nahi izan zuten, eta "QOIZ-Af^QI'k
baserhtarrena ez ezlk, euskaldun guzien errebista izan nal iuke,
euskaldun guzien periodikoa baitz bezela". Beti nekazaritza gaiak
ikutu arren, "euskaldun guziak ulertzeko eran", 60ko hamarkada
bastear zegoelarik "kaletar eta baserritarren arteko artu-emanak estutu nal lituzke QOIZ-ARQI'k"^®, agían industriallzazioak berarekin
batera zekarren hiritartze-prozesuazjabeturik.

2.7. Haurrentzako aidizkariak
Qerra ondoren, lehenago hegoan komlki asko kalera irten baitzi
ren, haurrentzako prentsan Iparreko euskaldunek lehen pausua
eman zuten. Egoera hobea zen beraientzat; nahiz eta euskara
hezkuntza ofizialetik at egon betl, hegoan errepresloak galarazten
zuen edonolako euskarazko aldizkaririk argitaratzea. Iparrean tterríak
haurrentzako gehigarri bat ateratzea erabaki zuen; Pottolo. EsHualdun haurren agerharla. Journal des Enfants Basques zuen izena.
Batzuetan astekarlaren neurriko orrl bat zen, beste batzuetan txlklagoa. hlru kolorez egina (gorrla, beitza, berdea), umeentzako testuak
eta haurrek berek egindakoak zekartzan. Moizbehinka ere komlkl-tira
bat argitaratzen zuten, itzulia.

(35). (joiz-ArgI, 1. zenbakia, 1958ko urtarrlia-otsalia,
(36). Qoiz-Argi, 1959ko urtarriia.

hegoan ez zen komihirik argltaratu (Qerra aurrean ere, Txistu
eta Poxpolinen esperlentziak, diru aldetlk, txarrak Izan ziren). Aldlzkarl batzuetan, hala ere, komikl batzuk argltaratzen ziren: Anaitasunan
Ameriketako komikiak, euskarara itzullak, agertzen ziren; ZeruHo Ar5 /akoak, aldlz, kaputxinoek berek eglndakoak (Oterminek marrazten
zituen) Izaten ziren, antzinako erara, hau da, balloor) edo globorik
gabe, halen ordez didaskalla edo marrazkien azpiko testuakjarriz.
Qaral hartako haurrentzako aldizkaririk garrantzitsuena Iruñean
apalz batek, Felipe Murletak, argltaratzen zuena Izan zen. Umeen
Deia (hasleran Umien Deia) 1959an agertzen hasi zen. Urte hartako
ekalnean sortu zuen Murletak aldlzkari horl. Zazpl urtetan zehar zuzenduko zuen. Quztlra, 65 ale, bakoltzak 4 orrialdekoa (7 bikoltzak
izan ziren). Euskararen egoera larriaz kezkaturik, Felipe Murletak era
baki zuen haurrentzako aldizkari bat ateratzea, ez aldlzkari fllologiko
edo Ifterariorik, euskarak bizirik Iraun zezan hiziari gazteen artean,
1959ko malatzaren 17an, Etxalekun ospatutako Euskal Jaialdl baten
ondoren, Murletak hafarroako Príncipe de Vlana Instituzioko Pedro
Diez de (JlzurrunI proposatu zion, eta handik aurrera urteroko 5 ,000
pezetajaso zituen diru-laguntza moduan. Euskaitzaleek sostengatua
(Murletak dohain banatu nahl zuen umeen artean), aldizkaria umeek
berek Idatzia behar zen. Euskaltzale guztlen zorionak Jaso zituen
aldizkariak, balta Euskaltzalndlarenak ere, bere bizitzaren zazpl urtee-

2.8. Irratia
Qure Ikerketa hau bukatzeko, laburkl alpatuko dugu irratia. Mo
nek beste azterketa luzeago eta sakonago bat mereziko lukeelakoan, hemen ann-arln arituko gara. Ikusi ditugu b.b.c.ko euskarazko
irratsaloak, Qotzon Urrutiak eginak eta Alderdi aldizkarian argitaratuak. Baita Euzkadi Irratlak alderatzen zituenak eta Parlseko EuzhoDeyaren gehigarrietan argitaratuak ere, Oraln Megoan hasitakoak
(Iparrean Frantziako Estatu-Irratlak alderatutakoak eskasak zira) aipa
tu behar ditugu,

(37), Aldizkari honetaz badago liburu bat: Torres, Ismael, Umeen Deia.
Bllbo: Librería Ciaret, 1971.

50eko hamarkadako azken egunetan hasi ziren Donostiako La
\Joz de Gu/púzcoatik írratsaloak aideratzen. La \Joz de (juipúzcoah,
bere aldetlk, astelehenero eta ostiralero aireratzen zuen euskal
Irratsaio bat. Mor zeblitzan María Dolores Agirre, Manu Oñatibia eta
Inazio EiznnendI Basarri, besteak beste. hiru ordu iaurdeneko programak Izaten ziren, arratsaideko 8,15etatlk Qetara. Igandeetan Balonatlk meza transmititzen zen, frantsesez, predikua edo pronua aldiz
euskaraz. ñadio 5an Sebast/án-ek, Qerra ondoren ere euskal salo
batzuk egín zituena, Arantzazuko meza ere alreratu ohi zuen. Beste
zenbait gauza ere euskaraz eglten zuen. 1958an, esate baterako,
larunbatero, arratsaideko Setatlk 8,30etara nekazaritzari buruzko
irratsaio bat emititzen zuen
»Q Donostiako irrati hark. Tolosan ere, Menneslo Etxanlzek dtoenez , astean hiru aldiz zerbait euskaraz egiten
zuten. Bertan Izaskun Ugarte euskai hiziarla zen. Astearteetan, ostegunetan eta larunbatetan eglten ziren irratsaio horlek, ordubletatlk
ordubi eta laurdenera (Iaurdeneko irratsaloak, beraz). Eibarren Arrate
Irratia ianean hasia zen, hango apalzei esker, eta Segura irratia ere
bal.
Segura irratia hango apaiza zen Zesareo Eigarretak antolatu
zuen, 1958an: "Makiñabat euskal-abesti ederjarri dituzte, balta ber
tako apaizgalak eta eglndako bertso berrl Jator askoak ere (...)"^^’
Seguratlk alreratutako Irratsaloak Eskorlatza, Loloia, Aiegia, Orendain
eta Leintz-Qatzaga herrietaraino Iristen ziren.
Azkenik, Qastelzen bazegoen euskai irratsalorik. Rad/o Wtor/an
Andonl Urrestarazu zenak hlruan hirutan euskara eskoiak ematen
zituen, asteiehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan, arratsaideko
6,30etatlk 7etara^°.

{58} ZeruHo Argia, 1958ko uztalla, 55. zenbakia, 120. orrlaldea.
(59)Aranzazu, 1957, 93. orrlaldea.
{<ÍO)ZeruHo Argia, 1958ko uztalla, 55. orrlaldea, 119. orrlaldea, eta
Aranzazu, 1958, I, 34.-35. orrialdeak.
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LIBURU QAZTEA
Liburu batzuk promozionatu
eta gehienak baztertzeko bidea
Iñaki ZUBELDIA

Ezer baino lehen azai dezadan zer den "LIBURU QAZTEA" Litera
tura 5aria 2 00 0 -2 0 0 1 . Eta horretarako zer egokiagorik Qaitzagorri
ElkarteaK berak ateratako Informazio orria baino. Monela dio:

Liburu gaztea sariketa
Antolatzailea: Qaitzagorri Elkartea.
Babeslea:

Qipuzkoako Foru Aldundia.

lielburua:

Sari honen bidez, gazteen irakurzaietasuna
sustatzeaz gain, beraiek epaimahaikide izatea
buitzatu nahi da. Alegia, euren iritzi eta gustuetara
hurbiidu nahi dugu.

Jasoleak:

Qipuzkoako Derrigorrezko Bigarren Mezkuntzako
ikasleak.

Prozedura:

8 tituluko zerrenda bidaliko zaie, adln talde
bakoitzeko 4 liburu izanik.

Liburu hautaketa hau QaItzagorrI Elkarteak izendatutako aditu batzordeak egingo du:
>^abier Etxaniz Erle (EMUko irakaslea eta idaziea)
Manu Lopez Qaseni (EMUko Irakaslea eta idaziea)

A5 un Agirlano Altuna (BIbllotekaria eta Eskoriatzako Maur Llburu Mlntegiko partaidea)
Marl J05e Olazlregl (EMUko Irakaslea)
rierea Alzóla (Eskorlatzako Maur Llburu Mlnteglko partaidea)
Leire Ugalde Lujanblo (Pedagogoa eta Qaltzagorri Elkarteko Idazkarla)
1999, urtean euskaraz argitaratutako llburuen artean egingo da
hautaketa, nahiz Jatorriz euskaraz sortuak, nahiz euskarara Itzulltakoak. Zerrendatik kanpo geratuko dira llburuen berrargltalpenak.
Llburu bozkatuenak Irakurleek beraiek osatutako epalmahalak
emandako sarlaren ohorea Izango du.

OInarriak
1 .- Ikastetxean parte hartzen duten Ikasgela guztlek Izango dute
botua emateko aukera.
2 . - Talde bakoltzak dagozklon 4 tituluak Irakurriko ditu.
3 . - Ikasle bakoltzak Irakurrl dituen 4 llburuen artean gehlen gustatu
zalona aukeratu beharko du. MorrI emango dio botua. Irakasleak
egln beharko du Ikasgela bakoltzarl dagoklon botu zenbaketa
eta Qaltzagorrira Igorrl.
4 .- Emandako puntuaketa QaltzagorrI elkartearl Irltsarazlko zalo,Jaso
duten bozkatze orrla behar bezala betez.
5 .- Jasoko dIren bozkatze orrlen artean puntu bllketa egingo da,
bozkatuena Izan den llburua flnkatzeko.
6 .- "Llburu Qaztea Sarlan" parte hartzen duen ikastetxe bakoltzak
epaimahaikide izan direla ziurtatzen duen agirla Jasoko du. Morretaz gain, parte hartu duten eskola guztien artean; 50 liburuko
2 sari zozketatuko dira eta Parlsera bost eguneko bidala bat 30
Ikaslerentzat.
7 .- Bozkatuen Izan dIren llburuen Idazieek alpamen berezia eskura
tuko dute, horretarako egingo den sari-banaketa ekitaldlan.
8 .- Epaimahaikide gazteek bidaliko dituzten bozkatze orrlak Jasotzeko epea, 2001 urteko malatzaren 15ean bukatuko da.
Data horren ondoren Jasotako orrlak ez dira kontuan hartuko eta
Ikastetxe horlek ez dute parte hartuko sarlen zozketan.

9 - "Liburu Qaztea 5arlaren Irabazlea" 2001 urteko ekainaren lehe
nengo asteetan ezagutarazlko da, sari-banaketa ekitaldlan. 5aribanaketaren ekitaldia prentsaz Iragarrlko da.

LIBURU QAZTEA 2 0 0 0 -2 0 0 1 : LIBURU 2ERREMDA
DBH 1 - 2 (lehen zlhloa);
1.
2.
3.
4.

Bernardo Atxaga: Ternuako penaH. Erein
Felipe Juarlsti: Animallen inauteria. EreIn
Andonl Egaña: Zaudete geldi pteha batean. Elkarlanean
Igor Elorza: Margolana. Alfaguara/Zubla

DBM 3 - 4 (bigarren zikioa):
1. Jaume Cela: Isiltasuna blhotzean. Elkarlanean
2. Christine Msstlinger: Ezta Inola erel. AlzkorrI
3. Daniel Pennac: Otsoaren begla. Ibalzabal
4. Juan Kruz Igerablde: Helena eta arrastirla. Elkarlanean
Morlxe da QaltzagorrI Elkarteak Foru Aldundiko Kultura Sallaren
babesarekin m artxanjarri zuen lehlaketa eta aldlzkarl hau argltaratzerako zlur asko Jaklngo ditugu bi salietako Irabazleak nortzuk Izan
dIren.
hik badakit, oso gertutik Jarraltu dudalako prozesua, asmorik
onenez eta literatura bultzatzeko asmoz egln dela lehlaketa hau.
Badakit balta ere Qaltzagorrl Elkartearen Batzar flagusian onartu egln
zela lehlaketa honekin aurrera Jarraitzea, adltuen taldeak 8 llburu
aukeratuz, hem entxe baitago auziaren mulna: lehlaketa Irekla Izan
ala lehlaketa bideratua Izan, adltuek 8 liburu aukeratuz eta beste
guztlak baztertuz. Batzar hagusi hartan adltuek llburuak aukeratzearen aldeko Jarrerak IrabazI zuen, nahlko garaipen "pirrikoa" Izan baldin bazen ere. Batzar Maguslra blldutako Jende kopurua 17 lagunekoa Izan zen eta hauxe Izan zen bozketaren emaltza:
Liburu hautaketarlk ez egltearen aide: 3 botu.
Liburu hautaketa egitearen aide: 8 botu.
Abstentzloa: botu 1.
Falta dira: 5 botu.
Mala ere, fornnalisnno demokratikoarl begiratuta, zortzl botu ho
riek IrabazI zuten, horretaz ez dut dudarik egiten.

Orduan zertara dator nire artikulua eta JarrI diodan Izenburua?
liauxe argitu nahl nuke nire argudioak garbi azalduz.
1 - Irakurketa Jarduera librea da, norberak bere esperientzia, gustu
eta zaletasunen arabera egin behar duena. Qaurko gazteen
zaletasunak eta gustuak, guk nahl edo nahi ez, ez dira duela 30
urte gazteek zituztenen berdinak. Qaurko munduak halako abladura darama zaletasunak, gustuak, ezagutzak, nnundua Ikusteko eta sentitzeko erak guztlz aldatu dlrela eta gurí gustatzen
zalgun zerbaltek agían ez dio ezer esango gaurko gazteari eta
gurí gustatzen ez zalgunak agían izugarrizko zirrara eragingo dio.
Morregatik, aukera librea ematearen garrantzia. Qazteen artean
ere "radio m akuto"k funtzionatzen du oraindik eta esango diote
elkarri: "Mau zozote hutsa duk, ez zegok ekintzarik..." edo "Mau oso
polita duk... Ez zekiatzer daukan, balna barrura Iristen zaldak..." edo
"hem en izugarrizko umorea eta ironía topatuko duk... hlk ederki
pasa dlat..."
2 .- Aukeratu diren liburuak oso onak izango dira, horretaz ez dut
dudarik eglten. Mlk irakurri ditudanak, ez baititut denak irakurri,
oso onak dira. Beraz, arazoa ez da liburu onak diren ala ez. Mau
oso garbi utzi nahi dut. Eta hala gera bedl. hlk, hasteko, ez
daukat ezertxo ere hor aukeratu diren llburuen aurka eta askoz
gutxiago oralndlk, aukeratu diren eglleen aurka. Abiapuntua
bera da okerra nire ustez. Qazteel ez diegula utzi aukeraketa
zabala, osoa egiten. Eta hala egln izan balltz, gerta zitekeen
ondorlo berdinetara iristea, alegia, Itbururik onenak edo gustukoenak bezala zortzl horlek aurreneko tokietan azaitzea. Muraxe izango zen benetako sariketa garbia eta zalantzarik gabekoa.
3 . - Euskal Idazleentzat oro har oso kaltegarria da sariketa hau,
gehiengoa Jokoz kanpo uzten duelako eta Ikasleek euskal idazle
gehienen liburuak Irakurtzeko aukerarik ere ez dutelako izango.
Obllgazioz urtean lau llburu irakurri behar baldin badituzte eta
eskola guztietan llburu horlek bakarrik irakurtzen badituzte, beste liburuak o sojend e gutxlk Irakurriko ditu eta ez dute aukerarik
Izango Jakiteko euren gustukoak diren edo ez. Badakigu DBMn
ez deta gehiegi Irakurtzen eta derrtgorrez 4 llburu Jakin horlek
irakurtzera behartzen baditugu, beste llburuentzat apenas geldituko den aukerarik.

Esandakoaz gain, itzulitako liburuak ere sartzen baditugu lehiaketa honetan, oraindik gogorragoa da euskal idazlearen lehia, supo
satzen baita munduko autore kontsagratuak direla lehían dauzkagun
horiek; 20 0 0 - 2001eko sariketan Jaume Cela, Christine N?5tlinger
eta Daniel Pennac sartu dira, hau da, 8 autoretatik 3. Beste nnodu
batera esanda, % 37,5.
Monek zera dakar, lehiaketaz kanpo geratu diren euskal idazieen
liburuak ez saltzea, beraz, ez Irakurtzea eta aukerarik ere ez ematea
jakiteko liburu horiek politak, literarioak, interesgarriak, gazteen gustukoak diren. Eta ez oso epe luzera beste hau ere ekar dezake;
argitaletxeek euskal obra gehienak ez argitaratu nahi izatea edo
(jaltzagorriko adituek esandako obrak bakarrik argitaratu nahi izatea-.
Bide horri Jarraituz, zergatik ez gauza bera egin Lehen
Mezkuntzako eta Maur Mezkuntzako llburuekin ere? Orduan gehiago
itxiko da inbutua oraindik eta ez dakit zenbat Idazle eta zenbat
argitaletxe egongo liratekeen adituen "tiranía" hori Jasateko prest.
Qiroa asfixiante bihurtuko litzateke eta makina bat llburu polit, interesgarri, umeen gustuko, zabortegian geratuko lirateke "bonzoek"
esandako lau llburu zerutiar horietatik kanpo geratuko liratekeelako.
Atai honen hasieran esan dugu sariketa hau euskal idazleentzat
oro har oso kaltegarria dela. Beste ikuspegi batetik ere aztertu nahi
nuke baleztapen hau. Urtean 20tlk 3 0 liburura argitaratzen dira
gazteentzat. "II. LIBURU QAZTEA" Sariketa martxan Jartzeko, 2000.
urtean argitaratutako 24 liburu aztertu behar dituzte, horien artettk 8
aukeratzeko. Morrek esan nahlko du beste 16 liburuak la-ia zirkulaziotik kanpo geratuko direla Qipuzkoan. Ikastetxeetan agindutako
zortzi liburu horiek irakurriko dituzte, DBMko 1. zikloan lau eta 2.
zikloan beste lau. MoMiik kanpo oso zalla izango da ezer gehiago
Irakurtzea Qipuzkoako gazteek. Morrek uniform ltate antzu bat ekarriko du eta 16 liburu baztertuak oso nekez hartuko ditu inork eskuetan. Aukera librea balitz, liburu guztiek gutxienez atea irekita edukiko
lukete eta toki batzuetan llburu batzuk eta beste batzuetan beste
batzuk irakurriko Ittuzkete, denentzako aukera berdintasuna gordez.
"LIBURU QAZTEA" 5ariketa honen parean bada beste sariketa
bat Euskal Merrian, hau baino lehenago hasi zena eta modu demokratikoagoan egiten dena; JUUL egltasmoaz ari nalz. Mafarroako ikastoletako haur gehienek hartzen dute parte, adinen arabera sailkatuta:

6 urte bitalte
6
urtetlk 9 urterà
9 urtetlk 12 urterà
12 urtetlk aurrera
Hemen umeek nahl dituzten llburuak trakurtzen dituzte, elkarri
liburu Interesgarrienen berrl ematen diote, eskolako eta herriko llburuteglak bisltatzen dituzte, gurasoak inpllkatuak daude egttasmoan
eta umeel laguntzen diete... Badaktt urte betean ezln dituztela liburu
guztlak Irakurri, llburu on batzuk ez dira ume batzuen eskuetara
Iritsiko, akats gehlago ere egongo dira... Balna, hala ere, urtetlk
urterà liburu aukeratuak aldatu eglten dira, ez dute beti llburu bera
gustukoena bezala aukeratzen (beraz, eboluzlo bat dago), llburu
askoren artean barrelatzen da bozketa... Balna, batez ere, umeak
dira llburu gustukoenak aukeratzen dituztenak. Umeen gustua erres
petatu eglten da eta llburu guztien aukera ere bal.
4 .- Liburuen aukeraketa bera oso eztabaldagarria da. Zeln Irlzplderen
arabera aukeratzen dira llburu onenak edo egokienak? Molatan
ez dago gazterik aukeraketa horl eglterakoan? Meiduen ilteratur
Jaklturlak derrlgor markatu behar ai du gazteen liburuenganako
zaietasuna eta gustua? Qero, "gazte Dburua" deltuko diogu,
"gazteen llbururlk gustukoena edo gogokoena", gazteek aukeratutako llburua bailtz bezala, erdlzka (edo herenka: 24tlk 8 =
herena) bakarrik egla denean.
Eta honalno heldu garenez, nork Juzgatuko ditu Juezak, nork
epaltuko ditu "bonzoak", norkjarrlko ditu bere tokian kritikoak eta
saslkritikoak? Aglan, orduan beranduegl izango da.
Monetaz guztiaz pentsatzerakoan, "Descubriendo a Forrester"
filma etortzen zalt burura. William Forrester Idaziea kokoteraino dago
krltlkoek bere obraz eglten duten Interpretazloarekln eta, familia
osoa hil zltzaloiako, bakardadean isolatuta bizi da, Bronx-era ematen
duen lelho batduelarlk kanpoko munduarekln lotzen duen harl baka
rra. Jamal Wallace izeneko 16 urteko muti! gazte beitza ezagutzen
du eta haren lagun eglten da. Dohaln berezlak ditu saskl-balolrako
eta llteraturarako. Balna, beti dago Jaklntsu bat bldean zangotraba
egingo dlzuna eta Jamal Wallace gizarajoak ere topatu zuen bere
balloak gutxletsl eta bere beitz txiroaren konpiexua sudurraren pun
tan Jarrlko zlona: Crawford llteraturako profesorea zen tlparrajo hau.

Jamal Wallace gaztearen trebezia eta balloa eraman ezinik, eskolatik
bidaltzen salatzen da. Orduan, William Forrester bakartla, bere Isolamendutlk ateratzen da eta eskolan ezustean azalduz, testu bat Ira
kurtzen du eskolako zuzendarltzaren aurrean, testu hunklgarri eta
eredugarri bat. Eskolako zuzendarltzak txaloak Jotzen dizklo halako
malsu-lanaren aurrean txundlturik eta loslntxak eglten dizklo haren
adiskldetasuna eskolaren zerbitzura JarrI nahlrik. Balna William Forresterek apaltasun osoz esaten die hitz halek bereak ez balzik eta
Jamal Wallacerenak dlrela, Jenlo handl eta gazte batenak. Denak
sinestu ezInIk geratzen dira eta eskolako zuzendarlak bere babesean
hartzen du beltz gaztea, Crawford profesore bekalztlaren eskuetatlk
salbatuz.
Berriro harira etorrlz, bere lekuan JarrI dezagun kritikoaren lana.
Askotan entzun Izan dut: "Llburu txar asko argltaratzen da." "Monek
llteraturarl ez die ezer aportzatzen." Eta hau kritlko oflzlalen ahotik
entzun dut. Balna, galdetzen badlezu, zertan oinarrltzen diren llburua
txarra dela esateko? Ez duzu erantzunik Jasoko. Esaten dizute ezta
balda horretan ez direla sartuko. Orduan zertan geiditzen gara? Llbu
rua ez dakit txarra Izango den, baina kritlka bal benetan txarra da eta
kritikoa ere bal. Bere baíeztapena defendatzeko argudlorik eman
ezin duen kritikoa, zer nolako kritikoa da? Intultlboa? Subjektlboa?
Kaprltxosoa? Apetatsua? Fobiaz eta flliaz betetakoa?
Qal hau argltzeko ondo dator Jon Alonsok Idatzl zuen "Bl hitz
kalltateaz" Izeneko artikulu bikalna. Oso gauza Interesgarrlak esaten
ditu bertan eta hona ekarriko dItut Jon Alonsoren hitz batzuk:
"Kontu zalla da kalltatearena, inondik ere. Quztlz subjektlboa
delako. (...) Mlk ez dakIt zer den kalltatea nire Irltziaz haratago. Bide
batez esanda, naglkerla galanta Iruditzen zalt lan bat epaitzea "ona"
edo "txarra" dela esanda, besterik gabe. Lan baten alderdi positi
boak, negatlboak, anblzloak, une historlkoareklko egokltasuna, asmoak, zer harreman klase sortzen den proposatzen duen Irakurlearekln edo tradlzloarekin, hizkuntzaren aberastasuna, narratzeko
teknlken erabiiera... horiek denak eta beste batzuk hartu beharko
genltuzke alntzat Idazlan batl buruzko Iritzla ematerakoan. Moriek
-eta beste batzuk- guztlak neurtu eta gero, aglan, mintza gintezke
kalltateaz edo kalltate faltaz; bakoltzak -sub jektlb oki- horletako ba
koitzean eskaklzun-malla non jartzen duen. Monetaz guztiaz ezer
esan gabe "o n " eta "txar" batekin erabakitzen diren epal suma-

rioek errezeloz betetzen naute. Errezeloz kritlkaren eglleari buruz.
(...) Kritikak esan dezake Ian battxarra dela, balna gero, ehun mllaka
ale saitzen badlra... saitzeak ez du kalltatea egiaztatzen, balna sosaren txíntxinak ahots asko Isllarazlko ditu. AItzItlk, kritikak Ian bat ona
dela esan dezake, baina gero, publikoari ez bazaio Interesatzen...
tiorrek ez du kalltatea ukatzen (ezta bermatzen ere, egia esan),
baina bestelako esplikazioak asmatu beharko dira gertaera argitzeko.
(...)■■
Beste alpu hau ere Jon Alonsoren lanen batetik hartutakoa da,
baina ez dakit nondik: "Sarlak eta objektibotasuna uztartzea ezi
nezkoa da. Zenbat eta sari handiagoa, orduan eta aukera gehiago
Interesak kalltate literarioa gallentzeko. (...) Epaimahalkoen laguna
izatea da Irabazteko biderlk seguruena."
Eta literatura modernoaz ari garenez ezin dut aipatu gabe utzi J.
K. Rowling-en kasua. J. IS, Rowling da "Marry Potter" mago ikasle
paregabearen idazlea (ama flguratiboa), emakumea balta J. K.
Rowling hau. Editoreak esan zion historia horrekin eta ezezaguna
izanik ez zuela llburu askorik salduko, Eta, gainera, emakumea Iza
nik, arrlsku handiagoa zeukala baztertua izateko. Morregatlk emakume izena J. K inizlaien gerlzpean gorde zuen. Eta gaur egun milioika
eta milioika llburu saitzen ditu, munduko um e guztien gozamenerako eta zoramenerako. Bere obra, "Marry Potter"en lau llburu atera
dira dagoeneko, Britainia handitik mundu osora zabaldu da, euskaraz
eta txineraz ere argitaratu delarik.
Monek guztiak garbi adierazten digu aurreiritzi eta aglan Interes
ez oso zuzen ugari dabllela literatura munduan. Egin dezagun ahalegina desblderazio horletan ez erortzeko eta euskal llteraturan ari
direnei bidea errazteko.
5 .- "LIBURU QAZTEA" Izeneko sariketa hau Irakasleentzat "txollo"
bat da, hórrela ez baitaukate libururik Irakurrl eta aukeratu beha
rrik. Lan horl kanpotik egiten zaie. Eta gainera, liburuak ez badlra
gustatzen, errua aukeratu dituztenei bota eta kittol
Morrez gain, iehlaketa kutsu bat ematen zaiojarduera honi eta
ikasleak motibatuagoak daude Irakurtzeko. Eta, azkenean, sariren
bat ere Irabaz dezakete: Pariserako bidala. Zeren eta 50 llburu eskolarl oparitzea Ikasle gehienentzat ez balta horrenbesteko sarla izan
go. Baina Parlsajoatea bai eta doan gainerai

Balna, honela, Idazieel Izugarrizko kaltea eglten zale eta Ikasleel
ere bai, ez balta norberaren gustua eta aukeraketa librea bernnatzen.
6 .- DIputazIoaren Jokabldea ere ez zalt egokia iruditzen. Ez dut
zaiantzan Jartzen asnno ona eta gazte llteraturari lagundu nahla,
balna asmoak prozedura zuzenez eta Jokabide garbiz eraman
behar dira aurrera. Modu honetan Diputazioak Idazie eta argitaletxe konkretu eta mugatu batzuel ematen die laguntza aurreko
urteko produkzio osoaren izenean. DIputazIoak berak aukeratu
nahl baldin badu gazte liburuaren lehlaketa bat, libre da horl
eglteko eta biderik zabalenak eta garbienak erablll beharko ditu
horl aurrera eramateko. Balna, Qazteen Llbururlk Gustukoena
deltu eta 2 4 llburutik zortzi aukeratzea eta gazteen eskuetan
Jartzea, ez da Jokabide garbia eta irekia. Hortik aterako diren
gazteen llbururlk gustukoenak, biziatuta datoz, ez dakigu benetan hala diren. Zergatlk? Aurretik pertsona helduek egin dutelako aukeraketa bat, gazteek egln behar zutena. Eta kritiko heldu
horien artean "norbalt" idazle dexenterentzat susmagarn de
nean bere filia eta foblak oso nabarmenak direlako, orduan
lehiaketak bere garbitasuna gaitzen du, eta bere eginkizuna ere
bai, Idazle eta argitaletxe batzuk kaltetuak suerta daltezkeelarik.
Edonola ere zenbait argitaletxeren liburuak ez dira sartu zortzi
aukeratu horien artean, eta arestlan esan dugun bezala, llburu
horlek nekez (rakurriko dira Qlpuzkoako Ikastetxeetan. DIputa
zIoak diskriminazio hau buitza eta patrozina al dezake? Ez zalt
bidezkoa iruditzen. Merkatuak berak aukeratuko ditu onak edo
gustukoak dituenak eta hain onak eta gustukoak ez dituenak
baztertuko, Euskal Editoreen Elkarteak eta Euskal Idazieen Eikarteak zerbait esan behar lukete honetaz edo gutxlenez kontsultatuak Izan behar lukete.
Orain arte esandako guztla laburbilduz, ondorio hauek JarrI nahl
nituzke Irakurlearen aurrean, bukaera gIsa:
—

Asmo ona ez da hemen zaiantzan jartzen. Baina asmo onenarekin ere gauzak modu ez egokian egln daltezke.

—

Liburuen aukera gazteek egln behar lukete eta, ondorloz, eglle
eta liburu guztiei ateak Irekita utzl behar zaizkie. Monela ez dago
diskriminaziorik edo susmo txarretarako motiborik.

—

Orain arte erablll den prozedura, hau da, aditu batzuek 8 liburu

aukeratu eta beste guztiak Jokoz kanpo uztea, oso kaltegarna
da euskal idazleentzat eta uste d ut argitaletxe gehienentzat ere
halaxe gertatzen deia.
Llburuen aukeraketa sistema oso eztabaidagarria da: Idazleen
gehiengoa kanpoan uzteaz gain, nork epaltuko ditu epalleak?
Irakasleentzat "txollo" bat da sistema hau, balna Ikasleentzat
ez, eta Irakaskuntzarentzat, Instituzio bezala, ere ez, perspektiba oso itxia eta murritza ematen baitzaie Ikasleel.
Eta, azkenik, DIputazioaren Jokabidea ere ez zaigu egokiena
iruditzen, aukera mugatu, itxl eta baztertzaile batl dirulaguntza
ematen zalolako eta idazle eta argttaletxe dexente "a priori"
laguntza horretatik kanpo uzten dituelako.

Ideologia haur llteraturan
(enrìakumearen irudia gure haur eta gazte llteraturan)
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Ideologia llteraturan
Qaur egun la ezinezkoa da testu neutrala Idaztea. Erabiitzen
dituzun hlzkuntzak, hlzkerak, estlloak edo lexikoak Ideia bat fslatzen
du, Ideologia bat transmititzen du. Formala, lagun artekoa, kultoa,
hizkuntza batean edo bestean... horrek guztiak markatzen du tes
tua. Orain ere, euskara erabiitzeak badu esanahl berezi bat itsatzia.
Baina, gainera, haurrentzako iiburuetan beti egon da helburu
morala. Maurra hezitu behar zenez gero, berari zuzendutako testuelan ideiak, Irakaspenak, mezuak... sartu izan dira. Eta hori guztia bl
modutan egin izan da;
—

egilearen ideiak buitzatuz.

—

ideologia pasiboaren bidez.

Lehenengo kasuan irakurleak badaki testuan ideia batzuk azaldu
nahi dizkiotela, gai baten inguruan egileak ideia batzuk transmititzen
dizkigula. Dela ekologiaren alde, dela biolentziaren kontra, askatasunaren alde, edo beste mila kontu. Balna irakurlea -edo irakurketaren
bultzatzaiiea-jakinaren galnean dago.
Bigarren ideologia, pasiboa, berezko egoeren bidez azaitzen
dena, askoz Isilagoa da eta ustegabean harrapatzen galtu, apurka,
konturatu gabe. Bigarren atai honetan aurkitzen da normalean emakumeari buruzko ideologia, egoera "naturalen" bidez aurkezten zai
gun ideologia. EEBBetan egin Izan diren ikerketa batzuetan IkusI
denez emakumezkoen erdiak baino gehiagok lan eglten du etxetik

kanpo, baina haur eta gazte llteraturako llburuetan horl ez da ager
tzen. Oralndik ere emakumea etxekoandre solla da; erabaklak eta
boterea aldiz, gizonen eskuetan daude haur llburuetan.
Euskal llteraturaren kasuan Xabler Etxaniz eta Malte Mendlbururen lan batean (1990) gizon eta em akum e Idazieen portzentalak
aztertzen dira bal haur eta gazteen bal helduen llteraturan, balna horl
baino adierazgarrlago dena, haur eta gazte llteraturako bost llburu
berrltan sexu tratamendua noia ematen den Ikusten da, ondorloak
bistakoak dira, "berez"ko egoera horletan emakumea etxeko lanetan arltzen da eta gizona da etxetik kanpo lan eglten duena, pertsonaiak glzonezkoak dira, rol garrantzitsua gizonezkoarl dagoklo, e.a.
Baina aglan arglagoa da ilustrazloaren papera Ideologia mezu transmlsloan; alpatu artikuiuan horren adlblde bat agertzen da. J. Orma
zabalek (1986) Idatzitako Marlpertxenta liburuko llustrazio bat dator,
Arrastaluk eglna; bertan etxe bateko sukaldea agertzen da, ama
afarla prestatzen, alaba mahala Jartzen eta alta Irratla entzuten egunkarl bat duelarik eskuan eta lasal-lasal esenta, llustrazio horrek Ideo
logia bat transmltltzen digu, paslboki, balna Ideologia bat. "Antza
denez, etxeko lanak, euskal haur llteraturan behlntzat, emakumeen
kontua dira; badlrudi Euskal Merrlan oso em akume gutxlk lan eglten
duela etxetik kanpo; ematen du lan garrantzltsuenak gizonezkoen
eskuetan daudela. Eta llburuak Irakurtzean ez gara ohartzen, haurrek
ez dute ezer berezlrlk nabarltzen, gu ez gaitu harrltzen... normaltzat
hartzen dugulako" (1990; 95).
Ondorio berberera IrltsI ziren Etxaniz eta beste batzuk (1997)
aldlzkarl honetan bertan 5.M. argltaletxeko "Baporea" bllduman
agertzen dIren mezuak aztertzerakoan.
Izan dira beste azterketa batzuk haur literatura eta Ideologi
mezuak Ikertuz (Marlasun Landa, F. Orquin, eta abar) eta horietako
batean bere kezkak planteatzen ditu Peter Molllndalek (1992) haur
llburuak lantzerakoan. Era askotako galderak planteatzen ditu ikerlarlak, llburuetan agertzen dIren baloreak, bukaera zorlontsuek duten
eraglna, llburu klaslkoen balore radlkal eta subertslboak,... edo
bukaeran azaitzen duen galdera:
"iiortzuk dira nobela batean 'ez dauden' pertsonak?" (1992:
40), alegla, zergatlk dira Ikusteztn zenbait pertsona, zergatlk ager-

Ideologia haur ilteraturan

tzen dira beti ideologi dominatzaileko partaideak (ekonomi maila,
arraza edo sexua kontutan izanlk).
Azken finean, Peter Mollindalek proposatzen duena haur eta
gazte llteratur liburuen inguruko analisi bat da. Inuzentzia aide batera
uztea eta llburu hauetan ezkutatzen den ideologia ere aztertu beha
rra.
Helburu horri heitzen dio oraingo azterketa honek ere: euskara
zko produkzioan zer nolako ideologia transmititzen den emakumeari
buruz aide batetik, eta bestetik azken urteotan gero eta garrantzi eta
eragin handiagoa hartzen ari den "erreaiismo kritikoa" korronteren
barnean ea noraino agertzen den islatuta Euskal ilerriko gatazka
polltikoa, gure gizarteak eta biztanleak dituzten arazoak agertzen
diren antzera. Horretarako, Jakina, irizplde batzuk beharko ditugu
emakumearen irudia aztertzerakoan.

Literatura eta senismoa
Liburuak bi lengoia ditu, hitzen bidezkoa (testua) eta irudiak
transmititzen duena (llustrazioa). 5arritan bi lengoia horiek lan be
rean Joan arren, pertsona batek baino gehiagok eginikoak ditugu
edo bi mezu ezberdin dituzte. Aide horretatik interesgarria, eta baita
komenigarria zaigu bi irakurketa horiek presente izatea liburuak
transmititzen dituen ideiak aztertzerakoan.
Irdui llburuen Inguruan Ikerketa ugarl egln dira, Adela Turinen
lan batzuk edo L'Association Européenne Du Côté des Ellies izenekoak 1998an kaleratutakoak adibidez. Eta aurrerago hitz eglngo
lasaiago dugu horiei buruz.
irakurtzeko liburuetan (Irudi liburuen parean term ino hau erabil
baltezakegu testuak irudiak baino' garrantzi hangiagoa duen liburue
tan) batez ere testua izango da aztertu beharrekoa, baina hauetan
ere ilustrazioak nolabaiteko irudia, mezua, ideologia, transmititzen
duela presente izanda.
Izan ere, hainbat eta hainbat elem entu Izan beharko genltuzke
kontuan liburuetan gizon eta em akumeen paperak ñola Islatzen di
ren aztertzerakoan. Mona hemen, horletako batzuk:

- Pertsonaiak.
- gizonezko eta emakumezkoen kopurua
- pertsonaia nagusiak eta bigarren mallakoak
(gizon-emakumezkoak)
- pertsonalen deskribaketa.
- ñsikoa: Jantzlak, gorputza (edertasuna).
- Psikologlkoa.
- Izaera:

Parl;e hartzailea, laguntzailea, pasiboa, bizkorra,
Indartsua, maltakorra, negartia,...
- Ingurua: famillaren eredua.
- Espazloa.
- Barnea=pribatua, emakumearena da?
- Berelzketa markaturik dago?
- Mola aurkezten da etxea eta pertsonalen betebeharra bertan?
- Qizarte Irudla.
- Lan banaketa.
- Boterearen sexua.
- Qlzonezko edo emakumezko ezaugarrl-betebeharren
estereotipoak.
- Marratzailea,
- Qlzonezko edo emakumezkoa. Aldaketak.
- Ikuspuntua. Historian duen eragina, transmititzen dituen
baloreak,
- Irakurle Inpllzltoa.
- horl zuzenduta dagoen (hitanoa, testu barruko nahiz kanpoko
Irakurlea, e,a,)
- Erreferentzia kulturalak, Pertsonaiak, gertakarlak,...
- Hizkuntza.
- Emakume eta gizonezko lanak? (etxekoandrea, alkateJauna,,,)
- Paslbltatea adierazten duten espresioak: "eta Joan ziren
emazteak eta haurrak hartuta",
- Joskera eta hiztegiaren erabiiera: gizona = pertsona, etab.
Irudi Iiburuetan gainera, llustrazloak duen garrantzi handia kon
tuan izanik, honako beste elem entu hauek ere izango ditugu pre
sente (Turin, 1995),
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Sinbofoa
Amantala
Kuboa, erratza
Betaurrekoak
Irakurtzen
Karte ra
Lehioa
Animalia

Emakumea
Etxekoandrea
Etxekoandrea
Pertsona Itsusla
Ipulnak (fantasia)
Zain dagoela
Katua (etxekoa)

(àizona

Pertsona azkarra
Egunkarla (Informatuta)
Kanpoan lana
Zakurra (kanpokoa)

Jakina, gure azterketa honetan bada aurrean izan behar dugun
beste elementu bat: testu mota, izan ere, Ifteratur testuak dira
aztertzen ari garenak eta gaiak, ikuspuntuak, Istorloak,... kontuan
izan behar ditugu irakurketa bat edo beste egiterakoan. Mots, istorio
sinesgarria bada edo fantastikoa, antzinako ohiturak edo gaur egun
go gertakana, honelako elementuak presente Izan behar ditugu literatur testuaren azterketa egiterakoan, Jakin badakigu istorioek ideia
bat edo Ideologi karga bat transmititzen duteia beti, baina era be
rean badakigu transmititzen den ideologia horrek pisu handiagoa
edo txikiagoa izango duela argumentu sinesgarria den neurrian. Be
raz, gerta daiteke, esate baterako, lan banaketa bera era ezberdinetan baloratzea, antzinako edo gaurko gizartean ematen delako, eta
aide horretatik onartu behar da koloreen gama guztia dugula aurrean
eta ez gareia aurkitzen zuri-beitzeko gizarte/corpus/mundu batean.

Aztertutaho corpusa
Ikerian honetan 1994an euskaraz sortutako haur eta gazte literaturako produkzioa aztertu dugu. Urte horretan 3 8 idazlan berri
idatzi ziren euskaraz haur eta gazteentzat. Eta lan horien inguruan
burutu dugu gure ikerketa.
Llburu kopuruari dagoklonez hori da (40 bat inguru) azken urteotan sortzen den produzkio berrla euskaraz. Ondorengo datu eta
graflketan argi eta garbi geratzen horl eta balta llteratur arlo honek
lortu duen oreka:
1994ko Haur eta Gazte llteratur produkzioa:
Denetara: 302 llburu
Sorkuntz berrla: 38 llburu
Itzulpen berrla: 191 llburu
Berrargitaipenak: 73 liburu

1995eko Maur eta C3azte llteratur produkzloa:
Denetara: 308 llburu
5orkuntz berria: 41 llburu
Itzulpen berria: 174 llburu
Berrargltalpenak: 65 llburu
Bestelakoak (koedlzloa bIzKaleraz, etab.): 28
1996ko Maur eta Qazte llteratur produkzloa:
Denetara: 294 liburu
Sorkuntz berria: 4 0 llburu
Itzulpen berria: 143 llburu
Berrargltalpenak: 77 llburu
Bestelakoak (koedlzloa bizkaleraz, etab.): 34
1997ko Maur eta Qazte llteratur produkzloa:
Denetara: 287 llburu
5orkuntz berria: 37 liburu
Itzulpen berria: 149 llburu
Berrargltalpenak: 9 4 liburu
Bestelakoak (koedlzloa bizkaleraz, etab.): 7

1994

1995

1996

1997

edo bestelako graflkan Ikus daltekeen bezala:

■ prodiieioa
■ s a k iJ t z a

1996

IdazIeaH
Emakumearen presentzia testuetan aztertuko dugu batik bat,
baina interesgarria litzateke kontuan izatea idazieen artean ere emakumezkoek duten presentzia,
Esan bezala, beraz, 3 8 tituluk osatzen dute 1994an euskaraz
sortutako haur eta gazte literatura. Liburu horietatik 8 dira emakumezkoek idatziak eta gainerako 30ak gizonezkoek; hots, argitaratu
tako guztiaren %21 em akum eek Idatzia dugu, Main zuzen, hlru idazleren artean eginak dira liburu horiek Piedad Ateka (6 ipuin),
Mariasun Landa (liburu bat) eta Yolanda Arrieta Malaxetxebarria (liburu bat).

Gizonezkoek 3 0 obra idatzi dituzte (guztiaren % 79) 2 0 idazle-

Qemakumeek
■ gizonezkoek

ren artean. Hau guztia, argiago ikus dezakegu ondorengo grafiketan:
Idazieen portzentaia sexuen arabera 1994ko produkzioan:
produkzioaren banaketa egüeen sexuen arabera:

Urte honetako produkzioa fkusirik, eta em akumeen presentzia
ohikoa baino handiagoa edo txikiagoa izan den tkusteko, 1998ko
udazkenean eginiko Euskal Haur eta Qazte Literatura idazieen kataiogoan emakumezkoek duten errepresentatibitatearekin konpora de
zakegu, Aipatu kataiogoan 22 idazle agertzen dira eta horietako 4
dira emakumezkoak (%18a gutxi gorabehera, baina kataiogoan
agertzen diren obren portzentaiaren arabera zenbait puntutan Jaitisko iitzateke emakumezkoen errepresentazioa), 1994ko pro
dukzioan emakumezko idazieen portzentaia %13a dugu, hots, normaiean baino apur bat txikiagoa, hala ere, ez da ohiko produkzioa
baino askoz txikiagoa.
Bestalde, 1994an euskaraz obra gehien argitaratu zituen ida
ziea emakumezkoa izan zen: Piedad Ateka (6 obra); honen atzetik
datoz Antton Kazabon (4 lan), Patxi Zubizarreta (3) eta gero bi ianekin daude Karlos 5antisteban , J, M: Etxebarria, iñaki Zubeldia,
Aitor Arana eta J, iturralde. Urte horretan obrak argitaratu zituzten
gainerako 15 idazieek liburu bana kaieratu zuten.
Piedad Atekaren obra kopuru handi horrek azaitzen du idazieen
eta produkzioaren azterketen artean dagoen desoreka (bigarrenean
emakumezkoen pisua nabarmenagoa delarik). Baina era berean,
produzkio orokorrean ikustezinagoa da ian hori aipaturiko 6 liburuskak orri gutxiko ipuin iiustratuak ditugulako, denak bilduma be
rean eta oso pubiiko zehatzarentzat eginak Qakina, liburu ilustratua
edo erdi iiustratuaren arloan nabarmena da P. Atekaren obraren
garrantzia).
Dena den, Idazieen artean dagoen emakumezkoen presentzia
datu bat besterik ez da, Aiegia, testu horiek ez dira horregatik
femeninoagoak izan behar,
Mercedes Molina Morenok (1997,
870) dioen bezaia "Las escritoras de esta colección -Ei Duende
Verde- son más chistas y tradicionales que ios hom bres." gerta
baitaiteke.

1994K0 produkzioaren azterketaren eskema.
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Ideologia haur Ilteraturan

Laburblldurlk, esan dezakegu aztertutako 38 llburu horietan
protagonista nagusien banaketa honela ematen dela; Bl llburutan
(Metah eta t^ometak, eta hitzakJostallu) lanek dituzten ezaugarrlengatlk -testu labur, poemak, hitzjokuak, etab.- ez dago protagonista
nagusirik, beste hlnj llburutan animallak dira protagonistak eta gainerako guztietan honako banakata hau ematen da sexuen arabera:
-Emakumezkoa:
-Qlzon-Emakumezkoak:
-Qlzonezkoak:

6 llburutan (pertsonen %18,18)
7 llburutan (pertsonen %21,21)
20 llburutan (pertsonen %60,61)

■ em a k u m e .
■ g i z o n - e m ak
Pgizonezko

1994ko produkzloko protagonista nagusien banaketa sexuaren ara
bera.
Eglndako beste azterketa batzuekin konparatuz gero, hona hemen zein den euskarazko protagonlsten portzentala sexuen arabera.
Teresa Colomer-ek egtniko 150 lanen Inguruko Ikerketaren araberako banaketa:
Protagonista nagusia:

Emakumezkoa: % 29,5
Qizon-Emakume: %7,7
Qizonezkoa: % 6 2 ,8

gurean % 18,18
gurean %21,21
gurean % 60,61

Association Europénne du côté des filles delakoak (1998a) IrudI
llburuetako 2 .3 9 6 protagonlsten galnean eginiko azterketaren araberako banaketa:
Protagonista nagusia
Emakumezkoa:
Qizonezkoa:

Frantzian
%39,7 - % 40,4
% 60,3 - % 59,6

Españan
%43 - %45
%57 - %55

C3urean
% 18,18
%60,61

(Frantzia eta Españaho datuetan lehenengoa haurrel dagokle eta
bigarrena helduel; hots, haur eta helduen arteko berelzketa egln da).
Kasu batean nahiz bestean argi eta garbi geratzen da euskara
zko produkzioan txikiagoa dela emakumezko presentzia protagonista
naguslen artean. Portzentaia nabarmen txikiagoa da irudi liburuekin
konparatuz gero eta pittin bat txikiagoa 1970etik aurrera argitaratu
tako 150 lan onenen aldean (T. Colomer irakaslearen ikerketa).
Aipagarria da, era berean, hiru liburutan (eta zenbait Ipuinetan)
ez dela emakumezkorik agertzen, protagonista guztiak gizonezkoak
direla. Mots, munduan sexu bakarra (gizonezkoena) balego bezala,
agertzen zaigu.
idazlanetan egun gizartean dauden estereotipo sexistak fndartzen, apurtzen edo ikusten diren edo ez aztertzerakoan, honakoa
dugu emaitza:
Estereotipo sexisten kontra:
Estereotipo sexistak indartzen:
Bietakoak dituztenak:

6 idazlan
16 idazlan
2 Idazlan

Ez aide ez kontra, edo aztertzeko elem enturik ez dutenak; 12
idazlan
20

-

15

-

10

-

5

-

■ sexistak
■ hezkidetza
a bietatik
a

neut r oak

1994ko produkzioak bultzatzen dituen estereotipoak.

Emakumeen figurarik agertzen ez diren lanak: 3 idazlan.
Bestalde ugari dira emakumea deskribatzerakoan, honen ezau
garriak ematerkoan, fisikoan soilik aritzea. Mots, horixe kontsideratzen da em akum e baten ezaugarri nabarmen eta garrantzitsuena.

llustrazioari dagokionez, berriz, adierazgarria da egile berberaren bi llburuetan (Ana, Kaster eta Benito, eta Maitzuloan galdurlH, P.
Atekak idatzl eta ilustratutako llburuak) kontrako Jarrerak aurkezten
zaizkigula. Lehenengo lanean neska pasiboa, formala, gonarekin,
etab. agertzen zaigu, eta bestean aldiz, llustrazio oso egoklak, neska
eta mutllak elkarren parean eta batak nahiz besteak parte hartzen.
horretaz gain ez daude, edo ez ditugu aurkitu, balorazio asko
eglteko elem enturik aurkitu ilustrazioetan (egia da euskaraz sortuta
ko llburuetan oso gutxitan ematen dela Irudi liburua eta kasu gehienetan testuaren lagungarri gisa aurkezten dela llustrazioa, bigarren
malia batean), hala ere, oso bltxla da llburu batzuetako ilustrazioetan
emakumezkorik ez agertzea {Lazhao txlkl, glzon... edo Pike eta Pitito
llburuetan, esate baterako), horrez gain emakumearen papera eta
Irudia buitzatzen duten ilustrazloak aurkitu ditugun bezala (Marlgorrlngoak hegan Ipulnean, adibldez), kontrakoa ere IkusI izan dugu,
Txerraman errudun liburuan agertzen diren em akum e amantaladun
ugarlak dira horren adibide bat.

LanbideaK
Liburu ezberdlnetan ageri diren lanbldeen bidez ere ikus daiteke
horletan islatzen den ideologia. Qaur egun, glzartean berdintasuna
eskatzen eta neurri handi batean betetzen ari den bitartean; gaur
egun, langileen artean emakumezkoen kopurua gora eglten ari den
bitartean, llburuetan ez da errealltate hori azatzen, eta oso nabarme
na da, orokorrean, agerl den lan banaketa.
Qoikoa argiago Ikusteko lehendabizi liburuz llburu Ikuslko ditugu
datuak eta ondoren denak batera.
LI burua

Em ahum . lanbideak

1948ho uda
etxekoandrea

(alzonez. lanbldeak

ilburudendari morroia
iiburusaltzallea
dendaria
maisua
erreblsorea
argazkilaria
mikeletea (polizia)

Zehaztu gabekoenak

Andonl eta Maddalenen komerlah
Irakaslea
irakaslea
etxekoandrea
Eddy Merchxen gurplla
malstra
etxekoandrea

Egun bat baserrlan
baserrltarra
Oorbelatarrah
serora

medikua

admlnistradore
zuzendariordea
harakina
iangiiea
baserrltarra
kapitaina
taxista
baserrltarra

tlegaldlah
dendarla
irakaslea
ileapaintzaiiea

ejekutiboa
irakaslea
monlorea
dendarla
nnedikua
egunkari saitzaiiea

psikologoa
enzaina

tlltzaHJostallu
aikatea
udaitzaina
llarglaren eztula
sendagiiea
baserrltarra
Ipuin arrlsHutsuak
iiburuzaina
parrokoa
frantziskotarra
zikiista
irakaslea
misiolarla
epailea
funtzionarioa
crouplerra
sikarloa
Ipuin eroB
aikatea
animaii-zaindaria
kamioiaria
zamaria

sendagiiea

Ipulnkarla
andereñoa

Itsasoko Istorioak
emagaldua

marínela

albaltaría
atezalna
erlojularla
oihantzalna

kapitalna
marínela
gobernadorea
merkatarla
kontramalsua

Jainko txìHia'
’Ipuin honetan bada fantasia hutsezko pasarte bat, emakumeak bakarrik
bizl diren glzartea, eta ez da kontuan izan azterketa honetan.
baserrltarra
ospital-zaindarla
sendagllea
ertzalna
Julieta, fíomeo eta saguah
saitzailea

Irakaslea

Lau biziHleta urrutlraJoateHo
notarloa

Lazhao txlkl glzon ù<lklaren handitasuna
morrola
etxekoandrea
bllete salitzallea
malstra
erizalna
tabernaria
futbolaria
tabernako andrea
pentsu salitzallea
neskamea
malsua
arrantzalea
peola
saitzailea
Igeltseroa
soldadua
erioju saitzailea
polizia
apalza
baserrltarra
alkatea
artzalna
Ileapaintzallea

tabernaria
zlkllsta
nekazarla
sukaldarla
interbentorea
sendagllea
argazkilarla
dendarla

Lur zabaletan“
"llburu honetanjoan den mendeko istorloa kontatzen da eta hori kontuan
Izan behar da lanbldeel dagokienez.
artzalna
esklabu
baserrltarra
etxekoandrea
esklabua
polizia
ostala ria
nagusia
ehlztarla
soldadua
marínela
lapurra
mehatzarla
burnlola langilea
basamutlla
merkatarla
Jantoki arduraduna
oklna
Marlgorrlngoak hegan
teleblstako aurkezlea artazl-zorroztallea
MetaH eta t^ometak
homeopata
pslklatra
malstra

medlkua
odontologoa
ofmatologoa
traumatologoa
kantarla
eskultorea
muslkarla
Idaziea
pintorea
maisua
alzkolarla
soldadua

Ortzadarraren azpltik
Pelu
albalteroa
andereñoa
m e eta P/t/to
malstra
etxekoandrea
Poklma esklmala

muslkarla
artzaina
baserrltar

laborarl
polizia

Ideologia haur Ilteraturan

5el lagun, sei sekretu
etxekoandrea
saitzallea

sendagiiea

5udur puntan mundua
opti karia
5ute handl bat ene bihotzean
neskannea
dendarla
eritzaintsa

Tobiren arazo larrla
dendarla
Txerrama errudun
baserrltarra
etxekoandrea
andereñoa
dendarla

boti karia

okullsta
Irakaslea

Injenleria
sendagiiea
udaletxeko Idazkarla
aikatea
serenoa
notarloa
alguazlla
erretorea
etxe zaindarla
erlzalna

suhiitzallea
ertzalna
abohatua
txoferra

aikatea
baserrltarra
china
Jubllatua
aikatea
tabernaria
saskigllea
sorospenekoa
kamareroa
udaitzalna

txoferra
agoazila
autobuszalea
zerbltzarla
taxizalea
epailea

Txirri, Mirri eta Txlribiton Igeitsero
Igeltsero
kontraUsta
peoi
TxIrrI, Mirri eta Txiribiton esi^olan
andereñoa
Urtegi misteriotsua
etxekoandreaarhitektoa
eralkltzallea
altxor-bllatzallea

egoltza-zuzendarla
urpekarla
psiklatra

Mona hemen berrlz, emakumezkoen lanbide guztiak (parentesi
artean daukagu lanbide hori zenbat llburutan agertzen den):

albaiteroa
andereñoa (10)
baserrltarra (2)
dendarla (4)
emagaldua
erizalna (2)
eskiabu

etxekoandre(Q)
homeopata
Ileapaintzallea
neskamea (2)
opti ka ria
psiklatra
saitzailea (2)

serora
tabernako andrea
tefebistako aurkezh

Et3 hemen gizonezkoen lanbldeak (eta zenbat ianetan agertze
diren);
admlnistradorea
alzkolarla
alguazila
alkatea (6)
aitxor-bllatzallea
anlmail-zalndarla
apalza
argazkilarla
arkitektoa
arrantzalea
artazi-zorroztallea
artzalna (3)
atezalna
basamutìla
baserrltarra (8)
bllete salitzaltea
botlkarla
kontratlsta
langllea
lapurra
llburudendarl morrola
llburusaitzallea
llburuzalna
marínela (3)
mehatzarla
merkatarla (2)
misiolarl
monltorea

burnlola langllea
crouplerra
dendarla (2)
egunkari saitzailea
ehiztarla
ejekutiboa
epallea
eralkitzallea
erizalna
erioju saitzailea
erlojularla
errebisorea
erretorea
ertzalna
eskiabua
eskultorea
etxe zalndarla
pintorea
polizia (3)
saitzailea
sasklgllea
sendagllea (6)
serenoa
slkarloa
soldadua (3)
sorospenekoa
sukaldarla
tabernaria (2)

frantziskotarra
funtzionarloa
futbolaria
gobernadorea
harakina
Idaziea
Igeltseroa (2)
Ileapaintzallea
InJenlerla
irakaslea (7)
JantokI arduraduna
Jubllatua
kamareroa
kamlolarla
kantarla
kapitalna (2)
kontramalsua

morroia
musikaria (2)
nagusia
nekazarla
notarloa (2)
odontologoa
ofmatologoa
oihantzalna
oklna (2)
ospital-zaindarla
ostalaria
parrokoa
pentsu salitzallea
peola (2)

taxista
traumatologoa
udaletxeko Idazkaria
udaitzaina (2)
zamarla
zlkllsta (2)
zuzendarlordea

Zehaztu gabeko lanbldeen alpamenel buruz, aldìz, euskaraz
okullsta bezalako profeslonala alpatzean, ez dakigu glzonezko edo
emakumezko bat den eta horixe da hain zuzen halnbat kasutan
gertatu zaiguna (zenbaitetan Ilustrazloak adierazi digu zein zen
pertsona horren sexua). liala ere, kontestuaren erreferentzla ez
dugu erabili lanbide hauek gizon/emakume sallkapen hori egiterakoan, hala egin Izan bagenu askoz nabarmenagoa zatekeen oralndik
desoreka hori. Izan ere, sarrltan "ezohiko" profeslo batean ari de
nean emakumezko bat horixe dela azpimarratzen balta (albaitero
emakumea, taberna bateko andrea, eta abar).
Balna datu errealeak aztertuz, desoreka nabarmenak agerl zalzkigu em akumezkoek eta gizonezkoek dituzten lanbldeen artean. De
soreka kantitatean eta lanbide horien kalitate edo kategorian.
17 lanbide daude emakumeen kasuetan eta 95 gizonezkoenetan.
Ondorengo grafikan argi eta garbi ikus daiteke desoreka kuantitatiboa:

Balna arestlan aipatu bezala lanbldeen artean ere ezberdlntasun
nabarmenak daude. Esate baterako, boterea glzonen eskuetan
dago. Alkate guztlak (6) gizonezkoak dira, horrez gain kapltalnak (2),
gobernadorea (1), zuzendariordea (1) edo erretorea (1) gizonezkoak
dira. Alegia, aztertutako corpusean agerl ziren boteredun kargu guz
tlak.
Bestalde, gol nnallako Ikasketak dituzten lanbldeak aztertuz
gero, honako emaitza hau dugu. Emakumeen lanbldeen artean albalteroa, andereñoa, erlzaina, homeopata, optikarla eta psiklatra di
tugu (teleblstako aurkezlea zalantzan Jarrlko genuke, ez balta karreraduna Izan behar). Denetara 6 edo 7 lanbide.
Qlzonezkoen lanbldeen artean, aldiz, honako hauek dItugu: admlnlstradorea, apalza, arkltektoa, botlkarla, epailea, eralkltzallea, erl
zaina, Injenlerla, Irakaslea, kontramalsua, Iiburuzaina, notarloa, odontologoa, ofmatologoa, sendagiiea, traumatologoa eta udaletxeko
Idazkarla. 17 denetara.
Balna aurreko bereizketa horretattk kanpo geratu diren lanbl
deen artean dugu desorekarik nabarmenena, emakumezkoen galnerako lanbldeak (baserrltarra, dendarla, emagaidua, esklabu,
etxekoandrea, eta abar) oro har lanbide ezkuallflkatutzat hartu Izan
direnak (kasuren bat edo beste Izan ezik); gizonezko lanbldeetan
alguazlla, zalndarlak, argazkllarla, langllea, eskultorea, erlojularla, llburusaltzallea, eta abar ditugu. Mots, lanbide arruntak (oso got mallakoak Izan gabe kualiflkatuak dtrenak).
T. Colomerek lehenago aipaturiko Ikerketan erdletsltako datuak
gurearekin konparatuz gero, honako emaltzak dauzkagu:
Emakumezkoen lanbideak:
T. Colomerren
Etxeko lanak
Kuallflkatugabeak
Artisti koak
Kualiflkatuak

emaltzak
%69,2
%15,2
% 7,4
% 10,3

gureak
%51,7
%24,5
%4,8
%39

Eta gure azterketan gIzon eta emakumezkoen lanen baneketa
lau malla horlen arabera eglnez gero, hona hemen ondorloa:
Etxeko lanak

em akumeen kasuan
%51,7

gizonezkoenean
%0

Kuallfikatugabeak
Artistlkoak
Kuallflkatuak

% 24,5
% 4,8
% 39

%60,3
%8,8
%30,1

Jakina, 16 em akum e kualiflkatuetan kenduko bagenitu 10 Ira
kasleak atai horrelako portzeintaia 14,6ra Jaltsfko litzateke. Morrexegatlk ematen da T. Colomerren eta gure azterketaren arteko desoreka hain nabarmen hori atai horretan eta emakumezko kualifikatu
gehiago egotea proporzionalkl glzonezkoekiko konparazioan. Bestal
de, euskarazko produkzioan ez baldin bazen alpatzen esplizitoki
etxekoandrea zela ez dugu horrelakotzat hartu.
Beraz, eta 1994ko euskarazko produkzio osoa hartuta, oso IrudI
markatua ematen da lan banaketarl buruz, Gizonezkoek eglten dute
lan ordaindua kasu gehienetan eta gainera gizonezkoena da boterea. Emakumeek lan egln dezakete, balna normalean etxean ge
ratzen dira etxeko lanak eglten. Oso kasu bakanetan agerl zaizkigu
lan eglten duten emakumeak eta hauek normalean Irakasleak (andereñoak) edo dendariak Izaten dira, Adela Turlnek dioen bezala
(1995:94) "en los libros actuales la exclusión de las mujeres de la
Ivda profesional es más sutil: es a través de la ausencia de Imáge
nes que muestren sin ironía Ingenieras, médicas o astronautas y a
través de la presencia de Imágenes de ayudantes de laboratorio,
enfermeras, cuidadoras de escuelas Infantiles y técnicas subordina
das, que se sigue dando a las niñas el mensaje de la segregación
profesional:". Euskararen kasuan, zoritxarrez, guztiz ballogarriak dira
Adela Turlnen hitzak. Izan ere, ez dakigu Euskal Herrian zenbatekoa
den etxetlk kanpo lan eglten duen emakumezkoen kopurua
(Erantzlako langlleen %44a emakumezkoak dira eta Espainan
%35,8a), ez d u t uste Frantzia eta Espainlakoa baino askoz gutxiagoa
Izango denik hemen presentzia hori. Liburuetan, hala ere, %15,2ra
Jalsten da emakumezkoek eglten dituzten lanbideen proporzioa eta
horl etxekoandrea Izatea lanbidetzat hartu Izan dugula gure azterke
tan, Edo zerbait dago gaizkl Iiburuetan edo Euskal Herrian emakum e
guztlek eglten dituzte lan berberak (eta ez da honela gertatzen).
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SORKUNTZA

hire itsaso oliartuaK
BIDE-ERT2

I.- Gune bozKariotsuan

Behlngo ildoah atzenduta
naturar! aspaldian sorturlko
poema galdua
berriztatzera nator,
tzadiakjakitun Izan nahl du
-bere ederraren ohardunzeren ederra ez da eder
doalen ezagumenean balzlk.
Zerumuga zehaztuabeen tartetik
ederraren kontzientzia bllatzen dut
Izadlak altorpen gazteak ukan ditzan,
ohlanak Inork sekulanjalgltako eleak
goza ditzan.
Ederraren heldutasunak bere muztioa
beglaren oharpen zutlan,
Inguruko gauzen behakuntza geldlan.
Miriak anonlmotasunean Irensten
banau ere
-iragangalztasun poetikoa hirlan dastatzea
gaitza bada e re ahaleginduko nalz naturarl
hitz ohartua eskalntzen,
gauzaklen ertz apalek
ontologia sendoagora deltzen.

Mau. Horl. Mura.
Bakarrik bere presentzia otiartua;
itzala, harria, iurra,
daitekeenaren hats beroa.

Zentzuetara su gizen antzean
irudiak, antzak, hegiak,
zentzuetara salda bezala
itsasoaren urdin gordina
-arrats erotlkoen tanta mardulak / mahats-mozio bilduakzentzuetara grinen itsaso astinduak,
fosforoen ahalegin gorlak.
Dena ur-jauzitan
gurpll eroaren abjadan,
aspaidlko ezina
uzta ugarltan hausten zalt.
Mazien txalo artean
bolkanek popuiatzen naute,
matrize urdurien uholdean
kitarra fingabeek inarrosten.
Gogoeta sakonenean
objektuen ertzak haztatu ditut,
zelai horien larru zartatuak
nirean gorde,
eta alga biluzlen dardarizo berdean
itsaso ohartutan nenbllela Jakin.
Begirada baldanean
gauzakien aldamenak nabarmen ditut,
galburuen oparl makurtuetan
osamenaren atsegina dut;
helgaltza, murritza zaidana ere
naturaren baitan zerbait umotua bihurtu dut;
oharmenean ez bada harria da ez-harri,
ibaia ez-lbai,
lizarra ez-Hzar,
airea ez-aire.

Erakarri nauzu, natura,
zure besoetara,
erakarri ur zlkinetatik urmael gardenera,
oroimena berritu zait
iliurazko paisaietan murgliduz.
Maitasunak oro
ene oroimenean pilatuta,
izanak itzai zutiak -e rtz hltsakene oharmenean galndituta.
Gizona ez da gizon
baranoko Izakien kontenpiazioan baizik
-behakizun ohartuan balzik-,
gauzakien barridura (eta eskerrona)
atxikimendu ohartuan, soilik, ematen da.
Materia itsua da
(harrta, ura,iurra, metaleak
hits eta opaku)
ene kontenpiiazio geidlan izan ezik.
Qauza bakoitzarl izena ezartzean
oharmenetik helduriko barridura Itsasten diot,
gauzek bozkarioa
barridura konszientean txertatuta bakarrik.
Ametsen barrendik deus ez baiego ere
nik poema tuzatuko nieke ingurukoei;
amets egitea poema osatzea da.
Denboraren tapizera makurtzen naizenean
paradisuaren lorategira
itzuii nahi izaten dut,
harrtzio prfmigenioek berritzen ditut
paisaia ikustean;
gauzakien ontoiogia berregiten dut
oharmeneranzko bidean,
ederrera irekitzen d ut barridura;
naturaren eskaparatearen behakuntzak
logos hertsien haraindi gauzetara hedatzen ditut.
Poetaren hitzak
unearen distantziak galientzen ditu,
gizon zapaiaren ohartezlna gainditzen du,
"hau bikain da", "hori lerden da"
oharmenari esker bidean esaten du.

II.- Behingo ildoaK
Nih gustatu ditudan asealdlak
Inork ez ditzake dasta,
nIk besarkatu ditudan emanaldiak
inork ez ditzake atzeman.
Kaieak ez du ezagun arbolaren horma,
asfeltoak ez du ezagun
iratzearen lotsa gorrla,
lehorrak ez du ezagun itsaso hedatuen sabeia.
Poetak gauzen soinean atseden zabala,
berak damalo urari (landare eta hegaztiei)
izanaren oharmena;
Poetak -gezurrik gabebidaide ditu urajiargia, beiarra;
urdlna bere hoztasunean
-gorrfa bere gorltasunean-,
ezin da ahantzi telurien dardaraz,
izana popuiatzen duten izen zuttez.
Poetak osin sakonean ditu asmo mugituak,
gurariak ikusi eta behatuen
bozkarlo ez-galduak ditu.
Urari ur deiajakinaraztea,
harriari harri deia ezagutaraztea
poetaren eginbehar iehendlkoa da,
izakiak oro metaforaren iarrean,
gauzak geometria gazteen bizkarrean,
eta gero arratsaren Ispilu iheslak ibaian
(eguzkiaren senidetasun oskorritsuetan).
irudlmenaren eta kontzientziaren zehar
zubi berrfak eraikita,
natura ahantziak izate berriei iotuta.
Behin behatuta "ederra zara!" bozkarioz du berak esan,
poetak aidamenetara begi beroajalgi du,
atzemanaren harriduran geratu da.

Oharmenean gauzek eder-mina,
landak, soroak, u ra k -b id e a k - Izan-nahia,
Izateak osatu-nahia,
landak landago, soroak soroago,urak urago
ene madura ohartuen zehar-meharretan.

Eguna sekretu ez susmatuetara erakarrlta,
eskua asmo ez sentltuetara bilduta,
Ona da harrltzea,
bikalna Izarren Izua susmatzea
-eguneroko asperrari zurubi berriak bllatzeabalna hobea oralndik amets berriak ahalbldetzea,
natura zantzu berrletan Ikustea,
Islleko malla guztlak kontenplazloan desestaltzea.

Behatu eta isilean gordeak
misterloaren Izua du,
gero kantua labeko opil bero bezala altxatzen da,
behakuntza lllura ez-ohikoetan hazten.
Jainko etajalnkosen ohoretan
gorazarre konsziente berriak ditu naturak,
arbotak bere zuzterrak bllatzen ditu,
Itsasoak hegl urrunagoak antslatzen,
eta nIre beglan ontologia ukigabeak sortzen
sentlturlkoak ohardunago egitean.

Qaur edo bihar -aglan,lnoiz ezmateria adlmen egingo da,
gaur edo blhar-ausaz,sekula eznlre lehIa poema nagusi bilakatuko da.
Qauzak izanera Igotzen (udaberri apala uda gallen eglten),
fzakiak golen mallara altxatzen
ene itsaso ohartuan IkasI dute.

lehía berean
Ene begiek ikusiaren oinazea,
hesi mugagabeen hedadura,
uraren ahanztura Ihesiak
garaipen beroa.
Izatearen xarma gazteak
ongletorrla hltzarl,
mlsterloraren hegalak eskerrona
mirespenez behatzen dlonarl,
oharmenak mila adiera
sentsazio bakoitzarl zuzenduta.
Astlro, alreak berejatorria ezagutu du,
ura bere iturburuazjabetu;
inguruan oro Izanera Igo
barridura estetlkoarl esker.
Lurrarekln kutsatzen d ut begirada,
ur berdearekin gaztetzen grIna.
Malzearen oldea besoetan daramat,
koartzoaren seta galtza
Irudian atzematen dut,
suharrlaren su bertlkala
Irudlmenean hertsatzen dut,
eta denekln poema ohartua eralkltzen dut,
bozkarlo baten olde konszlentea Jasotzen,
eta gero lurrak, urak, halzeak,koartzoak
eder-harrlduraren uhinetan biltzen dira.
Mori dela eta, Isanpoko oro:
geologíaren gern zabal da,
harrlaren telurla galtz,
eguzkiaren klabe gon
-e n e kontzientzian bilduta-;
oharmen eskerbera honetan
izakiek ezagumenean
irabazten dute ontologia sendoa;
izakiak ezagutuz badira
-ez-ezagutuz ez dlragauzak ez-gauza izatera ihts daltezke
bldeko ohargabezian.

Mitsa eta argla, opakua eta gardens
Jakinaren oiatuan.
Jada, ez da nire bidean harrI Itsurik,
ez ur Itsurik,
ez landa Itsurik,
ezereza galnditu du
ene kontzlentziak,
olhu gazte -e d o irrlntzi basatl-bezala
harroJalki dira ene gogoeta ohartuak
telurla agurtzera.

Qauzak badira
poetak badlrelako,
harria (eta lurra eta ura eta argla)badlra
poema hau badelako,
Ikuslak oro ene metaforaren gailur ez-ahantzlan.

Morregatik, algaren besoa nire beglan lo dago,
ozeanoaren solna nire beglan lo,
mendlen simetría ene beglan lo,
labaren sukar Iraulla ene soan lo.
Dena ene beglradan,
dena ene harrlduraren bozkarloan.
Ederra ez da eder,
ozeanoa ez ozeano
-m endia ez mendi, laba ez laba,
ezta Izarra tzarbaldln ene poemaren hitz ohartudn (harrituan) ez bada;
bere ens galanta ene beglradan.

Mitzak Izena eman dio Ikusiarl,
poesiak Izadlan misterloa atzl.
Qelditu nalz, aztertu dItut esentzlaren hutsarteak,
eta existentzia estetiko bllakatu dut,
naturaren altzoan oharmenak sorturlko eguzklak
Jarri dItut.

IV.> UhinaK bere Ildoa
Uhln batetlk bestera,
gune batetik bestera
ildoaren luzea,
uhinak lehIa ontologlkoan
nnetaforarl espazio ustekabekoak eskalnl dizkio,
Ausentzlak, gune ez-ohartuak
lore umll, hondakin zabar dira.
Lerroen Ihesdura luzeagoa da
oharmenaren urratsean;
suaren mlhla gorlagoa
-lurraren usain genltala sakonagoaharrlzlo estetlkoarren esparruan.
Olde konstelatuak doaz
oharklzunen bldean,
gauza bakoltzaren erritmoa
lehendlko Izatearen berreskuraketan,
dena gazte eta lerden
poemaren gune zutlan,
perfekzloak -e rtz hertslakohardun;
Ibalaren adarretan zubi berriak eraiki dlra,
gauzen azken gunetara Iritsl
materia gogartuaren saretan.
Arralna putzu sakonean datza,
uharri birlblla errekaren magalean,
arralna -h a rrla olde konszlentean da murgll.
Uhlnarl galderak egln dlzklot,
harrlarl Itaunak zuzendu,
eta uhina eta harria
bestetarlko soin, itsaso, alor bezain
bizkor eta garden zutitu da.
Uhlnel, uharrie (lehen ttsasoarl bezala)
nire dastamenak, uklmenak, entzumenak...luzatu dizklet;
nl eta uhlna,
nl eta harria
ulermen astltsu bat-beraren harían.

Esperantza ahltuak zokoratuta,
adiskidego berrlak sortu ditut
-aditzel adberblo egokia erantsi d le tegunabar berrlak hedatuta sumatu ditut
ontologia gazteekin,
edonorl emozio uklgabeak prestatu
adiera nabarren errotan.

Ez nuen sinesten
-eta ederrera allegatu nlntzenez nuen harrltzeko ahalbiderik
-eta behlngoz izatearen gunean sartu nintzen-,
pixkanaka abstraktutik zehatzera
makurtu nintzen,
ederra gauza oso mugatu, urri eta
umlletan atzeman nuen,
unearen solltasuna
emakumearen lehen Irrlbarrean dastatu;
mirespen uml! hartan
golzalba, estrata eta landak ederrago susmatu nituen,
zaina lurpean oparl gizen bezala sentitu
barridura konszlentearen mendean.

Ez nago biluz,
hitzaren arkltekturan Izanaren funtsa
(harria, lurra, ura...)
eralkltzen dihardut,
poetak onartzen du Isllbldea,
harriaren opakotasuna,
lurraren histasuna,
harrlarl gogoa eman dio,
lurrari ezaguera itsatsi
-euskal hitzaren geologia galtzean
kontzlentzlaren eskulturak eraikl-.
Ura eskuetan eutsl nahl dut,
materia inkonszlentearen lluna
gainditu behlngoz,

Mire Ibalak, gutxl gorabehera,
ur berak daramatza,
fbai bazterretan htrl, zuhaltz, zume antzekoak
hazltzen dira,
el3 nire konzlenlzlaren eskerronean
ens ahantziak
birreskuraketa estetikoaren bozkarloa du.
Atera nalz gauzaklen lelhoetara,
Irten naturara.
Dagoeneko, badakit harria
ez dela harri huts,
Jadanik badakit ura
ez dela ihesdura hutsal,
gaurdanik badakit bideko gauzakiek
eder-lkaraz ene oharmenean daudeia.
Bal, hitz ohartuan ni harri naiz,
ni ur nalz,
nl zuhaltz nalz
(lehendiko Izaki hitsean eder-ikara desestalla...).
Izakiak ezagumen bero bihurtuta agerl dira,
geografia opakoak
telurla garden bihurtuta,
zerbdit zen hura norbait itzullta,
materia arrea gune ohartuetara etorrlta...
Banan-bana,Jardun dut behakuntza geldlan,
Izaklen zirrlkltuak oro
hertsi ditut ene harrizloan,
maitasun berrien Jarloa sumatu dut
gauzekiko so apalean,
Izadiari astiro soln zuriak haztatu dizklot
eta kantu bero, hitz lerden, gorazarre
bílakatu da dena,
ezkutu guztlak agerpen alai egln
poema honen ertz ohartuetan.
Ene beglen harrlzio gozoan gauarenJatorrla
-uharrlaren ioa,
zuhaltzaren Itzalaegunero goretsi egln dut.
Qaurtik gerora poetarl
gal diezalokezue harria zer den.

ura zer den,
Iurra zer den,
berak ongl ezagutzen du
gune existentzlal bakoitza;
behatu, hurbiidu, Jabe Izan konszlentekl,
dam urik ez izan
50 sotllak hedatzean,

sentsazloak Irudlen Ibarrean barrelatu,
laburra luzearekin ezkondu,
zabala meharrarekln elkartu,
eta denen galnetik
Itsaso ahantziak oharmenaren sarla.

Izatea eta ederra jasan
Ene beglak arras zabalik,
urmael gardenaren senlde nl,
ederraren ohalde
unlbertsoaren ohatzean nl,
orduel sekretu berriak ostuz
harrldurarenjabe ni,
beglradaren estasi otzanean
kreatzalle nl,
izanarl uherka berriak
-arruarl harpe ez-sospetxatuakdesestaltzen nl.
Oldeak bere Ispllua du,
baitan Izanaren Izenak
deltura berriak ditu
-berriro harriaren solnera makurtu naiz,
gauzakien ertzak beste behln ezagutu d ltu tgalderel erantzunak eman dizkiet.
Hits, mutu, kamuts zena
ene hitz ohartuan lerden bihurtu da,
Izanarl oharmena erantsiz
poeta honek Izadlaren baitan
edertasuna eralkl du.

Marna, lurra, mendia, arbola
zentzuen larrean,
Instantea betlraundez igurtzita
begion arduran.
Morregatik da izaklde poeta
sufrearen sukarrarekln,
Izaklde poeta
mendlen harrobletatik ataratako katedralekin,
Izakide poeta
ennakumeen linea nnalguarekin,
izaklde poeta,
agataren pitzadura bortltzarekin,
Izaklde poeta,
alzkoraren lehia eta thntxaren hortzarekln.
Bere gogoa, logosa eta ezaguera
naturaren soln nabarretan hedatuta,
Izate opakoa
kontzientzia estetiko bezala autohaztatuta.

Sintesi naguslan
gorpuzklak gogalde dira
soln hitsak oharklde.
beglen barridura garaian.

Identlflkazio bernen alorrean
Inguru -e ta giro geneslko- ezjaklnak
Izatera IrltsI dira Izanaren baitan.
Mik erdltunko poemok
unlbertso ohartuen solnean
olhartzun ez-ohlkoak dituzten eralkuntzak dira,
aspaldlko itsaso ez-ahantziai^.

Hiru poema
Koldo ZUBELDIA

I. Errealltatea
Errealltate baten Irauitzallea
Errealltate batean bizl gara danoH
Ez kupidarik besteek esaten dutena
Cäu geu gara. Ez dugu behar kezkarik
Behar dugu errealltate horren Jaun etajabe Izatea
Eta Irauitzalle izan eta irauitzalle sentita
Helburu guztiekin bat eta naturarekin ere bat egin eta
Harremanetan hastea
II. Zure begietatik
Zure begietatik nere maltea
Ikusten dut esperantza
Eta datorklt burura bizitza
Itxaropena dakarkigukeen gauzak
Dute mundu hontako glitza
Bestela alper alper gablitza
Meldu zalgu Itsaropenaren garala
Hartzeko esperantza
Eta hortarako aurkitu behar dugu glitza
Aurkitzeko sutsukl bizitza
Bestela alferrik gablitza
Oraln udazkeneko kolorea
Qorriz ostoek
eta hartu adorea
Baita dotorea
Ez eman inon ahal dela amorea

Maturaren aurkako kolpea
Ez eman amorea
Morrela izanen da eta iiobea
Eta dotorea
Iragaten dugu batzutan txarra bolada
Kirats zlkin liorrl atxikitzen kolpeka baporea
Gauza llun hauei ez diet batere adorea.
Inolz asko gendeak begiratzen du
Mere atzetik inor badatorren
Eta ez dira konturatzen
Mere atzetik ez datorrela inor
Mik nere bIdea egiten dúdala
Eta bakarrik gainera
hon badirudien bidea bakarrik eta nekez gainera egiten dela.
Maitasuna
Maitasuna
Tasun guztiak bezala
Izugarrizko nekea
Qalxo bat sendatzeranoko lana
Zaharturiko pertsona batzaintzea bezain zalla
Eta batzutan atsegina eta bestetan desatsegina
Mala maitasuna
Guztiok onak bagina
Eta hemen gablltza
Meriotzari
Kolpeka delka
Lau hortzekoarekin kolpeka
Beiarrajaurtikika pilora
Beste kontu bat
Udaberrlan
Txipirritak bolandan dabiltzanean
Murrunez hurrun udako berotan ur freskotan
Igeri egitea bezalakorik.
Murruna neguko
llunabar okrea
Aizkorriko mendiaren atzekaldean
Eguzki gomaren ezken berotasunak
lluntzeko ordu lasafak dakartzanean
Ortzadarra lau halzetan gure beglbistan.
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ITZULPENAK

Itzulpenak
Harkaitz CAMO

hitlerren lehen argazkia
horda pixoihaletan dagoen nanarru horl?
Hara, Adolfito da eta, MItlerdarren semea!
Izango ote da Inolzzuzenbldean llzentziatu,
Vienako operan tenore?
horena da eskutxo horl? Eta belarrlñoa? Eta begitxoa eta sudur ttlpla?
Oralndlk ez daklgu norena den esnez enpo dagoen sabeltxoa:
ìnprinnitzaile batena, mediku, dendari edo apalz batena?
hora Irltsiko ote dira hankatxo barregarri horlek, nora?
Lorategira, eskolara, bulegora,
alkatearen alabarekin ezkontzera, akaso?
Minia, aingerutxoa, etxeko erregea, kuttuna...
Qaur urtebete dela, mundura etorri zenean
ez zen selnalerlk falta Izan zeruan eta lurrean:
udaberriko eguzkia, Jeranloak lelhoetan,
biradera-organoaren muslka etxeko patioan
papel arrosaz blldurlko zortearen Iragarle bat,
amaren erditzearen aurretiko am ets profetikoa:
uso bat ametsetan -hau pozal-,
eskuetan usoa hartu -hainbeste itnaron diogun gonbldatua iristear daeta kax-kax... nor da? Adolfitoren bihotza da
taupatzen duena.
Lerde-zapla, ü<upetea, plxolhala, txintxirrina:
umea, Jainkoan eskerrak eta hala bedl luzaro.

osasuntsu dago, katutxoa dirudi bere sasklan.
Bere gurasoen antza du, eta balta familia albumetan ageri diren
munduko beste Inaur guztien antza ere.
Ez, orain marrutxorik ez, ados?
Oihal beitz horren azpian argazkiiariak ISLIK eginen du.
Klinger estudioa, Qrabenstrasse Braunen
eta Braunen herrl ttipi balna duina da,
konflantzazko dendak, bizilagun onpuskak,
bizkotxo usalna eta arrain-olioz egindako xabolarena.
Ez da entzuten zakurren zaunkarik, ez eta patuaren pausorik.
Mistoria Irakasleak lepoaldeko korapiloa laxatu du
eta ahozabalka arl da koadernoen gainean.
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prospeKtua
Antslolitlko bat nalz.
Antsletataren aurka dagoen onena,
Etxean dlhardut
balna nire eraglnak bulegoan hasten dira,
azterketetara aurkezten naiz eta
epalteglen aurrera agertzen.
Katllu apurtuak konpontzen ditut.
Ez duzu ni irentsl besterik
ur trago ttlkl batekin nahikoa da.

Badakit zorit><arrari aurre egiten
berri txarrakjasaten
Jainkoaren hutsunea arglz betetzen
ondo ematen duen hlleta kapelu bat hautatzen ere badakit.
Zeren zain zaude?
Izan konfiantza kimlkaren erruklan
oralndlk em akum e edo glzon gaztea zara
eta aurrerantzjarraltu behar duzu, golarl eutsi.
hork esan du blzltzeak
ausardla eskatzen duenlk?
Emaidazu zure amildegla,
loareklnjarrlko dlot blgulngarrla,
betirako eskerroneko Izango zatzalzklt gero.
5al lezadazu zure anma.
Ez zalzu, beste eroslerik aterako, ez ezazula pentsa.

Ez dago beste Inongo deabrurlk.

Wilslawa SZYMBORSKA

ADABAKIAK

hafarroako Gobernua
bere jatorrien aurka?
Juan 5AM MARTIM

Europaho batasunaren Batzordeak ZOOleko urte hau bere bar
neko hizkuntzen urtetzat Izendatu duenean, gezurra badirudi ere,
hafarroako Qobernuak bertako hizkuntza Jatorra dn euskara baztertu
nahirik edo 2000. urte bukaeran hartu dituen erabakiak ez dira
zuzenak.
Antztna latlnez Lingua haK/arrorum zeritzalona, argi eta garbi utzl
nuen Olza esHubldeen Inguruan- En torno a los derechos humanos
(2000) llburuaren 68. orrialdean malz alpatzen zen Lingua llawarrorum euskara zela. Inork horretaz zaiantzarlk ez Izateko eran, hala
agertzen denez José Qofll Qaztambldek blldurik argltara eman zuen
Colección Diplomática de ia Catedral de Pamplona (1997). Ikus
llburu honen 269. orrlaldea. Lehen tom o horretan datorren 305
dokumentuan, Iruiñeko apezplku zen Petrus ll.ak 1167. urteko aglrletan agertzen denaren arabera. Morregatik argltaratu nuen llburu
horretan kapitulu bat "Lingua fiauarrorum-en zorltxarra edo giza
eskublderik eza" Izenburupean, 73-83 orrlaldeetan, beste zenbalt
xehetasun gaineratuaz.
ErdI Aroan, hafarroako Erregetzaren garalan, Idatzietan gehienbat latina erabill zen. Balna Inork ez zuen zaiantzarlk Lingua tlavarrorum zerltzan hura beraien euskara jatorra zela.
1512. urtean Qaztelak hafarroa menperatzean gauzak aldatu
ziren. hortaz zerbalt JakIn nahi duenak irakur beza J. Yanguas y
Miranda hafarroako artxlbarl zenaren Historia de la conquista de

Naifarra por el Duque de Alba, general del ejército del rey Fernando
el Católico (1843) deritzan llburua.
Ordutlh sartu zuten Mafarroan gaztelera. Eta orain, euskararen
aurka ari den Mafarroako Qobernuak zer du horretaz esatekorik?
2001. urtea europarren hizkuntza naturaleza aide agerrarazo duen
Europako Batasunaren BatzordearI ere kontra egln behar ote dio?
Era horretara, ñora goaz edo zertan gabiitza OMU berak 1948an
agertu zuen Qlza Eskubideen Adlerazpen Unibertsaiaren gomendío
halek kontutan hartu gabe? Qauza bera esan beharra dugu Unescoren 1953ko gomendiozko agiri hura alpatzeaz; L'em plol des langues
vernaculaires dans renseignem ent.
Juan Carlos erregeak zentzu hobea erakutsi zuen 1976. urtean
Dekretuz Euskaitzaindia onartzean, sarrerako hitzetan honela zioelarlk: "ho y en general la preocupación que en España se siente por
asegurar el m antenim iento y la supervivencia de esta lengua conservada, hablada y transmitida por el pueblo..." Ondotlk, 1918an
Oñatin, Euskaitzaindiaren sorreran bere aitonak esan zituen hitzak
gogoratu zituen. Azkenik era honetara bukatuz: "Por ello nada m ejor
para la tutela e Investigación de la lengua vasca que el reconoci
m iento p o r el Estado de la labor de esta Academia que 5 u Majestad
el F^ey Juan Carlos I quiere hacer patente, de acuerdo con las
memorables palabras de se egregio abuelo". (Ikus Euskaitzaindiaren
Euskera agerkaria, WIV. 1978, 131-152 orriaideak). Morrela izanik,
zertara dator orain Mafarroako Qobernuaren burugabekerla hori?
Erregeren esanel ere ez ote diojaram onik egin behar?
Bere Jatorrfaren aurka Jarri den Gobernu batengandik zer pentsa
genezale? Qure hizkuntza bakar baten Jabe dírenen itsutasuna ote?
liala dirudi. Mafarroan bertan euskaraz ere arltzen direnak zer
pentsatzen dutenaz arduratu gabe, ez deritzat legezko. Zeren hizkuntzak, bere baltarik, herrien Izate naturalean olnarritzen baitira, eta
ez da on politlkaz era horretara nahasturik Jartzea.
Orol Euskaitzaindia lau probintzietako Dlputazloek onarturik sor
tu zela. Mafarroako Foru Diputazioak bere onespen ofiziala eman zíon
1919ko iraiiaren 3an. Eta erakundeak urre eztaletako bflera berezlak
antolatu zituenean, oroigarri zaigu 1968ko abenduaren 4an Mafa
rroako Diputazioan egin zen ospakuntza, bertako diputatu nagusla
buru zelarik eta Espalnlako Akademien ordezkariak ere han zirelarik

/^dabaKiaK

(horretaz, ikus eta Irakur Euskera agerkarlaren W l. zenb., 1971.
urtekoa, bere 16, 2 4-26 eta 199-203 orrlaldeetan).
Euskaitzalndia, polltikarlen galnetik, era askotarlko pertsonek
osatzen dugu. Eta bere arauteglaren arabera, eginkizun nagusia,
berezlkl, Iker eta Jagon salletan oinarrilzen da, lau diputazloek onartu
bezala. horren arabera, Erakundeareklko eginklzuna, nire ustez, "hiz
kuntza giza eskubideen arabera" zerltzan t><ostenean azaldu nuen.
Uste dut, askI argi eta garbi agertu nuela (ikus zer nioen Euskera,
KU\J, 1999ko lehen alearen 35 1 -3 5 4 orrlaldeetan). Askoz zabaiago
eta agerl gehiago emanez Idatzl nuen alpatu dudan Olza eskubideen
inguruan - En torno a ios derechos humanos (2000) llburu horretan,
eta galok zehatzagojakin nahl dituenak bertarajo behar du.
Bakoltzak har beza errua bere lepora, espalnlar sentltzen dlrenek ere JakIn beharrezkoa dute, euskara dela Espalnlaren hizkuntzarlk zaharrena eta aurka ari direnek, slneskaltza badlrudi ere, bertako
Jatorrlzko hizkuntza naturala eta zaharrena denaren aurka ari dlrela.
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Lingua Mavarrorum,
Europaho hizkuntza Jatorren urtean

Juan 5AM MARTIM

Europako Batasunaren Batzordeak "Mlzkuntzen Urtea" Izendatu
du 2001. hau, Mlzkuntz aniztasuna Europako ondarearen aberastasunik funtsezkoenetako bat dela eta etorkizunean ere Izan behar
duela adlerazi nahian.
(jlza eskubideen inguruan (2000) llburuaren 73-83 orrlaldeetan
eman nuen "Lingua (lawarrorum-en zorltxarra edo giza eskublderik
eza" zerltzan kapitulu bat, berezlkl antzinatik Izan dituen eragozpenak
azalduz. Eta gaur oralndlk bidè horretatik Jarraitzen du Mafar Qobemuak berejokabldez erakusten digunez.
Euskarazko Iragarkiak kentzea erabaki du Nafar Qobernuak,
arrotzen hizkuntza balltz bezala, eta horren ondorioz bertako Qobernuburu den Miguel 5anzjaunak esan dituenak nahasmendurik aski
sortu dute. Izan ere, gaur egungo polltikarlek, aholkularl egoklz hor
nitzen ez direnez, argi dago zenbait galtan ahoa Irekitzen duten
bakoitzean zer nolako astakerlak esaten dituzten. tiala agertzen zai
gu 5anzjauna eta Iragan otsailaren 4an O País egunkarlaren "Pais
Vasco" salleko 4. orrialdean agertu zuenaren arabera.
Uste dut, herrlalde batek historia egokirik baldin badu, hafarroa
dela horletako bat. Zeren Ikus eta irakur besterik ez dugu Joseps de
Monet-en Annaies del fíeyno de hawarra (1754). Lehen llburukiko 1.
Kapituluaren 111. atalean, 4-5. orrlaldeetan Irakur genezaleJonako
hau: "Traen también por argumento su Lengua nativa Vascónica,
que con ninguna otra de las Gentes, que en las Españas han
entrado en número grande, y que pudlesse Inmutar el Idioma natu

ral, tiene comercio, ó afinidad alguna. La qual en lo antiguo fue
común de todos los pueblos Vascones, com o el m ism o nombre de
Vascuence lo dice: y el F\ey Don Sancho el Sabio la llamó Lengua de
los Navarros".
Qalnera, lehen llburukl beraren ^!lll. zatlan, 758-759. orrialdee
tan, agertzen zaigu hafar Erregetza 1053, urtean Blzkalaldearenjabe
zeta. Santxo Jakitun hura izan zen 1180. urtean Qipuzkoan Donostia
hiriburua sortu zuena eta llS le a n Arabako Qastelz "Victoria" Izenez. liorrez galnera ikus beste foru emaitza batzuk Tomás UrzaInkI
eta Juan Mari Olalzolaren La Navarra marítima (1998) liburuaren
80-84. orrialdeetan.
Mala ere, horrek ez du esan nahl Araba, Blzkaia eta Qipuzkoa
Mafarroa zirenik, baizik Mafarroako erregetzarekin zeudela. Qaztelako
errege Alfonso VIII.a eskualde horletaz Jabetzeak aldatu zituen gau
zak. Mala ere, orol Pasaia San Joan, Lezo, Errenterla, Oiartzun, Mondarribla eta Irun Mafarroa zirela Alfonso Vll.a Mafar erregetzari Itsasorako Irteera kentzearren Jabetu zela hiri horletaz. Qertakizun horletaz
pubiikatu nuen "Qaztelako erregeen menperatze hura eta W l. men
deko gudua" zeritzan artikulua Mondarrlbla aldizkariaren 74. zenba
klan (1997) argitasun zehatzak emanez. Eta honetaz ikus besterik ez
dugu Fausto Arozenaren Qipúzcoa en ta historia (1964) liburuaren
VIII. kapitulua eta arestlan aipaturiko Tomás Urzainkl eta Juan María
Olalzolaren La Navarra marítima (1998), 111. kapituluko 5 eta 4,
parteetan 5 0-62 orriaideak.
Morrez gainera, orol Mafarroako errege Qarcía Sánchez V. "Maxerakoak", 105 Lean eman zlela Bizkaiko monastegiei Privilegio be
rezla eta Sancho VI. nafar errege "Jakitun" hark Durangoko nekazarlel foruak.
José Yanguas y MIrandak, ordea, Diccionario de los Fueros del
ñeino de Navarra (1828) liburuaren hitzaurrean 11, eta III. orrialdee
tan, beste honako hau zloen: "De las Indagaciones hechas a este
efecto resulta, que los Mavarros, conocidos antiguamente con el
nombre de Vascones vivían libres e independientes cuando f^oma,
y Cartago se disputaban en España el imperio del m undo".
Ahoa ireki baino lehen, era horretako lekukotasunak gogoan
izan behar lltuzkete.

Oralndlk bada Lingua havarrorum zalantzan Jartzen duenlk ere,
euskararen ordez bertako erromantze zaharra zela zlurtatu nahlrik .
Balna, J. Moret hlstorlaglle hark ez zuen zaiantzarlk.
Arglago JarrI nahl duenak Ikus beza José Goni Qaztambidek
I^CSIII, mendeetako agerl bildumaz argltara eman zuen Colección
Diplomática de la Catedral de Pamplona, 8 2 9 -1 24 3 (1997), 305.
agirlari buruz an den hartan, 269. orrialdean, latlnez Irakur dezakegu
honako hau:
"Erlt autem tails differenda Inter Orti Lehoarriz eta Agearl Umea
eta successoress eorum, quod Orti Lehoarriz feciet ut lingua
Navarrorum dicatur unamalzter et Ageari Umea faclet burugagl
quem voluerlt".
Lekukoen deiturez galnera, hor ditugu garbi asko berealen ogibideko oflzloak. Eta aginon ondotik ulertu ezin duenak, euskaraz Ikas
edo daklenaren bidez Jabetu zer esan nahl duen.
Honek ezagutunk, harrlgarria Iruditzen zaigu Mafarroan bideetatlk
eta administrantzako bulegoetatik euskarazko Iragarkiak kentzea.
Horl, beraien Jatorrien aurka egotea baita. Eta hala Izanlk, hori baino
iehen, höbe iruditzen zait nafar agintanek ezer baino lehenako be
raien deiturak (apellldoak) aldatzea, herri bati bere Jatorna ukatu
baino lehen.
Balta ere, Jakin bezate Qaztelako errege Fernando Katollkoaren
aginduz Albako dukeak 1512an Hafarroa hartuz, hliketak eta deserntasunak indarrez erabiliz, eta Qaztelaren menpekotasunean Jarrl zuenetik, Albret errege-erreginak koroank gabe utzl zituztela. Morren
lekukotasun zehatzak eskainl zizkigun Hafarroako artxibarla zen José
Yanguas y Mirandak Historia de la conquista dei Fieino de hawarra
por el Duque de Alba, generai del ejército dei rey Fernando el
Católico (Iruñea, 1843). Hafarroako errege-erreginel, Pidnio mendlen
harandiko babesaz ballatuz, seigarren merindadea bakarrik gelditu
zitzalen; hau da, Hafarroa Beherea.
Ordurarte ez zen gaztelerarik Mafarroan eta ?^VI. mendearen
azkenaldira arte euskarak oralndlk Ernberako mugatera arte Iraun
Izan zuen Iruñeko Apezpikuteglaren 1587. urteko agerlak erakusten
duenez. Ikus eta Irakur Manuel Lekuona zenak aurkitu eta argltara
eman zuen aglrl hura, "El Euskera en Mavarra a fines del s.
1933, 36 5-374 . orrlaldeetan.

Euskarak geroztik ezagutu dituen eragozpenak ekarri zlzklgun
atzerapen handiak. Balna, hala eta guztiz ere, Mafarroako zenbait
herrlaldeetan oralndik bizl da bertako hizkuntza Jatorra,
Eta 2001. urte hau Europako Batasunak bertako hizkuntzen
urtetzat Izendatua duenez, Ezin uka Europaren Jatortasunekoa den
euskara honi.

Kornotz
Erromatar jatorrizKo leKuizena
Juan 5AM MARTIM

Marrigarria iruditzen zitzaidan Jalzklbel mendiaren Izena, bere
etimologlaz haítzaren atzekaldea Izanik, mendiaren bl aldeetan, hondarrlblarren zein lezoar edo pasaiarrek ere berdin erabiitzea. Morregatik tiasi nintzen Jalzkibel mendiaren itsashegalak Ikertzen, bal toki
izenez eta baita arkeologlaz ere. Tokizenel buruzkoa bildurik argitara
eman nuen Euskaltzaindiaren EusHera agerkarlan^ eta arkeologiakoak "Luis de Uranzu" Kultur Taldearen Aldizkarlaneta arkeologiakoak
"Luis de Uranzu" Kultur Taldearen Aldizkarlan.^ Orduan konturatu
nintzen haitz-gibela itsasaldeko liegala zela.
Adiskide nuen koldo Mitxelena hizkuntzalari ospetsuari horren
berri eman nionean, hark ere harriturikjaso zuen Kornoz (= Kornotz)
eta ez zuen inolako zalantzarik lekuizen horl erromarrengandtkakoa
genuela; balna, batez ere, harritzen zuena zen orain arte ñola inorez
zen horretaz ohartu.
Ahozjaso nituenen artean, Kornuz eta Qornuz bezala erabiitzen
zen baserri Izena Izan zen, eta Mondarriblako Udalaren artxibategian
aurkitu nituen Erdi Aroko bl pertsona, 1481. urtekoak, Cornoz deltu-

(1) 5AM MARTIN, J.: "Jaizklbel mendíko Izen zahar batzuk", Euskera,
>W[||,1988, 261-271 or,
(2) "Aralardlk Jaizklbelera, lehen glzonen urratsak", BidasoaHo
Ihashuntzen Aldizkaria, 16. zenbakia, 1998, 45-59 or. Eta "Páleolltos garai
ko aztarnak Mondarribian", aldizkari beraren 19. zenbakian, 1999, 115-124
or.

ra zutenak.^ Balna, zerbait lehenagoko baten berri zekarten M. Larrañaga eta I. Tapiak Hondarrlblako agiri zaharren bllketa liburuan, CornorJarrlaZ.^ Mura Irakurtzeak zerbait harrlturik utzl ninduen eta, Be
goña Andrés artxibategiko arduradunaren laguntzaz, blok beglratu
genuen agirla, non garbi asko Irakur zitekeen Cornoz.
Baina gure graflaz Kornotz beharrezkoa noski, zeren bertakoek
hórrela ahoskatzen dutelako, gaur egun Kornutz erablllaz. Latin hlzkuntzatlkako cornu (=adar) du sustraltzat -otz atztzklarekln. Antzlnakoek ez zeklten -otz afrlkatu horl noia Idatzl, ez gazteleraz eta ez
frantsesez ere, beraien ahoskeretan ez dutelako, eta horregatik -oz
solllkjarri izan zuten hemengo euskaldunek ere hortikJarraltu zuten
Idatzlrako -oz, beraien ahoetan -otz erablll arren.
Mik aztertu ditudan idazkletan, Kornotz etxea eraikl baino lehenako, Artsuko Matxinen 1280. urteko berrlak ennatean agertzen da
Cornuz bezala lehen aldlz^. Balna badlrudi Izena ez dela garal bereko
aglrletatik zuzen Jasoa, baizik Diego de Urbina Erregeren heraldlka
armen arduradun zenak 1620an Cornuz ezkutua osatzeko eman
zuen aglrltik baizik.
Isastik Inguru halek toklz-toki kokatzean zloen; "Fuera de la villa
en su Jurisdicción en los cotos de Cornuz y Jaizubla son las casas
parroquianas á ella Arsu A, Justiz A, Cornuz, por otro nombre Mugulrlo..." Eta Plerre-Menry de Lalanne-ek Arsu (Artsu) etxeari buruz arl
zelarik beste honako hau zekarren: "La malson principale e t primiti
ve se dresse sur la montagne d 'O e a rso , aux confins de Cornuz".

(3) Archivo Municipal. Eef.; Sección C, negociado 5, Serle 1, LIb 1,
Exp. 2. Mon agertzen dicen 148 lean Joanes de Cornoz eta Esteve de
Cornoz.
(4) Miguel Larrañaga Zulueta eta izaskun Tapia Rublo, Colección docu
mental del Archivo Municipal de Hondarribla. Tomo 1 (1 186-1479). Fuen
tes documentales medievales del País Vasco, I? 48 (Eusko Ikaskuntza,
Donostia, 1993), p. 97.
(5) COriDE DEL LLOBREQAT: tlotlclas históricas (segunda edición),
5an Sebastián, 1942, pp 91-92. Eta PORTU, Florentino: Fuenterrabla. ilotas
históricas y curiosidades hasta 1969, Fuenterrabla, 1975, 223-224 or.
(6) LOPE DE I5A5TI: Compendio historial de (julpúzcoa (Obra escrita
en el año de 1625, Impreso en San Sebastián en 1850), p. 91.

Eta D. de Urblna-ren agirla dakar llburuaren azken partean, non
jasotzen den: "Término llamado Cornuz a la falda Oriental del pro
montorio O le a rs o "/ Beraz, Jalzkibeien Eklaldeko lurraldea zen Kor
notz, bertan alpaturiko etxeok eralkl baino lehenagotik. Eta, Jalzklbel
bera, Erdi Aroan Malzkidel bezala agertzen zena, erromatar geografoek aipatzen zuten hura omen. Adibldez,
Plinlo-k "prom ontorio
Olearso"; balna P. Mela-k Oeason eta 5tràbon-ek Olàson.®
Izena eta izanaren azterketetan nenbllela. Pepita Aginaga Irondar adiskidak eskuratu zldan <cornuz-en> aitonsemetzako esku-lzkrlbuzko agirla, 1658. urtekoa, eta zenbait oharrekin argitara eman
nuen Euskalerrlaren Adlskldeen Elkarteko Buletlnean.^
Kornotz Izenarl Euskal Merrian bertan, ez zaio falta kidekorlk.
Antzina, Cornonlum zeritzan hiri bat ba om en zen hafarroan, Ptolomeok Euskaldunon lurrandean kokatzen zuena. J. Caro Barojarentzat, zaiantzagarrla bazeritzan ere. Jaca aldetlk mendebaldera eta
” Qraccurris"en Iparraldean koka zezakeen.^® Eta M. J. Pérez Agorretarentzat, ErdI Aroan Mendablaren Iparraldean zen Cornlo Izan zitekeen.^^
Bestalde, orol eta kontutan har, Cornùquiz Bizkalko tokl-lzen bat
zela 1070. urteko agirletan agertzen denez, Lope Iñiguez kondeak
5an Milla-era eramana, halan Jasotzen zuen L, 5erranok.^^ Baina
bada Qipuzkoan bertan ere zer Ikusirik duen leku Izena, Alona men-

(7) LALAMME, Plerre-Menry de: Fontarable. 5es monuments, son his
toire, Paris, 1896, p. 52 y p. 218.
(8) GARCIA Y BELLIDO, Antonio: España y los españoles hace dos mil
años, según la Oreografla de 5trábon Colección Austral, Madrid, 1947, pp,
58, 135 y 140.
(9) 5AM MAF^TIM, J.: "Cornuz, notas sobre término y nobleza". Boletín
de la ñea/ Sociedad Bascongada de ios Amigos del País, Vol. ^vLIV, 1988,
pp. 525-552.
(10)CAI^O BAf^OLA, Julio: Los \zascones y sus i/ec/nos, 5an Sebastián,
1985, pp. 41 y 47,
(11) PEREZ AQORRETA, María Jesús: Los l/ascones. Ei Dobiamiento en
época romana. Pamplona, 1986, p. 147 y lám. ?<lil en la p. 47,
(12)5ERfVMÍO, Luciano: Cartulario de 5n ñillán de la Cogoila, Centro
de Estudios Históricos, Madrid, 1950, 0^11, pp. 210-211.

ditík Alzkorrl bitartean, bada tontor eta lepoa Blozkornia deltzen dire
nak, Katabera meateglen galnekaldean.
Corno (= adar) hítzaren kontzeptua da kontutan hartu beha
rrezkoa, erromarrek mendi gailur eta itsasalderako lurraldeen puntel
Izen horl ematen zlotenez, zeren kontzeptu bezala oso zabaldua
balta. Horren arabera, hor ditugu: Urnleta eta Andoain tartean Adarra
mendia; Bizkaian Qorbearen Iparraldeko lt><lna harkaltzetan Atxadarra; Baxenabarrako Banka herriaren Ekialdean ere bada Adartza men
dia. Edo, Alpes mendletan, alemanlerazko hizkuntzaz Izenak lekuko
harturik, nonahl aurkitu genltzake -hom (=adar) daramatenak, adibi
dez: Bletschhom, Brelthom, Elnsteraarhom, Matterhom, Ritzihom,
Schereckhhom, Welsshom, W eterthom eta abar. Balna Itsasaldera
Irteten diren puntetan oso ezaguna zalgu geograflan "Cuerno de
Africa" derltzana; horregatik, pentsatzekoa da Jalzklbel gallurretik
Itsasalderako guztfa Izango zela komotz, eta gogoan har Itsasalde
horretara Irtetzen den punta bera ez dela Hlger, balzlk Amultz.
Olearso zen aldeko Bidasoaren behekaldean egln diren erromatar aurklkuntzak ezaguturik ez gaitu harritu behar Comotz (=Komotz)
leku Izena hor izateak. hlk neuk Hondarnblan bertan aurkitu nuen
"ara" erromatarren bern eman nuen Eusko Ikaskuntzak J. Caro BaroJaren omenez argltaratu zuen lan hartan.
Baina Hondarnblan bertan, lehendlkako hainbeste aurklkuntzaren aztarnak hor ditugu lekuko; horregatik ez da harngarrla inguru
berean Comotz (=Kom otz) leku Izena aurkltzea.
Euskai Hernko Itsas-hegaleko erromatarren aurkikuntzei buruz,
hor dugu, bllduma orokorrez, l^llagros Esteban Deigadok argltaratu
zuen El Pais Vasco atiántico en época romana iib u ru a }^ Zaiantzarlk
gabe, lan ona burutu zuen. Balna, lehenik kontutan hartzekoak ditu
gu M. Martín-Bueno eta J. Rodríguez 5alís ikertzalleen "The anchora
ge of el Cabo de Higuer, Euenterrabía"^^ aide batetik eta "El Jalzki-

(15)5Ai^ MARTIM, J.: "Ara romana en Mondarribla", Julio Caro Barojari
Omenaldla, Eusko ikaskuntza, Donostia, 1986, fílEV, V/ol. 1, pp. 481-486.
(14)E5TEBAM DELGADO, Milagros: El País Vasco atlántico én época
romana, Mundaiz, 5an Sebastián, 1990.
(15) MARTIH BUEMO, M. eta RODRIGUEZ 5ALI5, J. : "The anchorage of el
Cabo de illguer, Fuenterrabía". hauticai Archaelogy, 4, London-hew YorIs,
1975.

bel y el Promontorio Olasso a propósito de un nuevo hallazgo
numismática romano"^® bestetik, beralek zuzenean egln zltu 2 ten
Ikerketa lanak azalduz. Lan hauel galneratu zlzklon Martln-Buenok
Bldasoaren Itsasalderako Irteeran aurkitu ziren keramlken berrlak.
Eta horlel buruz A. M. Benito eta R. Emparanek egln zuten Ikeba
na.^®
Jalzklbel gallurrean aurklturlko erromatarren diruak eta Bldasoa
ren ahoan keramlkak, ez d u t esan beharrlk Erroma aldetlk ekarriak
zirela, ez hemen bertan eglnak. Eta, horiek ez ezlk, Irun eta Errenterlan eglnlko aurklkuntzak ere kontutan harturik, ulerkaltz zalt M. Este
ban Delgadok bere liburuaren 406. orrlaidean liondarrlblan aurkitu
nuen ara erromatarrarl buruz dloena: beste aurklkuntzokin ezer Ikusl
rlk ez duela bere ustez, denbora modemoetan ekarrla Izango dela
azalduz,
lilre lanean adlerazten nuenaren arabera, ordea, ez deritzat
denbora modem oetan berrlkl ekarrla, bal ordea Inguruan diren antzlnako beste aurklkuntzel lotu beharrekoa.
Aide batetik, Lapurdlko Qetarlan, J.L. Toble Irakasleak ikertu
zuen harria hor da.^^ Azparneko hllarrlan aurkltua ere bal, P. Charrlttonek bere lan batean agertzen d u e n a . E t a horlek ere ez daude
gure Inguruko tokletako harrlarekln eglnak.
Balna, bada besterik ere; Zuberoako Atharratzetlk laster, Aranhe
gallurrean bada Marla-Maldalenaren kapera, non aurkitzen den III.

(15)J. Rodríguez Salís eta M. Martin-Buenoren "El Jaizquibel y el Pro
montorio Glasso a propósito de un nuevo hallazgo numismática romano",
Munibe, 35, Donostia, 198 1, pp. 195-196.. Nautical Archaelogy, 4, London-Mew York, 1975.
(17)MARTIh-BUEhO: "hallazgos cerámicos submarinos en Fuenterra*
bía", 5autuo/a, 11 (1976-1977).
(18)BEMIT0, A.M., EMPARAIi, R.: "Anforas del yacimiento submarino
del Cabo de higuer, Fuenterrabía", Colloqui "El vf en la antiquitat", Badalona, 1987, pp. 74-84.
(19)T0B1E, J.L.: "Découverte d'une épitaphe de début de l'Emplre
f^omaln..." Bulletin du Musée Basque, Bayonne, 1989, pp. 89-102.
(20)ChARRlTTOri, Pierre: Brussaln sa contribution aux etudes bas
ques, Paris, 1985, p. 48.

mendeko ara eromatarra Mondarribikoa bezaiako harriz egina. Zen
baiten ustez Venus Jalnkosaren ageri edo aztarna da, bertan latlnez
Irarrlrik dauden hitzetarlko bat "Meravscorrltsehe" dioena, euskal JatorrizkotzatJotzen dena. Morretaz Idatzl nuen artlkulu bat.^^
Bordeletik hurbil den Saintes hirlko erromatar aztarnen artean
aurkitzen dira Mondarrlblako eta Aranhekoaren antzeko zenbait ara,
Beraz, zeren zalantza izan behar dugu Mondarrlblako ara antzinatik
bertan kokatua ez Izateko? Jalzkibel gaiiurrean aurkltutako dlruak eta
Bidasoaren Itsasaldeko ahoan, Amultz puntaren aurrekaldeko urpean
aurklturlko hainbeste keramlkazko anfora zatiak ere ez baitziren hemen eginak, erromatarrek ekarriak balzik. Eta Aranhe zein 5alnteskoak ere, ez dira bertako harriz, ezta bertan, eginak ere.
"Ara romana en Mondarrlbla" tdazterakoan ez nintzen ausartu
lehen edo bigarren mendekoa Izango zen azaitzen. Uste horl balnuen A. Qarcla y Bellldoren katalogazloan olnarrlturlk.^^ Lana argita
ratu geroztik, riorenzlako museoan dauden arak Ikustean, hango
batek zeraman Mondarribian aurkltuaren apalndura berdina eta nire
usteak zuzen zebiitzan.
Dena dela, aldare-harn den ara beraren ondoan, gauzarik bltxlenetakoa iruditzen zalt Kornotz (Cornoz) leku Izena, antzinatik belaunik
belaun eta ahoz-aho gure egunotara arte Iraun duenez.

(21)5Ari MARTÍN, J,: "Barkoxeko altxorra eta "Meravscorritsehe" oroltarria", Bliboko El Correo egunkarlaren El Correo Escolar Asterokoan, 1986ko
azaroaren 6an.
(22)GARCIA Y BELLIDO, A.: Arte romario, Consejo Superior de investi
gaciones Científicas, Segunda edición, Madrid, 1972.

Eushal llteratur sorhuntza
2000n argitaratutako liburuen zerrenda
Juan Luis ZABALA

OharraK:
1.- Parentesi artean agerl den data EusHaldunon EgunHaria-n llburua
ren berrl eman zenekoa da. Ezer alpatzen ez denean, frattura
sallean eman zen llburuaren berrl; galnerakoetan, zehaztuta
dago zein salletan eman zen berrla; D.A.dloenean, alpamena
Durangoko Azokako gehlgarrlan eglna dela adlerazi nahl da. tlafarkarla, BizHala eta /{ingoia gehlgarrletako alpamenen berrl ez
da ematen.
2,- Testu zahar, berrargltalpen, bllduma eta antologlen sallean ez da
llburuaren aurreko argltalpenaren agortzearen ondorlozko berrar
gltalpen arrunten bern ematen.
3.- LItekeena da aipatutako llburuetako batzuk, 5alahera, kazetarltza
eta beste sailean alpatuak batik bat, ez izatea berez, stricto
sensu, llteratur sorkuntzakotzat Jotzeko modukoak, eta lltekeena da, halaber, llteratur sorkuntzatik hemen aipatutako batzuk
baino gertuago dauden beste liburu batzuk kanpoan geratu Iza
na. Mugak ez baltlra betl oso garbi aged.
4,- Zerrenda hau ez da oso-osoa, llteratur sorkuntzako hainbat llbururen alpamenak falta dlra:halnbat iehlaketatako lan sandunak
blitzen dituzten llburu kolektlboak, saiakeratzat Jotzeko moduko
doktorego tesi batzuk, hern edo eskualde Jakln batean baino
zabaldu ez diren liburuak, zabalkunde eta promozio eskasekoak...

5.- 1999ra bitartean )<,K m ende osoan zehar euskaraz argitaratutako
liburu guztien zerrenda eglna eta argltaratua du Joan Mari Torrealdaik, Qlpuzkoako Foru Aldundiaren eskutlk, /Vi. mendeho
euskal llburuen katalogoa-n. Katalogo horretako lau llburukl
eman ditu argitara Torrealdalk, eta bosgarrenean 1999an eta
ZOOOn argitara emandako llburu guztien zerrenda egingo du,
Llburu horrek, ezeren okerrik ez dela, 2001ean argitaratuko du
Torrealdaik.
6.- Zerrenda hau osatu eta hobetzeko asmoz, eglle, argitaratzalle,
banatzalle, saitzalle, bibllotekari eta Irakurleel eskertuko genleke
informazioa Juan Luis Zabalarl bidaitzea. Melbidea:Euskaldunon
Egunkarla. Qudarien Etorbidea, z./g. / 2 0 1 4 0 Andoaln (Qlpuzkoa). Telefonoa:943 500 222. Faxa:943 3 0 0 255. Posta
elektronlkoa:plpl@ egunkarla.com.
7.- Zerrenda hau Internet sarean dago, EusHaLdunon EgunHaria-ren
webgunean: www.egunkarla.com.

2000
1. Eleberria
ARAMA, Altor: Ipuln-entzulea. Bllbo, Euskaitzaindia / BBK Fundazloa,
20 0 0 (1999-ÍÍII-17; 2000-VI-17).
ARAMA, Altor: Onan. Tafalla, Txalaparta, 2 0 0 0 (2000-V-31).
ATAMO (Salbador Zapirain): Ondaretzat gorrotoa. Olartzun, 5endoa,

200 0 .
EPALTZA, Alngeru: ñock'n'Ro//. Iruñea, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-^^14 Begla gehigarrlan; 2000-^11-1).
QABIRIA, Julen: Connemara gure blhotzetan. Donostia, Elkarlanean,
20 0 0 (2000-11-19; 2000-111-18).
QALARRETA, ?iabier: GaueKo abentura. Aiegia, Mlria, 2 0 0 0 (2000-?^3; 2000-XI-24).
QORROTW\TEQI, Arttz: t^afkaren labankada. Donostia, Kutxa Funda
zloa, 2 0 0 0 (2000-?i-22).

AdsbaklaK

IRIQOtEM, Joan Mari: Lur bat haratago. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-l?<-9 Begla gehigarrian; 2000-^;il-5).
ITURRALDE, Joxemari: EuliaH ez dira argazHletan azaitzen. Donostia,
Erein, 2 0 0 0 (2000-IV-8).
MUJIÍSA, Luis Mari; Memoria galduaH. Aiegia, Mirla, 20 0 0 (2000-?^l24; 2000-?^li-27).
R02A5, Ixiar: Edo zu edo nl. Donostia, Erein, 2 0 0 0 (2000-?í-28).
5AIZARBIT0RÍA, Ramon: Qorde nazazu lurpean. Donostia, Erein,
2000 (2000-?^ll-2; 2001-1-20 Begla gehigarrian).
5AÍ2ARBÍTORIA, Ramon: Qudarl zaharraren gerra galdua. Donostia,
Erein, 2 0 0 0 (2000-XII-2; 2001-Í-20 Begia gehigarrian).
5A5TRE, Pablo: henrlren Irudia. Zarautz, 5usa, 20 0 0 (2000-?^l-3).
UQALDE, Martin; Mohamed eta parroHo gorrla. Donostia, Eikarianean,
2000 (2000-?^ll-15).
ZABALA, Juan Luls: Agur, Euzhadl. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?^-5).
ZUBiZARRETA, Fatxi: Jeans-ah hozHalluan. Irun, Aiberdania, 2000
(2000-?^l-22; 2001-1-18)).

2. ipuina
ALDAI, ?iabier; BazterreHoaH. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?^l-9; 2000Xii-7 Barkatu, ama gehigarrian),
ALDAI, iSabier: BiHote bat. Qasteiz, Arabako l=oru Aldundia, 1999
(1999-?^ll-ll).
ARAIiA, Altor; AtharratzeHo erreglna. Alegla, Hlria, 2000. (2000-?^l24).
ARRET?^E, Jon; Zazpi kolore. Donostia, Eikarianean, 20 0 0 (2000-?^li1 Mundu mira gehigarrian; 2000-?^il-8 Mundu mira gehigarrian).
A5IS0REIÌ ARTEAfI; Bilbao, ipuin blltegla. Bilbo, Aiberdania ( Bilboko
Udala, 2 0 0 0 (2000-?<il-26).
A5K0REM ARTEAM: Geroa oraino?. Baiona, Maiatz, 20 0 0 (2000-IV/25).
A5K0REI1 ARTEAM: Gutlzlak. Tafaiia, Txaiaparta, 2 0 0 0 (2000-^11-2).

A5K0REM ARTEAh: Puntu eta Homa etIllHoaK. Arrasate, Apocallftin
Kultur Elkartea, 20 0 0 (2000-?^ll-6).
A5K0REN ARTEAh: 5aga5tlberrl. Qasteiz, Eusko Jaurlarltza, 2000.
A5K0REM ARTEAh; Tene LehlaHeta 2 0 0 0. Donostia, Debako Udala /
Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-1-9; 2000-IV-21; 2000-VI-15).
EQIA, Lutxo; (josarian bota dit. Bllbo, Bllboko Udala, 20 0 0 (2000-IV15).
ELE?^PURU, Juan Martin: hamaika ipuin. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-?i-27),
ET?<AhlZ ROJO, i^abler: Begiak itxl eta kitto. Donostia, Elkarlanean,
2 0 0 0 (2000-IV-12).
CäURRUTMQA, Iñaki: Gabon (oasteiz. Qasteiz, Arabera, 2 0 0 0 (2000?ill-20; 2001-1-11 Barkatu, ama gehlgarrlan).
IRAOLA, Rufino: Zaldiarangoak. Alegia, Mirla, 20 0 0 (2000-KI-24).
JUARI5TI, Felipe: Inazio Muniberen abenturak. Zarautz, Ikeritz, 2000.
LIMAZA50R0, Karlos: Ez balego beste mundurik. Irun, Alberdania,
2 0 0 0 (2000-?il-14; 2000-XII-25).
REKALDE, Paddy: 5ex-abaroa. Tafalla, Txalaparta, 20 0 0 (2000-?^ll-2;
2000-^^11-5).
TABERMA, MIkel: Errege eguneko panpina. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2 0 0 0 (2000-1-50).
TXILIKU (Jesus Mari Olalzola); 101 gau. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-X-7).
URDAMQA, Justo; infernuan idatzlak. Alegia, Mirla, 2 0 0 0 (2000-^^124).
URKIZA, Ana: Desira Izoztuak. Donostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-11123).
URRUTIA CAPEAÜ, Jose Enrlke: tzar beitzaren urtea. Iruñea, Pamiela,
2 0 0 0 (2000-111-50; 2000-V-31).
ZALDUA, Iban: Gezurrak, gezurrak, gezurrak. Donostia, Erein, 2000
(2000-VI-15; 2000-VI-16),

3. Poesia
AH5ELMI, Luigi: Gure ametsen gerìzan. Iruñea, Pamlela, 2000
(2001-1-4).
IPV\5T0RTZA, Tere: Izen gabe, direnak. Haurdunaldl beteko khantoriak. Iruñea, Pamlela, 20 0 0 (1999-?^ll-l Begia gehigarrlan;
2000-V-51; 2000-VI-7).
IRIBARREh, Karmelo C.: Oainontzekoa, kontuak dira. Donostia,
Erein, 2 0 0 0 (2000-VI-17).
LA5A, Amala: Qeroaren aurpegla. Leloa, Euskal Merrlko Unlbertsltatea, 20 0 0 (2000-V/II-7).
MEABE, Miren Agur: Azalaren kodea. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-VI1)0LA5AQARRE, Juanjo: Puskak biziz. Zarautz, 5usa, 2000 (2000-?^l18 Begia gehigarrlan; 2000-)^ll-5).
5UAREZ, Castillo: Iragarkl merkeak. Qastelz, Arabako Foru Aldundia,
1999 (1999-?^ll-ll).
5UARE2, Castillo: MugarrI estallak. Zarautz, 5usa, 20 0 0 (2000-?^-28;
2000-XI-15).
URRUTIISOET?ÌEA, Urtzi: Utzidazu karmina kentzen. Donostia, Kutxa
Fundazloa, 2 0 0 0 (2000-ÍÍ-22).
URKIZA, Ana: Qe/a llunetik. Alegla, Mirla / Egan, 2 0 0 0 (2001-11-16).
ZABALA, Juan Luis: tlautsia natza. Bllbo, Euskaitzaindia / BBK Funda
zloa, 2 0 0 0 (1999-XII-17; 2000-VI-17).

4. Saiakera, kazetaritza eta beste
4.1. Biografia eta autoblograflak
ADURIZ, IñakI: Eugenio Imaz: bizl-konpromisoa. Donostia, Saturraran, 2000.
AGIRRE, Lorea: fiosa Luxemburg. Donostia,
(2000-IV-21; 2000-VI-10).

Elkarlanean,

2000

AI2PURUA, Jexux / AIZPURUA, Jon: Joxe Migel Barandiaran (18981991). Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2 0 0 0 (2001-III-6).

ALTZIBAR, Áab\er. Gilen Humboldt (1 767-18 55). Qastelz, Eusko
Jaurlaritza, 20 0 0 (2001-III-6).
AMDOhEQI 5AMTAMARIA, X^abier: Karlos Santamaría (1909-1997).
Qasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
A5K0REri ARTEAh: Esteban, borroi^aren ondarea. Donostia, Arakatzen, 2 0 0 0 (2000-l?^-30 Polltika sailean).
A5K0REM ARTEAh: Kepa Junkera. Tr/Mwa. Bllbo, BBK Fundazloa,
2 000 (2000-X-51).
BAFVMAZARRA, Luis: Jon Lopategi, òertsozko mezuíaría. Andoain,
Bertsolarl, 2 0 0 0 (2000-?i-31; 2000-?^ll-21).
BERZAITZ, Pierre: Madalena Jauregulberry (1884-19 77). Qastelz,
Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
ELORTZA, Jerardo: Justo (jarate (1 900-19 94). Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2000 (2001-III-6).
ET?^EBARRIA, Igone: 5om e Unzueta (1900-). Qastelz, Eusko Jaurla
rltza, 20 0 0 (2001-III-6).
QARMEhDIA, Ellxabete: Gerhard Bàhr (19 00-19 45). Qastelz, Eusko
Jaurlarltza, 20 0 0 (2001-III-5).
QARMEhDIA, Ellxabete: Patxl Etxeberria
Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).

(1900-19 89).

Qastelz,

QERRIKAQOITiA, Tomas: Arantza eta larrosa. Oiartzun, Sendoa,
2 0 0 0 (2000-V-28).
IRIOhDO, Pepita: Hire pau5oah{. Zestoa, Danbolin-zulo, 2 0 0 0 (200111-11 Igandei^o KZ gehlgarrlan).
l5A5MEhDI, Iñaki: Hire denboraldli^o Ibilerak. Azkoltia, Azkoitiko Uda
la, 2 0 0 0 (2001-1-7 Igandeho KZ gehlgarrlan).
KIMTAhA, ?^abier: Justo Marl Mokoroa (1 901-1990). Qastelz, Eusko
Jaurlarltza, 20 0 0 (2001-111-6).
LA5A, Kabler: Flarres Erdozalntzl-Etxarten bizitza eta pentsamendua.
Donapaleu, Frantzlskotar Argltaletxea, 2 0 0 0 (2001-V/l-l).
OTAEQI, Lurdes: Jon Mirande (19 25-1979). Qastelz, Eusko Jaurla
rltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
PAQOLA, Rosa Míren: Luis-Luzlano Bonaparte (1813-18 91). Qastelz,
Eusko Jaurlarltza, 20 0 0 (2001-III-6).

PEREZ QAZTELU, Ellxabete: Luls Willasante Kortabitaite (1920-2000).
Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
5ATRU5TEQI, Jose Marl: Alexander Tapia (1899-1957). Qastelz,
Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
5UD(JPE, Pako: MIHel Zarate (1906-1979). Qasteiz, Eusko Jauríaritza, 2 0 0 0 (2001-111-6).
UMZUETA, Umberto: tiennedy. Donostia, Eikarianean, 20 0 0 (2000IV-21; 2000-l?^-16).
URKIZU, Patri: Wentworth Webster (1828-19 07). Qasteiz, Eusko
Jaurlarltza, 20 0 0 (2001-III-6).
VELEZ DE MEliDIZABAL, Josemarl: 5ebero M u b e (1879-1965). Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2001-III-6).
ZELAIETA, Angel: Qabriel Arestl. Biografìa. Zarautz, 5usa, 2000
(2000-XI-25).

4.2. Saiakerak
ALTUhA, Patxl: EusHal bertsogintzaz. Bilbo, Deustuko Unlbertsltatea,
2000 (2000-?^ll-28).
ARAMA, AnuntKl: Mito hurbllaH. EusHal mitologia Jendeen bizltzan.
Baiona, Qatuzain / Qure Irratia, 2 0 0 0 (2000-VI-28; 2000-VII-8
Begla gehigarrian).
A5K0REM ARTEAIi: A/ta Zavalaren ohoretan. Bilbo, Deustuko Unl
bertsltatea, 2 0 0 0 (2000-?^ll-28).
A5K0REM ARTEAM (Itxaro Borda, Antton Luku, Mattin Mlrlgolen, Marko Armspach, Aslsko Urmeneta): EusHal Kama 5utra. Baiona,
Qatuzaln, 2 0 0 0 (2000-?^ll-3; 2000-?^ll-22).
A5K0REM ARTEAM: (jabrlel ArestI (1 9 55-19 75). Qabriel Arestlren
mundua. EraHusHeta eta JardunaldiaH. Bilbo / Donostia, Bllboko
Udala / Qipuzkoako Foru Aldundia, 2000.
AULE5TIA, Kepa: Gutun amalgabea. Irun, Aiberdania (2000-VI-14
Polltlka sallean). *
QARATE, Roman: flletzscheren Inguruan: gIzaHIa (dulntasuna)-JaungolHoa. Bilbo, Deustuko Unlbertsltatea, 2000.

QARZIA, Joxerra: Egonean doazen gezlak. Irun, Atberdania, 2000
(2000-?^-7; 2001-1-11).
GUTIERREZ, iratxe: 90eHo hamarhadaho narratiba berria: llteratur HrltlHa. Bilbo, Labayru Ikastegla, 2 0 0 0 (2000-?SII-7).
IRAOLA, Rufino: AbarasHa. Alegla, Mirla, 2 0 0 0 (2001-11-16).
IRATZEDER (?^abier DIharce):

Bizlarer)

alraldla.

Qero-Mensajero,

200 0 .
ITURBIDE, Amala: S. (jandlaga, J.A. Artze eta A. Leteren poemagintza. Donostia, Erein, 1999 (2000-ÍIÍ-4).
IZTUETA, Paulo: Euskal iraHaskuntza autonomi aroan. Donostta,
Utrlusque Vasconlae, 2000.
IZTUETA, Paulo: tIezHuntza, hizkuntza eta boterea Euskal Herrlan.
Donostia, Utrlusque Vasconlae, 2000.
MORILLO, Fernando: Erraldol herrena. irun, Alberdanla, 20 0 0 (2000>il-24).
ODRIOZOLA, Joxe Manuel: hazlo-ldentltatea eta eskoia. Bllbo,
Euskaitzaindia / BBK Fundazloa, 20 0 0 (1999-?^ii-17; 2000-VI17).
OROhOZ, Belen: (jazterl Berria, t^antaglntza Berria. Donostia, Erein,
2 0 0 0 (2000-III-4).
OTAEQI, Lourdes: Joseba 5arrlonandla. Marlnel zaharraren kantua.
Bllbo, Labayru ikastegia - Fundazloa, 1999 (2000-V-16).
5AM MARTIM, Juan: Olza eskubldeen Inguruan. Donostia, Elkarianean, 2 0 0 0 (2000-?^-19).
TELLETKEA, Qolo: Txalapartatik modemera. Internet Euskal Herrlan.
Balona, Qatuzain, 2 0 0 0 (2000-?^ll-3; 2000-?^ll-30 Qalak saliean;
2001-1-26 Glzartea sailean).
ZABALETA, Iñaki: Hazloa eta hezkuntza-slstema espalnlarraren sorre
ra. Bllbo, Udako Euskal Unibertsitatea, 2000.
ZABALA, Fello: Naturaren mlntzoa. irun, Alberdania, 2 0 0 0 (2000-?^llI).
ZABALO, Julen: Abertzaleak eta ezkertlarrak. Donostia, Elkarlanean,
2000 (2000-IV-21; 2000-VI-16 Politika sailean).
ZUAZO, Koldo: Euskararen sendabelarrak. Irun, Alberdanla, 2000
(2000-^^1-16).

ZUBEROQOITIA, Aitor: (jloballzazloaren adarrah. Irun, Aiberdania,
20 0 0 (2000-ÄI-24).

4.3. Kronlkak
ALBERDI, Pedro: SatorraH baino lurperago. Irun, Aiberdania, 2000
(2000-?^l-29).
AhSOREMA, Jose Ignazio; Mirri eta biok. Irun, Aiberdania, 2000
(2000-?^l-24).
ARI5TI, Pako: Venezuela, iraultza isilaren hitzak. Tafalta, Txaiaparta,
2000 (2000-VII-13).
A5K0REH ARTEAM: Urola garaia: m ende bat Irudltan. Legazpl, 2um,

2000 .
BAFÌAMDIARAM, Alberto: Oalzklleen Faktorla (Ernest Hemingway
euskaldunen artean). Andoain, Euskaldunon Egunkaria, 2000
(2000-V-14 Igandeko tiZ geliigarrian; 2000-V-26).
BA5TARRIf^ IZAQIRRE, Iñaki: Ene aberri ttlkia barne begletan. hauts
Urdina, Urretxu-Zumarraga, 2 0 0 0 (2000-^1-28).
BA5TERRET?^EA, Andonl: Ene Ondarru. Oiartzun, Sendoa, 2000.
CAhO, Harkaitz: Piano galnean gosaltzen. Donostia, Erein, 2000
(2000-^51-24; 2000-?^ll-28 Barkatu, ama gelilgarrian).
ELIA5, Imanol: Azpeitia. Oaztaroko kronlkak. Azpeltia, Azpettiko Uda
la, 20 0 0 (2000-?^ii-?ill-4, Agenda sallean),
ERBITI, Fernnin / MAMERO, Javier: Sanfermines. 5anfermlnak. Iruñea,
liafarroako Ikastolen Elkartea, 2 0 0 0 (2000-VII-6 5anferminetako
gehigarrian).
IRATZEDER (?^abier Dlharce): Lur salnduan hamar egunez beiiarl.
Qero-MensaJero, 2000.
KAZABOM, Antton: Bakoltzarl berea. Oiartzun, 5endoa, 20 0 0 (2000XII-21).
LAMDABA50, Qolzalde: Korte bat, mesedez. Irun, Aiberdania, 2000
(2000-IV-14; 2000-V-5; 2000-V -12 Agenda sallean).
LARRABURU, Colette / ET?^EBERRI, Pelo: Euskal rockarl buruzko inkesta. Baiona, Euskal Kulturaren Erakundea / Eusko Ikaskuntza
(Atlantica aldizkarlan), 2 0 0 0 (2000-V-2).

TAMBOURIfl, Marlklta: Eushal deituren hronlHa. Balona, Qatuzain,
2000 (2000-MI-3).
TORREALDAI, Joan Mari: ArtazlaH. Eushal liburuah eta Francoren
zentsura 1956-1985. Zarautz, Susa, 20 0 0 (2000-IV-13; 2000IV/-16).
URAin, Jokin: Gatlbu sorta n/ntzen. Zarautz, Susa, 20 0 0 (2000-VI-

15 Politlka sailean).
VELEZ DE MEÍ1DÍZABAL, Josennari: Bizi IzanJuat. Arrasate, Arrasateko
Udaia, 2000.

4.4. Elkarrizketa eta erreportajeak
PET?V\RROMAh, Iñaki: hafarroa: Iragana eta geroa. Tafalla, Txalapar
ta, 2 0 0 0 (2000-VI-15 Polltlka sailean; 2000-VI-16 Polltlka sai
lean).

4 .5 . Bidaia liburuak
AIMTZIART, Piarres: Santiago oinez. Donlbane Oarazitik Konpostelara.
Balona, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-IV-14; 2000-IV-20).
MUhOZ, Jokin: Atlantldara biajla. Memory boom. Irun, Alberdania,
2 0 0 0 (2000-IV-14; 2000-V-5).

4.6. Zientzia eta dibulgazloa
AQIRRE, Antxon: Antzuolako larru ontzea. Antzuola, Antzuolako Uda
la, 2 0 0 0 (2001-1-2, Agenda sailean).
AKARREQI, Pedro: Lan-giroko harremanak. Usurbil, Elhuyar, 2000
(2000-11-2 Gizartea sailean).
ALBERDI LARIZQOITIA, Xabler: Euskaitzaindiaren araugintza berrla:
Ikastaroa. Leioa, Euskal Merrlko Unibertsitatea, 2000.
ALTOMAQA, ISepa: Pandaren alta, aita David. Usurbil, Elhuyar, 2000
(2000-1-15 Gizartea sailean; 2000-1-23 Igandeko KZ gehigarrian).

ALTUMA, Jesus: Altearen sustralak GlpuzHoan. Donostia, Qipuzkoako
Foru Aidundia, 20 0 0 (2 0 0 1 -il-l).
ARRIAQA, Jose Luis: Euskal mitologia. Biibo, Qero-Mensajero, 2000.
ARRUABAI^REHA, Juan Mari: Azken belaunaldla. Donostia, Eikarianean, 2000.
A5K0REH ARTEAh (Jose Maria Izaga, Koldo Lizarralde, Karmelo Urdangarin): Antzinako lanbldeak IW. Donostia, Qlpuzkoako Foru
Aidundia, 20 0 0 (2000-IV/-12; 2000-IV-13 Iritzla sailean).
A5K0REM ARTEAh (Iñaki Gonzalez Qarai, Antxon Qaztañaga, Mabier
Albizu): Artea gazteentzat eta guztlontzat. Donostia, Qaiak,
2000 .
A5K0REh ARTEAh: dldeglleak blldumako 14, 15, 16 eta 17. zenbaklak. Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2000-11-16).
A5K0REh ARTEAh: Durangaldea gogoan. Durango, Qerediaga / Eraz,
2000 (2000-11-19).
A5K0REh ARTEAh: Ermuko euskara. Ermua, Ermuko Udala, 2000.
A5K0REh ARTEAh: Europako Batasuna M /. mendean. Donostia,
Qaiak, 2000.
A5K0REh ARTEAh (harkaitz Cano, Juan Kruz Igerabide, Ludger
Mees): hum boldtengandlk gaur e^ungo euskal llteraturara. Do
nostia, Euskal Editoreen Elkartea, 2 0 0 0 (2000-K-17).
A5K0REM ARTEAh: Idazkera ziblllzazio desberdlnetan. Donostia,
Qaiak, 2000.
A5K0REh ARTEAh: llustrazioa Europan eta Euskal tlerria. Donostia,
Qaiak, 2000.
ASKOREh ARTEAh (Jose Ignacio Armentia, Jose Maria Caminos,
Qorka Jakobe Palazio): Kazetarltzaren hasl-masla\<,. Leioa, Euskal
Merrlko Unibertsitatea, 2 0 0 0 (2000-III-8, Unibertsitatea gehigarrian).
ASKOREh ARTEAh: Kionazloa, eutanasia, transgenlkoak, kontsumlsm oa... (Mundu globalizatuaren erronketarako prestatzen). Do
nostia, Qaiak, 2000.
ASKOREh ARTEAh: Lankldetza. Arlzmendlarrietaren eraldaketa
prolektua. Arrasate, Lanki Ikertegia, 20 0 0 (2000-XI-29 Unibertsl-

tatea gehigarrlan; 2000-;^ll-l Ekonomla saliean; 2000-^11-17
Igandeko K2 gehigarrian).
A5IS0REh ARTEAN (Nagore Atela, Aurkene Isasl, Jon Vicente):
PasaiaHo eusHararen historia sozlala. Rasala, Pasalako Udala,
2000 (2000-VIII-8, Irlrtzla sailean),
A5K0REN ARTEAN (Joxe Lulx Aglrretxe, MIkel Lersundl, Ortzurl Olaetxea): PasaiaHo hlzkera. Rasala, Pasalako Udala, 2000.
A5K0REN ARTEAN: Zumalako hitarioa. Zumala, Zumalako Udala,

2000 ,
BA5ANDERE TALDEA: tllstoriako prozesurik garrantzltsuenak. Do
nostia, Qalak, 2000.
BA5ANDERE TALDEA: 5exuaren inguruko sinesn)enak eta tabuak.
Donostia, Qalak, 2 0 0 0 (2000-111-31).
BENQOET^EA, Altor / IRUf^UN, Koldo: Zuzenbide sindikala. Iruñea,
Udako Euskal Unibertsitatea, 20 0 0 (2000-VI-28 Unibertsitatea
gehigarrlan),
BILBO, Mlgel Angel: Lan-prestakuntza eta orientabidea. Usurbll, Elhuyar, 20 0 0 (2000-11-2 Qlzartea sailean).
CAMF03, Miren Koro / RODRIQUEZ, Laura: Emakume donostlarrek
^i?^ eta M . m endeetan bete zuten eginkizuna. Donostia, Donos
tiako Udala, 2000.
EL05EQI, Migel Marl: Piztlzaleon urtekaria. Usurbll, Elhuyar, 2000
(2000-?^ll-8 Mundu mira gehigarrlan).
ET^^EBERRIA, Manu: Zarauzko estropadak. 25. urteurrena. Donostia,
Elkahanean, 2000.
FOURCADE, Malte: Usalako Zuzenbldearen erabliera gaur egun
Euskal herrian. Balona, Eusko Ikaskuntza, 2 0 0 0 (2000-III-9).
QAMINDE, Iñaki: Zamudio berbarik berba. Zamudlo, Labayru Ikastegia
/ Euskaitzaindia / BBK Fundazloa / Zamudloko Udaia, 2000
(2000-VI-27 Irltzia saliean).
QARATE, Qotzon: Atzerriko eta Euskal herriko Polizia Eleberria. Do
nostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-?^l-9; 2000-?^ll-9 Begia gehiga
rrlan).
QARMENDIA, Juan / JUANE5, Javier: Udako festak. Donostia, Ql
puzkoako Foru Aldundla, 2 0 0 0 (2000-IV-13).

AdsbaKlals

IBARFV\, Irune: Gustura Idatzlz. Euba, Ibalzabal, 2000.
IRAOLA, José Angel / 50R 0A , Marian: Animalia Ikaskuntza. Oinarriz
ko fenomenoen praktlka-glda. Donostia, Euskal lierriko Unl
bertsltatea, 2000.
KORTAZAR, Jon: Euskal literatura
2000 (2000-?^l-30).

mendean. Frames, Zaragoza,

MUNQUL TALDEA: Gure arbaso zaharren sukaldarltza. Ellkadura-ohiturak kobazulotik monasterlora arte. Donostia, Qalak, 2000.
MURUA URIBE-ET^IEBERRIA, Altzfber: Lezoko baserrlak. Lezo, Lezoko
Unibertsitateko Udala, 2 0 0 0 (2001-1-14 Agenda sallean).
05TOLAZA, Mariano; 5enda-belarrak. Oiartzun, 5endoa, 2000.
5AN MARTin, Juan: Elbar eta Elgetako Toponomastlka. Bilbo, 2000

(2000-^;il-24; Qlzartea sailean).
5ARDA TALDEA; Ekologla eta Inguruglroaren gida. Donostia, Qalak,

2000 .
URKIZU, Imanol: Panderoa: historia eta m etodoa. Ikerfolk (Jlra Qaldua aldizkarlan), Donostia, 20 0 0 (2000-111-14).
URTA5Uri, Erlantz: Euskara eta historia. Donostia, Gaiak, 2000.

ZUBIMEMDI, Joxe Ramon: Zubieta: mila urteko herrla.
hoaual, 2000 (2000-11-27, Igandeko hZ gehigarrian).

Usurbil,

ZULAIKA, Luls Marl: Hezlketa fislkoa eta autokontzeptua. Leioa,
Euskal Merriko Unlbertsltatea, 20 0 0 (2000-111-26 Qlzartea sai
lean).

4.7. Artikulu bildumak
A5K0REM ARTEAM: Gabriel Aresti. Azpeltia, Azpeitlko Udala, 2000
(2000->il-4).
A5K0REM ARTEAM: Estatu autonomikoa eta Euskal tierrlko berezitasuna. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2 0 0 0 (2000-VII-15 Glzartea
sallean).
A5K0REM ARTEAM: T^lllardegl lagun giroan. Miarritze, Udako Euskal
Unlbertsltatea, 2 0 0 0 (2000-VII-13).
IRAOLA, Rufino: BIziaren bisutsak. Alegia, Mirla, 2 0 0 0 (2000-V-27).

PERUREMA, PatzlHu; Etzlko kontuah atzo. Tafalla, Txalaparta, 2000
(2000-XII-2).

4 .8 . Testuliburuak
ALDEKOA, Iñaki / 0LA2IREQI, Marl Jose: Literatura Unlbertsala ('Al////mendeak). Donostia, Ereln / ElZIE, 2 0 0 0 (2000-1^^-19).

4 .9 . BibliografiaK
URKIZA, Julen: Aldlzkari eta egunkarletako euskal bertso eta olerklen
bibliografia. Markina, Euskalerrlko Karmeldarrak, 2 0 0 0 (2000-11128; 2001-11-7).

4 .1 0 . Hiztegiak
A5K0REN ARTEAh: Astlaldirako hiztegla. Bllbo, Euskalerrlko eskaut a k / Urtxintxa Astlaldl Eskola / Euskadiko Qaztenaren Kontsellua,

2000 .
A5K0REM ARTEAh: tih u y a r hiztegl berrla. Usurbil, Elhuyar, 2000.
ZA2PIAK BATMAh: Mantxut?. Lasarte-Oda, Argla, 2 0 0 0 (2000-l?i'29;
2000-^^-25; 2000-?<l-2 Barkatu, ama gehlgarrlan).

4 .1 1 . Gidaliburuak eta eskullburuak
AMEZAQA, Ellas / IDOIAQA, Petxo: ikus-entzunezko sektorerako laguntzen gidaliburua. Bllbo, Ibaia, 20 0 0 (2000-VI-10 Begla gehl
garrlan; 2001-1-7 Irratl-teleblsta sallean).
ARTEAGA, Zigor: Karrantzako naturaren gidaliburua. Bllbo, Udako
Euskal Unibertsitatea, 2000.
A5K0REM ARTEAh: Euskal Merrlko kale antzerki ikuskarlen katalogoa. Lekeltio, Lekeltloko Kale Antzerki Jalaldia, 2 0 0 0 (2000-VI22 ).
A5K0REh ARTEAh: Euskal Literatura. Eskublde Eskuragarrien Qlda.
Donostia, Euskal Editoreen Elkartea, 2 0 0 0 (200-^-17).

A5K0REN ARTEAM: QazteaH eta eusHara. Donostia, )Kangorin, 2000;
koordlnatzaliea: Arant><a Urbe (2000-^11-21 Qlzartea saliean).
A5K0REM ARTEAM: Udal (jobemuaren (jidaliburua. Qastelz, Merro
Ardularltzaren Euskal Erakundea, 2000.
ASKOREM ARTEAM; Zalantza-dantza. Qastelz, Herrl Ardularltzaren
Euskal Erakundea, 2000.
ElZAQIRRE, Pako; Kontuan h aitu ll, Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2000.
QALE, Patxl: BIzHalHo gallurren hatalogoa. Bllbo, Bizkalko Eoru Aldun
dla, 20 0 0 (2000-?^ll-8 Mundu mira gehigarrlan).
ZUBIRi, ilari: Euskalgramatif^a osoa. Bllbo, Didaktiker, 2000.

4.12. ArgazKi eta pintura liburuaK
DALBRET, Mikel / MAIA, Jon: IrudlHa IdurlHa. Balona, Qatuzain, 2000
(2000-^il-3; 2000-?^ll-9 Begla gehigarrlan).
THURiM, Robert / BORDA, Itxaro: Lau urtaroak Euskal herrlan. Ziburu,
Pimientos, 2 0 0 0 (2000-VI-4).
ZIQOR (Kepa Akixo): ZIgor. Mlarrltze, Atlantlka, 2 0 0 0 (2000-?^ll-20).

4.13. Marrazki iiburuak
QARCÉ5 CARRO, Eva / QARCÍA, itziar: Euskal lablrlntuak eta pasadlzoak. Balona, Jean-Fran^ols Sauré, 2000.

4.14. Txiste bildumak
AMOMARRiZ, Kike: Txoraklkerlak 3. Lasarte-Orla, Argia, 20 0 0 (2000«11-5).

4.15. Bestelakoak
A5K0REM ARTEAM: Amodiozko gutunak. Bergara, Bergarako Udala,

2 0 0 0 ( 2 0 0 0 - 11- 12 ).

A5K0REN ARTEAM: EmaHumeak eta botere politikoa. Blibo, Sabino
Arana Kultur Elhargoa, ZOOO (2000-VI-25 Qizartea sailean).
A5K0REM ARTEAM: Ohiko euskal m lntzamoldeen antologia.
Euskaltzaindia / Euskadlko Kutxa, 20 0 0 (2000-III-3 Qizartea sai
lean).
5ALABERRI, Patxi: haizkora zuhaitzaren erroarl kheinatzean (Axular
gogoetak eta erranak). Iruñea, Pamiela, 20 0 0 (2000-V-31;
2000-VI-9).
TORREALDAI, Joan Mari: Euskal llburuen katalogoa 1997-1998. Do
nostia, Qipuzkoako Toru Aldundia, 2 0 0 0 (2000-111-10).

4 .1 6 . Literatureta arte bildumak
A5K0REM ARTEAM: Erreaiitatea, esperantza. Bilbo, Elkarri, 2000
(2000-^11-5).

S. Antzerkia
BERZAITZ, Pier Paul / BERDOT, Jean; Magdalena de Jauregulberrl.
Eskiula, Esklulako Merriko Etxea, 2000.
QEREMO, ?<abler; Benllde printzesa. Bilbo, ?^abier Qereño, 2000
(2000-?^l!-6).
QEREMO, ?iabier: Etorkizuna bllatzen. Bilbo, ?^abier Qereño, 2000
(2000-XII-6).
QEREMO, ?^abier: Ezkontzak konpontzen. Bilbo, >^abier Qereño, 2000
(2000-MI-6).
QEREMO, ?iabier: Iranera bidala. Bilbo, ?iabier Qereño, 20 0 0 (2000M -6 ).

QEREMO, ?^bier: l^alean. Bilbo, ?^abier Qereño, 20 0 0 (2000-^:11-6).
QEREliO, ?^bier: Teatroa Z9. Blibo, fa b le r Qereño, 2 0 0 0 (2000-^11-

6).
QEREMO, Xabier; Umezurtza. Bilbo, Xabier Qereño, 2 0 0 0 (2000-?ill-

6).
MIRIQARAI, Pantxo; Lamlndegiko lamlnak. Donostia, Kutxa Fundazioa, 20 0 0 (2000-1-50).

UQALDE, Mikel: Bake bittzarraren lldotik... Bilbo, Euskaitzaindia / BBK
Fundazloa, 2 0 0 0 (1999-^11-17; 2000-V/I-17).

6. Haur eta gazte literatura

6.1. Marratiba
AIZPURUA, Karlos: Mattln. Oiartzun, 5endoa, 2000.

AMDRIIiUA, A, Martzel: Alta PatxI. Euba, Ibalzabal, 2000.
Ari50R EriA, Jose Ignazio: Gloria. Irun, Atberdania, 2 0 0 0 (2000-?^11).

AhORQA, Petto / MITT^ELEMA, Jokin: Bide maglkoa. Bilbo, AlzkorrI,
20 0 0 (2000-IX-25; 2000-?^l-23).
AliORQA, Pello / M IW LEIÍA, Jokin: PottoHoren otsoa. Donostia,
Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-^^1-28).
ARAMA, Aitor: Erregina bahltua. 5ondika, Qiltza, 20 0 0 (2000-)SI-22).
ARAliA, Aitor: Josu, A slereta... Bilbo, Qero-MensaJero, 2000.
ARI5TI, Pako: hire Uztaplde. Andoain, Bertsolari, 2 0 0 0 (2000-^^-31;
2000-?ill-21).
ARhAL QIL, Txabi: Harri harrlgarrla. Bilbo, Desclée de Brouwer, 2000
(2000-ÍÍ-28).
ARRATIBEL, Joxe: Etsal zaharra eta m endlko lehola. Donostia, Erein,
2000; apailatzailea: Patxl Zubizarreta.
ARRATIBEL, Joxe: Sorglna eta em akum e ederra. Donostia, Erein,
2000; apailatzailea: Patxi Zubizarreta.
ARRIETA, Yolanda / DUE50, Antton: Izar bat erori da zerutik lurrera.
Donostia, Baigorri, 2000.
A5K0REn ARTEAM: Pinplrin eta fìorlan. Bllbo, Labayru Ikastegia,

2000 (2000-?^l-29).
AT^^QA, Bernardo / VALVERDE, Mikel: ?^ola ehlzan. Donostia, Baigo
rri, 2000.
AZKUE, Edurne: Loterla-Bllletea. Bilbo, Desclée de Brouwer, 2000.
DUE50, Antton: Matías Txlplrogoltla almlrar)tearen sudurreko granoa.
Donostia, Erein, 2000.

EQAMA, Andonl / EIBAR, Eider: UrregorrlzHo hutxa. Donostia, Baigorrl, 2000.
EQAhA, Andonl / VALVERDE, Mlkel: tilri ez zalt futbola gustatzen, eta
zer?. Donostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-?<i-22).
EQAñA, Andonl: Zaudete geldl pl>iHa batean. Donostia, Elkarlanean,
20 0 0 (2000-III-19; 2000-111-29).
EQAMA, Arrate / BONILLA, Lucia: Eskolan. Donostia, Balgorri, 2000.
EQAñA, Arrate / FERNANDEZ, Kristina: Marl. Donostia, Balgorri,

2000 .
ELE?^PURU, Juan Martin / OKINA, Josu: Fernando plaentziarra. Donos
tia, Elkarlanean, 2000.
ELEi^FURU, Juan Martin / ZABALETA, Jon: Txepetxa eta sugea. Do
nostia, Elkarlanean, 20 0 0 (2000-?^l-28).
ELOSEQI, Amala: Aslakleta. Donostia, Elkarlanean, 20 0 0 (2000-M25).
ENBEITA, Jon: tnbeitatarrak II. Oiartzun, 5endoa, 20 0 0 (2000-IV-21;
2000-VI-5).
ENBEITA, Jon: Enbeitatarrak III. Oiartzun, 5endoa, 2000.
EFALTZA, Aingeru: BalolHa. Iruñea, Famiela, 20 0 0 (2000-l?^-29;
2000-XI-4 Begla gehlgarrlan).
ETMNIZ ERLE, ííabier: Geure Ipulnak. Iruñea, Famiela, 2 0 0 0 (2000?ill-20).
GAR2IA, Joxerra: Tuneiaz bestaldean. Arrgorrlaga, 5M, 20 0 0 (20011- 1 1 ).

IGERABIDE, Juan Kruz; Begl argi horlek. Bilbo, Alzkorrl, 20 0 0 (2000?^l-25).
IGEFÌABIDE, Juan Kruz / VALVERDE, MIkel: Durango Durango. Donos
tia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-XII-20).
IGERABIDE, Juan Kruz: Malsu berrla. Irun, Alberdania, 20 0 0 (2000-X11 ).
IGERABIDE, Juan Kruz: 5agutxo ameslarla. 5ondlka, Glltza, 2000
(2000-?^l-22).
IGERABIDE, Juan Kruz / LUCA5, Belen: Ito lo maltea. Gasteiz, Eusko
Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2000-11-8).

IQERABIDE, Juan Kruz / OLARIAQA, Antton: Txlrrl, Mirri eta Txirlblton.
Alima polita. Irun, Aiberdania, 2 0 0 0 (2000-?^l-8).
IRAOLA, Rufino: Artxanberrlren zlrlak, Patxl Errotaren ugarltasuria,
Jainkoaren ateraldlak. 5endoa, Oiartzun, 2 0 0 0 (2 0 0 0 -IV -ll).
IRU5TA, Antton / Q0ME2, June: Lau halzetara kontarl. Bilbo, Desdée
de Brouwer, 2 0 0 0 (200-?i-28).
ITURRALDE, Joxennarl: Kallfornlako neskak. Euba, Ibazlabal, 2000.
ITURfVMDE, Joxennarl / MATTIIi (Iñaki Martlarena): ñisky eta bere
lagunak. Donostia, Eikarianean, 2 0 0 0 (2000-^-24; 2000-)^ll19).
ITURRALDE, Joxemarl / ODRIOZOLA, Elena: Zak zlkolna. Donostia,
Eikarianean, 20 0 0 (2000-l\/-14).
ITURRALDE, Joxemarl / 2ABALETA, Jon: Ke gorrla botatzen zuen
tximlnla. Donostia, BalgorrI, 2000.
JUARI5TI, Felipe: Aduna eta aduanak. Donostia, Erein, 20 0 0 (2000?il-18).
fWABOM, Antton: Hanpal tiotsak Islltzean. Bilbo, Desdée de Brou
wer, 20 0 0 (2000-?^-28).
KAZABOM, Antton: Lanbro. Bilbo, Qero-Mensajero, 2000.
KAZABOM, Antton: Momolo. Euba, Ibalzabal, 2000.
KAZABOM, Antton: Pernando Amezketarra. Oiartzun, 5endoa, 2000.
LAMDA, Marlasun / BALZOLA, Asun: Amona, zure Iholdl, Donostia,
Erein, 2 0 0 0 (2000-?^-21).
LAMDA, Mariasun / MIT?^ELEMA, Jokin: 5orglna eta malsua. Donostia,
Eikarianean, 2 0 0 0 (2000-VI-3; 2000-VII-4).
LERT?^UMDI, AnJel / OLARIAQA, Antton: Musubero m on amour. Do
nostia, Eikarianean, 2 0 0 0 (2000-IV-21; 2 0 0 0 -V -ll).
LERTÍÍUMDI, AnJel / MIT^iELEMA, Jokin: Hlk erremerre hitz eglten dut,
eta zer?. Donostia, Eikarianean, 2 0 0 0 (2000-?^l-22).
LIMA2A50R0, Karlos:
(2001-111-27).

Sota gorrlak.

Bilbo, Anaya-Maritza,

2000

LIMAZA50R0, Karlos / M0NTÍÍ0: tiugo. Bilbo, Aizkorri, 20 0 0 (2000l>^-23; 2000-^1-23).

AdabahiaK

LINA2A50R0, Karlos / VALVERDE, MIKe!: Walter 5/smo/ey Elbeo Zelaletan. Donostia, Eikarianean, 20 0 0 (2000-IV-14).
MEMDICjUREh ELI2EQI, ?^abier: TxaHurraren alaba. Donostia, Elkarla
nean, 20 0 0 (2000-VI-24).
MIHTEQI, Mtgel Angel: A zergaupasal. Euba, Ibaizabal, 2000.
MORILLO, Fernando: 5exu egunsentiah. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-VI-7; 2000-VI-15 Barkatu, ama gehlgarrlan).
MUQERTZA, Juan Luis: Aruma, urrezko olhanean. Desclée de Brou
wer, 20 0 0 (2000-?<-28).
MURUA, Iñaki: Lazkao Txiki. Oiartzun, Sendoa, 2000.
ORMAZABAL, Joxan / MITXELEhA, Jokin: Amona bizlkletan. Donostia,
Elkarlanean, 20 0 0 (2000-XII-20).
ORMAZABAL, Joxantonio / ODRIOZOLA, Elena: Oorrltxo eta Beltxiko.
Donostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-IV-21; 2000-VI-3).
ORMAZABAL, Joxan: Joseb/ñe. Donostia, Elkarlanean, 2000.
ORMAZABAL, Joxan / LUKAS, Jesus: Tartalo. Donostia, Elkarlanean,

2000 .
ORMAZABAL, Joxan / VALVERDE, MIkel: Txan magoa. Donostia, El
karlanean, 2000.
5ALABERRIA, Garbine: Zazplmlntzo herensugea eta Elder ederra.
Bilbo, Qero-Mensajero, 2000.
SANTA CRUZ, JabI: Moko-bilduma. Euba, Ibaziabal, 2000.
5AI^TI5TEBAh,

Karlos:

Beldurrak airean.

Bilbo,

Qero-Mensajero,

2000 .
SAHTISTEBAM, Karlos: Dorre dardaratsua. Euba, Ibaizabal, 2000.
TURRILLA5, Alex: Joselontxo blldurbako. Donostia, Balgorri, 2000.
TURRILLA5, Alex / TREKU, J. Ignacio: Martin Txikl. Donostia, Balgorri,

2 000 .
T>^ILIKU (Jesus Mari Olalzola) / BELMONTE, Jose; Ausarta eta Panpoxa
Tartakoen basoan. Donostia, Elkarlanean, 2000.
T^^ILIKU (Jesus Marl Olalzola) / MIT?^ELEhA, Jokin; Alionaren loroa,
Qastelz, Eusko Jaurlarltza, 2 0 0 0 (2000-11-8).
T?^ILIKU (Jesus Marl Olalzola) / MIT/SELEMA, Jokin; KikiH lio ko nahl du.
Donostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-IV-21; 2000-VI-3).

tXiLIKU (Jesu5 Mari Olalzola) / ODRIOZOLA, Elena: Olhaneko m utlkoa. Donostia, Baigorri, 2000.
T?^ILIISU (Jesus Marl Olalzola) / VALVERDE, MiKel: Txan magoa. Do
nostia, Elkarlanean, 2000.
URKI^^O, Joanes: Lur izeneko olhana. Bllbo, Zubla-Aifaguara, 2000.
ZUBIZARRETA, Patxl / MIT^^ELEMA, Jokin: Bakarrik eta Buztangabe.
Donostia, Baigorri, 2000.
ZUBIZARRETA, Fatxl: ñagallk badaki. Bilbo, Anaya-Maritza, 2000
(2001-111-27).
ZUBIZARRETA, Fatxl / MATTIh (Iñaki Martiarena): TItahick. Qastelz,
Eusko Jaurlarltza, 20 0 0 (2000-11-8).

6.2. Poesía
KAZABOli, Antton / MERMAhDEZ, Ander: t^illkolore. Donostia, Elkarla
nean, 2000.
KAZABOh, Antton: Matte-matte. Bllbo, Qero-Mensajero, 2000.
5AHTA CRUZ, JabI: Moko-bllduma. Euba, Ibalzabal, 20 0 0 (2000-XI28).

6.3. IgarkizunaK
TXILIKU (Jesus Marl Olalzola) / ODRIOZOLA, Elena: Axa mixa zilarra.
Donostia, Elkarlanean, 2 0 0 0 (2000-?^i-4).

7. Euskalduntzerako fikziozko liburuak
LARTATEQI, Josu: Piztia Bilbon. Bllbo, Aizkorri, 2 0 0 0 (2000-?^l-29;
2000-XII-8).
LARTATEQI, Josu: Tigre birtuala. Bllbo, AlzkorrI, 2 0 0 0 (2000-^^1-29;
2000-?^ll-8).
FAhTERAQORRI, Clousseau: Zazpikotea sanferm/netan. Bllbo, Des
clée de Brouwer, 2 0 0 0 (2000-?^-28; 2000-?^ll-8).

8. Literatur aldizkariak
BazHä, 2. zenbakia. Zarautz, 5u5a, 2 0 0 0 (2000-V/-17; 2000-ÍÍII-6).
Behinola, 2. zenbakia. Donostia, Qaltzagorrl, 2 0 0 0 (2000-V/I-9).
Behlnola, 3. zenbakia. Donostia, QaltzagorrI, 2 0 0 0 (2000-?^ll-6;
2000-XII-29; 2000-1-7 Agenda sallean).
Beterriho Llburua, 5. zenbakia. Andoain, Larramendl Kultur Bazkuna,

2 00 0 .
BeterrlHo Llburua, 6. zenbakia. Andoain, Larrannendl Kultur Bazkuna,
2 0 0 0 (2000-VI-17).
BeterrlHo Llburua, 7. zenbakia. Andoain, Larrannendl Kultur Bazkuna,

2000 ( 2000 - ^ 11- 6).
Body mllH, 1. zenbakia. Errenterla, Mlkelazulo Kultur Elkartea, 2000.
Egan, 2 000ko 1-2. zenbaklak. Donostia, Euskalerrlaren Adlskldeen
Elkartea, 2 0 0 0 (2 0 0 0 - V - ll; 2000-V-27).
Egan, 2000ko 3-4. zenbakiak. Donostia, Euskalerrlaren Adlskldeen
Elkartea, 2 0 0 0 (2000-XII-6; 2000-?^ll-14; 2001-11-16).
hegats, 27. Zenbakia. Donostia, Euskal Idazieen Elkartea, 2000
(2000-?^ll-6).
tlitzaletlH, 0. zenbakia. Hernanl, Mitzaletik, 20 0 0 (2001-11-1 BarHatu,
ama gehigarrian).
Idatz & Mlntz, 30. zenbakia. Btlbo, Labayru Ikastegla, 20 0 0 (2000XII-6).
JaHIn, 116-117. zenbaklak. Donostia, Jaklnzaleak, 2 0 0 0 (2000-11129).
JaHIn, 118. zenbakia. Donostia, Jaklnzaleak, 20 0 0 (2 000-V I-l).
JaHIn, 119. Zenbakia. Donostia, Jaklnzaleak, 2 0 0 0 (2000-l?^-10).
JaHIn, 120. zenbakia. Donostia, Jaklnzaleak, 2 0 0 0 (2000-ÍÍI-19;
2000-?^ll-6).
JaHIn, 121. zenbakia. Donostia, Jaklnzaleak, 2 0 0 0 (2001-1-16).
Malatz, 33. zenbakia. Baiona, Maiatz, 2 0 0 0 (2000-IV-25; 2000-VI25; 2000-V1-30; 2000-ÍÍII-6).
harmel, 229. zenbakia. Markina, Euskalerrlko Karmeldarrak, 2000
(2000-111-14).

Karme/, 230. zenbakia. Markina, Euskaierriko Karmeidarrak, 2000
(2000-VÌ-25).
Karmel, 231. zenbakia, Markina, Eusklaerriko Karmeidarrak, 2000
( 2000 -?^-6).

tiarmel, 232. zenbakia, Markina, Eusklaerriko Karmeidarrak, 2000
(2000-?^ll-6).
Literatura. AglrlaH & Idatziak, 1. zenbakia. Zarautz, ikeritz, 2000
(2000-VIII-8).
Literatura. Aglrlak & idatziak, 2. zenbakia. Zarautz, Ikeritz, 2000
(2000-VIII-8).
Oihenart, 18. zenbakla. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2000.
Ostlelal, 17. zenbakia. Ordizia, Paperzaieak elkartea, 20 0 0 (2000IV-9; 2000-V -4 Barkatu, ama gehigarrian).
Ostlelal, 18. zenbakia. Ordizia, Paperzaieak elkartea, 20 0 0 (2000VI-25; 2000-VI-29 Barkatu, ama gehigarrian).
Ostlelal, 19. zenbakia. Ordizia, Paperzaieak elkartea, 2 0 0 0 (2000-X5; 2000-?^-12 Barkatu, ama gehigarrian; 2000-?^l!-6).
Ostielal, 20. zenbakia. Ordizia, Paperzaieak elkartea, 20 0 0 (2001-15; 2000-1-18 Barkatu, ama gehigarrian).
Putz, 2. zenbakia. Arrasate, Apocallftin Elkartea, 2 0 0 0 (2000-111-30
Barkatu, ama gehigarrian; 2000-IV-25).
Putz, 3. zenbakia. Arrasate, Apocallftin Elkartea, 2 0 0 0 (2000-V/I-22
Barkatu, ama gehigarrian; 2000-VI-25).
Putz, 5. zenbakia. Arrasate, Apocallftin Elkartea, 2000.
Putz, 6. zenbakia. Arrasate, Apocallftin Kultur Elkartea, 2 0 0 0 (2000Xli-6; 2001-1-25 Barkatu, ama gehigarrlan).
Zublzabal, 1. zenbakia. Zarautz, Ikeritz, 20 0 0 (2000-VIII-8).
Zublzabal, 2. zenbakia. Zarautz, Ikeritz, 20 0 0 (2000-VIII-8).
Zubizabal, 3. zenbakia. Zarautz, Ikeritz, 2 0 0 0 (2000-?<ll-6).
Zublzabal, 4. zenbakla. Zarautz, Ikeritz, 2 0 0 0 (2000-^^11-6).

9. Testu zahar, berrargltalpen, bllduma eta antologiak
AQERRE 5Af1TE5TEBAn, Jose: Gerra-ondoko olerki-lanak. Iruñea,
Iruñeko Udala, 2000; apaliatzailea: Joxemlel Bidador (2000-VI1; 2000-VI-6).
AQIRRE, Domingo: 5ermolak. Bilbo, Labayru Ikastegla, 2000; apallatzailea: Sebastián García Trujillo.
AMURIZA, ?^abler: Enaz banaz. Andoain, Bertsolarl, 20 0 0 (2000-?^ll21 ).
ANONIMOA: Medltadone cerurat heltceco baltezpadacoac. Balona,
Manuclus, 2000; apaliatzailea: Plarres Charrlton (2000-V-5).
ARAMA, Altor: tlaize gorria. Alegia, hirla, 2000.
ARAMA, Jose Ignacio: Egunarla. Donostia, Euskaitzalndia, 2000;
apaliatzailea: Patxl Altuna (2000-11-25; 2000-11-25 / 2000-III-5;
2000-III-5).
ARAMBARRI, Iñigo: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000; apaliatzailea: Kol
do Izagirre (2000-V II-l).
ARE5TI, Gabriel: Antologia. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?i-12; 2000?^l-25).
ARE5TI, Gabriel: Narri eta herrl. Zarautz, 5usa, 20 0 0 (2000-MI-13).
ARREGI DIAZ DE HEREDIA, Rikardo: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000
(2000-?^-12; 2000-?^l-25).
ARTZE, J.A.: Antologia. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?<-12; 2000-^^125).
A5K0REM ARTEAM: Elbarko idazllen eta idazlanen antologia. Elbar,
Eibarko Udala, 2000; apailatzaileak: Antxon Marbaiza, f^iriam Li
zarralde, Enrlke Izagirre.
A5K0REh ARTEAh: Euskalduna eta gaztea. Poesia eta etorklzuna.
Beste sentimentailtatea. Donostia, GIpuzkoako Foru Aidundia,
2000; apaliatzailea: Jose Luis Padrón (2000-IV/-11).
A5K0REM ARTEAh: Euskaitzaleak zertarako?. Zarautz, Ikeritz, 2000;
apaliatzailea: Leopoldo Zugaza (2000-VIII-8).
ASKOREh ARTEAh: hatsaren poesia. Olerki bllduma 2 0 00. Senpere,
Matsa elkartea, 2000; apaliatzailea: Auxtin Zamora (2000-111-17),

A5K0REM ARTEAM: tIitzezHo zubia. EusHal poesia 1990-2000. San
tiago, Letras de Cal, 2000; koordlnatzailea: Jon Kortazar; Itzulpenak: askoren artean (2000-?^il-9).
A5K0REÍ1 ARTEAM (Jesus Flores, Santiago Ezkerra, Felipe Araña):
5aHanaHo eusHal Idazieen antologia. Iruñea, Blerri / Mafarroako
Qobernua, 2 0 0 0 (2000-V/I-6).
AT^Q A , Bernardo: Antologia. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea;
Koldo Izagirre (2000-V II-l).
AT^^AQA, Bernardo: ChucH Aranberri dentista baten etxean. Donos
tia, Erein, 2000.
AZKUE, Resurrecion Marla: BetlHo IpuinaH. Alegia, Mirla, 2000; apaiiatzallea: Leticia Aristi (2000-V-27),
AZKUE, Resurrecion Maria: (jure IpuinaH. Alegia, Mirla, 2000; apai
latzailea: Leticia Aristi (2000-V-27).
AZURMEMDI, Joxe: Antologia. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea: Kol
do Izagirre (2000-V/ll-l).
BERRIZBEITIA, Luls: Antologia. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea:
Koldo Izagirre (2000-V II-l).
BORDA, Itxaro: Antologia. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea; Koldo
Izagirre (2000-V/ll-l).
BUSTINTZA, Erróse: Erróse Bustintzaren IpuinaH. Blibo, Qero-Mesajero, 2000.
EPALTZA, Aingeru: 5orginHerlen llburua. Iruñea, Pamiela, 2000.
ERDOZAIMZI-ETMRT, Manex: Antologia. Zarautz, Susa, 20 0 0 (2000?i-12; 2000-?^l-25).
ETÍSAMIZ, Memesio: Antologia. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea: Kol
do Izagirre (2000-V/ll-l).
ETMMIZ, hemesio: Lan hautatuaH. Alegla, Mirla, 2000; apailatzaileak:
Mlkel Atxaga, Pako Sudupe, QHIernno Etxeberrla (2000-V-27).
ETi^EBERRIA, Fatxl: Lan hautatuaH. Ehun urte (1900-2000). Alegia,
Egan / Mirla, 2000; apailatzailea: Qillernno Etxeberrla (2000-JKII14; 2001-11-16).
fERMAMDEZ, Idola: Orolmenaren hitza. Bilbo, Udako Euskal Unl
bertsltatea, 2000.
QALARRETA, ?^abler; QauaH gauari. Alegla, Mirla, 2 0 0 0 (2000-t?<-l).

MIRIART, J.: Poema bakihoak. Alegla, hirla, 2 0 0 0 (2000-V-27).
IBIMAQABEITIA, Andima: Erbestetik bame-mlnez. (jutunak 19351967. Zarautz, Susa, 2000; apailatzailea: Patri Urhlzu (2000-V13 Begla gehigarrlan; 2000-V-19).
IRAIZOZKO, Poliharpo: hitz lauzko lanak //. Iruñea, Mafarroako Qobernua, 20 0 0 (2000-^^1-4).
IRATZEDER, ^iabler: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000; apailatzailea:
Koldo Izaglrre (2000-V/ll-l).
KORTAZAR, Jon: Euskal llteraturaren historia txikla. Donostia, Erein,

2000 .
LAMDA, Mariasun / BAL20LA, Asun: JoxepI dendaria. Donostia, Elkar
lanean, 2000 (2000-?^ll-20).
LEKUOMA, Juan Marl: Antologia. Zarautz, 5usa, 20 0 0 (2000-X-12;
2000-ÍÍI-25).
LERT^UMDI, Anjel: Qolko hale. Irun, Alberdania, 2 0 0 0 (2000-VI-21).
LIZARDI: Antologia. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?^-12; 2000-KI-25).
MADARIAGA, Juan Ramon: Orbanak. Zarautz, Ikeritz, 2000.
MIRAMDE, Jon: Obra osoa (1). Alegla, Mlria, 2000; apailatzaileak: Luis
Marl Mujika, Txomin Peillen ( 2 0 0 0 - V - ll; 2000-V-27).
MIRANDE, Jon: Obra osoa (II). Aiegia, Mirla, 2000; apailatzaileak: Luis
Mari Mujika, Txomin Peillen (2000-V-27).
MITXELEMA, 5albatore: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000; apailatzailea:
Koldo izaglrre (2000-V II-l).
MITXELEMA, 5aibatore: Laburtuaz. Zarautz, Ikeritz, 2000; apailatzallea: Leopoldo Zugaza (2000-IX-9).
MOQEL, Bizenta: Ipuin onak. Aiegia, Mirla, 2000; apailatzailea: Leticia
Aristi (2000-^1-28).
MOGEL, Juan Antonio: Wersiones bascongadas de varias arengas y
oraciones selectas. Zarautz, Ikeritz, 2 0 00; apailatzailea: Adolfo
Arejita (2000-VIII-8).
MOMTOIA, Áab\er. Antologia. Zarautz, 5usa,
2000-XI-25).

2000

(2000-X-12;

OTAMEMDI, José Luis: Antologia. Zarautz, 5usa, 20 0 0 (2000-X-12;
2000-^1-25).

AdabaKiaK

ORIXE (Mikolas Orametxea); Antologia. Zarautz, 5usa, 2000; apailatzailea: Koido Izagirre (2 0 0 0 -\/ll-l; 2000-V/II-26 Gizartea sai
lean).
ORIi^E (Mikolas Ormaetxea): Oataiñaro. Donostia, Qlpuzkoako foru
Aidundia, 2 0 0 0 (2000-?i-19).
PEILLEM, Txonnin: Itzalgorria. Alegia, Mirla, 2 0 0 0 (2000-^^1-24; 2000?^ii-26).
PERUREMA, Patziku: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000 (2000-?i-12;
2000-?^l-25).
PERUREMA, Patziku: EusHarak sorgindutako numeroak. Donostia,
Erein, 2 0 0 0 (2000-III-4).
5AMTA TERE5A, fral Bartolome: Idazlan guztiak. Bllbo, Euskalerrlko
Karmeldarrak / Euskaitzalndia / Bizkalko foru Aidundia / BBK
fundazloa, 2000; apailatzaileak: Julen Urkiza, Luis Baraiazarra
(2001-1-4).
ÜMAMDI (Andonl Urrestarazu): Asmo-iztegia (I). Qastelz, UZEI, 2000
(2000-VI-9 Gizartea sailean).
URRETABIZKAIA, Arantxa: Antologia. Zarautz, 5usa, 2000; apailatzaiiea: Koldo Izagirre (2000-V/ll-l).
ZAITEQI, Jokin: Antologia. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-?^-12; 2000-?^l25).

10. Bertso liburuak
A5K0REM ARTEAM: Bapatean 99. Donostia, Euskal Merrlko Bertsozale Elkartea, 20 0 0 (2000-\/lll-5).
A5K0REM ARTEAM: Gipuzkoako Eskolarteko 20. Bertsolarl Txaplelketa. Donostia, Ikastolen Elklartea, 2000.

11. Kantu liburuak
AM50REMA, Jose Ignazio: Euskal kantak. Donostia, Erein, 2000.
A5K0REN ARTEAM: Akapela 99. Balona, Uhaina elkartea / Elkarla
nean, 20 0 0 (2000-IV-14; 2000-IV-16),

12. DisKo-líburuak eta líburu-zíntak
AT^AQA, Bernardo: liltz beste eginez. Irrati mintzaldiak. Iruñea, Pamlela, 2000 (2000-?^ll-l).
MERIMÉE, Prosper; Carmen. Iruñea, Pamiela, 2000; Itzultzallea: Marla
Qarlkano; Irakurlea: Jose Manuel Qolkoetxea (2000-/^11-1).

13. Komiki liburuak
A5IS0REM ARTEAIi: ZItroi ur HomiHiaH. Iruñea, Mapartheld / Txaiapar
ta, 2000 (2 0 0 0 -X -ll).

14. CD-ROM euskarrian argitaratuak
KRUTWIQ, Federico: La cuestión Wasca / Mao Tzedung Buruzagiaren
Aiphual^ / Ba hai du ethorkizuinH Eusl^al MerriaH Cyberneticaren
garaian?. Bilbo, Jaklntza Baltha, 2000; apailatzailea; Josu Lavin
(2000-11-9),

Lehen eranskina:
Cgunkaria-ko Begia gehigarriko kritikak 2000an zehar
ALDAI, ?iabler; Bazterrekoak. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-^^11-9, Estlballtz Ezkerra).
ARI5TI, Pako: Venezuela, Iraultza isilaren hitzak. Tafaiia, Txaiaparta,
2 0 0 0 (2000-X-14, Imanol Epelde).
ARRETKE, Jon: Ostlralak. Donostia, Eikarianean, 1999 (2000-1-29,
Jose Jabler Fernandez).
ARRET?^E, Jon: Zazpi kolore. Donostia, Eikarianean, 20 0 0 (2000-?^ll23, Ana Urklza).
A5K0REIÍ ARTEAIi: Tene Lehlaketa 2 00 0. Donostia, Debako Udala/
Eikarianean, 20 0 0 (2000-VI-24, Amagóla Iban).
AZURMEMDI, Joxe: Euskal tierrla krlslan. Donostia, Eikarianean, 1999
(2000-IV-8, Markos Zaplain),

B0RQE5, Jorge Lub: Ipuin hautatuah. Euba, Ibalzabal, 1998; Itzultzallea: Juan Qarzia (2000-1-22, Jon Alonso).
CAhO, Markaltz: Pasaia blues. Zarautz, 5usa, 1999 (2000-111-18,
Jose Jabler Ternandez).
CAPOTE, Truman; hameleolentzako muslHa. Iruñea, Igela, 2000;
Itzultzallea: Xabler Olarra (2000-?ill-16, Estlballtz Ezkerra).
CRISTOBAL, Pilar: Esku bakarrarekin Irakurtzeko kontuak. Tafalla,
Txalaparta, 1999; Itzultzallea: Juan Martin Elexpuru (2000-IX-16,
Amagóla Iban).
EQAñA, Andonl; Zaudete geldi pixka batean. Donostia, Elkarlanean,
2000 (2000-IV-15, Amagóla Iban).
ELE^^PURU, Juan Martin: tiamaika ipuin. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-?^l-4, Amagóla Iban).
FORD, Ford Madox; tllstoriarik golbelena. Iruñea, Igela, 1999; itzultzailea: fa b le r Olarra (2000-1-8, Markos Zapiain).
QABIRIA, Julen; Connemara gure blhotzetan. Donostia, Elkarlanean,
2 0 0 0 (2000-V-6, Ana Urklza).
QUDULE (Anne Karall); BIzltza atzeraka. Donostia, Elkarlanean, 2000;
itzultzallea: Mikel Qarmendia (2000-l^í-9, Ana Urklza).
IQERABIDE, Juan Kruz: Jonasen pena. Bilbo, Aizkorri, 1999 (2000-115, ?<abler Etantz Erie).
IFV\5TORT2A, Tere; Izen gabe, direnak. Maurdunaldi beteko khantorlak. iruñea, Pamlela, 2 0 0 0 (2000-l?í-30, Ana Urklza).
IZAQIRRE, Koldo: Fernandoren heriotza amezketarra. Andoain,
Bertsolari Liburuak, 1999 (2000-11-12, Markos Zapiain).
JOYCE, James: Dublindarrak. Irun, Alberdania, 1999; itzultzallea: Ire
ne Aldasoro (2000-V-27, Markos Zapiain).
LAMDA, Mariasun; 5orglna eta maisua. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-l?<-23, Ana ürkiza).
LAhDABA50, Qolzalde: Korte bat, mesedez. Irun, Alberdania, 2000
(2000-?^-7, Ana ürkiza).
LA5A, Amala: Qeroaren aurpegla. Leioa, Euskal Merrlko Unibertsita
tea, 20 0 0 (2000-ÍÍ-21, Ana Ürkiza).
LERTi^UMDI, Anjel: hire kuleroak. Irun, Alberdania, 1999 (2000-11-19,
Amagoia Iban).

LOBEL, Arnold: 5agu HontuaH, Kalandraka, ZOOO; Itzuitzailea: Koldo
Izagirre (2000-V-20, ?^abler Etxaniz Erle).
MEABE, Miren Agur: Azalaren Rodea. Zarautz, Susa, 2 0 0 0 (2000-VI10, Ana Urkiza).
MOMTOIA, ?^bier: hezur gabeko hliak. Zarautz, 5u5a, 1999 (2000VII-8, Markos Zaplain).
MUJIKA IRAOLA, Inazlo: Qerezi denbora. Irun, Alberdania, 1999
(2 00 0-IV -l, José Jabier Fernandez),
OñEDERRA, Lourdes: Eta emakumeari sugeak esan zlon. Donostia,
Ereln, 1999 (2000-1-15, Amagóla Iban; 2000-111-25, Mari José
Olaziregl).
0R0M02, Belen; Oazterl Berrla. Kantagintza Berrla. Donostia, Erein,
2 0 0 0 (2000-111-11, Amagofa Iban).
OTAMEMDI, José Luis: Euri kontuak. Zarautz, 5usa, 1999 (2000-III-4,
Markos Zapíain).
REKALDE, Paddy; Whiskey koloreko gauak. Tafalla, Txalaparta, 1999
(2000-VI-3, Laura Mintegi).
R0ZA5, Ixiar: Edo zu edo nl. Donostia, Erein, 2 0 0 0 (2000-MI-2, Ana
Urkiza).
5AIZARBIT0RIA, Ramón: Aberriaren aide (eta kontra). Irun, Alberda
nia, 1999 (2000-V-13, Markos Zaplain).
5AMD, George; hegu batez Mallorcan. Euba, Ibaizabal, 1999; itzui
tzailea: Miren Arratibel, Aintzane Atela (2000-11-26, Ana Urkiza),
5ARAMAQ0, José: LIsboako setloaren historia. Euba, Ibaizabal,
2000; Itzuitzailea: Jon Alonso (2000-VII-29, Markos Zaplain).
5AUREZ, Castillo; Mugarri estallak. Zarautz, 5usa, 2 0 0 0 (2000-i<ll50, Ana Urkiza).
THOMAS, Dylan: Artistakume baten erretratua. Irun, Alberdania,
2000; itzuitzailea: Koro Navarro (2000-VII-15, Jon Alonso).
T?^ILIKU (Jesus Marl Olalzola) / ODRIOZOLA, Elena; Axa mixa zilarra.
Donostia, Elkarlanean, 20 0 0 (2 0 0 0 -? il-ll, ?^bler Etxaniz Erie).
T?^ILIKU (Jesus Marl Olaizola); 101 gau. Donostia, Elkarlanean, 2000
(2000-?il-18, Imanol Epelde).
URKIZA, Ana: Desira izoztuak. Donostia, Elkarlanean, 20 0 0 (2000VII-22, Imanol Epelde).

ZABALA, Juan Luis: Agur, Euzkadl. Zarautz, 5usa, ZOOO (2000-XI-25,
Ana Urkiza).
ZALDUA, Iban: OezurraH, gezurrak, gezurrak. Donostia, Erein, 2000
(2000-V/il-l, Amagóla Iban).
ZWEIQ, Stefan, ^ake nobela. Irun, Aiberdania, 1999; Itzultzallea: Sta
bler Mendiguren Bereziartu (2000-VI-17, Markos Zaplain).

Bigarren eranskina:
Egunkaria-ko Begia gehigarriko erreseina laburrak 2 000n zehar
AQIf^f^E, Lorea: ñosa Luxemburg. Donostia,
(2000-VI-24).

Eikarianean, 2000

AQIRRE, Joxean / MURUA, Jexux: Joxe Agirre. Mozketaren maisua.
Andoain. Bertsolarl Liburuak, 1999 (2000-11-19).
AIERBE, Gala / ITURRALDE, Joxemarl: Marmokiñe. Donostia, Elkar,
2000 (2000-V-20).
AIZPURUA, Jexux / AIZPURUA, Jon: Barandiaran. Donostia, Eikaria
nean, 1999 (2000-1-22).
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2000KO
Poesiari buruzKo Kaiera
Jon KORTAZAR

1. LIBURU o n Bl
Urteak erdia eman duenean, has) dira argitaletxeak poema iiburuak argitaratzen, udaren usainez, agian, errazagoa deiako poesia
irakuttzea. laz, aspaldiko ohiturari muzin eginik, poema libururik
argitaratu ez zuten Pamieiak eta 5usak -lio n e k poema iiburu bat
argitaratu zuen, baina interneteko bide berria erabiliz- iiburu eder bl
Jarri dizkigute kaiean.
Tere irastortzaren Izen gabe, direnak da iruñeako argitaietxeak
eman duena eta Miren Agur Meaberen Azalaren kodea 5usak esku
artean utzi diguna.
Liburu desberdin bi, zalantzarik ez, balna aspaldlan argitaratu
diren onenak. Ea aurtengoak lazko uzta urriak ez bezala (8 llburu
besterik ez) galnezka eglten dueni Ala izan dadiial

Izana eta izena
Tere Irastortzak bide luzea eglna du euskal poesiaren alorrean.
Astiro-astiro Joan da bide luzea eglten. Qarapen liorren laburpen
sakon eta intentsua da llburu hau. Irastortzak betl Izan du poesia
minimo baten aldeko zaletasuna. Memen zerbalt luzeago eman badu
ere, Islltasunaren mugetan sentltzen duen larrlduraren altorpen miresgarrla da liburuak eskalntzen diguna. Izenaren eta Izanaren arteko

mugetan kokatzen da poeta Islltasunaren eta hitzaren arteko kinka
larria garbitu nahl duenean.
bila, hítza, poesía, mututasuna: gaztelerako poeslan blltasunaren poesía deltzen den mugetan kokatu du bere burua poetak, eta
benetan poema sakon eta sarkorra sortu du. Sormenaren Inguruko
hausnarketa da berea.
Llburuak hiru aide nabarmen ditu: 5orm in, Sormen, eta 5orzln,
hirukoitasun paregabea bere hitzaren JarloarI bidea emateko, Ibaia
sortzeko.
Sorkuntza da minaren, menaren eta zinaren artean bidearen
uztarria eta bidezidor horretan poetak bere poetika aztertu du, inolz
ironlarik falta ez zaiola: "Luma hartzen d ut Ble haren ordez", nagusitu
gara, eta zorrotzjokatzen dugu gure buruarekín. Poema hunkigarriak
dira autopoetlka horren bldean. Llburu honen argitaipenaren ostean
ezin izango da ahaztu 66. orrialdeko poema borobtia. irastortzak ez
du idazten "poetak Jainko izan nahf baItu" esaten dutenen eran, ezta
ere "poetak profeta Izan nahi" duenean erabiltzen duen tonuan,
inola ere ez "poetak anphoran gorde nahl" duen hitzetan. Bere
poesiak "hutsunea/ zabaltzen du/ -sortzeko espazloa behar da". Eta
sormenaren espazio horren blla abiatu da beldur gabe. "Mutseginaren betegintzarrean aritzea/ bezala" dabilela adierazten du eta aitor
tzen poetak.
Inolz baino estuago erantzun dio bere buruari Jarritako erronka
horrl, eta poema llburua bortizkeríarik gabe aurrera doa, hitzak espazioa eskatzen eta lortzen duen artean.

Morsea isíldu zen
Miren Agur Meaberen eta Tere Irastortzaren poema llburuen
artean dagoen zubl bakarra izan daiteke hutsunearen gainetik komunlkatu tzan nahl hori. Kasualltatea al da poemateglko bertso batek
honela esatea: "[maltasunak] ez du izenik, eta ez du Izaerarik"?
Poema liburu batean mugak oso garrantzizkoak dírela esaten
dute teorikoek. Eta muga ederra eman dio Meabek bere iiburuari.
Azken poemak liburuaren nondik norakoa adlerazten du: "Bestelako
kodea aldarrikatu nahl dut;/ hitzarena ez bezalako kodea,/ hizkera
ez-hitzezkoa [..,] adierazí gura ez denaren adierazpena".

Mizkerak aglan, tradltzen galtu. Balna ez dago traizlorik poemategl honetan. Dena da hizkuntza, dena da komunikazlo gordina,
zuzena, plazer estetikoz betea.
Meabek ere llburu eglturatua -b e ste aide batetik, 5usako llburuek horrelako ohltura dute, egltura aldetik llburu birlbllak egltearena- eskalnl du. Lau kapituluz osatua: "Oharrak", "Orbafnak", "TatuaJeak", "Kontrazeinuak", liburuak gorputzak esaten duena adierazten
du, adierazi nahi ez dena adlerazlz.
Meaberen hizkera poetlkoak forma ugarlak ezagutzen dftu gorputzaren adierazi gura horretan: erotlsmoa presente dago, hizkera
zientlflkoak bere tokla du, orjjlnaltasunaren blla, aglan, eta feminis
mo garbiak adierazi duenez, blologlak bere hizkera du llburuan. lia 
ban zaio Idazieari barroklsmorako etajokorako zaletasuna, hizkeraren
adierazpen hutsean Jolasteko gogo arduragabea. Aglan, norbaltl
hutsalak irudltuko zaizkio. Eta horretan bal direla desberdlnak gaur
hizplde ditugun Idazle biak.
Egunerokotasunaren olhartzunak betetzen du poemateglko
zenbait alor. Llburuan badago IkaragarrI malte dudan poema bat:
poetaren nítasuna plantxa eglten ari da sukaldean. Telebista piztua
dago eta (rudietan Afrikako sarraski lazgarria agertzen da, um e bat
ari da ama hilaren títia zurgatzen, eta horl Ikuslaz esnea darlo poetarl. Ez dut Inoiz ikusi hain ongi adierazla gure gaurko esperlentzian
teiebistak duen Indarraren aurreko erantzuna. Teiebistak urrundu
eglten gaitu, Informatu bal, eta askotan, tragediaren aurrean zer egln
ez dakiguia Jartzen gaítu. Mona hemen em akum e baten erantzuna.
Tragediaren aurrean konpromisoa.
Islltasunaren eta hitzaren artean, ezerezaren eta adierazpenaren
arteko espazloz hausnarketa eder bl gaurkoan, llburu eder bl.

2. Urrutiramendu tristea
tlautsla natza Juan Luls Zabaiaren lehen poema llburua dugu.
Mobelaglle eta Ipulnlarl gisa Ibilbide luzea egin ondoren, Zabaiak ere
pausuak eman ditu poeslaren aiorrean. Beste narratzalle batzuek,
eta gogora dator Pako ArIstI, egln dutenaren antzera, berak ere
kontakizunetlk poeslara egln du bidea. Kontakizunaren Indarra galdu
gabe, Inondlk ere.

harrazloaren indarra non-nahl agertzen da testuan, inolz pisu
handleglaz. Historia bat kontatzera datorren ahotsa entzuten da egituran, Ilburuko elem enturik garrantzltsuenean, aglan. Poemategiak,
poemaren eta muslkaren artean salto eginez, kontzertu bateko
abestlak balira agertzen ditu poemak: kanta errezltaidi batera gonbidatu du irakurlea eta honek Jarraitu egln behar du muslka taldeak
eskalntzen diona. harrazloaren lehen aztarnek eman diote haslera
ilburuarl: "Oraln Joko dugun kantua Hautsla natza deltzen da. Aspaldl
egln genuen kantu hau, taldearen hasierako garalan.
harrazio laburraren ondoren poemategiak bost ate eskalntzen
ditu poetaren "amlldegl Hun Izarreztatuarl" beglratzeko, bost lelho,
bost ikuspegl.
Izenburua, garbi da, Lizardlren bertso baten moldapenetik badator ere: "Kemenak huts eta nekez balnoa,/ zalantza dut nahastu
nalzelakoa", poetaren Irudlterfa guztlz hlrltarra da: konpresorak eta
huts-ponpak, gozodendak eta samur-etxeak, museoak eta parnasoak, garraioak eta Istrlpuak eta, bukatzeko, hllteglak, hllerhak eta
Infernuak. Bost lelhoon bfdez Zabalak egunerokotasuna eta hausnarketa nahastuz zentzu osoa eman dio bere lanari: haustura, gale
ra, etslpenaren Inguruan talutzen ditu bere zentzu hariak eglleak eta
Indar handiz moldatzen du espresio poetikoa.
Eguneroko egoera eta betiko galeraren artean agertzen da poe
taren zentzua, eta poemaren batzuk Indarge sentitu badltut ere, oro
har llburuaren koherentzlak, paradoxak, Itxaropenlk gabe agertzen
den adlerazmoldeak eramaten dute Irakurlea la arnasa hartzeko
betarik gabe idazieak markaturlko zuzen edo okerbldera. "fielduak
gara Jatorrlzko ezerez hutsal hartara". Ezerezaren eta hutsalaren ar
tean mugltzen den ahotsak hllerrla Izango du azken pausaleku.
Mllerrlarekln batera elurra da Ilburuko azken sinboloa: dena galdu
dena adlerazten duen metafora, Islltasunarena, dena berdlntzen
duenarena, heriotzak bezala. Llburu Itxia, sendoa, gogorra zenbaltetan... ituna, amlldegira eglndako begirada.
Casti Suarezen bigarren liburuak, Bitamlnak delturlkoak, desber
din Jokatzen du. Zabalak "Dena oker dago/ Qaltzen ari gara" badio,
Suarezek "Poesiak Iraultza ekarriko baitu/ seguru" aldarrlkatu du.
Joera malenkonlatsua ez da falta llburuan, balna Joera ez da, urrunlk
ere, lluna.

BitamlnaH izena ere Joera balkorretik dator: poesia bizitzarako
bitamina da, poesiak baditu bere Joera ezkutuak bizitza begien au
rrean Jartzeko.
Batasunfk ez duen poemategiak tendentzta desberdlnak agertu
ditu. Izenburutzat aukeraturiko izenagatik, beharbada, zientziaren
hiztegiak plsu handia du liburuan, zientzlarekin ere poesia egitea
posible dela esango baligu bezala. Exotismoaren adlerazmoideak
blitzen ditu poema liburuko hainbat testu, bigarren batasun harla
lotuz. Mirugarren bidea, poesiari buruzko hausnarketan datza, eta
Casti Suarezt ikusten diodanjoeraren adibiderik argiena iitzateke bide
hau. Oralndik, balna, badago beste gal bat, beste bide bat, beste
hari bat liburuaren barnean, bere lehen liburuan hain nagusi zen
amodio faltaren agerbidea da, hain zuzen ere azkena.
Aglan, hari larregl, bide larregi batera ibiltzeko. Horregatik esperlmentazio gisa ulertu du t Bitaminak hau, heltzen ari den ahotsaren
tonu aurkitze-salo gisa. Bideak zabalik daude, poesiaren bitaminak
zain.

3. Ahotsen zeinuak
Jarralpen poetlkoaren bidetlk agertu dira 2000. urte honen
azken garaletan poema llburu bi. Bata, hotsik sortu gabe etorri da,
Luigi Anselmlren Gure ametsen gerlzan; besteak harrabots pIxka bat
sortu du agertu aurretik, eta Juanjo Oiasagarreren PusHah biziz da.
Blak idazle entzutetsuen lanak, bata eta bestea desberdlnak.
Luigi Anselmtk lan luzea egln du euskal poeslglntzan. Eta orain
go hau bere laugarren poema liburua da euskaraz, nolzbehinka
euskara eta erdara tartekatzen duen poeta balta.
Jarralpen llburua deltu dugu, lehendik oso esku trebez erabillta
ko bideak agertzen baltitu hemen ere. MIru-lau Ierro nagusitan mugitu da Luigi Anselmi eta lerroonjarralbldea da oraingo hau.
Masteko, elegia Joera da berea; elegia: sentlpen xum e eta txiklz
egunerokotasunari buruz aritzea, amodloa eta grina, eta detalle txikia. Urte asko daramatza Anselmik lan horretan, eta tonua oso ondo
erabiltzen daki, tonu kontua baita gehienbat bere poesiaren arazoa.
Tonu txiki horretan hurblltzen zalo Irakurleari eta ahotsaren xumetasunak irakurleak senti dezakeenarekin bat eglten du. Mistoria luzeko

eta trebezla handiko kontua beraz. Bere norabldea, bere nortasuna
zein den oso ondo dakien poetaren ahotsa dugu hemen.
Ahotsak xum e eta baxu hitz egiten du, balna badaki zeintzuk
diren gizarteak dituen arazoak. Izenburuak alpatzen duen "ametsen
gerlza" beste nonbait dagoen bfdea balta: "Zer egln genezake/ gure
ametsen gerlzan/ burutu diren sarraski/ eta bldegabekerla orok/
ametsetan segltzea/ eragotz ez dlezalguten?" Bai, ongl dago galde
ra, balna erreaiitatea aurrean dago.
Tonua xumea da. Poetak bere berezltasuna adierazten du:
"Olerkarla,/Jende gehiena oinutsik/ dabllen herriko/ osklgllea". Eta
hórrela poetak bere Ikuspegia agertzen du, Ironiaz, hizjokoz, Ikuspegl
berria eman nahiz gauzel eta egoerel.
Balna elegia da berea, gauzel buruzko begirada urruna, eta
adlskldez Inguratua. Poemen galnean jarritako eskalntzak oso ongl
adierazten dute poeta lagun talde baten partalde dela. Eta poema
llburu horrek badu bere parekotasuna bere Idazle taldean parte har
tzen duen J.E. Urrutia Capeau narrazlo laburren llburuarekln. Blak
agertzen dira batera Idazle talde baten -e d o adiskide talde- partalde
gisa.
Eta Idazle honen -ta ld e horren?- ezaugarri nagusia da Bizkaltik
zuberera bultzatzea, eta zubereraren eragin handiz aritzea. Esanguratsua da liburu honetan poema bat zubererara itzulla agertzea,
azken batean, hizkuntza digloslkoetan diren ezaugarriak aurre-aurrean
baitira; urrun eta nostaigikoa den zerbaiten goraipatzea, hizkera berezi
baten agerpena, Balna ez dakIt horl zuzenegla den; bestera, bal badakit
ez dela bidea, nahiz eta Idazle talde taten ezaugarria Izan.
Bestelakoa da Olasagarrek egln duen Jarralpen bidea, ez balta
hizkera eta euskalkiaren aldetik gertatu. GaupasaH (1991) eta Bizl
pusHah (1995 eta 1996) eman ondoren, PuskaH bizl (2000) eman
du argitara, aurrekoaren ahotsaren Jarralpen gisa. Eta Jarralpena da
llburuan lehen-lehenik nabaritzen dena, planteamendua ez dela alda
tu, alegla, nahiz eta pertsonaia berriak sartu diren testuan (Tartean,
Paul Austerren horlzontean, txakur bat, txakur poeta).
Ezagutzen ez duenarentzat azaldu beharko litzateke, Olasaga
rrek oso egltura nabarmena asmatu zuela bere bigarren llbururako,
eta hemen hura agertzen duela berriro. Mor ditugu pertsonaia desberdlnak, poema llburua agertu baino lehenago banan-banan

aurkeztuak, antzerki lanean bageunde bezala, pertsonalak. Pertsonala bakoltzaren azplan bere nortasun-talukera: zein Izen duen, zer
histona duen. Pertsonala bakoltza eratzeko Joera honetan Olasagarreren poesiaren lehen Indarra nabantzen dugu; histona bat osatu du
eta historia horretan kasualltateak (koadniak Balonara eglndako bl
dala horl) eta gaur egungo zenbait arazok (homosexualltateak, MIE5ak, emlgrazloak) garrantzia hartzen dute testuan.
Aurkezpen horretako pertsonaien ahotsak osatzen dute poemategla, bakoltzak bere egoera nagusi horretatik bere poemak eglten
ditu, eta ahotsen Jokoek llentzo oso bat agertzen dute. Muralista
naguslaren lana da Juanjo Olasagarrek egln duena, bizitza asko bil
du, pertsonala bakoitzari bere ahotsa hemen eta denen artean hern
bateko etslpena eta sufrlkahoa adlerazi.
Poemak bere horretan onak dira, balna pixka bat hotzak; egitura
naguslak, planteamendu orokorrak poema bakoltzaren Indarran lagunduko ez ballo bezala.
Quztlak sufrlkarloaren agerpena egiten du, ahots bakoltzaren
Itzaiak zentzu desberdlna du, balna hor dago poema, ederra da bere
horretan, balna osotasunak galtzen duela uste dut, nolzean behin.
Banan-banakakoak osoa agertzeko nahikoa ez balu bezala.
Ahots desberdin horiek Pessoaren oihartzuna gogoratzen dute,
bakoltza bere tragedia puskarekin, herlotzatik hain hurbll, ez-ulertzetlk hain hurbll....

Poeta berrien ildotih
Castillo Suarezen poesiak loraldl ederra ezagutu du azken urte
blotan, lau poema liburu argltaratu ditu epe laburrean; egia da bl
poeta berrlentzako llburu kolektlbo gIsa agertu dlrela Iruñeako Udalaren eskutik eta zallak dlrela aurkitzen. Orain bere Izenez atera ditu bl,
bat edizio Instltuzlonalean. Arabako Foru Aldundian, eta bestea edlzlo komertzlalean, 5usa argltaletxearen eskutik. Mark Ernestina de
Champourcin lehlaketa IrabazI zuen, eta IragarHi merheaH Izenburu
pean eman da sarlan irabazle gertaturlkoa. Bigarrenak, Mugarri estallal^ deltura duena, oraln arteko lana blitzen du poema bernekln
batera, eta nolabalt poetaren plazaratzea adlerazten du. Lau llburu

urte bltarì, gaur egunean dagoen poesiaren eskasian, lan erraldola
dirudi. Eta nolzbehinka presazkoa.
Eta, aglan, hasleran zuen freskotasuna desagertzen Joan zalo
azken pausuetan. Maiaz ere, poetak merezi zuen agerpen publikoa,
eta lortu du bere llburu honekin.
Casti Suarezen obran poema ederrak, esanguratsuak, brlllanteak aurkitzeko modua dago, balna era berean bidea zaballk dagoela
erakusten du, aurrera egingo duela. Aglan, oso denbora laburrean
lau llburu argitaratzeak ez dio onik egln, eta hausnarketa puntu
batean dagoela Ikus dezakegu bere azken liburuan. Aurreko hirurak,
sarlak IrabazI ondoren argitaratuak batasun handiagoa zuten espreslo aldetlk, Mugarrì estaliah llburua aurrera pausua da; aurreko hiru
llbururen poemak aukeratu ditu (ez askorik, egla esan) eta berrlak
plazaratu, obra berri baten eraikuntza sortu arte, Balna nlk lehen
halek zuten batasun Joera ez dIot Ikusten honl.
5uarezek bidè berrlak Irekl dizkio aspaldiko kopla zaharrarl. Ez
du honen IrudI mundua erablliko, balna bai uste gabeko azken kol
pea bllatzen duela bere poemetan. Mauxe Izan da Iragarhl merkeah
llburuak erablll duen teknikarik naguslena. Idazieak egoera bat
azaitzen du, eta egoera bukatzeko ezusteko galanta ematen du
Iragarkiak testura ekarriz, batez ere, sentsibllitatearen eta arruntasunaren arteko kontrasteak adlerazten zuen Joera nagusl horl; "Ez dut
sekula tangorik dantzatu/,.,/ Esanen nlzuke;/ "Erakutsl dakidan guz
tia,/ ez dakidana ez b a ltu tja kin nahl"./ 5e necesita pescadera en
hipermercado de Pamplona" . Ahotsen Jokoak espreslbltate handla
eman dio testuari, nitasuna, eikarrizketa, Iragarkl merkea, hiru pianoen arteko Jokoak Indarra damalo testuari. Ugarlak dira gainera,
liburu honetan, Idazketarl buruzko hausnarketak.
Mugarri estaliak liburua hiru aldltan banatu du poetak: "Bidaia
antolatuak", bidaiaren galaren inguruan, "Maitasuna zedarrltzen
dute", maitasunaren galaren Ingurukoak, eta "5ententzia baiiogabea", idazketa prozesuari buruzko aldea, Egia esateko horiek Izan
dira orain arte idazieak izan dituen gal nagusiak. Mausnarketa, absurduaren aurrean, bidaiaren izaera (ezinegona, eta Jarraltu beharra)eta
maitasuna eta desamodioa. Eta gaien bilduma lan aldetik ordenazio
berrlak liburu berria sortu du.

Kontuak oker ez badltut egln, bere guztia agerlko lehen llburuak, hasieran eta bukaeran bildu ditu aurreko Iiburuetan aurkitzen
ziren poemak: "Bidala antolatuak" aurretlaz ezagunak ziren poemez
osaturik dago, eta "5ententzla ballogabea" azken partean agertu
ditu berriz aurrekoetan ziren poemak. Bigarren aldea da, beraz, berrlena. Eta aide hau esplorazioa lana da, sentlmenduetan eta hitze
tan. Kontraste Jokoa desagertu egln dela esango nuke, nitasuna
nagusitu, eta bertso bakoitzarentzat uzten den baieztapenaren Inda
rra areagotu.
Balna, aglan, kontraste faltak eragin die oralngoan monotonia
puntu bat poemel. Maiaz ere, badlra arrazolak Casti Suarezek etorklzunean egingo duen lanaren zaIn Izateko.
Ana Urklza ere Idazle oparo gisa agertu da aurton. Ipuin llburua
agertu ondoren urtearen azkenetan poema llburua eman du argitara
lilrla argltaletxean, zatlren bat Egan aldizkarlan ere agertu delarik.
Gela ilunetatIH liburuak Izenburuan Jarri ditu poesia honen zen
bait ezaugarri: gelatik Idazten du poetak, esan nahi da, subjektlbitatetik, Ikuspegl pertsonaletik, norberaren irltzltlk, eta lluntasunak
hausnarketa sasola adierazten du. Intlmltatearen hausnarketa da
poema oso laburrez agertzen dena llburuan.
Poemateglak aide bl ditu, "Bere ildoan" eta "Bidaztia", eta ba
koitza bost salletan banandua da, hamar gal desberdin alpatzeko
asmotan. Denbora, gauaren sorglndura, gelaren Intlmotasuna, bakardadea eta karrlka, herlotza, palsala estlllzatua, itxaropena eta
ametsa, hitza, maltasuna, poesia eta ahaztura... Bidala luzea norbe
raren barnealdean eta kanpo aldetlko Ikuspegian.
Qalren zlkloa zabala bada ere, poesiaren moldea antzekoa da
beti: poema tnlki, ñimiñoak, pentsaklzunjokoak, inpresloak, zertzeladak, plntzeladak erreailtatearl buruz, Ikusltakoarl buruz, pentsatukoarl buruz.
Poemaren arintasunean olnarrituko inpresloa da nagusi obra
honetan: pentsaklzun Joko arm bat, hitz kontraste xumea. Itzlar Ro
zas prologo-eglleak ongl adierazi du zeintzuk diren poesia honen
bihotza eta gunea: "Gela llunetih lanaren poemak arnas sakonekoak
diren arren, unean uneko inpresloak ere badakarzkigu. Urklzak inpre
sloak azaitzen dizklgu, laburrak, segundo bakar batean adierazi eta
ondoren geuk Irensten ditugunak".

ñntzetadoh horregatik hartzen dute gehienetan haiku Itxura
-poesia Japontarraren intentsitate nahia- edo adagio formula,
pentsaklzunarenjokoa.
Arintasunaren eta laburtasunaren mugetan Jokatzen duelarik,
poemaren itxurak eta Idazkerak lan handia egiten dute irakurlearengana heltzeko orduan, horregatik poemaren aide desberdinek ga
rrantzia handia dute, kontrastea askotan bertsoen distribuzioetan
agertzen baita.
Inpresioaren nagusitasunean hizkerarekin egin duen lana, hizkeraren aberastasuna estimatzen dlot Urkizari, balna neurri berean,
poesia ikusia iruditzen zait egiten duena. Agian, edizioak ere ez du
laguntzen, poemak bata bestearen ondotik, hurrenkera hutsean
emateak ez die laguntzen testuei. Testuen isiltasunjokoak, eta han
dia da alor honetan eglndako lana, Inpresioaren ostean Irakurketa
zabaltzeko ahaleglna, paperaren espazio zabalagoa eskatzen du.
Inpresloa beti da Inpresio eta Irakurle batzuek Jada ikusia dutena
aurkltuko dute hemen; beste kasu batzuetan ordea, pentsaklzunak
aurkikuntza ederrak eskalntzen ditu.
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KORTADI OLAMO. Edorta. Gipuzkoako
artea irudietan / Arte de Guipúzcoa en
imágenes.
Elebldun liburua. Qlpuzkoa Donostia Kutxa. Editorial herea, 5 .A.
Donostia, 2000. 31,5 x 24 zm.; 20 4 orrlalde,

Juan SAM MARTIM

Liburu eder hau apalntasun txukunez aurkeztua da eta, horren
arabera, kolorezko argazklz ondo hornitua dator. Baina, zortzl kapltuluz osatzen den bere edukiarl garrantzizkoagoa deritzagu. Morletan
Ikusten baita zein egoki aztertuz eta adleraziz eskaintzen dIgun Edor
ta ISortadlJaunak Qlpuzkoak dituen arte balloak.
Aurkezpena Kutxako lehendakarl den Fernando Spagnolo de la
Torre Jaunak eglten dio eta horren ondotik datoz E. Kortadlk egokI
Idatzirik honako kapituluok: Mistorlaurrea, Erromanlzazloa, Erromanlkoa, Qotikoa, PIzkundea, Barrokoa, Erronnantizismoa eta Abangoardlak. Esan bezala, denak argazklz ongI hornltuak.
Lehenik harpeetan aurkituriko edukia dator, tresneria, hezur lan
du eta marrazkidunak, Ekain eta Aitxerrlko pinturak, eta Jarralan
tnkuharrlak, harrespliak, Axtroklko kelta ontziak eta abar. Ondotik,
erromatarren tresneria, diru, irudl, kristal eta zeramikazko ontziak
Erromanikoaren aztarnak, ordea, Astigarriblako 5an Andres
Apostoluaren ellzatik hasten dira, trungo Junkalgo Andra Mariarekin
jarraitzeko. Orobat, Leintz aideko ermita erromanikoen aglrlak eta
abar. Balna, horlen artean ez zen galzkl etorriko Elbarko 5an Andres
parroklan den 5an Pedroren harrizko Irudl ederra ere.

Qotihoa askoz ugarlagoa da eta hor datoz zenbait eliza eta Irudi
eder, Qipuzkoa guztlan agertzen direnak, zenbait dorretxe eta etxe
tartean direla.
Pizkundeak ere eskaintzen digu arte bailo ederrik, etxeez galnera, zenbait eskultore ezagunen lanak eta, berezlkl, aldareak. Morlek
eranstekoak dira Donostian Elizbarrutíko museoan gordetzen díren
halnbat pieza ederrel.
Barrokoa ez da gutxiagorako, zeren hor sartzen baltira ellzarlk
anitz Loiolako baslllka barne dela, balna, aldi berean, balta herrletako
zenbait Udaletxe ere.
Erromantizismoak berez dakar orokortasuna eta Meokiasikotlk
Modernismora garamatza. Bertatik laster sartuko gara Abangoardletan, bal arkltekturan, eskulturan eta pinturan. Morlen artean datoz,
besteak beste, eglle alpagarri hauek: Gregorio Azpiazu, F. Arzadun,
J.ri. Aízpurua, F.J. 5aenz de Oiza, M. Oriol, R. Moneo, K Unzurrunzaga. Peña QantxegI, Mikolas Lekuona, C. ArrutI, Jorge Oteítza, E,
Txllllda, ><,. Alvarez Eulate, R. Ligarte, R. Mendiburu, J. R. Anda, R.
Ugarte, M. Basterretxea, B, Ameztol, A. Magel, C. Qangutía, R. Balerdl, A. Arias, Zumeta, J. L Qoenaga, J. R. Amondarin, eta abar barne
direla.
Molako ilburu baten aurrean, hitzak ez dira aski. Bakoltzari hobe
zalo llburura zuzen Jotzea. Bada hor zer irakur, zer Ikus eta zer Ikas,
Izan ere, Edorta Kortadik bere Idatzian gure eskuotara hain ongl
eskaintzen dizkigu, mendez-mende, datozkigun arte ondasunen balloak, garal bakoltzaren historia oso ongl eta zehatz adlerazlz, eta
bertan agertzen dizkigun Irudiak hor daude edonork beglz hobeto
ulertzeko eran,
Kutxari eskertzekoa da holako lan blkaina argitaratzen hain ongl
lagundu diolako.

SAM MARTIM, Juan. Giza eskubideen
inguruan.
Elkarlanean, 5 1 . Donostia, 2000. 21 x. 14 zm.; 159 orrlalde.

Fabier ARAMBURU SAGARTZAZU

Juan 5an Martinen argltara berrl duen liburuak Qiza Eskubideen
Inguruan Izena du.
Irakurtzen gasiz gero, erraz sumatzen ditu Irakurleak hlru berezltasun:
Lehenengoa, 5an Martin Jauna sel urtez Ararteko Izan zena, hain
erraz erabiitzen baltitu giza eskubideen kontzeptu eta Ideiak. Biga
rren, klarki dagoela Juan 5an Martinen gaztetatik zIn egin zuela
euskararen aide bere bizitza Jartzea, erablllz, Ikertuz eta Idatzlz. Eta
azkenik, bere erudlzioa; hainbat Irakurketa, hainbat estudio, hainbat
lan buruz argi eta beglak zorrotz Ireklak eglnak.
Qaurko munduan Qlza Eskubideen Idela eta Izena ere asko
erabiitzen dira eta askotan pentsatzen dugu gaur egun sortutako
galzak dlrela, eta galnera kanpoan, guregandik urrun. Eta ez da horl
egia. Qlza eskubideetan euskaldunok asko egin dugu. 5an Martinen
llburuaren lehenengo hitzak hauek dira;
"Eushal herrltarroH Inora Joan beharrlH ez dugu giza esHubldeah:
zer diren Jakiteko. Nlstorian zetiar, bertako seme-alabagandik adi
bide eredugarrlak ez zaizkigu falta, eta horlek ihasi eta Jarraitu
beharrezkoak iruditzen zalzkit".
Mor dago, argi handiz hornitua, Erantzlsko Vltorlakoa, arabar
famllianjaloa. Parisen Ikasle, gero 5orbonako Unibertsitatean Irakasle, bal eta Valladolid eta 5alamancako Unlbertsltateetan ere. Bere

garaiko probiemei erantzunak emanaz, gaur egungo Mazioarteko
Zuzenbidea sortu zuen.
Bere ondokoa, Martin Azpiilkueta, "D oktor Mabarro" izenarekin
ezagutzen dena, nafarra noski, Frantziako Touiousen ikasketak egi
nak, Saiamancako unibertsitatean irakasle, Portugaiera irakasle be
zala deitua, eta azkenik, Erroman hiru Aita Santuen ahoikuiari izana.
Lege gauzetan trebea.
Aita Larramendi, >^abier Munibe eta bere iagunak "Azkoitiko zaiduntxoak" deitu izan zirenak ilustrazio garaian. Eta gure mendean
ahaztu ezin dezakegun Jesus Qalindez, amurrioarra.
Askok Jakingo ez dutena zera da: 1948. urtean OhUk mundu
osora azaidu zituen Qiza Eskubideen Adierazpen Unibertsaiaren testu
beerbera euskaldun batek buitzatua eta Idatzia izan zeia. Qizon hori,
ama euskaidunaren bitartez, Lapurdiko hiriburuan, hau da, Baionan
Jaio zela. Bere (zena René Cassin, Oxford eta Maguntziako unibertsi
tatean izendatua eta 1968. urtean Bake Mobei 5aria irabazi zuena.
ilaia dio Juan 5an Martinen bere Iiburuan.
Qlza Eskubideak direia eta, eglleak sakonki erabiitzen ditu
Euskararen Eskubideak, edo hobeto esateko, gizonak dituen eskubideak hizkuntza erablitzeko.
Gal horretaz kapituiu ederrak ditu Juan 5an Martinen. Aipatuko
ditu euskara, Lingua havarrorum-en zoritxarra edo giza eskubiderik
eza. Euskararentzat eragozpenak Araban. Euskara epaitegietan eta
abar.
Qezurra dirudite euskararen inguruan gertatuak eta gertatzen ari
direnak. C3ai honetaz espreski idatzitako beste liburu bat badu Juan
5an Martinek, Euskararen ostarteak deitzen dena.
Bi iiburu -<Jiza esHubideen Inguruan oraintxe argitaratu berri
dena eta bi urte iehenago argia ikusi zuen Euskararen ostarteaHhauek dira euskaidun ohartu batek irakurrl behar dituenak.
Buka dezagun -dastam en ona utzita- Ramon Menéndez Pidai
Jakitunak, 1921. urtean Euskai herriari esan zlzkion hitzekin eta
liburu honen egtieakjaso zituenak: '"...erllhlarik agurgarrienarenJabe
zarete. Beste batzuek Izan dezakete arte balio hoberik, balna ez da
zuona bezaiako garrantzia duen beste hlzkuntzañk, zeren bere ikereketa sakondu gabe Inolz ere ezingo dira ezagutarazi antzinako
ziblllzazloaren Ibllerak".

"Eta zer?" 5AILA: Anjel Lertxundi, Silvia
Ugidos, Andoni Egaña eta Seve Calleja.
Elisarlanean, 2000

Ana URKIZA

Konplexuak? Zer da horl?
Konplexuen Jatorria ez dago "akatsa" edo "ezberdintasuna"
duenarengan, ingurukoek "akats" edo "ezberdlntasun" horl antzemateko eta onartzeko, deitzeko zeln errespetatzeko duten zalltasunean balzik. liauxe da Anjel Lertxundiren "hlk errem erre hitz eglten
dut, eta zer?" Ilburutlk berreskura dezakegun Idela, "Eta zer?" salla
ren betebeharra edo helburua azaitzeko.
Elkarlanean argitaietxeak, konplexuak uxatzeko edo ezberdlntasunak modu baikorrean hartzen edo ulertzen ikasteko asmoz dakarklgu "Eta zer?" bllduma. 5all hau, oraingoz, lau tituluk osatzen dute;
Silvia Ugidos-en "hire alta etxekoandrea da, eta zer?", Andoni Egañaren "hiri ez zalt futbola gustatzen, eta zer?", 5eve Callejaren "MI
potoloa nalz, eta zer?", eta Anjel Lertxundlren "Mlk erremerre hitz
egiten dut, eta zer?".

1. Czaugarrí anriankomunekoaK
"Eta zer?" blldumako ipulnetan, amankomunekoak edo konstanteak diren ezaugarriak aurkltuko ditu Irakurleak. Mauetako ele
mentu batzuk, blldumaren Irakurketa bideratzeko bailo dute, eta
galnerantzekoekin, Irakurlea JostarI arituko da, Ipulnei, aurrekoen
egiturarijarralki, berak amalera eman nahian.
EzaugarrI amankom uneko horlek, besteak beste, hauexek dira;

1. EzaugarrI estetikoak
Lau liburukiek, azalari dagokionean, dlselnu berari erantzuten
diote: lau zatitan banatutako azala dute, atal bakoftza kolore batean,
eta bl Irudí edo marrazkl txertatuta. Titulua laukietako batean kokatuta, eta "Eta zer?" galdera, azalaren erdian.
Testuari eta Irudiel Indar edo leku bera ennaten zale, Orrl bana
aldiro. Marrazklak Mikel Vaiverde eta Jokin MItxelenarenak dira, Irudi
bikalnak, la-la testua Irakurri gabe erejarral daltezkeenak.
2. Egiturazko ezaugarriak
Eglturarl dagokionean, Ipuin guztietan agertzen den egitura
bukaerakoa da. Hau da, lehenik arazoa planteatzen da, gero, arazo
horren inguruko zenbait gertakizun deskribatzen dira, eta azkenean,
gertakizun horletako bat bide, soluzioa edo irtenbidea datorkío irakuriearl.
Egitura, bestalde, pertsonaien heidutasun prozesuaren erakusgarri ere ba da. Arazoa, kanpotik edo objektiboki begiratuta, pertsonaiengan dago. Berezlak direnak pertsonaiak dira. Berezitasun hori
onartzen edo errespetatzen ez dutenak "besteak" edo "lagunak"
badira ere, arazoa pertsonaiengan dago. Eta egituraren arabera erakutsiko zaio Irakurleari, pausuz-pausu, pertsonaiaren izaera noia
heltzen doan, "Eta zer?" axoiagabe batez bukatzeraino.
"Eta zer?" galdera, heidutasun seinalea da. Eragileek gaixotasuntzat edo normaletik kanpo dagoena baztertzeko erablliko dituz
ten argumentu edo ekintzen aurrean defendatzeko erabilltako gaidera erretorikoa.
3. (jalaren aurkezpena
Azaietik begiratuta, bildumakJorratzen duen gal nagusia konpie
xua dela badirudi ere, identitatea da areago lantzen dena; hau da,
nork bere identitatea zehaztu eta definitzearena. Gal hau aurkezteko,
galaren inguruan bl sujetu aurkezten zalzkigu: pertsonala bera eta
"besteak" (ikastetxeko edo parkeko lagunak). "Besteen onarpenaz"
ari zalzkigu pertsonaiak. Balna besteen onarpenak, lehenik eta
behin, guk geure burua onartzea suposatzen du. Besteen onarpenaren prozesuarekin batera, pertsonaiak bere burua identifikatzea da
kar. Arazoa kanpoan antzematen da baina arazo/konpiexu hori ba
rruan ere badago; pertsonaiaren heigabetasunagatik apika, besteen

errespetu faltagatik beharbada. Arazoa bletan dago. Arazo horl
kanpora prolektatzen da eta kanpo gertaklzun bat Izanen da,
gehlentsuenetan, alpatu Identltatea aurkitzen edo Indartzen lagunduko dIona pertsonalari. Konplexuareklko hausnarketak, beraz, zlklo
zehatz bat Ixten du. Pertsonalaren barrutik kanpora azaleratzen da;
kanpoan arrazoi/gertaklzun batzuel esker ulertu eglten da; ezberdlntasuna barneratzen, Finean, onartze/ez onartze prozesu bat da.
4. Pertsonalak
Pertsonala naguslek ez dute ez adin ez sexu markaturik (testuari dagoklonean). Lehenengo pertsonan kontatuko dituzte beren Isto
rloak eta betl Izanen dute lagun eta etsal bat, mundu Ikuskera, bl
polo horietan ulertuko dutelarlk.
Qurasoak eta anala-arrebak, betl, bigarren planoan agertzen
dira.
5. Espazloak
Bl espazio nagusltan barrena mugltzen dira pertsonalak: etxean
eta Ikastetxean (edo parkean). Hauexek dira, lau ipulnetan, espazio
amankomunekoak, Etxea laguna zale, ezberdlntasunak existltzen ez
duen espazloa balta, eta Ikastetxea edo parkea etsala, ezberdlntasuna azaleratzen den lekua balta.
6. Qoltizenak
ipuin guztietan agertzen dira goltlzenak: erremerre, potolontzl,
marlsukalde... Umeen mundura hurblltzen laguntzen dIgun elementua berau.
Hizkera erraz eta lineal batean kontatuak, zortzl urtetik gorako
haurrentzat zuzendutako Ipuin sorta hau oso egokla dela esan llteke
Ikastetxeetan zeln etxean materiale didaktlko bezala erablltzeko.

2.

"Arazoa ez dago niregan"
"Mlk erremerre hitz egiten dut, eta zer?", Anjel Lertxunki

Beton arazo bezala aurkeztuko zalo bere erre ezin esana: arazo
eglngo zalo hobe esan. Qurasoen esanetan, akatsa dela ulertuko du
bere ezin esana, eta ustez senda daitekeen zerbalt dela Jakltean,

galxo Ote dagoen galdetuko du. Beraz, hasieran beretzat normalaren
barruan dagoena, gerora, arazo bilakatuko da.
Betorl gurasoek erremerre eta kirrimarro dela esan diote.
Erreak ez om en ditu ondo ahoskatzen. Betorl, ordea, beste guztien
antzera hitz eglten duela Iruditzen zalo, harIk eta eskolarajoaten den
arte. Eskolan, lagunak burlaka hasiko zaizkio eta Beto orduantxe
konturatuko da bere ezberdlntasunaz. Qurasoek Rosa Izeneko iogopeda batengana eramango dute. Betören "akatsa" sendatzeko. Zer
gatik Joan behar du berak iogopedarengana ordea? horrek galxo
dagoeia esan nahi ai du? Betok berehala uiertzen du ez dituela
sekuia erreak ondo esango, eta beraz, soiuzio bat aurkitzen du:
erreak dituzten hitzak salhestuko ditu eta horien ordez, errerik ez
dituztenak erablllko. Morrela, hiztegia Izugarri aberasten du eta irudlmena iantzen,
Behin, eskoiara Susana Izeneko neskato bat etortzen da, zlzibaza dena. Susanak ez dio Betören erre esan ezintasunarl erreparatzen
eta iagunmin egiten dira, Susanarl esker onartuko du bere ezberdlntasuna eta erremerre izatearen aide onak kontutan hartuta," Mik
erremerre hitz eglten dut, eta zer?" esango du.

Elementu guztien bateratzea
Lehen aldi zurrunbiiatsu batetik, arglra egiten duen orain aidira
Jauzi egiten du Betok; denbora Iragalte honetan, espazloaren, eglturaren eta pertsonalen tratamendua guztiz iotuta daude. Paraieiismoa
dago, egituraren aukeraketa, pertsonalen izatearen eta espazloaren
erabiieraren artean. Miru eiem entuok iotura daukate.
Bl denbora nagusi aurkezten ditu liburuak;
1.- Lehen aldia edo Betok "arazoa" zuela aurkezten dena, Qalxo
dagoenik onartzen ez duen denbora. Eta denbora honi dagoz
klon pertsonaiak gurasoak, lagunak eta iogopeda Izango dira,
2,- Orain aldia: arazorik ez duenekoa. Denbora berrI honetako
pertsonaia Susana da. Eta bere burua desberdina dela onartuko
du.
Kanpo eglturarl dagokionean, bi atai nagusi bereiz daltezke:
lehen ataiean arazoa aurkezten da eta bigarrenean, arazoari irtenbidea ematen zalo.

Kanpo egtturaketa orokor honl, barne eglturaketa sallkatuago
bat dagoklo, eta honetan, lau azptsail berelzten dira:
1.- Betören arazoaren aurkezpena (etxean).
2.- Betören arazoaren harrera (eskolan).
3.- Betören arazoa zuzendu nahia (logopedaren kontsultan).
4.- Beto Irtenbidea aurkitu nahian erreak salhestea erabakitzen du.
5.- Betok Susana ezagutzen du.
Lehenengo hiru azplatalak kanpo egiturararen lehen zatlarl dagozklo, hau da, arazoa edo akatsa deskribatzen den aldlarl, eta
azken bl azplatalak, kanpo egituraren bigarren zatlarl dagozklo: Irtenbidea edo soluzioa aurkitzen denekoari.
Egiturarekin batera, lau espazio agertzen dira: barne eglturarl
dagozkion lehenengo hiru atai bakoitzarl espazio bat dagoklo eta
kanpo egituraren bigarren atalari iaugarrena:
1.- Etxea: Beton etxean esango diote iehenbizi erremerrea dela.
2.- Eskoia: Beto eskolan kontu emango da bere desberdintasunaz.
3.- Logopedaren etxea: arazoa sendatzeko iekua izanen da.
4.- Laugarren espazloa, espaziorik eza litzateke: Rosa eskolan eza
gutzen du baina Rosarekin izango duen harremana ez zaio espa
zio eta denbora finko bati egokitzen. Rosa aurkezteko ez dauka
espazio premiarik.
Arestian deskribatutako eglturak, espazloak ezezik, pertsonaiak
ere harremanatzen ditu:
1.- Etxeko pertsonaiak = gurasoak dira.
2.- Eskolako pertsonaiak = lagunak.
3.- Medlkua = Rosa da.
4.- Benetako laguna = Susana.
Gurasoak, lagunak eta iogopeda "arazoa" ikusten duten pertso
naiak dira. Betorengan eraglna izango dutenak. Pertsonala hauen
aurrean, haserre agertzen da. Ez da eroso sentitzen. Erantzun bat
bliatu beharra dauka. Ez dute den bezaia onartzen.
Susana osterà, ingurukoen eraginik nozltzen ez duen pertsonaia
da. Ez dauka ezer azaldu beharrik. Susanarekin ez dauka arazorik.
Susanak ez dio arazorik ikusten. Susanak, beretzat ezkutagarri den

Roberto Izena polita dela esaten dio, Susanarekln ez dauka ezer
ezkutatzen Iblli beharrik, 5usanarekln Beto da. Den bezala onartzen
du.

Zernahi ulertzeKo
Irakurketa anItz eskalntzen ditu liburuak:
1,- Errespetud, berdinen artean: lehen Irakurketa batean, badirudi,
egllea zera esatera datorkigula; "akatsak" ditugun arte ez dltugula besteenak ulertzen. Molabalt esateko, errespetua, berdinen
artean ernetzen deia lehenbizl.
2 - Lengoaiaren erabilera baztertzallea: lengoalaren erablleraz ere
em ateko du Lertxundlk hausnartzeko paradarik. Lengoala dela
dirudi, bazterrarazten galtuena: erreak ondo ahoskatzen dituenarl, zergatik deltu behar dIogu erremerre edo kirrlmarro? Izendatzetlk bertatik datorkigu baztertzea. Bazterketa horren au
rrean, Irtenbidea ere, lengoalaren beste erabilera bat egitean
datza: hau da, erreak salhestuz hitz egitean, Beto erremerre edo
kirrlmarro deitzea baztertzallea dela konturatzen da, gurasoek,
beldurrez, "balta zera! Ikaslko du ondo hitz eglten" esan eta
medikuarengana eramaten dutenean. Ingurukoek (gurasoek, lagunek, medikuak) ezagutaraziko dIote Betori bere ezberdintasunaren berrl eta ezberdlntasun horl akats bezala aurkeztuko dio
te.
Susana ezagutu eta gero, "Oraln ez nalz Qgosarengana Joaten"
dio. Erre ez esatea Jadanik "akats" ez denean, ez dauka medikuaren premiarik.
3,- Irtenbidea defentsa da: lehenengo garalan, erremerre dela onar
tzen ez duelarik defendatuko du bere burua, Erremerre Izatea
ezezkorra da. Bigarren garaian, errem erre dela onartuz defenda
tuko du, Erremerre Izateak badauzka bere aide onak ere (irudlmena, hiztegl aberastasuna..,).

Czberdinah ez direnei zuzendutako liburua
Izen-abizenen aukeraketak, esaldlenjoskerak eta erredun hitzen
eta hitz hauekin eralkitako esaldien eralketak aberats eta egoki egi-

ten dute testua; "r" fonenna "g"-ez ordezkatzeak oso entretenlgarri
eglten du Irakurketa, Irakurlea, minutu batzuez, errennerre Izatera
bultzatzen duelarik testuak.
Ipulnaren Irakurketa bukatzean, zera pentsa lezake batek: erremerre hitz eglten duten guztlek ez dutela errerlk gabe hitz egiteko
Irudlmen eta hiztegi aberatsaren Jabe egiteko aukerarik. Ez eta zlzlbaza hitz eglten duen Susana bat ezagutzeko m odurik ere. Mola
beraz, konplexua uxatu?
Kontua da, llburua hain zuzen ere eragileel zuzenduta dagoeia
eta ez erremerre edo klrrimarroel. Errea ondo esaten ez dutenek ez
dute arazorik, erreak gaizkl esaten dituztela Ikusi eta ulertzen ez
dutenek balzik.

3.

"Aitak ìpuinak kontatzen dizkìt"
"Mire aita etxekoandrea da, eta zer?", Silvia Ugidos

Silvia Ugidos-ek, "Nire alta etxekoandrea da" ipulneko pertso
nalaren ezberdintasun edo berezitasun bat Izan beharrean kontakizu
naren ardatz, oralndlk orain etxeko zereginak emakumearl dagozkiola pentsatzen duen gehlengoaren ustea du eztabaldagal: Lucliaren
aita etxekoandrea da.

Gizonezkoak eta emakumezkoak
Eskolan altaren lanbldearl buruzko idazlan bat egiteko eskatu
dIote. Lucllak bere alta etxekoandrea dela esaten duenean, gelako
guztlak barrezka hasi zalzklo. "Mobe espazioko supererola dela esan
banu..." pentsatzen du lehenengo. Balna berehala gogoratuko du,
altarekln oso ondo pasatzen duela etxean: tangoa dantzatzen Irakatsl diola, pastelak esku gabejaten, halzea nondik datorren azaldu
dlola, errezetekln Ìpuinak egiten... Idazlana, azkenean, altarekin blzltako pasarte gogoangarrlekln osatuko du.
Egituraketa klasikoari erantzuten dion ipuin blribil hau, lau ataletan osatu du Ugidos-ek;
Lehenengo atalean, arazoaren planteamendua egiten da eta
planteamenduak eskolan du leku. Aitaren lanbldearl buruzko Idazlan

bat egiteko eskatu diote Luciiari eta aita etxekoandrea deia esatean,
aita Marisukaide bat deia esango diote. Bigarren atalean, aitaren lana
zertan datzan eta Lucilak aitarekin bizi duen harremanaren deskribapena egiten da. Atai hau etxean kokatzen da. Luciiaren deskribapena
oroitzapenean oinarritzen da: tangoa dantzatzen eta pastela esku
gabeja ten ikasi zuenekoa, soinekoa erori zitzaienekoa, haizea non
dik datorren azaldu zlonekoa, errezetarena,... Mirugarren atalean,
aitaren ianbideari buruzko balorazioa egiten du Lucilak. Alta zoragarria dela konturatzen da eta etxekoandre izatea gogorra deia. Lauga
rren atalean, Lucilak idaziana eskolan Irakurtzen du. Atai honek ere,
eskolan du leku.
Bl pertsonala dira nagusi Silvia Ugidos-en ipuinean: alta eta
Ludia, heba, katua, auzokoa, ikaskideak etab. aipatzen diren arren,
gorpurik gabeko pertsonaiak dira. Amaren figura osterà, ez da ager
tzen. Ez da aipatu ere eglten. Seguraski, Idazieak nahita aldera
utzitako elementua Izanen da: Ugidos-en ekarpen naguslenetariko
bat zaiantzarik gabe. Aitaren ianbidea, normaiean am ek betetzen
duten rolarekin konparatu beharrean, gainontzeko umeen alten kasuarekln konparatzen du. Mau da, Luciiaren ustez, beste umeen
altak etxera oso nekatuta itzultzen dira eta ez dlzklete Ipulnlk kon
tatzen. Qlzonezkoaren papera du Idazieak mintzagai eta ez emakumearena.

Ct^eho giroaz
ipulna Luciiaren habitat naturalean kokatzen da: eskolan eta
etxean. Eskoia Izango da arazoa planteatzen zalon lekua, eta etxea,
osterà, arazoari erantzuna aurkituko diona.
Ipuin honetan Silvia Ugídos-ek eglten digun beste ekarpen bat
honako hau da: altak, m om entu batean, lana ondo egin behar dela
dio; lanbideak ez du inporta. Lucilarentzat, osterà, lana ondo betetzearen kontzeptupean bi ideia daude: eglnbeharra edo betebeharra
batetik (altak nahlko ondo eglten duela dio), eta hurblltasuna beste
tik (arrazol hauxe benetan baloratuko duena). Lucilarentzat
etxekoandre izatea ez da etxearen ardura eramatea bakarrik.
Etxekoandre Izate horren barruan uiertzen du Lucilak altak berarenganako duen begirunea, kontaktua, harremana, eikarrekin bizi dute-

na, etxeko berotasuna... Hau da, etxekoandre izateak, etxeko giroa
zaintzea suposatzen du. "Aita batzutan oso nekatuta Ikusten dut"
dio, baina halere, ipuinak kontatzen ditu. Eta azken finean, horixe da
beste gauza guztien gainetik baioratzen duena. Ugidos-ek, beraz,
ierroartean utzi dituen esaldien bidez, etxekoandrearen figura definitzen duen ideia hurbiltasuna deia diosku, eta ez, sexua. Lucilak ez
du behin ere esaten bere aita gizona denik. 5exuak ez dio inporta.

4.

"ArdiaK bezala"
"fliri ez zait futbola gustatzen, eta zer?", Andoni Egaña

"Hiri ez zait futboia gustatzen, eta zer?" ipuineko protagonistas,
tituiuak dioen bezaia, ez zaio futboia gustatzen. Berari, animaiiak
gustatzen zaizkio: intsektuak eta narrastiak. Aita osterà, futboizaie
amorratua da. Arrazoi hori deia medio, aitak bere semea "arraroa"
deia uste du eta semeari ere bere aita "arraroa" iruditzen zaio,
futboia zozokeria handi bat dela uste dueiako. Bi arrazoi azpimarratzen ditu protagonistak futboia ez gustatzeko; iehena, geiakoek
behin, futboiean Jokatzeko bere sugandiia ontzia hartu eta apurtu
zioteiako, eta bigarrena, ez zaiolako ardiak bezala denak gauza bera
egiten ibiitzea gustatzen.
ipuinaren kanpo egitura borobiia da, hasierako ideia azpimarratuz emango baitio Egañak bukaera ipuinari. Kontakizunean zehar
arrazoiak ematen Joango zaigu futboia zergatik ez zaion gustatzen
azaiduz; hasieran egiten duen baieztapena defendatuko du ipuin
guztian zehar, defentsa horretan egingo ditueiarik idazieak bere
ekarpenak.
Barne egituraketa eta denboraren tratamendua oso egokia ez
bada ere, Andoni Egañaren ekarpena, futboia gustuko ez duen ba
ten ikuspegia azaitzean datza eta "arraroa" terminoa eriatibizatzean.
Hórrela bada, Egañak hiru pertsonala mota deskrlbatuko ditu,
pertsonaia bakoitzari adjektibo edo kaiifikatzaiie bat erantsiko diolarik. Maia noia, protagonista nagusia "arraroa" izango da, atta
"gaixoa", eta iagunak "ardiak".
Andonik protagonistaren ahotan Jartzen dituen Ideiak edo ekar
penak ardiaren irudia eta frustrazioaren ideia dira. Ardiaren irudiari
dagokionean, futboia gustatzea eta fútbol Jarraitzaiie izatea, finean.

ardiak bezala Iblltzea dela dio, denak batera eta batek esaten duenarljarraika. idela honekin batera, ardi beitzaren figura azplmarratzen
du protagonlstak, hau da, artaldean ezberdlna denarena. Artaldean
beti batek esaten duena eglten dela dio eta hori pertsonalltate falta
Iruditzen zalo, berezltasunik ez izatea, alegia. Frustrazloaren idelaren
kasuan, ezinaren aurrean hartzen ditugun ballabldeen edo eta Ihesbldeen aurkezpena egiten du. Idela gordlnegla, beharbada, ume
baten ahotan Jartzeko. Altaren futbolzaletasuna frustrazio baten on
dorio gisa azaitzen du protagonlstak. Eta berarl agltutako gertaklzun
batekin konparatuko du. Protagonlstak ezin du muskerrik harrapatu
zalla delako, eta horregatik, m usker baten argazkia Jarri du karpetan
eta egun guztia hari begira pasatzen du, altak bere gaztetako futbolarl argazklarl bezala. "Futbolarl ona izan balitz", dio protagonlstak,
"altak ez luke argazklarl horrenbeste beglratu beharrik Izango".
"Arraroa" term lnoak ere erabiiera edo esanahl ezberdinak izan
go ditu Egañaren Ipulnean: semearl anlmallak gustatzea, altarentzat,
arraroa izatea da; balolaren atzetlk Iblltzea, protagonistarentzat, arra
roa da; balta gola sartu ondoren txorakeriak egiten Iblltzea ere. Ardi
beitza ere, artalde zuriaren barruan, arraroa da. Baina kasu honetan,
arraro Izate horixe da, hain zuzen ere, protagonlstak aldarrlkatuko
duena.
Protagonlstak berak markatzen du dlstantzia futbolzaleen eta
bere filaren artean. Erabiitzen duen slmllarekin galnera, bere burua
ardi beltzarekin parekatzen du eta lagunak, denak batera doazen
artaldearekln.
Egañak kontaklzunarl zentzua em ateko erablll dituen espazloa
etxea eta Ikastolako jolastokla dira. Bal batean eta bal bestean,
protagonlstak bere leku prlbatuaren aldarrlkapena egingo du. Bere
espazloa markatuko du. Leku batean zein bestean, protagonlstarena
bakarrik izango den espazloa goralpatzen da. Jolastokla ez da berea
bakarrik lltzatekeen espazloa, eta ondorloz, arrotz zalo.
"Miri futbola ez zait gustatzen, eta zer?" ipulna bildumako ezberdlnena dela esan genezake. Ipuin honetan ez dago protagonlstaren
futbolzaletasun eza ulertarazteko edo azaltzeko gertatuko den zer
bait, Ez dago "Eta zer?" salleko beste hlru Ipuinetan bezala, arazoa
ren aurrean Irtenbldea edo ulertze bidea eskalnlko duen gertaklzunlk.

Protagonlstak tonu Ironlkoa eta mendekua nahi duenarena erabillko du futbola ez zaiola gustatzen azaltzeko. Ilaserreak eraginda
bezala.
Pertsonala ezberdlnen Jarrerek kontrajarriak Izaten bukatzen
dute; Irakurleari utzlko zaio bere Irakurketa propioa eglten.

S.

"Tripontzia baina bonbero"
“Ml potoloa naiz, eta zer?", Seve Calleja

"Ml potoloa naiz, eta zer?" Ipuin liburuko protagonista potoloa
da. Betldanik Izan da potoloa. Jalo zenetik. Beti Jan Izan du asko.
Berak, handla egltekoJaten duela dio. Eta amona du allaturik handie
na, amonak ematen baltlzkio gozoklak. Inork ez du berarekin Jolastu
nahl mótela delako balna Indartsua ere ba da. Behln, putzura erorl
zen neskato bat atera zuen eta ordundanik aurrera parkeko lagunek
alntzakotzat hartuko dute.
Blldumako beste hiru Ipulnetan bezala, honetan ere, gertakizun
klabe bat dago, zelnaren ondorloz, protagonlstaren Jarrera eta bere
buruareklko duen Ikuspegla aldatu eglten den.
Eglturari dagokionean, lau atal nagusl ditu Ipuinak;
1.- Jalotza Ingurukoak kontatzen dituenekoa: garal honetan Jadanik
potoloa zen. TRIPAZAKU eta TRIPOMTZI deltzen zloten.
2.- Medlkuak gizenegl dagoela esaten dionekoa; Inork ez du bera
rekin jolastu nahl. QOZOBOMBA, POTOLOriTZI, TXIT?^IB0LAT?^0
eta QOZOLO-BOMBOLO deltzen diote.
3.- Putzura erorltako neska salbatzen duenekoa: hemen, protago
nlstaren aide ausarta/indartsua agertzen da. Ondorloz, denek
onartzen dute. Orain, amonaren gurplldun aulkia eramaten du.
Amonak MAITEA deltzen dio.
4.- flandia izango denean suhiltzailea Izan nahl duela erabakitzen du.
BOMBERO deltzen diote.
Lehenengo bi ataletako kaliflkatiboak ezezkorrak dira eta bigarrengoak, aldiz, balkorrak, lehena eta orainaren erakusgarri.
Callejaren ipuinean salto bi nabari dira kontaketaren llnealtasuna
apurtzen dutenak: amona erori eta gurplldun aulklan ibiitzen hasten
dela Jakinarazten denean bata, eta orain, amona gurplldun aulklan

eramaten duela parkera azaltzerakoan. Bl datu hauek sorpresaz harrapatzen dute Irakurlea.
Kontaklzuneko pertsonalekin, aldlz, hlru multzo berelz Ittezke:
1.- hi eta amona: Amona konplizea du, bere gizentasuna onartzen
eta zalntzen duen bakarra. Amonaren Irudia zalantzagarria egln
daklguke hala ere, ez baltaklgu, konpllze gisa agertzen den
pertsonala hau zenbateraino zalon onurakor protagonlstarl. Qustukoa edo arrunta ez duen egoera baten mantentzen laguntzen
dio amonak protagonistari; medikuak esaten duenarl muzin egi
ten dio; etxekoek hartutako erabaklak ez ditu errespetatzen. Eta
azkenean, gurplidun auikiari bultz eglten bukatzen du protago
nistak. Bere adlneko ume batentzako hain arrunta ez den egoe
ra batean. Amonaren figuraren defentsa arrlskutsuegla ez ote
den galdetuko du irakurleak.
2.- Alta, ama eta arreba: anekdotlkoak Izango dira.
3.- Lagunak, putzutik ateratako neska eta suhiltzalieak: anekdotlkoak
dira balta baina Ipuineko gertaklzunerako eztnbestekoak.
5eve Callejak bi espazio nagusi deskribatzen ditu: etxea eta
parkea eta bien erabilera berdintsua da kontakizunean. Etxean am o
na Izanen du protagonistak lagun, eta galnontzekoak, nolabait, etsal.
Parkean berdin: denak Izango ditu etsal, amona izan ezik.
"Eta zer?" blldumako beste hiru ipulnekin konparatuz, hauxe
litzateke gertakizunik arruntena edo sinpleena. Balna konplexuaren
barneratze/kanporatze prozesua hobeklen erakusten duena da.
Ipuin honetan, besteen onarpenaz gain, pertsonalarena berarena da azplmarratzen dena. Mau da, parkeko iagunek onartu egiten
dute neska putzutik ateratzen duenean, baina garrantzitsuena zera
da; oraln BOMBERO deltzen diotela, eta horl, protagonlstarl gustatu
eglten zalola. Egia esan, sekula ez zaio axola Izan potoloa Izatea, eta
oraln, are gutxiago.

URKIZA Ana, Gela ilunetik,
Mlria & Egan, 2000.

Iguriki zaio
txalupa eguzkiari
goizaldeko bainuan.
Maitzuloko mitoak dio, ezagutzarik edo esperientziarlk ez duen
pertsona bat hormara begira Jarrlz gero eta horma horretara irudi
ezberdinak proiektatuz gero (demagun, su aurrean dantzan dabiien
norbalten Isla), esperientzia edo ezagupenik gabeko Izakl horren
sorm en ahalmena sustatu eglten dela. Izakl horren sormena, balitekeela, esperientzia dugunok ezagutzen dugun errealltatetik at ko
katzea; balltekeela, Irudimenak, usteak edo beldurrak eraglndako
errealltate berri bat asmatzea...
Imajina dezagun orain, ezagutza edo esperientzia (eskarmentua) duen pertsona bat, Idazie bat, golzaldean, gela tlun batean,
lelhotik sartzen zaion argla edo flexo txlkl bat lagun duela. Ixlltasunak
gogoeta egitera gonbidatzen du, birpasatzera, esperlentziak hausnartzera, egindakoak eta egln gabe utzitakoa blrbazkatzera... Bere
burua aurkitzera, azken flnean.
Bada, Idazie horl ni neu naizela esan nezake. Qolzaldeko orduetan, leiho aldamenean JarrI eta aurreko egunak eskaini dizkidan
errealltate puskak edo fiashak aztertuz, gozatuz eta sufrituz.
Gela ìlunetiH, argazkl instantaneoz betetako poema llburua da.
Fiashak dira bertan kontatzen direnak. Fiashak bertan sentltutakoak.
Poesia, niretzako, sentsazio laburren deskribapena balta edo beren
laburtasunean, osotasunaren ordezko sinboloa.

Sentsaziotlk sentsaziora, ordea, flash batetik bestera, denbora
dago tarte, distantzia luzeak daude, esperientzia ezberdinak, sentl
pen ugari... Poema liburuaren lehen atalean, "Bere ildoan", Idaziea
edo bidaztla, bidea eginez doa, denbora ulertuz, gauez oroltuz, kaietik hartutakoak papereratuz, bere burua korapllatuta sentituz...
Bigarren atalean, "Bidaztla", bidaztl horrek argl bat dakus; lelho
Irekitík Itxaropen argia antzemango du, hitzean edo poeslan aurkitu
du bere Ihesa, baita maitasunean, eta azkenean, ubeldutako sentsazloak edo esperlentziak ditu gomuta.
(jeta ¡lunetlH, bizitza sentsazioetan edo bulkadetan uiertzen eta
gozatzen duen Idazle baten iblIbldea da. Poema bakoitza bulkada bat
da, poemarloa bulkada aro bat; eta Iragana, esperientziaren olnarri.
Poema bakoitzarl orrl bat dagoklo, poema bakoltzari geltokl bat;
poema bakoitza zalantza bat da, poema bakoitza Irtenbíde bat.
Ge/a ílunetlH, argira nahl duen poema llburua da. Gauez Idatzl
ondoren, Idazieak hurrengo egunaren argia dastatu nahl izaten duen
bezala. Bere m undutlk irten eta bizl dela baleztatzea.
Ibilblde honetan, DEMBORA, DEMBORAREM JOAM ETEhGABEA,
BAKARDADEA, MAITA5UM EZA, E5FAZI0AREM E5KURAEZIMTA5UMA,
HERIOTZA ETA MORABIDERIK EZA Izan ditut kezka. Arriskua eta segurtasunlk ezaren Irudl osterà, KALEA, QAUA ETA ABULIA erabllí
ditut. Arrisku eta ezinegona eta artega sortu didaten gal hauen
aurrean, babesa MIRE GELAh, KURTIMA ATZETIK ZELATEAh ETA MIRE
BAITAMQOAREKIM HITZ EGITEAM aurkitu dut.
Ibilblde luze honetan bidalalagun Izan ditudan elementu konstanteak IT5A50A, ZERUA, EGUZKIA, ILARGIA, IZARRAK, QAUA ETA
EGUMA Izan dira. Qarrantzitsuena, denetan, noski IT5A50A. ITSA
SOA, kezka eta Irtenbíde ororen Iturrl gIsa.
Poesia bera bezala.
Poesia da hitza,
poesia ahaztura.
Poema kuttunenak:
Pintore ameslarla
Bidaztl motxlla hartuta
Inspirazloaren bila da abiatu...
Urrun dajoana...
Urrun da Ibllia...

Paisaia margulah bisltatu ditu.
Eta azkenean,
Ametsak pintatzea
Du deliberatu.
Betiraunde,
arana mendi
bizkarrean...
Betiraunde,
itxaropen txinparta
5U hautsetan...
Mator gaudimen
ene magaiera
hator, arren,
biharko penak umeitzera...
Ustea
kimera bat da,
baita itxarotea
eta maitasun gaiduaren
Igurikitzea...
hobe da uztea
gorrotoa aspertzen
eta geroa egutegitik kitatzen
ametsak kolorez pintatzen baino.
Fruituak aske du uste
bere burua
zuhaitz tiranoaren beliatzetatik
Ihes egiterakoan,
ankerki,
iur eiharren kontra
istripatzen den arte.
KrisketaJarri diot
ametsari,
barruan
Inor ere sar ez dadin.

Itxaroitearen parusiaz
matteko zaitut
balta
gezurraren galnean
sinatzera behartuta ere.
Ixlltasuna Idatziko dut
damu nalzenean,
ixiltasuna
errudun epaitzen nautenean...
Azken gurarla eskatzeko tenorean
Ixlltasuna gordeko dut
hitz Idatzia
-altxorraren sekretua- nere baitan.
Ahaztu
nIre altaren etxea,
alde
nire orolmen Idatzitlk...
Enoratu
den-denaeta hasi,
huts hitsetlk.
Mintzo nalzeno
ene desira grinak ditut
altor
bizl-indarraren sekretu.
Ixlí nadlnean
desiraren sua zalt Iraungiko
eta heriotzaren beso sendoetan
Itoko nalz
nakar
ahots eske.

IRAOLA, Rufino. Zaldiarangoak,
hirla arglt., 2000, 207 or.

Luis Mari MUJIKA

Rufino Iraola Idazlea Imajinarloa -b e re baltan ehoturlko Irudlmena- harrotuz datorkigu golan alpaturiko ipuln-llburuarekln. Ipuinak,
gehienbat, solteak eta laburrak dira, balna, orokorrean, esan daiteke
ezaugarri batek lotzen dituela nexo biribll batean, erruralltate nabar
batean ondutako pasarteen bitxitasunak, ZaIdiarangoaH delturiko IIburukia Iturn eta eredu askotanko ildoetan sartzen da; batzuetan,
autoblografikoa ere badela esanen litzateke. Egun, hirltartasuna modan dagoelarik ere, erruralltate ondu baten aztarrenak eta Ibllbldeak
isladatzea guretzat adlerazkor eta gustagarri eglten da, bertako
Ipuln-bllduma ez balta etnografismo petoan garatzen den horletakoa, erruralismo nabar eta tragedlazko trama batean, baino, ezustezko llrikotasun oldeak -e ta Inprobisazio bisemiko baten pasarteakematen dlrelarlk, llteratuarren baltan zerbait esanguratsua (eta are
originala) eskalniz. ZaIdiarangoaH Ipuln-blldumak sorpresa on bat
ematen digu; nahiz guretzatjoera personal baten bideetan erruralitate dibertsiflkatu batl atxlklrlko kontaklzunak betl gustagarrl izan, llbu
ru honen kasuan gure Inpresloa ez dela doanezkoa, ez da iaudorlo
hutsa. ZaIdiarangaoaH gazi-gezak, xumetasun onirikoak, aldarte Intlmoak eta beste pasadizo "zakarragoak" korapllatzen dizkigu; llburuklak, orrlak pasatzen doazen arabera, ez du galnbehera eglten.
C3alak oso desberdinak dira; batzuetan, nexo fabulatiboa urrla da
(aldarte existentziala delarik nagusi), bestetan, ordea, ezusteko ba
ten abantalla du kontaklzunak. Ipuin modernoetan, malz, trama
eskasa biiakatzen da , apenas, aportazio bibentzial hutsera hedatzen
den -sentlm entuzko isurpen Informai huts (edo eta datu soli) batera
irtenez, balna, hala ere, aparteko xarma Jasotzea lortzen du. Iraolak

ongi daki ipuin nai'fek, xaloak eta Konplexuak korapilatzen -nolz adie
razpen exitentzial sotilak ekartzen, noiz ustekabeko JuKutriak apor
ta tzen-,
ipuin zenbaitek merezi du bere aipamena. Kontakizun txokante,
bitxl edo aidrebesen artean Ganbarakoak deituriko salía iegoKe,
"Katakumeak iabean erreta" izenekoak atentzioa ematen dio irakurlearl. Bertako kontakizunak erruraiísmo bortitz, erreaiista -baina sotii- baten iidotan sartzen dira. Labean Jazotakoak badu bere drama:
"Begletan kanika zuri bina zituzten, gogor-gogor eginik; gorriak ikuslta jo a n ziren koítaduakí"(l°). "Amonaren ideoiogia" izenekoak liburu
guztlan eriyioak -b ai zuzen, eta bai zeharbidez- duen papera (eta
gatazka existentziala) nabarmen Jartzen digu. Amona eiizara joaten
zeneko pasartea adierazgarria da, eiizakoa izaki erritorik garrantzit
suena berarentzat: "Dotore preparatzen zen: ile urdina dena orraztu
"agua-colonia" eta guzti, abrigo beitza Jantzi..., guanteak, mantailna
beitza burutik behera, errosarloa eta meza-liburua eskuetan eta nl
eskutik nindueia Joaten zen" (11). fSontutan izan, iraolaren liburuklan
ez dagoeia -lexikoaren sailean- inolako markaje garbizalerik, ze maiz
Jotzen du kanpoko esamolde eta maiiebuetara, intuitzen baitu maliebuek euskai Jatorrizko ordainek baino bizitasun gehiago duteia...
"Amonaren heriotza" deiakoan em akum e Jaieratsu (baina ez santuJaie) baten irudia eskaintzen zaigu; haiako autonomia isiadatzen du,
ezen apaizaren beharrik ez du Ikusten, eta heriotzari aurre egiteko
patxada berezia dager. "lio ri esan eta barrez-barre hil zen. Ez zuen
ematen hllda zegoenik ere, nahiz eta harén masail gorriak apur bat
berdetu"(l4). hii-hurrean túnel zuri baten ikuskizunaz ere aritzen
da... (janbarakoak salleko fabuiazlo guztiak bizikizunak dira -b lbentziak-, sarritan, nexo fabuiatibo urrikoak, baina sugerenteak...
Pentsatzekoa zen bezala, beste batean. Pio ><>\\.a eta Joan ^!?^iii.a
aitasantuak kontrajartzen dizklgu. KurloskI, Joan >^^111.a aitasantu dltxosoa amonaren herlotzarekin ahokatzen digu ipuinglieak (eta bailteke, ImaJInarlotlk harantz, gertaklzun Izatea kontakizuna...). flain
zuzen, amona hlltzean alta santu patxarosoaren argazkia, litzetlk
askatuta, horm atik lurrera erortzen azaitzen da. "Txorimaloaren Ipulnak" ongl profitatzen du berez hain esanguratsu gertatzen den ele
m entu bat. Altonak eginiko txorimaioak ez du Izurik sortzen (kontraesan ironiko hunklgarri bat iragartzen baino), ze bere solnean,
ihes egln ordez, txoriek habla moídatzen dute. Horl guztia maitasu-

nezko adlerazpen linko bezala hartu behar da.., Eta annonaK altonari
burla egln bide zlon, txorlmaloaren egitekoa okertzean xumetasuna
Isladatzen du, espero ez zen Ironía poetikoz... "Mala eta guztlez ere
txorlek, Janaldl ederrak egln ondoren, txorimaloaren gaitzen xarrateratlk barrena sartu eta kusoaren lau aldetan kabi bana egln zuten.
Amonak barre eglten ornen zlon". (19-20). "Gure astoa" Ipuintxoa
(beste orrl batean ere hurblletlk garatuko duena) llrikotasun xumezko pasarte dugu. Lagun aparta zuen narratzalleak, nonbait, astotxoa. Morregatik oroitzen da Ipuingllea J. Ramón Jiménez poetak,
behln, protagonlstatzat jarri zueneko Platero delakoaz."Katuak eta
zakurrak baino askoz kuttunagoa, noskl" zuen bera. Astotxoarekin
eglnlko Joan-etorriak, lasterketak, sentimentuak, eta abar modu
egokian deskribatzen dira bertan. Aberea hlitzerakoan zer eglnen
duen ere pentsatzen du, hots, madarlondopean lurperatzea ala putreel Jangarritzat botatzea (hau krudelagoa IzakI...). Azkenean, astotxoa -pena handlz- Zumarragako ferian saitzen du, mende laurdena
lehenago aberea erosi zuen leku berean... Destinoa, sentimenduak,
errukia korapllatuta agerl dira ipuin elemental honetan. Qeroago
agertzen da, berreginik, Ipuin osoa, eta, garbíro esateko, ez astoa
-e z eta autorea- ez dira Jadanik Platero, J. R. Jiménez. Beti kariñoz
mlntzo da astoari buruz; berak Jarri zlon lehenik eskua, eta lehenen
go iraulla ere berak emanarazl. Mona deskripzio apal eta adlerazgarrl
bat; "Gure etxera etorri hlntzenean nolakoa eta zer hintzen; Belarrl
tentedun sel hllabeteko astakume bat besterik ez" (59).
Eta, ñola ez, oralndik amodiozko pasarteak hain bibentzial eta
aldartetsu diren Ipuinetan. "Eskoia eta Benantxl" delturikoan Benantxl neskarekiko amodlo-galdak, maitasunaren lehen zertzeiada Inozoak Ierro gozotan azaitzen dizkigu Idazieak. Oro fresko, zuzen eta
lotsarik gabe doa... Irrist egiterakoan neskari kuleroak Ikusten dizkio
mutllak, eta eskua ematen altxa dadin. Idazten dena baino zerbait
gehlago sugerltzen du ipuinglleak, eta neskak erakutsiriko uzkurtasuna ere (amodiozko Joko bezala...) xinpatiko bllakatzen da. Gero
margaritak moztu eta eskura ematen azaitzen da mutila, bere lehen
sexu-esperientztak aitortuz, orobat ("...Eta oso txikitatlk ordura arte
lehenengo aldia zen ohea bustitzen nuela...") (30).
"Aitonaren babarrunak" ipuintxoak, berriz, baserri giroko pasar
te berezla erakusten digu, \ndoabaz hots, Indietako babaz edo babarrunaz, zakua nork lehenago bete, apustua aurkeztuz. Aipagarri aito-

naren pertsonala kutuna -baratzeko lanetan lagungarrl izan nahf zue
na-, baina bizitzaren nekea sentltuz ezintasuna agertzen duena -b liobaren arteko pasadizo bitxiak argltan Jarriz-. Txata, arratoi-txakurra,
ezin daiteke ahantz, edozein baserriko koadro poetikoren paradigma
bezaia... Aitonaren anaiaren herioa ere sartzen da kontakizunean,
eta errem ate ezinobea du; "Qertakariaren aurrean beliera begfraJarri
zen aitona eta babarruneen ordez negar-malko potzoioak erortzen
ziren aitonaren saskira" (85). Eta, oraindik, aitonaren zuhurtzia Juiian
biiobari eginiko onespenean, baserria gobernatzeko mutikoa hau
tatzen baitu. "Maria Luisa" ipulnak aparteko ukitu sentlmentala du,
hobe esan, lirikoa, ezen, parajeen deskribapena ez ezik (Larraizko
saiietan gabiitza, eta bertako ermitaren kontakizunetan...) fedezko
eskariak (euria iehorte garalan...) azaitzen dira, eta kanposantuko
erremateak poesl-oide nagusia du. Amona hil zenean, ez zioten
koroarik Jarri, umil-umii ehortzi zuten, eta bere Iur gainean bi lirio
eder jaio ziren. Eta horren ondoren poeslazko klimax ederra: "Eta
Maria Lulsaren otoltzik gabe ere berdin hazten zirela break pentsatu
zuten. heguak erasan ez zien lirio xurl bakarti eta bakarrak" (90).
"Udaberrian"
tpuinak
esperatzekoak
diren
pasadizoak
eskaintzen dizkigu, eta, besteen artean, hegaztlena, hots, txantxangorrlarena. Kuestio ez datza zer dioen horretan, noia esaten duen
(ze oide sentlmentaietan txertatzen duen) auzlan baino... Bertan
tradiziotlk harturlko Istorio polita dakar, ze "a/da, gorrll; aida, zurii"
delakoa guk gerok haurtzaroan Jasoa dugu; kontestuallzazio egoklan
kokatzen du. Poetikotasun paregabea du honakoak; "AmablrJIna garraloan zebllen, eliza egiteko harrlak garraiatzen. Saslarte batetik
pasatzerakoan arantza sartu zitzaion beglan..." . Kontaklzun naif eta
polita..., eta inozotasunaren aldetik errem ate ezin politagoa: "Alngeruek delturik, txantxangorrlak sokorritu zuen. Mego lumarekin malkoak lehortu, mokotxoarekin begla igurtzi zlon, azkenik. Ama BirJInarl, oinazeak aldenduz". Eta errem ate berean beste hegazti umll
baten lagunkidetza sotila: "Txepetxak eusten zion arglarl". Mau poe
sia hutsa da, erruralltate ondu baten piano xumetan emaniko Isurpena...
Mola ez, oralndlk alpatzekoak "Ardi beitza" ipuina, esposlto zen
umearen Istorloa (gurasoen Izena ezagutu nahl zuena, eta, azkenik,
bere alta fraldeen Jendetakoa zela altortzen diguna...), hemen ere
aldarte erlijioso-etlkoen m uturrak tenkatzen dira). Oralndlk "Sorglna"

katu bihurturikoa (Euskal Herrian kontakizun zaharren tradizioan Hatuaren Imajina askotan azaitzen da), "Evaren oroitzapenak", aita gatiziar baten pasadizio bitxiak, amaren afektibitate gatazkak, emetasun
hilduratuaren samina, eta "Eikarren m aisu" izenekoa (non eriljiozko
duda-mudek erremate kontraesankorra duten, ze iraoiaren imajinarioan fedeak gatazka bezaia asko kontatu bide du...), eta orobat,
"Hotzikara beroa", non iehengo bide inozotik mutiko baten iehen
organosmoa noia gauzatu zen kontatzen zaigun.
Egia esan, Zaldiarangoah liburukian agertzen diren ipuinek ira
kurtzea merezi dute, ipuin-biidumaren interesa, orriz-orri, ez baita
gaitzen, eta euskai kontestuaiizaziozko kontakizunetan hariak -bere
erreaiismo gazi-gezazkoan- poesiazko puntua mantentzea lortzen
du. Miretzat erruralismo literario xalo (baino ez etnografiko huts) den
honek beste esperlmentalismo fabuiatibo anitzek baino fljnts eta
grazia gehiago du, Qomendagarria egiten da, bada, irakurketarako
hemengo ipuin-bilduma.

IZTUETA ARMEMDARIZ, Paulo.
Euskal irakasHuntza autonomi aroan
(1 9 8 3 -1 9 9 4 ),
Utrlusque Vasconlae argit., 20 2 or.

Luis Mari MUJIKA

Beti da pozgarria argitaletxe berri bat sortzea, eta oraingoan
gure agur ona eman behar dIogu P. Iztuela eta Johin Apalateglren
eskutlk datorkígun editore-etxearl. Bere izenburua gure Olhenarte
historiglle eta poeta handiaren llburukl baten lldotlk datorkigu. Badl
rudi editoreen asmoa soziologia, kondaira, pentsamendu eta filosofi
arloetara hedatzea dela. Zlur, Utrlusque l/ascon/ae argitaletxe berri
honek bere lekua ukanen du euskal munduaren esparru zabalean,
eta editoreen ekintzak olhartzun egokia dezala espero dugu suharki.
Hemen adierakizun dugun liburukia P. Iztueta soziologoa ren
eskutik dator, zlfraz eta datuz ongi hornitua, eta, n o s k i, hezkuntzari
loturiko soziologiaren esparru batean. Bertan 1983-1994. artean
emaniko hezkuntz-arazoak ukltzen dira. Bi muga daude lan honetan,
bat Euskal Herriko hezkuntzari itsatsia, bestea elebitasunarekin zeri
kusia duten arazoak, eta, zehazkiago, Euskal Eskoia Publikoaren
legea aldarrikatzen denekoa. Liburuan zifrak biziki ugaítzen dira, hau
eta hura saretuz, eta hezkuntzan elebitasunaren inguruan emaniko
proposamenak, ekintzak, kontraesanak, eta abar hurblletlk ukitzen
dira. Ikastolen garadurari garrantzi handia ematen zato, eta bertan
garbi ikusten da bere bilakaera ez dela guztiz erregularra tzan, Jarrera
burokratizatzaileetatik sorturlko oztopoen ikusmirak argitan uzten
baitira. Iztuetak eskaintzen digun liburukiko lan batzuk, dena den,
argitaratuak Izan ziren han-hemen aldlzkarl batzuetan, balna hem en
go bildumak irakurleari osotasun baten abantaila ematen dio ("Bere

garaian idatzl eta argitaratu bezala doaz guztiak, ortografiaren aidetik
zerbait gainbegiratuta, baina edukia batere aidatu gabe, zeren, or
duko hezkuntza-erreaiitateari buruzko interpretazioan asmatua aia
ez, horreia ematen batitute zintzoenik beren garaiko iekukotasuna"
(15 or.).
Autoreak eskoia eiebldunen auzia aztertzen du -e ta bereziki
euskai Irakaskuntzaren baitan zeuden botere-hlpoteslak(adibldez,
autonomlazko egoera poiitikoari atxikitako baidintzak, zeinetan irizpi
de pedagogikoak baino gehiago, maiz, politikoak presentzia zuten),
Iztuetaren lan sozioioglakoa datu ugariz hornitua ageri da, eta
besteen artean, ikasie-mota, ikastoia-kopurua, euskararen ezagutza,
ikasie-irakasieen kopurua, euskararen egoera eskoia publikoetan,
popuiazio-mugimendua, matrikuiazio-eboiuzioa, ikasieriaren garadu
ra iurraideen arabera, hizkuntz ereduak, EQA tituiudunen portzentaiak, hizkuntza ereduak maiiaz-maiia, eta abar, Liburuak, bestaide,
oinarrizko dokum entu zenbait ematen digu (haia-nola, Euskai Eskoia
Pubiikoaren aideko oinarrizko agiria, "Sortzen" mugimendua, Armentiako agiria eta Euskai Eskoia Publlko Berria eraikitzeko proposamena).
Autorea kontzeptuaiizazio hirukoitzez hasten da, tempus rem e
morandi (gaurkotasun prozesuaz), tem pus monendl (hezkuntza eiebidunaz, Ì985. aidean) eta tem pus agendi (i993.ean lorturiko Euskai
Eskoia Pubiikoaren Lege) deiakoez, hirurak uztartuz. Lehenengo
tempus-ean iztueta euskai irakaskuntzan Jarri beharreko presupostuetaz ari zalgu; irakaskuntza pubiikoaren inguruan eginiko gogoetak
dakartza, autorearen Irizpidean euskararen arazoak ez baitira mugatzen auzi pedagoglko eta iiterarioretara, soilik, baita sozioiogiara
ere... .Iztuetak hizkuntzaren soziologia erakitzean "erresistentziaren
teoria" gogoratzen digu, metodoiogiazko olnarri bezaia, Willis eta
Qlroux amerlkarren formulak eta teoriak Kontutan izanik. Beraz, Iz
tuetak bere Izkribuei "erreslstentziaren teoria" apllkatzen die, ezker
abertzalearen praxiaren eskabideak Kontutan dituela, Liburua uler
tzeko "erresistentzlen paradigma" horiek aintzakotzat eduki behar
dira. Ondorio bezala, autorea ezker abertzalearen gogoeta, hizkuntz
aidakuntza, prozesu-blde nabar eta ikuspuntu berrien plataformak
aztertzera abiatzen da. Boterea, kontra-boterea eta halen artean
sorturiko gatazken plataforma isladatuko da bertan. "Arestlan esandakoetatik ateratzen dugun ondorioa da, gurera etorrita, ezker aber-

tzalearen esparruan garatu den eta garatuz datorren Kulturglntzaren
azalpenean ez duela mimetlsnnoak funtzionatzen, kultur produzioen
zein erreprodukzlotan parte hartzen duten gizarte-eglleak, esan be
zala, mota askotakoak baitira, ez bakarrik erakunde polltlko-slndlkalekoak, balta ezein botere-sostengurik ez dutenak ere" (16).
Bigarren epealdian, hots, proposaturiko tempus monendl delakoan, Iztuetak taulak eta datuak luzatzen dizkigu oparo, ikuspuntu
berriak emanez, eta garaiko sistema edukatiboaren kontraesanak
ezker abertzaleen ikusmira nazional batetik noia gainditu proposatuz,
besteen artean. 1983. urtean oraindik, gehienbat, erdalduna zen
eskola noia euskaldundu arazoari garrantzia egozten zaio lurraldetasuna eta euskararen lehentasuna kontutan izanik. Hizkuntz sistema
proploa aldarrikatzen da liburukian argitutako m uglmenduan; EltSERri EEPA (Euskal Eskola Publikoaren) alternatiba kontrajartzen zaio.
Eskola publiko horrek doantasuna eta euskaltasuna izanen ditu ar
datz nagusi. Llburuan argi uzten dira garaiko egoera galnditzeko
proposaturiko prozesuak (beti datu zehatzei hedadura egokia ema
nez). Mabarmen geratzen dira Euskal Eskola Publikoaren baitan sorturiko erresistentziak eta euren kronika, hau da, protagonistak, bi
dean sorturlko tirabirak, hikamikak eta beste aldarte anitz...). Da
tuak, berezlkl, Euskal Elkarte Autonomaren esparrukoak dira, baina,
ahal izanda, Mafarroa eta Iparraldea ez dira albora uzten. Era berean
E.K.B-k planteamendu berrietan ukan zuen rola garbi uzten da (begi
rada orokorrak, hezkuntz arazoak, garaiko Jarrerak, alternatibak eta
bestelako formulak eskainiz...). EEPA-ren ibllbldeak neurtzeko derngorrezkoa egiten da, bada, eskuetan dugun liburukia. Esparru horre
tan sintesi bezala hau dio: "EIKE eta EEPAren alternatiben arteko
eztabaida honetan gauza bat da ziurra: biek aldarrikatzen duteia
Euskal Eskola Nazionalaren erakuntza, balna ez bide beretik. Batek,
gizarte-mugimenduari eraginez eta ekinez, goldea sare publikoan
sartzen du. Arriskatuz, baina sartu. Besteak, berriz, printzipio oso
nazionalak aldarrikatzen ditu, baina iehengoari eusten dio. 5eguraskl,
dagoen lekuan eroso sentltzen delako" (26).
Mirugarren epealdian edo tem pus agendi delakoan Euskal Esko
la Publikoaren Legea (1993) azaitzen da, non azplmarratzen den urte
horretan lorturiko legea ez zela SO.eko hamarkadan hasiriko ildoaren
gallurra baino. Lege horren koherentzietan geratzen da autorea,
Euskal Herriari, egitate nazional bezala, dagokion gaiientasuna era-

kutslz. Bere aldarrikapenetan sakontzen du, hots, eskoia horrek
euskalduna izan behar duela, tltularltatez pubilkoa, finantzlaketa publlkoaz sostengatua -e ta , antolakuntzaren aldetlk, autonomo eta
dem okratlkoa-. Beraz, Irakaslerlaren euskalduntasunean azpimarraketa berezia eglten da, ongi Jaklnik, zertan zetzan aurreko prozesu
pedagoglkoaren akats handienetako bat. Monela, 1993. urtean aro
berrl batl ematen zalo hasiera. Federazloaren Elkartearen anblguotasunak gainditu nahl izan ziren, eta herrl muglmenduen Islada erreslstentzl-glroan kokatu, tarteko pasotlsmo Joerak eta bestelako oztopoak atzera uzteak ekarri zuen egoera berria azplmarratuz.
Qure artean, euskal irakaskuntzarl Ikusmira egokia bota nahl
dionak, badu, zinez, llburukl honetan prozesu-lan eta Ikuspegl-tresna
ongi hornltua, ze euskal eskoia publikoaren Inguruan sorturlko auzl
guztien kondaira eta erantzunak eskaintzen zalzklo.
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