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Azterketa literarioak

OIIARRA
Euskalerriaren AdisHideen Elkarteak, iragan urteko azaroan Kongresu zabal
eta interesgarria ospatu zuen Azkoitlko Intxaustijauregian,
Qai nagusla W ill, mendea Izanik, hären baltan hainbat eta hainbat gal,
euskal arloari zegozkionak, gartu ziren hala nola ÄVIII. m endeko herri llrika,
hum bolten eragina, garalko herri teatroa eta hainbat eta hainbat gehiago
irakurleak atseglnez irakur ditzakeenak.

liazioarteko Kongresua
Insausti Jauregia 2007
ILU5TRAZIOA/ILU5TRAZIOAK deituriko hazioarteko Kongresuak
lau m ultzotan banatuko du bere egitaraua:
1.

Ilustrazioaren g u n ea k e ta esparruak: bahartasuna,
pluraltasuna, ald ab eratasu n a

Lehen m ultzo honetan sartuko dira ekarpen orokorrak eta teorikoak. Monen baitan, iiustrazio europar eta penintsularra definizitzea
bidezkoa o te den eztabaidatu nah! da; hauen zientzi-balio galtze
txalogarriaren inguruan argudlatu, edota ikusi ez o te den höbe gaurko beharren arabera eguneratzea; "A rgitasuna" eta "llustraztoa", bi
kontzeptuok estekatu, hau da, solasaldia ireki kontzeptu hauen gaurkotasuna, egokitasun eza edota bere bideragarritasuna arloen inguruan.
2.

C5araiaH e ta m oduak: llustrazioa, a n ti-ilustrazio a
e ta Iiustrazio erradlKala

Bigarren m ultzoan sartuko dira gai espezializatuak eta te m a tikoak, beti ere zientzia aurrerapenaren ildotik. "Zertan d en" gaur egun
^Vlll. m endeko ikasketen egoera, honako hiru esparruak gogoan
izanik: esparru fisikoa, literarioa (zentzu zabalean) eta historikoa, Jakinik horietan oinarritzen dela llustrazioa, anti-ilustrazioa eta Iiustrazio
erradikala. Mitz laburretan, zera lortu naht da: garai hartako pentsam olde eta bizinnoldeak aztertu orduko ikuspegia gogoan izanik, batna
gaurko aztertzailearen begitik ikusita.
3.

Ilustrazioaren a u to -o rd e zk a ritza k e ta blrsorkuntzak

Iiustrazio garaiko "iiustrazio" desberdlnen azterketak, honako bi
hausnarketetara bultzarazten gaitu; aide batetik ><\J\\\. m endeko iturrien argitalpenetara eta, beste aldetik, gure garaiko Jakitatea za-

baltzera, horien artean azalpen ez diskurtsiboetara. Aurrena, llustrazioak bere burua noia irudikatzen zuen ikusl nah! da (pintura, arkltektura, arte ederrak), eta, ondoren, ÄIK. eta W . m endeetan noia
isladatzen den llustrazioa arakatu: garaikldeak utzitako irudietan zer
aukeratu d ute aldi hura Isladatzeko? Eta gogoeta honek, Inertziaren
indarrez, "herentzla" arrlsku itxurarik eduki ez dezan (egokla ala desegokla, bestalde, beglratzen duenaren arabera), llustrazioel buruzko
Irudiel egungo espezlallsten azterketak em andako Ikuspegl berrla
garatu nah! da, aha! dela lehendik landu ez dena, eta era horretan
«VIII. m endeko Ikuspeglaren zergatia eta nolakotasuna eduki, beti
ere berreskurapen Iraunkorra eta errepresentazio berrien egokitasuna ezinbestekotzatjarririk.
4.

Eushaldunak llu strazio garaian .
E uskalerriaren A d is k id e e n E lkartea

Puntu honetan alderdi asko eta anitzak aztertu nah! dira: pertsonak, instituzioak, Bergarako Errege Hintegia, beste m integiak, argitalpenak, estraktu-laburpenak, zientziak, m edikuntza, literatura, ikonografia, Adiskideen Elkartea osatzen duten lau kom isloak eta Elkarteak
Am erikan, Europan eta beste lekuetan dituen loturak.

Ilustrazioaren eragina
euskal llteraturan
Iñaki ALDEKOA BEITIA

Ilustrazioaren eragina euskal llteraturan

Euskal literaturaren historiografian maiz aipatu izan da Basarteko
U nibertsitateko katedradun den Peru Landetakoaren, hau da, Peru
Abarkaren eta Rousseau-ren "bon sa uva ge "aren artean egon zltekeen harrem ana. Egia esan, liburuak izan zuen lehen argltarapeneko
hitzaurreaK h o g e le k berak idatzitakoak, ez zuen askorik lagundu
ordurako errom antizism oaren bidez Europa osora zabalduta zegoen
ideia eta irudi horri — ¡Kl>^ m en de tik hona Jada oso estereotipatua—
ihes egiten. Izan ere, predikariei buruz ari delarik, eta euskararen
aldeko apologian bete-betean m urgiidurik, zera dio liburuaren hitzaurrean Mogelek: "V con todo, no sabían e l idiom a en que escribían,
con aquella perfección original que tenía entre los rústicos o salva
je s . "
M ogelek ere, Rousseau-k bezala, Jatorrira Jotzen du eta ez du
enpatxurik esateko Adán ere — lehen gizona— aitzurlaria eta baserritarra zela. Beraz, lehen glzonagandlk datorkiola Peruri hizkuntzaren
sen horl; hark bezala, ez duela galdu natura izendatzeko prlbilegioa,
izan ere asabengandik belaunaldlz belaunaldl iritsi baitzaio b e ra rija to rrizko baserritar eta aitzurlari harén hizkuntzaren sena eta, horrekin
batera, era banaezin batean, aldaezina edo betierekoa gertatuko
litzatekeen bizlm odu bat, "Jainkoaren beldurrean bizi" agindura
biltzen dena. Mala ere, "b on 5auwage"aren form ulazioak Rousseaurenean duen esanahiak eta Mogelenean duenak izenean baino ez
d ute elkarren antzik. Qizarteak hankapean harturik, norbere bihotzera

isilduak izan diren zinezko sentinnenduez ari zaigu idazie frantsesa
"naturaren iegera" itzuitzea aidarrikatzen duenean, Qainera, zinezko
sentiera biinozkoi hori, egiaren eta gezurraren arteko ianga hutsik
gabe asm atzen duen egoera eredugarri liori, berreskura daitekeeia
dio i=^ou55eau-k, gizakiaren eta gizartearen onerako. Morretarako
idatzi zuen Emilio (1 7 6 2 ): ezagutu zuen gizartea gor da bilnotz isil eta
on horren Jarduna entzuteko, baina hezkuntzaren bidez — pedagogiaren bidez, aiegia— iortuko da egoera hori aidatzea, gizarte hobeago
baten esperantzari inoiz ez zion ukorik egin idazie ilustratuak. Beraz,
Em ilio tratatu pedagogikoak zubilana egingo du "naturara itzuli" Iragartzen zuen Oizahien arteHo desberdintasunaren Jatorri eta oinarriei
buruzHo m intzaldia (1 7 5 4 ) izeneko saioaren eta h o n tra tu sozialeren
(1 7 6 2 ) artean.^
Eta hortxe dago Rousseau-ren eta h o g e le n asm oak parekatu
direnean egin den hutsa. Rousseau-ren gizakia antzaldatze sakon
baten prem ian zegoen; Mogelen Peru AbarHa perfekzio betiereko edo
eternal batean bizi da. Ez du gure Feruk ezezagun zaion inongo
heziketaren beharnk, izan ere, berak aitortu bezala, heziketa hori
lehen gizonagandik datorkio belaunaidiz belaunaidi, asaben ohitura
eta bizim oduaren katean, fedearen eta hizkuntzaren aitzoan etorri
ere, ílaturara itzuitzearen aldarriak bakardadera, basoko bakardadera,
eram ango du Rousseau, eta bakardade hori gizakiaren askatasun
betearen oinarri da, oinezko gizaki arruntaren — Irauitzaren ondoren
"h irita r" deituraz ezagutuko da— baldintza bazterrezina. Mogelen
Peru, berriz, Elizak azkeneko bi mila urtean sustraitutako predikuen
corpusera errenditzen da erabat, kom unitatera, beraz, norbanakoaren askatasuna ukatuz harén bizkarretik m intzo den Elizaren m agalera. Ez dago bigarrenean isiltasun eta askatasunik, Elizaren marnnarra
entzuten baita Peruren ahoan. Ez dago su bjektu m oralik; izan ere,
askatasunik ezean, Mogelen paternalism o katolikoa da nagusi. Elkarrengandik, beraz, zein urruti: gizarte degradatuaren aurrean, gizabanakoaren egiazko (bihotzeko) se ntim en du askeez oidartuko zaio gizarteari Rousseau. Peruren Jakinduria hizkuntzara m ugatzen da; hor1

Azken batean, nahiz eta berandu bihurtu protestante, Rousseau-ren balta

— A itorhizunaH liburuan líala dio— beti agindu zuen Ellza katolikoaren aurrean kalblnda-

rrek ohi zuten arbuloa.

tik aurrerakoa Ellzaren m intzoa da. B erejardunean, ez dago, bada, ez
gizabanakorik ez askatasunik.
Mori bai, ingurukoak liluraturik dauzkan hizkuntza erudizicak
— ahozkoa beti, ez idatzizkoa, hau beti ere arriskutsua— tradizio/erliJio binom ioan du ondo sustraitutako oinarria. R ousseau-rengandik
gertu ez, harenaren m uturrean dago Mogelen baserritarra; izan ere,
Peruri h o g e ie n hltza isiidu orduko bere Confesio ta C om unioco 5acram entuaren gañean Eracusteac (1 8 0 1 ) liburuan agertzen den
"u m e " bihurtuko da hura. Maia zioen M ogeiek iiburu hartan:
Grain bada, noiako erakaste eta dotrlna em on bear zaie onelako
je nde argi iaburrekoai?... Aurtxo txiki indar gabeai ematen badie2 u ogi 050 ta azaitsua iiko ditu goseak beste Jan gabe... Aia bada
gure Euskai-errietako gizon ta andra, neskatx ta m utiiilk geien
geienak dira jakituriaren aidetik aurtxoak bezaia.

2eln urrun gauden, liustrazioaren m uina atzem an nahian, Kantek
form uiatutako definizio hartatik; "Qizakiaren haurtzaroa atzean uztea
edo gizakiaren heidutasuna atzem atea d a ." Eta hori gabe ez dago ez
m odernitatea ez errom antizism oa uiertzerik, zeren iiustrazioaren eta
Frantziako Irauitzaren erasan eta dem asien aurka m atxinatu baitziren
errom antikoak, eta Kant-en gizaki burujabe eta aske harengandik
abiatu ziren inondik ere. Aurrenekorik gabe ezin uiertu hurrengorik.
Zaiantzarik gabe, Mogel gertuago dago Kardaberazek Eusqueraren berrl onac-en (1 7 6 1 ) erakusten duen m undu Ikuskeratik, errom antizism oaren giroarekin batera, gure baserritarrek merezi izan zuten desplazannendu interesatutik baino. Kardaberazek zioenak balio
dio Peruri ere:
Beste itaunde edo iengoageac, norc daqui nastu ta batera ta
bestera noia ibiiii diran; eusquera Jaincoac nai ta menditarte oietan, beti nasgabe, beti garbi, beti seguru beregan gorde izandu
da. ...euskarac burua Jasotcea Jaincoac nai du; gure baserrietan
gende prestuac dirauten artean, euscarac iraungo du.

Beraz, bat: Jainkoaren borondatea da euskarak irautea. Eta bi;
hori hórrela gerta dadin, euskaldunak bete behar duen baldintza
"p restu a" izatean datza. Jakina, "p re stu " horrek kategori m oral katollko bat besarkatzen du, tradizioa eta erljjioaren legitim azio osoan
iraun duen A n d e n ñ é g im e delakoa babestuz. Ikusl besterik ez dago
zein errespetuoso agertzen zaigun Peru apalzekin eta handikiekin ari

denean. Qizarte inm obilista baten defentsan idatzitako lanak dira
Kardaberazenak zein hogelenak, Peru AbdrHd bera ere barne. "Prestu a " izateko — pertsona sendoa izateko, alegia— Jainkoaren beldur
(apaizen beldur) eta handikien aurrean m en de ko agertu beharra
dago:
Beeragokoak obeditzea goragokoei, pagatzea zorraK, honza, lotsa
ta petKuak. Errege, ta beste agintariak gaiztoak badira ere,
agintzen ez dutenean Jangoikoaren kontraKo gauzarik, bear dute
honra ta obedientzia.

Melburu hori soilik m odu batera irits daiteke: euskara bera hezi
eta harresi izanik. Euskara bera baita apaizen eskuetan ideia berritzaileen aurrean harresirik sendoena,
h o g e l ez da kontrairaultzaile bat, izan ere, halakorik izateko
potentzialki iraultzaile izan beharra baitago lehenago. Antoine Com pagnon-ek Les antim odernes liburu argigarrian erakutsi digun bezala,
irauitza eta kontrairauitza sekuentzia bereko urratsak ziren, kontrai
raultzaile izateko m oderno izan beharra baltzegoen lehenago. Mogel,
Kardaberaz eta )<^\><, m endeko lehen hereneko apatz-idazle gehientsuenak bezala (Eray Bartolom é, Añibarro edo Agirre Asteasukoa),
tradizionalista bat zen. Tradizionalista izan zen Mogel, Frantziako
Irauitzaren aurretik eta ondoren. Urte bertsuetan idatzitako egile ezezaguneko m anuskrito batean, "E rrectore Jaun baten instruccinuac
ezconduric vici dan bere Adisquide Hecazari batentzat bera eta bere
fam iliaren gobernu oneraco Jaungoicoaren Legue santubagaz confor
m e ", zera esaten da, m atxinoak salatu egin behar direla konfesorearen aurrean, M ogelek e re ja rri bide zuen Inkisizioaren eskuetan zirkulazioan atzem andako liburu debekatuez izan zezakeen aztarnarik,^
lion aino iritsi ondoren, hau da hurrengo galdera: Ze indar eta
eragin izan zezakeen llustrazioak gurean? Jakin badakigu Jende m ordoxka batek irakurri zuela L'Enciclopedie, tartean zenbait apaizek ere,
Mahiz eta debekupean egin, badirudi gure ilustratu ospetsuak oso
esaneko zirela erlijio kontuetan, edo hala ziren bederen beren jau re -

2
Mumboidt ere erregistratu zuten Qastelzen Inkisizioaren sikarioe
Rousseau-ren E m ilio eskuetan izan zuten, balna hain ziren ezjakinak, non ez ziren
ol^artu ere egin esku artean zuten iiburuari em an bel^arreko atarramenduaz. Mahlz eta
Mogelek ere halako liburuak salatu, hum boldt-en lagun Iblil zen, harén euskara eta
euskal foikiorearekiko eskakizunak asetzen.

gi-ataritik kanpo. Badirudi halako laissez-faire tolerante bat egon zela
Elizaren aldetik handiki lionenganako. Mori bai, Irauitzaren eta h\onbentzioko gerraren ondoren gauzak larritu ziren arte, Orduan Inkisizioak bere trepetak indartu zituen bernz, harrosko m arkesari berari,
Jose Maria Egiajaunari, penitentzia iarriajarriz bere bekatu iiustratutik
senda zedin. Beste honenbeste halen antzerkiari dagokionez, nahiz
eta Trentoko aginduetatik aurrera debekatua egon, izan zen halako
tolerantzia erne bat haien d ibertim endu aristokratikoekiko.
Beti agertu ohi zuten Peñafloridaren lagunek halako errespetu
interesatu bat Elizarekiko; hala beharko, eikarren babesaren beharrean zeuden pribilegioei eutsiko bazieten. Ez ziren hem en Frantziako
aristokraziak zuen portaeratik asko aldentzen: han eta hennen "m ezatan kristau eta operan pagano" voltairearra Htzateke bizitzarako lema.
Starobinskik azaldu bezala, azken finean, antzerkia d ibertim endu pro
fano eta m oderno bat baino ez zen Elizarentzat, balio e stetiko hutsetik h a ra g o jo a n g o ez zena, inoiz egia — egta beti eriijio eta Elizarena
baita— kuestionatu gabe. hem en ere ildo horretatik ibili ziren gau
zak, bai Peñafloridaren El borracho burlado fam atuarekin edo frantsesetik itzuli eta taularatutako beste antzerkiekin. Hona Peñafloridaren
hitzak:
Un verdadero sabio, siem pre más sum iso cuanto más ilustrado,
descansa sólo en la verdad y, firm em ente persuadido a la limita
ción de sus alcances, venera las decisiones de la iglesia.

H undutxo hori, Frantziako Irauitzak ekarri zuen astinaldiarekin
batera, guztiz desagertu zela esango nuke. Elizak eta dotrinak inoiz
izan badute pisua euskaldungoarengan (euskaraz bizi zenarengan),
hirutan izan zen: Trento ondoren, Frantziako Irauitzaren ondoren eta
Qerra Zibilaren ondoren. Dotrina eta katixim a ez zen libururik apenas
argitaratu zen aipatutako hiru aldiotan. Beraz, ilustrazio gutxi eta
antiílustrazioa atergabe.
Tradizionalismoa eta absolutism oa eskutik helduta zebiitzan giro
hartan, M um boldt-en bisitaldiak gertatu ziren eta baita ere foruen
aurkako Madrilgo erasoaidi gogorrak, Mogel eta Astarloa erdi-erdian
harrapatuko zituztenak. Urte horietant>^e ikusi nahi izan dira euskal
errom antizism oaren lehen aztarnak. Eta esan izan da h o g e le n Pera
Abarha dela errom antizism o horren ernam uinak agertzen dituen
lehen euskal liburua. (Ikus Ur Apalategi eta Jon Juaristi.)

1 7 7 0 tik 1 850erako hitarte horretan gertatutako sentsibilitate
aldaketa hartu ohi du errom antizism oak bere leku historikotzat. Oso
konpiexua gertatu arren aldi historiko horrek errom antizism oaren
izenpean besarkatzen dituen jarrera desberdinak, bada bat sahiestezina gertatzen dena; ordu arte balio zuen arrazoinnenaren unlbertsaltasunak ez du jada kontatuko. Isaiah Berlin-ek, The fìo o ts o f
R om anticism Iiburu paregabean, zera dio, ordu arte bazegoela gauzen izaera ezagutzeko m oduren bat, edo, artean ezagutzen ez bazen
ere, egunen batean aurkituko zuela gizaklak haren egia. Rousseau-k
berak, norbanakoaren bihotzeralno proposatutako bidalan, ez dio
hura (gauzen egia) — naturarena, Izaklarena— aurkitzeko esperantzari uko egin, bai ordea errom antikoek. Mandik aurrera, balloak ez dira
aurkitzen, eraikitzen balzik, ez dira ianaren bidez aurkitzen (deskubritzen), sortzen balzik.
Ba al dago gurean — Mogelen Peru /\barhdn, alegia— halakorik?
Inondik ere ez. Mogel sendo agertzen zaigu Eliza katolikoaren unibertsaltasunaren esanetara. Ez zitzaion inola ere burutik pasako egia
eternoak eriatiboak izan zitezkeenik. Bere igurikipen zerum ugan irudlkaezina zen halakorik. Eliza katolikoarenak ez ziren soilik ideiak, eglak
baino, dogm ak,^ Morregatik agertzen zaigu Perù "p re s tu a " haisu
Juanen aldean sendo, asaba zaharren tradizíoan hezitako glzona zelako, "Jainkoaren beldurrean" eta kutsatu gabeko hizkuntza zeruratu
batean, gainera.
Koldo h itxe le n a k Mogelen hum anism oa aipatzen zuen artikulu
batean: bazela hum anista zioen, balna ez zientzia m od erno zalea.
Bigarrena garbi dago; lehenengoari zerbait erantsi beharko litzaloke,
ordea, zeren Ernazim enduko Erasm orengandik /SVll! m endeko ilustratuengana ja itsi, eta hohengandik, Frantziako Irauitzaren ondoren, hu
m anism o m odernora — Kant, H um boldt eta Q oethe-rengana, esate
baterako— ezer gutxi luke ikustekorik halenarekin Mogelen Antzinate
klasikotik datorren h um anism o katolizatu dogm atikoak. Aldaezina eta
3
Ezin gurean bihurtu J. De Maistre baten dotrlna kontrallustratua gurera. Eta
arrazola sinpiea da; harentzat erlljloa sineskeria eta aurrerltzlak ziren, gorde beharreko
sinesiserla eta aurreritziak ordea, gizarte nazíonalaren espíritu eta ohitura tradizionaiei
eusteko harresl paregabeak zlreiako. Mogeientzat, berríz, erijjioko dogm ak egla katoliko, apostoilko eta errom atarrak ziren. Mori bal, harresi zaleen soka ez zen gurean ere
falta izan ^i?< m endean (Mogeiengandik Arbeibide eta abarrenganaino): euskara bera
bihurtu zuten harresi. Mistorikoki, harresien b'adizloa erreakzlonarloa izan da beti.

betierekoa izan nahl zuen arrazoim enaren ildoa da berea. Monetan
ere Kardaberaz batengandik —-edo Larram endirengandik, noski—
hurbilago M um boldt eta Q oethe-rengandik baino, hau zioen Kardaberazek Eusquerearen berri onac liburuan;
baidin QuintJiianoc, Marceio bere adisquide cutunagatic... munduraco ondo acitceagatic amabi liburu, hainbeste erregia ta iecio
banaca arguituaz atera bacituen, guc gure Jaungoico gucien Aita
m aitengatic ta animen salvacioagatik, cer ez degu eguin bear?
...Qure intencioaren aldean arenac cer icusi etzuen. Arc lurreraco,
guc ceruraco; arc guiza arteraco, guc aingueru arteraco umeac
ondo acitzea nai degu; eta gucia ez guretzat, baicic Jaincoaren
gioriaraco izan dedin, (21, or,)

Bistan da hum anlsm oaren esanahia a ld atuzjoa n dela Historiaren
altzoan, nahiz eta gizakiarl buruzko unibertsaltasunean b a te to rri.
Beraz, gure literaturatik begiratuta, hum anism oa, ilustrazioa,
Rousseau edo errom antizism oa hizpidera ekartzen ditugunean, badago non zorroztu. Ze, nahikoa a! da M um boldt-en ahotik tierder-en
berri eduki zezaketelako ustea Mogel eta Astarloa Europako e rrom an
tizism oaren ildoan jartzeko? Ez dezagun ahaztu besteengandlk ja so takoa hartzallearen zerum ugara egokitu ohi dugula beti. Beraz, h u m 
boldt-en irakatsiak gorabehera, ez zuen Mogelen eta Astarloaren
m undu finkoak ikara handtrik blzi. Aitzitik, Inongo arazorik gabe barneratu zuten harena gure betikoan, nahiz eta haren Ideien espirituak
gure apaizen zerum ugaz harago beglratu. Merder-en ekarria hiz
kuntzaren eta folklorearen Inguruko peskizetan erabatekoa gertatu
arren (gureak ere dantzan Jarriz: "Leloren kanta" eta abar), ez al da
hori guztla axalekoegia gertatzen gure m unduaren norbanako sentiberatasunaren, sentiberatasun kolektiboaren edo m undu ikuskeraren
ildotik begiratuz gero? Urte asko geroago arte ez zuen gure m unduak errom antizism oak e rrotik eragindako d inam ism orik ezagutu
bere zerum uga intelektual eta estetikoan: ez da gure ^\l?^ m endean
"n aturaren" m im esi arautu eta orekatutik ezeln m ugaz haragoko
arau hauslerik ezagutuko. Ez dago halako irakurketarlk egiterik
1 8 0 2 ko Peru Abarkaz, baina bai beharbada liburua argitaratu zen
sasoian, IBBOan alegia. Ez zen alperrik m en de e rrom antiko ia oso
bat igaro tartean, bere ikuskera eta sentiberatasunean hartzaile berriengan eragiteraino.
Beraz, oraingoz hobe dugu errom antizism oaren lehen astin-

dua Chaho-ren hegalpera biltzea, nahiz eta harén eragina ere, litera
tura fueristan ez bezala, axaiekoa gertatu euskal literaturan í^iX nnendeko azken herenera arte. Errom antizism oa m odernitatearekin bate
ra dator, baina m ote l eta soseguz gurean, eta sosegu horrek
m ende osoa igaro eta gerraurreko poeten belaunaidiraino Jarraituko
du.
Literatur periodizazioak eta periodizazio historikoak lan handiak
em aten dituzte, eta nahiz eta M endebaleko historiaren baitan lan
egin, handik hartu eta geureganatutako kategoriek ez bakarrik baliagarriak, esanguratsuak ere izan behar d ute ikerlearentzat, bestela ez
dute bailo.
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EusKaldunah
Wilhelm Von Humboldt-en begietan'
RSBAP, 2 0 0 7 - 1 1 - 1 7 , Azkoitia

Iñaki ZABALETA QORROT?<ATEQI

1. Sarrera

Saiakera honen asm oa, izenburuan antzem an daitekeen bezaia,
W ilhelm von H um boldt (1 7 6 7 -1 8 3 5 ) ja kln tsu a k 1800. urte Inguruan
euskaldunak noia ikusi zituen azaltzea da eta, bide batez, baita bere
euskal ikerketen hildo nagusiak aurkeztea ere.
Lehenlk, baina, berau nor Izan zen gogoratuko dugu labur-labur.
liaste ko esan dezakegu, orokorrean, H um boldt gizakla bere osotasunean aztertu nahi duen pentsalari bat izan zela, bere obrak hausnarketa antropologiko-fllosofiko eta antropologiko-pedagogiko ugarl
eta sakon blitzen dituelarik. Aipa dezagun, bestela, politikari arrakastatsu bat tzan zela ere eta, besteak beste. Berlingo Unibertsltatea
abian Jartzeagatik eta polltlkaren zereginaz m aisutasunez idazteagatik
dela ezaguna. Eta, azkenik, H um boldt halaber hizkuntzalari izan zela
1
Testu hau 2 0 0 7 - ll- 1 7 a n Azkoltlko insausti Jaureglan aurkeztutako -e ta
izenburu b e re ko - komunikazio baten Idatzlzko bertslo osatua da. Berau Euskal herriko
Adiskideen Elkarteak" antolatutako llustrazioa, llustraztoak" nazioarteko Ihardunaldlen
baltan kokatzen da. Mumboldten lanak, orokorrean, honela zitatuko dira: lehenlk,
"G esam m elte 5chrlften"(Q 5) edizloari jarraltuz, llburukla eta orrlaldea em ango dira
ezagutzera; ondoren, eta ahal denean, "Werke In fünf Sanden"(WfB) edizloari dagokien
llburukla eta orrlaldea adieraziko dira ere; azkenik, testuaren beraren izenburua erantslko da parentesi artean. Mumboldten eskutitzak, berrtz, era honetan zitatuko dira:
H um boldt - hartzailearen izena, kartaren data eta, beharrezkoa denean, baita llburukla
edota orrlaldea. Besteiako literatura, azkenik, honela zitatuko da: autorearen izena,
argltaipenaren data eta orrlaldea. Zuzenean edo zeharka erabliltako literatura guzüaren
erreferentzta osoa bibilograflan aurkitzen da.

gogoratuko dugu, iharduera honetan hizkuntzaren ikasketa teoriko-filosofikoa eta hizkuntzen ikerketa praktiko-enpirikoa abilezlaz uztar
tzen dituelarik.
Alem aniar polifazetiko hau da Euskal Merrira etorrl zena eta euskaldunei eta euskarari buruz hainbat eta hainbat testu idatzi zituena.
lio n e n haritik, eta hitz hauen testuingurua kontuan hartuz, gogoratzekoa da ere M um boldtek Peñafloridako to n te a re n sem ea eza
gutu zuela Donostian eta baita haren adm inlstratzaile zaharra ñ arkinan^ bere idatzietan, honela, herriaren aldeko haren lanen berri em aten digu eta, berezikl, honek sustatutako "Euskal Merriko Adiskideen
Elkartea" eta "Bergarako Erret M integla" aipatzen eta goralpatzen
ditu^. Quzti hau, baina, anekdokta m oduan gera daiteke, baldin eta
M umboidten euskal ikerketen sakoneko zentzua ahazten badugu,
honela ba saiakera honen asmoa, zehazki, honako hiru galderei
erantzütea da: "zein da h um bo ldte n euskal ikerketen erreferente
teorikoa?", "ñola ikusten ditu Munnboldtek euskaldunak?" eta "ze
ikerketa plan zuen M um boldtek euskaldunekiko?".

2.

H um boldten antropologia e rre fe re n te teo riho bezala

2 .1 . G izakiaren e za g u tz a tik g izah iaren h um anizazio ara

Qizakiaren inguruko galdera da M um boidten pentsam enduaren
erdigunea, alabaina, berak ez du gizakia bere errealitate historikoan
bakarrik aztertu edo ezagutu nahi, baizik eta baita -e d o batez e re bere ahalm en potentzialean kontsideratu edo írudikatu ere.
Bere

antropologia,

bada,

esparru

teoriko-kognitiboan

baino

gehiago kokatzen da esparru praktiko-form atiboan, m odu honetan
gizakiarl buruzko "ezagutza" (h e nsch en ken n tnis) gizakiaren "h um a nizazioaren" (M enschenbildung) ze rbitzuanjartzen delarik. Kontua da,
M umboldti Jarraiki, ez dagoela kontraesanik "giza-indibidualltate" eta
2
iku5 Q5 W 5 7 5 , 587 ("Tagebuch der baskischen Reise") eta Wlitieim von
Mumboidt-Caroiine von hum boidt., 18 0 1-5 -7: II, 92.
3
ikus, adibidez, Q5 Älll 9 2 -W fB II 5 1 1 - ("Die Vasken"), Q5 W 151 -1 3 3
("Tagebucti der Reise nach Spanien") eta Q5 W 5 9 6 -5 9 7 ("Tagebuch der basklsclien
Reise").

"giza-idealitatearen" artean ("giza-banako bakoitza errealltatean agerl
den ideia bat da"^) eta, honexegatIK posible eta beharrezko da
aipaturiko ezagutza eta hunnanizazioa uztartzea. Monenbestez antropologiak bi gauza aztertu beharko lituzke: noia "glza-errealitatea Ideallzatu" (banakoari bere m uga errealak gainditzen lagunduz) eta noia
"giza-ideala errealizatu" (erreferente idealak gauzatzeko bidea Ireklz).
liu m b o ld te k, hau dela eta, m odu orohartzalle batean ulertzen du
bere antropologia: "Aldi berean, gizakia den horretan zehaztasunez
ezagutzeko eta berau zertara bihurtu daltekeen askatasunez antzem ateko, batera egin behar d ute lan behaketaren zentzu praktikoak
eta izplrltu fllosoflkoak"^.
Kontua da antropologia honen Iharduera "teieo log lkoa " dela,
aiegia, helburuen araberako eklntzak sustatu nahl dituela, haln zuzen,
glzabanakoak bere garapen prozesurako behar dituen erreferenteak
landuz, zelntzuk m oto re bezala diharduko duten. Mum boldten antropologiak, honengatik, ez ditu "errealki osatuak edo eratuak dauden
glza- karakterearen ezaugarrlak bakarrik deskribatu behar", baizlk eta
"balta Izatera Iritsl daltezkeen edo beharko luketeen haiek Irudlkatu
ere"^. Maren antropología, bestela esanda, teorlko-praktikoa da eta,
gizakiaren ezagutza-teorla batean geratu gabe -ba in a berau ablapuntu eta olnarrltzat h a rtu z- hum anizazio-projektu b a tja rrl nahl du m artxan, zeln glzabanakoentzat probetxuzkoa Izango den. hum bo ldte n
antropologiak, bada, "ez du naturaren objektu bat bilatzen balzik eta
baldintzarik gabeko zerbalt", alegla, "glza-banakoekiko erlazio berezi
batean dauden eta hauentzako helburu bihurtzen diren Idealak"^.
Antropologia honek, beraz, Idela erregulatlbo-herm eneutiko m oduko erreferenteak bilatu eta proposatu nahl dItu eta, honetarako,
ezinbestean blidu behar ditu glza kontutaz edota glzaklaz arduratzen
diren glza zientzia eta gizarte zientzia guztien ekarpenak.
4
Q5 III 1 98 -W fB II 1 0 5 - ("Qeschlte des Verfells und Unterganges der
griechischen Freistaaten").
5
Q5 I 3 7 8 -W fB I 3 5 8 - ("Plan einer vergleichenden Anthropologie"). Ikus
ere, testu berean, Q5 I 590, 5 9 4 -5 9 5 -W fB I 5 5 2 -5 5 5 , 5 5 7 -5 5 8 -. Honen inguruan,
bestela, ikus: Menze, 1965; 66.
6

C35 II 2 -W fB I 5 7 6 - ("Das achtzehte Jahrhundert").

7

<35 I 5 8 8 -W fB I 5 5 0 - ("Plan einer vergleichenden Anthropologie").

2 .Z . tlazio a eta bid aiak a n tro p olo giaren
objeh tu e ta b itarteh o bezala

H um boldtek berak "antropologia konparatua" bezala ezaugarritzen duen horrek, bada, garrantzi handia em aten dio gizakiaren azter
keta historiko-sozialari eta, m odu berean, baita giza-banakoak eta
giza-taldeak zuzen-zunenean antzem ateari.
Testuinguru honetan ulertu behar da harek nazioel -"g iz a espezie ezberdinei"®- eskeintzen dien arreta, ze, egiaz, nazio hauek
osatzen d ute aipatutako bere antropologiaren aztergai esanguratsuenetako bat. "Gizaklak", honela H um boldt, "ko iektib oki diharduten
hainbat kausen serie baten kate-m aila bat bezala behar dira izan
aurkeztuak eta, aldi berean, baita aurretik aktiboak ziren indarren
produktu eta ondoren aktiboak Izango diren indarren iturri bezala
ere"®. Hain zuzen honen haritik, gizakiaren berezko izaera historikosozlaletik, iristen da "nazio" kontzeptura, zeinek -e s e n tzia lism o orotik at~ hainbat gizabanakok eikarren artean erakusten duten lotura
- e ta honela besteenganako ezbe rd inta sun a - aditzera em aten duen.
hazioak, bada, malla kolektlboan zehazten diren gizadiaren adierazpenak dira, hizkuntza bat, ja to rri bat eta m undu-ikuskera bat elkarbanatzen duten giza-taldeak, eta, honenbestez, H um boldtek berauen
"indibidualitateaz" eta "karaktere singularraz" hitz egiten du ere^°.
Qiza-banakoen eta giza-taldeen azterketak, baina, ezinbestean
egin behar du ahalegina giza m anifestazio oro zuzenean ezagutzeko
-lib u ru e k erakusten dutena ez da n a h iko - eta, honela, bidaiek antro
pologia konparatuaren lan-tresna garrantzitsu bat osatzen dute. Zera
galdetzen du H um boldtek: "Ez al genuke ahalegina egin b e h a r-o ra in
artean gertatu dena baino g e h ia g o - naturaren eta gizadiaren form ak
ulertzeko eta irudikatzeko, bai eta lehenengoek ekoiztutakoa ikuste ko eta bigarrengoak zertan bihurtu daitezkeen antzem ateko ?"
Bidaiek, bada, "gizaklak eta nazioak" -b ita rte ko tza rik gabe eta bere
o sota su n e a n - ezagutzeko aukera eskeintzen d ute eta, hone><egatik.
8

Q5 i 377 -W fB i 3 3 7 - ("Plan einer vergleichenden Anthropoiogle")-

9

Q5 ii 1 -W fB I 3 7 6 - ("Das achtzehte Jahrhundert").

10
Q5 IV/ 3 4 -W fB I 6 0 3 -6 0 4 - ("Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers")
eta Q5 il 9 -W fB i 3 8 5 - ("Das achtzehte Jahrhundert").
11

Q5 tli 32 -W fB V 6 1 - ("D er M ontserrat bei Barcelona").

beraiek ez dira Mum boidten aidetik m odu turistiko batean pianteatzen baizik eta "azken heiburu zientifiko" baten arabera^^. Monela
dio gure autoreak; "Mazio arrotz bat uiertzeko, bere singuiartasuna
azaltzeko gakoa iortzeko, guztiz beharrezkoa da batek berau zuzenzuzenean eta bere begiekin ikusi izana"^^,
Mumboidten antropoiogiaren zeregin garrantzitsuenetako bat,
beraz, nazioak bidaien bttartez ezagutzea, deskribatzea eta eikarrekin
konparatzea da, Inain zuzen, honela bakarrik izango baita posible
gizakiaren hum anizaziorako erreferenteakjorratzea.
2 .3 . H izkuntza ik e rk e ta a n tro p olo giko en erd ig u n e bezala

Gizakiaren inguruko M umboidten ikerketak, berezikl bere euskal
bidai eta ikerketen ondoren eta ondorioz, geroz eta getiiago arduratzen dira hizkuntza kontuetaz eta, ordurartekoa ez ukatuz baina bai
osatuz, "antropologia linguistiko" batean bihurtzen dira.
Kontua da gure autoreak, 1800. urte inguruan, giza-izakiaren
d im en tsio iinguistikoaren eta giza-hizkuntzaren dlm en tsio gizatiarraren kontzientzia osoa hartzen duela eta, honela, aldi berean linguistlkoa eta antropologikoa den teoria propio bat abian jartze n duela.
Monen adierazlerik argiena h u m bo ldte n honako hitzak dira: "Mizkuntza bera ez da obra bat (ergon) baizik eta aktibitate bat (energeia)"^'^. Modu honetan, eta ordurarteko tradizioari aurre eginez,
hizketa-ekintzari eta ez hizkuntz-produktuari em aten dio lehentasuna.
Monekin loturiko ideia bat da ere Jarraian dakarkiguna: "hizkuntza
pentsam enduaren organu konfiguratzailea da"^^. Baldin eta hlzkuntzak prozesu m entaletan parte hartzen badu, eta orduan bakarrik,
garatu ahal izango du gizakiak bere pentsam endua. M um boldtek,
bada, hizkuntzaren estudioa gizakiaren iharduera iinguistikoarekin eta
beronen garapen kognitiboarekin lotzen du eta, honenbestez, "iraui12
IISU5 Mumboldt-Wolf, 1 7 9 9 -1 2 -2 0 (200. o.); Ikus ere hum boldt-5chiller,
1 7 9 7-1 0 -2 4 : (11, 127. o.),
13

<55 III 3 0 -W IB V 5 9 - ("Der M ontserrat bei Barcelona").

14
Q5 VII 4 5 -4 6 -W fB iii 4 1 8 - ("Einleitung zum kawi-Werk" = "Ueber die
Verschiedenheit des m enschiichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige
Entwicklung des M enschengeschlechts"
15

hu m b o id t Q5 VII 53, 55 -W fB III 4 2 6 , 4 2 9 - ("Einleitung zum Kawi-Werk").

tza kopernikar"^® m od uko bat eragiten du hizkuntza bera kontsideratzeko eta aztertzeko saiakera guztietan.
Aurrera eginez, eta hizkuntzaren antropologian sakonduz, Mumboldtek hizkuntzaren dim en tsio sozialaz hitz egiten du eta, h em endik
abfatuz, baita hizkuntzaren berezko izaera nazionalaz^^, hizkuntza eta
nazioa egiaz betí eikarri iotuta agertzen diren heinean. Monengatik
esan dezake, bada, "hizkuntza bakoitzeanjatorrizko singuiartasun eta
eragiteko era bat aurkitzen deia
Kontua da, finean, ez hizkuntza
eta gizakia bakarrik baizlk eta baita hizkuntza eta nazioa ere behar
direía izan kontsideratuak eikarrekin eta aldi berean. H onengatik dio
H um boldtek: "Mazioen arabera em aten den giza-generoaren banaketa, hizkuntzen arabera em aten den banaketa baino ez da"^®. Monen
haritik, eta gure autorearen pentsam endua Interpretatuz eta azalduz,
zera Idazten du h enzek: "hizkuntza, beraz, ez da gizakia gizabanako
bezala ezaugarrltzen duen e le m entu osagarrla bakarrik; hizkuntzak
ere gizakia bere exlstentzi nazionalean ezaugarrltzen du, ze herrla eta
nazioa pentsaezinak dira dagokien berezko hizkuntzarik gabe"^°.
Ikerketa antropologikoak, bada, gizakiaren berezko d im e n tsio
linguistiko-nazionala kontsideratzera eram aten du M um boldt eta, bidé
batez, balta humanizazio prozesu oro form azlo linguistikoan eta form azio nazionalean oinarritu beharra aldarrikatzera ere.

3.

H um boldt Euskal Hernán: e u skald u nak e ta euskara

5 .1 . E uskal b idaien non d ih -n o rah o n agu siak

Arestian azaldutako Mum boldten pentsam endu antropologikoaren baitan kokatu eta ulertu behar dira bere euskal ikerketak eta,
ezer baino lehen, ikerketa horien olnarrian dauden harén bi euskal
bidaien Inguruko halnbat zehaztapen e m a ten saiatuko gara.
16

Menze, 1965; 229.

17
Ikus Q5 IV 4 2 0 -4 3 5 -W fB III 6 4 -8 1 - ("Deber den hationalcharakter der
Sprachen").
18

Q5 IV 4 2 4 -W fB III 6 8 -6 9 - ("Ueber den hationalcharakter der Sprachen").

19
Q5 VI 1 26 -W fB III 1 6 1 - (“ Ueber die Verschiedenheiten des m enschelichen Sprachbaues"). Ikus ere, testu honetan bertan, QS VI 124 -W fB III 1 5 8 -.
20

Menze, 1965: 254.

M um boldten lehen egonaldia Euskal Merrlan, bada, famlliarekin
Espainlan zehar egindako bidal luze baten bam e suertatzen da, zehazki 1 7 9 9 -lO -lO e a n Balonara iristen eta, hainbat leku zeharkatu on 
doren, hilaren 18an Qaztelara igarotzen delarik^^ Berak aspalditik
zeukan gogoa hegoaldeko herriren bat ezagutzeko, haln zuzen, bere
ikerketa antropologikoak konparatiboki garatu ahal izateko, eta hasleran Italiara jo a te k o asm oa bazuen ere, arazoak arazo, planak aldatu
eta Espainiarako bidea hartu zuen^^. Esan beharra dago, baina, Mumboldtek bazuela euskaldunen berri hona etorri aurretik eta, bost
hilabete lehenago hainbat laguni idatzitako eskutitzek argi erakusten
duten bezala^^, Jakinmin dexente zuela euskaldunekiko eta bereziki
berauen hizkuntzarekiko. Euskal egonaldi hau laburra izan zen, bal,
baina gutxienez oso deigarria da antzem atea h em endik pasa eta
egun gutxira, Madrildik, lehen aldiz adierazten duela etorkizunean
hizkuntzaren eta hizkuntzen inguruan serioski ikertzeko bere as24
m oa .
H um boldtek Euskal Merrlan burutzen duen bigarren egonaldia,
bestela, gehienbat bakarrik egiten duen bidal baten emaltza da, zeln
1 8 0 1 -4 -2 7 a n Baionan hasten eta, euskal zazpi problntziak zeharkatu
ondoren, 1 8 0 1 -6-3a n leku berean am aitzen den^^. Aipatutako lehen
bidaiak, berak espreski aitortu bezala, areagotu egin zuen euskaldunei eta bereziki euskarari buruzko bere interesa^® eta, liburutegiek
eskeinitako informazioa oso urria zenez, beharrezkoa iruditu zitzaion
berriz eta espreski hona etortzea^^. M umboldten asmoa, bada, eus
kal Jendea euren izaera propioan ezagutzea eta ezaugarritzea da eta,
honekin batera, euskararen inguruko m ateriala biltzea, honetan batez
21
iku5 Qarate 1935, 5Z, 3 4 or, Iku5 ere A, Leitzmann editorearen oharra ln
Humboldt, Q5 W 3 5 4 -3 5 5 .
22
iku5, erabakl h o n e n Inguruan, h o n a k o es k u titz a k ; h u m b o ld t-Q o e th e , 17993 -1 8 (72. o .) e ta 17 9 9-8 -18 (86. o .), M um boldt-S chlller, 1 7 9 9-4 -26 (ii, 177 eta 182
o .) e ta H um b oldt-W o lf, 1 7 9 9 -1 2 -2 0 (199. o.).
23
Iku5 Humboldt-Kunth, 1 7 9 9-3 -4 (9. o.) eta Humboidt-Schlller, 17 9 9-4 -26
(II, 181. 0.).
24

Iku5 Humboldt-Wolf, 1 7 9 9 -1 2 -2 0 (121. o.).
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Ikus <35 W 3 5 6 -3 5 7 ("Tagebuch der ba5kl5chen f^else").

26

Ikus Q5 M \ 15 -W fB II 4 2 8 - ("Die Vasken").

27

Q5 m

15 -W fB II 4 2 8 - ("Die Vasken").

ere Durangoko erretore den Pablo de Astarloa lagun eta m aixu duelarik^®. Kontua da gure autoreak, bere euskal ikerketel esker, hlzkuntzak berez giza-banakoarentzat eta giza-taldearentzat duen sako
neko garratzia antzem aten duela eta, honexegatik, bere antropologia
aurrerantzean hizkuntzaren erem ura ekarriko duela.
Esan dezagun, honekin bukatzeko, liu m b o ld te k bi bidaia hauetan euskaldunei eta euskarari buruz idatzitakoa bi bidai-egutegietan
eta bi bidai-kontakizunetan aurkitzen dugula, hauen artean "Euskal
d unak" edo "D ie Vasken" (1 8 0 5 ) nabarm entzen deiarik^^.
3 .2 . E uskal nazloa ik e rk e te n a b iap u ntu e ta h e lm u g a bezala

M um boldtek zehazki euskal kontuei buruz Idatzitakoa baino garrantzitsuagoa, agian, bere euskal interesaren sakoneko arrazoia eta
bere euskal ikerketen perspektiba orokorra argitzea da, batean zein
bestean "euskal nazioarekin" topatzen garelarik.
Esan, hasteko, berarentzat "nazioa" eta "h izkun tz-kom un itatea "
ia sinonim oak dtreia, eta bereziki honengatik -b a k a rrik ez bada e re euskaldun guztiak nazio baten eta beraren kide bezala antzem aten
dituela. "Leinu baten identitatea ez da inoiz ziur frogatzen uzten bere
hizkuntzaren identitatetik harantz", honela M umboldt, "eta ikerketak
zalantza eta ezbairik gabe onartu behar du euskaldun guztiek nazio
bat osatzen dutela"^°. Monela ba "nazioa", kontzeptu linguistiko-kulturai bat da lehenik -e z Juridiko-politikoa-, honek euskal kasuan
Espainiako eta Frantziako Estatúen arteko m uga gainditzen duelarik,
Monexegatik hitz egiten digu M um boldtek "kasualltatez bakarrik elkarrengandik banandutako euskal nazioaren bi zatitaz", bal eta ohartarazten ere "euskaldun guztiak bat datozela hainbat g a u z e ta n "^ \
hauen artean, Jakina, euskara nabarm entzen delarik. "B izkaitarrek"
28

Q5 Ä1II 15-16 -W fB II 4 2 9 - ("Die Vasken").

29
Beste bidal-kontakizuna "Cantabrlca" da (Q5 III 114-156). Bldal-eguteglak,
berriz, hauek dirá: "Tagebuch der f^else nach Spanien" (Q5 W 4 7 -5 5 6 - Euskal
Merrian zehar: 1 2 1 -1 5 9 o .-) eta "Tagebuch der baskischen f^else" (Q5 XV 3 5 6 -4 5 1 ).
hum boldtek bere bigarren bidaian zehar emaztean, Caroiine-ri, idatzitako eskutitzek
egutegi m oduko bat osatzen dute ere (llum boidt-Caroline v. M.; II, 7 3 -1 1 4 o.).
30
Q5 XIII 1 8 1 -1 8 2 -W fB II 6 1 1 - ("U eber die Verschiedenheiten des m enschellchen Sprachbaues").
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QSXIII 180, 1 8 1 -W fB II6 0 9 , 5 1 1 -("D le V a 5 k e n ").

eta zuberotarrek", honela dio H um boldtek adlbidez, "hizkuntza Bat
hitzeglten d u te " eta "nazio baten eta beraren analak bezala altortzen
dira."^^
H em endik bideratzen du gure autoreak, bada, euskal gaiaren
inguruko bere ikerketa eta, zentzu honetan, adierazgarrla da ikustea
nola eta zergatik berak euskaldunak "V asken" bezala ezaugarrltzen
dituen, aiegia, "v"-re kin eta ez "b "-re kln idatzita. hum bo ldte k, eglaz,
harriduraz egiaztatzen du hasiera-hasleratik "euskaldun guztlak bllduko dituen izen Bat falta" dela, aiegia, "ezbalrik gabe espainiarrek,
frantsesek eta alem anek onartuko luketena"^^. Euren artean "Euscaldunac" bezala ezagutzen dira, bal, baina kanpokoek esanahi ezberdineko deiturak erabiltzen dituzte euskaldun horietaz hItz egiteko:
frantsesek "B iscayens" hegoaldekoentzat eta "B asques" Iparraldekoentzat; eta espainolek bakarrik hegoaldekoei buruzko "Provincias
Vascongadas" eta "Navarra", honengatik, eta kontzeptu hauek guztiak baztertu gabe, alemanleraz ere ez-ohikoa zen eta den "Vasken"^'^ hitza proposatzen du, haln zuzen, Estatu eta probintzia ezberdinetan banatutako euskaldun guztlak deitura am ankom un baten
azpian biltzeko asmoz,
honela ba, euskaldun guztiek Jatorrizko kom unitate nazional bat
osatzen dute, haln zuzen, euskara partekatzen dutelako eta partekatzen duten heinean, eta hau da haln zuzen H um boldten euskal
ikerketa guztien abiapuntua eta helmuga.
3 .3 . E u skald un ei e ta e u s k a ra ri b uruzko b id ai-oh arrak

Honenbestez interesgarria izan daiteke, jarraian, h um b o ld te k
bere bidaietan zehar euskaldunei eta euskarari buruz idatzitakoak
gainbegiratzea, oso labur bada ere, h em endik abiatuz blderatuko
baititu bestelako bere euskal ikerketa guztlak.
Lehenik euskaldunei buruzko bere hainbat deskhbapen aipatuko
32

Q5 Älll 195 -W fB II 6 2 5 - ("Die Vasken").
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Q5 M \ 4 -5 -W fB II 4 1 8 - ("Die Vasken").

34
Alemanleraz, orduan eta gaur, "Baske(n)" idaztea da ohikoena, Mumboldten euskal testurlk garrantzitsuenak, haln zuzen, "Die Vasken" Izenburua darama (Q5
Äill 1-197 -W fB II 4 1 8 -6 2 7 -), Antzeko zerbalt irakurtzen dugu ere "A nkündigung einer
Schrift über die Vaskische Sprache und Nation, nebst Angabe des Qesichtspunctes
und Inhalts derselben" testuan (QS ill 2 8 8 -3 0 0 -W fB V 1 1 3 -1 2 6 -).

dugu, h a in ju s tu , bere arreta zerk piztu eta zertan ja rri zuen bakarrik
antzem ateko. Fisionomia dela eta, bada, euskal ingurune naturaiari
eta euskal biztanleei buruzko hamaika deskribapen aurkitzen dugu
bere testutan, horlek hurrenez hurren "errejioaren karaktereaz"^^
eta "fisionom ia nazional deigarriaz"^® hitz egitera eram aten dutelarik.
Euskaldunen lanbideak eta ohiturak, ere, malz aipatzen dItu eta,
adibidez, nekazariengan ikusten du "nazioaren m uina eta Jatorria"^^,
zortzikoak "euskal abesti nazional"^® bezala ezaugarritzen ditu eta
"euskal dantza nazionaletaz"^® díhardu ere. Historia politikoaren ingu
rukoak dira, bestela, Mum boldten ohar gehienak eta, adibidez, "foruak" euskal "nazioaren egiazko leg e-ko de "‘^° bezala eta "Batzar
hagusiak" "dem okrazia garbi" eta "nekazarien konstituzio aske"'^^
bezala ezaugarritzen ditu. Era honetako oharren helburua, finean,
euskaldunak euren singulartasun nazionalean ezaugarritzea da.
Jarraian H um boldtek bere bidaietan zehar euskal hizkuntzarí buruz idatzitakoaren berri em ango dugu, hau baita bere "arrêta nagusiki pizten duen objektua "
Honen haritik, bada, azpimarratzekoa da
euskal hitzen etim ologiarekiko erakusten duen interesa eta, esparru
honetan, bereziki leku-izenek berarentzat duten garrantzia. Urte askoren ondoren honela gogoratzen ditu H um boldtek bere euskal bi
daiak: "Lekuan bertan antzem an zitekeen bakarrik, egiaz, lurra bera
zela bere osotasunean hiztegirik aberatsena eta ziurrena, zeinek
gehiago erabiltzen ez dlren hitz asko gordeetzen dituen"'^^. Honetan
guztian, baina, H um boldtek blitzen eta eskeintzen dituen etim ologia
guztien eta bakoitzaren zuzentasuna baino garratzitsuagoa da, eglaz,

m

55

Q5

56

Q5 W 128 ("Tagebuch der baskischen Reise").

61 -W IB II 4 7 7 - ("Die Vasken").

57
ikus hlumboidt-Caroilne v. M., 1 8 0 1-5 -9 (II, 98). ikus ere Q5 «iii 1 20 -W fB ii
5 4 4 - ("Die Vasken").
38

Q5 m 7 5 -W fB ii 4 9 1 - ("Die Vasken").

59

Q5 «ÍÜ152 -W fB II 5 5 7 - ("Die Vasken").

40

Q5 M l 108, 168 -W fB ii 5 5 1 , 5 9 7 - ("Die Vasken").

41

QSÄIIi 5 0 ,1 5 2 , lll- 1 1 2 - W f B II 4 6 6 , 5 8 9 , 5 3 4 - 5 5 5 - ( " D ie V a s k e n " ) .

42
Q5 ?<iii 15 -W fB ii 4 2 9 - ("Die Vasken"). ikus, ere, Humboldt-Campe,
1 8 0 2 -6 -2 8 (20. o.).
43
Q5 VI 139 -W fB III 1 7 6 - ("Deber die Verschiedenheiten des m enschlichen
Sprachbaues").

berak euskarari buruz Jasotzen duen inpresio orokorra. Berarentzat
garbi dago, finean, euskarak “ uniform etasun", "antzinatasun" eta
"singulartasun" deigarri bat erakusten duela eta, zentzu honetan,
"leinu baten ja to rrizko ondasun bat" bezala antzem aten uzten deia^^.
Baina errepika dezagun, honekin bukatzeko, hem en esandakoa
Mum boidten euskal ikerketen abiapuntua bakarrik dela, hain zuzen,
bidaiekin loturiko deskribapen hauetaz gain askotan eta sakon helduko baitio berak ondorengo urtetan euskal galari.

4.

Euskal m onografía b atetaraho H um boldten egitasm oa

4 .1 . E uskaldunen ín te re s antropologikoa

Gure artean egon eta berehala adlerazten du M um boldtek eus
kal monografia'^^ bat idazteko bere asm oa eta, lehenik eta behin,
garrantzitsua zalgu ikustea zergatik bere antropologian "euskaldunek
objetu oso interesgarri bat"^® osatzen duten.
Qure autorea, zentzu honetan, sinetslta dago Euskal Merria -e ta
berezikl euskal h izkuntza- ezinbestekoa dela hainbat Ikerketa historiko eta linguistiko burutzeko. "Euskaldunak" eta "euskal hizkuntzaren
ikerketa zehatza", honela Mumboldt, funtsezkoak dira "Europako
hego-m endebaldeko historiaurrea" aztertzeko edota, zehazki, "era
honetako beste zenbait puntu eztabaidagarri" argitzeko“^^. Kontua da
berak, euskararekin, ikerketa historikorako tresna paregabe bat aur
kitzen duela, hain zuzen, hizkuntza honek -b e re Jatorrizko aberastasuna gorde ahal izan d u e n e z - bestelako inform azio falta osatu bait
dezake. Antzeko zerbait dio ere M um boldtek linguistika historikoa
dela eta; "Euskarak Europako m endebaldeko hizkuntzen hitz askoren
sorburua argitzeko balio du"^®. Baina hem en gelditu gabe gure auto44

QS 111 1 2 2 -1 2 3 ("Cantabrlca") eta Q5 «III 11, 41 -W fB II 4 2 4 , 4 5 7 - ("Die
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Iku5, honen inguman, Mumboldtek IS O le a n bertan euskal hizkuntzarl
buruz argitaratutako oharra : in Fischer, 1801 (I, 139-144).
46
Q5 ill 2 9 2 -W fB V 1 1 7 - ("A nkündigung einer Schrift über die Vasklsche
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47
Q5 III 2 9 3 -W fB \J 1 1 8 -1 1 9 - ("A nkündigung einer Schrift über die Vaskls
che Sprache und lla tlo n ").
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<35 III 2 9 5 -W fB V 1 1 9 - ("A nkündigung einer Schrift über die Vaskische

Sprache und Nation").

rea, ere, euskarak linguistika orokorrerako duen garrantziaz m lntzo
da: "hizkuntza aberatsenen eta osoenen egiturari eta naturar! bu
ruzko ia galdera guztlek aurki dezakete ere erantzuna euskai hizkuntzan"“^®.
Euskaldunak, honela, H um boldten antropologiaren objektu bi
hurtzen dira, alabaina, hizkuntza aidera geroz eta gehiago jo tze n
duen bere antropologia konparatuaren objektu. Bere asm oa, bada,
"euskal leìnuaren deskribapen berezi balna oso bat burutzea da,
benetako m onografia bat, non euskaldunak euren ohituretan, hìzkuntzan eta historian" osoki ezaugarrituak izango diren^°. Orduan
bakarrik izango da posible, bada, euskaldunek "herrl-leinu guztien
Jatorri taulan"^^ hartzen duten lekua zehaztea. H um boldtek badaki,
balna, bere ekarpena behin behinekoa izango dela, hain zuzen, era
honetako ikerketak -e ta batez ere euskaldunekin lo tu rik o a k - berriak
eta zailak direlako. "Mire intentzio nagusia", honela dio berak, "landutako m aterialak ahalik eta osoen eskeintzea izango da eta, aurreritziak aide batera utzi nahian edo, horiek ahalik eta orokorren ordenatzea. Modu honetan, eta eskeinitako datuen laguntzarekin, beste
batzuk posible izango d ute sailkapena -n ire a bederen zaiantzagarria
iruditzen bazaie- berriz ere egitea"^^.
Euskaldunek, beraz, M umboldten arrêta bereziki pizten dute,
haln zuzen, bestela ohikoa ez den "singuiartasun herrikoi" bat erakusten dutelako, zeinari esker berauek aparteko balore konparatibo
bat irabazten duten haren ikerketa antropologikoen baitan.
4 .2 . E uskal m o n og rafiarako a u rriku sitako e g itu ra

Euskal m onografiarako M um boldtek aurrikusia zuen egitura, besteren artean, 1 8 0 1 -1 8 0 2 a n idatzitako eta, batez ere, 1 81 2a n ìdatzi
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Q5 III 2 9 3 -W fB V 1 1 8 - ("A nkündigung einer Schrift über die Vaskische
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eta argitaratutako bi testuetan^^ zehazten zaigu eta, Jarraian, berau
osatuko luketen hiru atal nagusien berri em ango dugu.
Lehenengo an", honela H um boldt, "n ik espainlar eta frantziar
Euskal Herrian eglndako egonaldian zehar Idatzitako oharrak em an
nahi d itu t ezagutzera eta, horien bitartez, herritxo honi eta bere
biztanleei buruzko irudi argl bat eskeini nahi nioke irakurleari"^‘^. Atal
honek, beraz, aipatutako euskal jendearen eta lurraren fisionom iari
buruzko, euskaldunen lanbideei eta ohiturei buruzko eta baita euskal
historia politikoari buruzko oharrak bilduko lituzke. H um boldten as
m oa, bada, "aurkezpenaren argitasunarl inolako kalterik ez egitea
da" eta, honengatik, "atal honi bidai-deskribapen m otz baten form a"
em ango diola dio^^. Aipatutako "D ie V a sken "(1 80 5) testua hem en
kokatu beharko genuke.
Monografiaren bigarren atalean "euskal hizkuntzaren analisi edo
zatitze bat" eskeini nahi da, non H um boldtek, "m e to d o sistem atlko
eta sakon bat erabiliz", beronen "egitura-gram atikalaren eta egituralexikalaren ideia oso bat e m a n " nahi duen^®. Bere helburua, finean,
"euskara beste hizkuntzetatik -za h a r zeln b e rri- noia nabarm entzen
den adieraztea da", honetarako "hizkuntza honek bere elem entuak
eraldatzeko jarraltzen duen m eto do propioa edo arau bakarra" azalduko duelarik^^. Honela, eta "hizkuntzen arteko konparaketari" ekinez, posible izango du H um boldtek euskarari dagozkion "klasea"
(bere egitura orokorraren arabera) eta "fam ilia" (bere ahaidetasuna53
Aipatutako Mumboldten bl testuak honakoak dira; „Fragm ente d er Mono
graphie über die Basken” (Q5 VII 3 9 3 -6 0 3 -W fB V 1 0 0 -1 1 2 -) eta „Ankündigung
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ren arabera) zehaztea^®. Atal honehin lotu behar dira berah Vienan
1 8 1 0 -1 8 1 4 urte bitartean idatzitako hainbat testu^®.
Mirugarrenean, azkeník, "euskal hizkuntza eta nazioan buruzko
hainbat ikerlan historiko eta filosofiko" eskeini nahi dItu Munnboldtek,
hain zuzen, "aurreko bi atalen em aitzak" bilduz®°. Beronen helburua,
batetik, euskal nazioak eta hizkuntzak gainontzeko "nazio eta hiz
kuntzen artean" hartzen duen "lekua zehaztea" da eta, bestetik,
"hizkuntzaren kontzeptua bera, orokorrean, ezagutzea eta zabaltzea".®^ Ikerlan historiko-filosofiko hauek burutzea ez da ordea batere
erraza, eta, h um boldtek berak aítortzen duen bezala, euskal m onografiaren atal honek eztngo du aurreko blak bezain konbentzigarria
izan. Atal honetatik gertuen dagoen testua 182 le a n "vascoiberism o " delakoari buruz idatzitakoa da®^.
Azpimarra dezagun, bukatzeko, h um bo ldte k ez zuela inoiz burutu "euskal m onografia" berak hasieran pentsatutako form an, baina
egia da ere -aditzera em an bezala- aurrikusitako ata! bakoitzarekin
loturiko testu garrantzitsuak utzi dizkigula.

4 .5 . H izkuntzaren garran tzia e u s k a l m onografian

Pentsatutako euskal monografiaren egitura aurkeztu eta gero,
jarraian, h um boldtek bertan hizkuntzarl gorde nahi dion leku aparta
58
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azpim arratuko dugu, hain zuzen honek euskal nazioa ezaugarritu ahal
izateko ezinbesteko ardatza osatzen baitu.
Lehenik, eta Jada aipatutako euskarari buruzko M umboldten bidai-oharren haritik, berriz ere aipatu beharrekoa da euskal iexikoaren
ikerketak berarengan duen eragin sakona. Oraindik ere harrituta,
1821ean, zera idazten du euskara dela eta: "Ez guztiek baizlk eta
hizkuntza Jakin batzuek bakarrik onartzen d ute bere baitan erro
gehienen aurkikuntza eta bestelako hltzen analisi erregularra egitea"®^. Euskararen berezitasun honek, ordea, ikerketa etim ologikoari
buruzko hausnarketa orokor bat egitera eram aten du M umboldt, hain
zuzen, ikerketa horrek beti eta aldi berean erantzun behar dituen bi
galderak zehaztera; "noia deribatzen dira hitzak eikarrengandik hiz
kuntza honetan edo bestean?" eta "noia sortu dira eikarrengandik
hizkuntza hauek edo besteak?"®^. Baina M um boldtentzat garbi dago
bi galdera hauek ez daudela malla berean eta, zehazki, lehenengoa
garrantzitsuagoa eta aldez aurretik aztertu beharrekoa dela. Monexegatik, euskal m onografia dela eta, "hizkuntza batean eta berean
etim oiogizatzeaz"^^ hitz egiten du.
Euskal hltzen e tim ologiatik abiatuz, bestela, M um boldtek bere
hizkuntzaren kontzepzio orokorra lantzen du, zeinaren arabera hiz
kuntza bakoitza osotasun organiko bat den eta ez e le m entu solteen
pllaketa m ekaniko bat. "Printzipio ziur bat bezala har daiteke, hiz
kuntza batean guztia analogian oinarritzen dela eta bere egitura, bere
zati txikineraino ere, egitura organiko bat dela."®® M um boldtek, bada,
ez dio kasualitateari edo arbitrariotasunari garrantzik em aten hiz
kuntzaren form azioan -"o in a rria n nolabaiteko orokortasuna" egon
behar d u - eta, honexegatik, ezinbestekoa ikusten du "e lem en tu
ezberdinen arteko analogia posible guztien" azterketa®^. Monek guztiak, baina, "hizkuntzaren naturar! edo esentziari" buruzko hausnarke63
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ta orokor batetara eram aten gaitu, non "hizkuntza ezberdinak
zehatzago behatzea" eta "hizkuntza bakoitza karaktere nazional jakin
baten espresio" bezala antzematea beharrezkoa dirudien^®. Mumboldten estudio honek, beraz, "hizkuntz-estudio hutsaren m ug ak"
gainditzen ditu eta "gizadiaren azken sakontasuneraino"^° eram aten
gaitu.
Ikus daitekeen bezala, beraz, euskal m onografia H um boldtek
bere teoria linguistiko-antropologikoa garatzeko ere erabiltzen duen
bitarteko bat da, zeinaren arabera gizakia, hizkuntza eta nazioa beti
elkarreraginean kontsideratu beharko diren.

5 . Ondorioa

Honenbestez amaierara iritsi gara, hain zuzen, W. v. H um boldtek
euskaldunak noia antzeman zituen aurkezteko eta, orokorrean, bere
euskal ikerketen inguruko hainbat ^ehetasun e m a teko asm oa zuen
saiakera honen amaierara.
Hum boldten euskal bidaiak eta idatziak, finean, bere teoria eta
ikerketa antropologikoen baitan ulertu behar dira. Kontua da gizakia
berez dela historikoa eta sozio-kulturala eta, hone>^egatik, nahitaezkoa iruditzen zaio giza-talde ezberdinak -b a ita euskaldunena e re zuzenean ezagutzea eta konparatiboki aztertzea. Honen hildotikoak
dira bere euskal bidai-egutegietan eta bidai-kontakizunetan irakurtzen ditugun oharrak. hum boldtek, baina, hasieratik antzem aten du
bereziki euskarari egin behar diola so baldin eta euskaldunak euren
singulartasunean ezaugarritu nahi baditu. Beti ere euskaldunek, adierazi bezala, euskaraz hitz egiten dutelako eta duten heinean bakarrik
osatzen dute, hain zuzen, nazio bat.
Hemen eta egun hauetan "llustrazioa eta ilustrazloak" aztergai
ditugun honetan, baina, Hum boldten euskal ekarpenen inguruko
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bestelako hausnarketa bat eskeini nahl nuke. Monela, bada, gutxienez interesgarria da honetaz jabetzea: orduko ilustrazio eta liberalis
m o alem anlarraren ordezkari esanguratsuenetako batek, h u m b o l
dtek, Inongo beldurrlk edota zalantzarik gabe hitz egiten du behln eta
berriz "euskal nazloaz" eta "euskal hizkuntza nazlonalaz". Azken ba
tean nazloa, berarentzat, ez da hainbeste kontzeptu Jurldlko-politlko
bat balzlk eta, ja d a alpatu bezala, batez ere hlzkuntz-kom unltate
batekln naturalkl lotunko kontzeptu hlstorlko-kultural bat.
Eta bukatzeko alpam en labur bat: M um boldtek betl eduki zltuen
presente euskaldunak eta euskara eta, berak bertan aitortu bezala,
hauei esker landutakoaren harltik blderatuko ditu bestelako herrl eta
hizkuntzen inguruko bere Ikerketak.
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Hizhuntzalaritza Euskal Herrian
W ill, mendean
J. Ramón ZUBIAUR

1. Europako hizhuntzalaritza Ä\J\. m en d etik XV/III. m en d e a rte

Errenazim entuaren hasieran filologia klasikoaren jarraipena genuen, eta hizkuntzak bi taldetan banatzen ziren:
— hizkuntza "n obleak", "A rtea " edo erregelak zituztenak, idazte ko gal zirenak: Mebreera, Qreziera eta Latina, batez ere.
— Eta hizkuntza arruntak edo "v/ulgarrak", m intzatuak zirenak
bakarrik.
Qramatika ere, latineko gram atika zen idazteko ikasi behar zena,
Baina Europako Estatu berriek beren dialektoak: Toskanoa, Qaztelania, ea., estatuko hizkuntza ofizlalak egin zituzten, adm inistrazioko hizkuntzak, idatziak noski.
Bestetik, Erreformak Biblia hainbat hizkuntzatara itzultzea bultzatu zuen, hain zuzen, hizkuntza arrunt edo "vulgar" horiei prestigio
handia em ango ziena. Trentoko Kontzilioaren ondoren, Kontrarreform ak dotrina eta deboziozko liburuen itzulpenak ere sustatu zituen,
erem u katolikoan.
Qarai berean, Mebrljarengandlk hasita - 1 4 9 2 u rte a n - hizkuntza
arrun t edo "vulgarren" gram atika asko idatzl ziren: 72 itallerarenak,
55 frantsesarenak eta 37 gaztelaniarenak, hizkuntza horiekiko estim uaren adierazle gisa. (T U 5 0 ri,1 9 8 2 : 55)1)
Era berean, Latineko gram atika asko idazten ziren -ik u s berriz
Kukenheim en datuak, lehenengo oharrean aipatutako Tusonen libu-

m an -. Qramatika horiek, gero eta espekulatiboak bihurtu ziren: hain
erabiiitako "D e causis linguae lattnae" izenburuak ondo sujeritzen
digunez, hizkuntzen oinarnak aztertuz, gram atika logiko eta unibertsalak izan nahink. Mota horretakoak ditugu J.C. Escaligero eta San
chez de las Brozasen gramatikak, biek aipatutako izenburua zeramatenak.
1660, urtean, Port-Royaleko Qrammaire générale e t ralsonnée
liburua argitaratu zen, eta hizkuntza guztien oinarh unibertsalei heidu
nahi izan zien, hizkuntzak pentsaeraren ispiluak zirelakoan, Gramatika
horrek eragin oso inportantea izan zuen Europako gram atikagintza
osoan m . m ende arte; ez, ordea, gure Larramendiren "A rte " libu
ruan.
Mende horietan, latineko gramatika zen hala eta guztiz, m odelo
teohkoa; baina hainbat hizkuntza ez latinoei ezartzen zitzaien. Maren,
hau da, latinaren kategoria eta prtntzlpioetatik liberatzeko esfortzu
handia egin behar izan zen, deskripzio gero eta form alagoak lortzeko,
Lan horrek guztiak hizkuntzen pluraltasuna onartzea ekarri zuen,
hizkuntzen lehen sailkapenak (Poza, Escaligero, etab.), eta Mebreeraren iehentasunaren m itoa desagerrarazi zuten.
Dram atiken ondoren, hiztegi asko ere idatzi ziren; eleanitzak
batzuetan. Mende horietan, m undu berrienetako (Am erika, Asia,
etab.) hizkuntza oso ezberdinak ezagutzeko aukera izan zen, beren
tradizio ftlologikoa eta guzti; Europako m isiolariek hizkuntza horien
deskripzio gramatikalak idatzi zituzten, Europako ja k ite llnguistikoa
aberastuz. Batzuetan, lan horietan, nahiko azalpen form alak em an
ziren, hizkuntzalaritzaren historiaglleek esaten digutenez. (MOUMIh,
1967; Robins, 1974)
Morren guztiaren ondorioz, KVI-KVII. m endeetako hizkuntzalaritza
sinkronikoa eta deskriptiboa Izan bazen, ?^VIII. m endearen azken hamarkadetan, espekulazio fliosofikotik arrazoi historikoetarako aldaketa izan zen, iengoaiaren sorrera eta bilakaera histonkoa aztertzeko
asmoz; horren datu adierazgarria Prusiako Akadem iak sortutako lehiaketa dugu, 176 9 urtean, Merderrek Irabazi zuena. (R0BIM5, 1974:
148).
Á\K m endean, Europako hizkuntzalaritza historikoa eta konparatzailea nagusitu zen.

2 . EusKarazko ikerketak KVI. m en d etik ^VHI. m en d e a rte

W l. m endean Euskararen apologlstak agertu ziren: Qaribai,
Poza; haien ideletako batzuk, berriz, honako hauek:
— Euskarak gram atika izan zezakeeia, erregeia gutxl batzuekin,
erraz ikasteko m odukoa (Qaribaik).
— Euskara hizkuntza babeiikoa zela, perfektua, fiiosofikoa, apartekoa, beste hizkuntzen taideetan sartzen ez zena (Pozak).
Cjaribaik, gainera, euskal testuak eta errefrauakjaso zituen, itzuli
ere bai, eta batzuetan ohar filologiko eta linguistikoak ere erantsi
zituen.
KVII. m endean, Iparraldean, idazle inportante bat aipa dezakegu:
O ihenart Zuberotarra. Egile horrek bere flo titla utriusque Vasconiae
Ian historikoan, lehenengo zatiaren 14. kapituluan, euskararen gramatikari buruzko oso ideia interesgarriak sartu zituen:
— artikuluari buruz;
— euskal deklinabideari buruz, kasu gram atikalak eta adberbiozkoak bereiziz;
— a d itz jo k o e i buruz, lau aditz laguntzaile rentzat beharrezkoak
zirenak, etab.
Mahiz eta ohar batzuk izan, ikuspegl form al eta linguistikotik
eginak ziren, neurri batean bederen eredu latinotik nahiko askeak.
(Oyhar<;abal, 1993)
Beste euskal idazle batzuk ere, hala noia, Etcheberri 5arakoak,
P. D 'U rthe lapurtarrak, 5. Pouvreau edo Martin Marrietek, idatzl om en
zituzten euskarako gram atikak eta hiztegiak, baina Ian horiek edo
gaidu, edo argitaratu gabe gelditu ziren azken m en de arte, eta hortaz, ez zuten eraginik izan euskalaritzan. (VlLLA5AhTE, 1979)
Laburbllduz, WI-?^VII. m endeetan, Euskal Merrian, apologistek
eta O ihenartek em andako datu eta berriak izan ezik, ez zen la ezer
aurreratu euskararen ikerketen arloan.
Europako eta Euskal Herriko linguistikaren artean aide nabarm ena zegoen KVIIl. m endearen hasieran. Qauza hauei guztiei buruz, oso
artikulu interesgarria idatzia du Ander Lakarra Andrinua egileak
(1 9 8 9 )

3.

Larram endiren e g lte linguistihoa

3 .1 . Ikuspegi orohorra

Koldo Mitxelenak, 195 9 urtean, artikuiu funtsezko bat idatzi
zuen: "La obra del Padre Larramendi", non gure egilearen baiorazio
0 5 0 baikorra eman zigun. Mitxeienak dio Aita Larramendi apologistarik 5 ut 5 uena izan zela, 172 8 urtean idatzi baitzuen, 5aiannancan
bertan, De la antigüedad y universalidad del bascuence. .., gero bere
hiztegiaren hitzaurre iuzean, neurri liandi batean, ia dena errepikatu
zuena. Hau idatzi zuen Mitxelenak puntu horri buruz: Larramendi hace
del euskera m atriz m ayor, lengua p05babélica, que no Ina sufrido
alteración im portante en el correr de ios siglos." (1 9 5 9 : 6)
Haren gramatikari buruz, hau idatzi zuen Mitxelenak: "Exposición
clara en que lo m ás im portante de las estructuras del vascuence ha
quedado de m anifiesto." (1 9 5 9 :1 1 )
Larramendiren hiztegiari buruz, berriz, errenteriar hizkuntzalariak
iritzi gogorragoa em an zuen:
— neologism o gehlegl zuelako;
— eta euskal etimología fantastiko asko, balta latin eta gaztelaniazkoak eresartu zituelako.
Qaur egun, puntu hau beste m odu batera ikusten da, neurri
batean bederen. Ibón 5arasolak oso artikulu baikorra idatzi zuen
Larramendiri buruz: "Larram endiren eraginaz eta" (1 9 8 6 ). Artikulu
horretan 5arasolak, A ita jesu itaren xedeak azpimarratzen ditu:
— hizkuntz kontzientzia piztea, apologiaren bidez;
— euskara kultur hizkuntza bihurtzea, hizkuntzaren azpiegitura jarririk: gramatika eta hiztegia. (19 86 : 210)
Bestalde, ezin dugu ahaztu Larramendiren eragina euskal literaturaren arloan ere, edo euskara idatzian. Hego Euskal Herrian euskal
literatura bultzatu eta gol mailara igo baitzuten M endiburuk, Kardaberazek, Ubillosek...
5 .2 . Larram endiren gram atih a

Mltxelenaren ustean, gram atika latinoez gain, m isiolarien gram atikak izan zituen eredu Larramendik, Eta noia gram atika haiek, askotan, Am erikako eta Europaz kanpoko hizkuntza ez latinoak, eta ez

Indoeuropearrak ere, deskribatzen zituzten, eredu aproposak ziren
gure andoaindarraren euskal gram atikarentzat.
ildo beretik doa Ricardo Gómez bere artikuluan "Larram endiren
Gramática eta gram atikaglntzaren historia" (E.E.B.B., 1992)
R. Q om ézek ondo aztertu zuen tradizio gram atikaiaren eragina
"Ö Im posible v e n cid o " liburuan:
— autoritateen aipam enak;
— m orfologiaren nagusitasuna;
— egituran: sintaxia hirugarren saiiean emanda (2 6 4 orr.)
Balna, beste batzuetan, Larramendik eredu kiasikoari ihes egin
zioia, adibidez: prosodian eskainitako hirugarren atal osoa bukaeran,
eta ez hasieran ohi zen bezala, leku handiagoa eskalniz. (1 9 9 2 : 2 66 )
(Qero azentuaren puntuari buruz, Ikus 5 .4 .2 .)
Larramendik, bere obran, gure hizkuntzaren "apartekotasuna"
ondo ikusi zuen puntu askotan;
— hizkuntza pospositiboa izatea;
— latinarekiko dituen beste ezberdintasun batzuk: genero eza,
etab, Andoaindarrak ez zuen xede apologetikoa ere ahazten;
holaxe, euskarak 6 kasu dituela Idatzi zuen, latinak bezala,
eta horretarako, "ablatibo" kasuan euskarazko bost kasu edo
atzizki -artikulu ak, bere te rm in o io g ia n - sartu zituen. Mominatiboan gure nom inatiboa eta aktiboa -e rg a tlb o a - sartu zituen.
(Oihenartek hobeto bereizi zituen bi kasu horiek)
Baina, nahiz eta Larramendik term inologia eta sailkapen tradizlonalak gorde, euskal kasuen marka edo atzizkiak ondo adierazi zituen;
bestalde, sintagm a osoa deklinatzen dela ere konturatu zen. (LARRAMEhDI, 1 7 2 9 -1 9 7 9 : 1-11, 15-18)
Aditz arloan, Larramendik aditz bakunak -g a u rk o s in te tik o a k - eta
konposatuak -p e rifra s tik o a k - bereizi zituen, eta azken horiek ziren
bere ustean, jatorrak, erregularrak, gure hizkuntzak gaztelaniari eta
beste errom antzeei pasa zizkienak (1 7 2 9 -1 9 7 9 : 4 2 -5 0 )
Laburtuz, gure egilearen gram atika -n a h iz eta garaiko ideiei zor
iza n - euskararen oso deskribapen ona izan zela adlerazten digu R.
Gómezek, eta bat dator M itxeienarekin puntu horretan: "lorpen zoragarn eta intuizio zorrotz batzuk ere badituela" (1 9 9 2 :2 9 5 )

Puntu honi bukaera em an baino lehen, esan nahi dugu Larram endiren "A rteak" oso eragin handia izan zuela geroko euskal gram atlkagileengan -Añibarro, Zabala, Lardizabal, etab. Ez, ordea, Astarloarengan, eta ezta Astarloaren Jarraitzaile zuzenean, Sabino Aranarengan ere.
3 .3 . Larram endiren hiztegia: e l diccionario trilin gü e (1 7 4 5 )

Jasota dugu Mitxelenaren iritzia, ez oso baikorra, hiztegiari buruz.
halaz ere, liitxe le n a k berak -O rlxe k lehenago egin zuen bezalaLarramendiren testuak ondo irakurri eta gero, ongi ikusi zuen Larram endi aurkakoez burlatzen ari zela bere etim ologietan, haiek ez
baitzekiten euskaraz.
Tovarrek ere kritikatu zituen Larramendiren etim ologiak; baina
bere aide positiboak, aurreratzaileak kontuan hartuz, adibidez, estatistikaren erabilera; baita neologism oak sortzeko teoria ere "aún de
actualidad" (1 9 8 0 ;8 6 ). Mizkuntzalari honek goraipatu zuen Larramendik bere m aterialak ahozko inkesten bidez lortu zituela, "anticip án do 
se a la época" (Ibidem)
hiztegiaren hitzaurre luzean - 2 2 9 orrialde etan - Qipuzkoarrak
euskararen apologiari eta euskarari buruz zituen ideiak eta program ak adierazi zizkigun berriz, beste apologista batzuen segidan.
Azken garaiotan, Larramendiren hiztegiaren n eologism oei bu
ruzko iritziak nahiko aldatu dira. Aide batetik, gero eta Ikertzaile
gehiagok pentsatzen du Larramendik ez zuela hainbeste hitz bere
burutik atera. Egileak berak esana utzi zuen, urte askotan, hainbat
herri eta auzo bisitatu zituela euskal hitzak, errefrauak, esateko erak
eta beste hiztunen ahotik nahiz liburuetatikjasotzen; holaxe aberastu
nahi zuela euskal lexikoa. Bestalde, dudarik ez dago Larram endik
euskal neologism oak sortu zituela, ez m odu txarrean, Tovarren iritziz.
Bere helburua zen euskara aberastea, kultura-hizkuntza bihurtzea,
eta horretarako le^^iko teknikoa -"v o c e s fa cu lta tiva s "- guztiz beha
rrezkoa da.
holako hitz berriak sortu zituen "D iccionario trilin gü e"re n egi
leak, Miren Azkaratek, aztertu zuen Manuel Larramendi hirugarren
m endeurrena 1 6 9 0 -1 9 9 0 liburuan agertzen den bere artikuluan. Lan
honetatik, bi ideia nagusi Jaso ditugu hem en; aide batetik: "h itz

arruntetan ere halnbat eta hainbat hitzen sortzaile izan zela Larramen
di".
Zer esanik ez, hitz teknikoen arloan:"m alla horretan ez baltzen
euskaraz erabiltzen."
Eta hitz berriak ez latlnetik mallegatuz, baizlk eta; "euskal hltzeta tlk abiatuz eta lexiko-sorkuntzarako bldeez ballatuz, bere hitz proploak sortzen Jakin beharko luke euskarak Larramendiren Irltziz."
(1 9 9 2 : 2 09 )
Balna, hitz eratorrlen kasuan beti ez bazuen asm atu, hitz elkartuen kasuan "oro har egoklak, ongl eratuak dira" Larramendiren
hlzteglan agertzen direnak; eta ez dagoela etenik baleztatzen digu
Azkaratek "ordurarteko erabllerarekln (ez eta gaurkoarekln ere)"
(1 9 9 2 :2 1 8 )
3 .4 .

L arram endiren la n e ta n u k itu ta k o g a i b atzu k

3 .4 . 1 .

D ialektolo gia eta e u s k a ra re n d ialekto ak

Aspaldlan hitxelen ak esan zuen ; Eue c o m o después Jovellanos
un precursor de la dialectología m oderna."(1 9 5 9 : 13).
Larramendik hlru euskalkl aípatzen ditu bere lanetan: nafarrera
(non Erantziako euskara ere sartzen zuen), glpuzkera eta bizkalera;
balna haien berezitasunak txlklak zirela azpimarratzen zuen:
— hitzen bukaerak;
— solnu batzuk,
— eta hitz batzuen aldaketak, laburki esanda.
Bere hlzteglan, hitz dialektalak Jasotzerakoan, ez du adierazten
zeln dlalektotakoak diren Jeneralkl, euskalkien aberastasuna hizkun
tza osoaren zerbitzuan Jartzen duelako, Rosa h ire n Pagolak ondo
adierazi zuenez: "Eta euskalkien galnetlk edo euskalkien olnarh beza
la, euskararen batasunaren zentzua d u ." (1 9 9 2 : 2 54 )
Horrexegatlk Ikertzalle horrek berak ondorloztatzen du lan be
rean:
hem en azaitzen salata garen apurtxoa ere, uste dut, aski dela
Larramendik ez bakarrik euskarari, euskal dialektologiari ere bideak Irekl zlzklola ikusteko. (...) Deferida dezakegu, beraz, kezkarlk gabe, Larramendi dlalektologlaren aitzindarla izan dela. (1992:
264)

5 .4 .Z .

Euskal azen tu a Larram endiren artean

Qainera, euskalaritzan lehen aldiz, beste sail bat: "euskal azen
tua edo Prosodia", agertzen da Larrannendiren gram atikan, hiruga
rren zati nahiko luzean. Bere Fonètica liistóricd vasca liburuan Mltxelenak ondo hartu zituen Larramendiren oharrak gipuzkeraren azentuaz, Eta Larramendiz fìdatzeko hau gehitu zuen: "lia y que reconocer
adem ás que bastantes detalles de su exposición no se apartan
dem asiado de lo que han consignado observadores m o d e rn o s."
(19 77 : 387)
Egun, J. Ignacio Hualde an da gai hori ikertzen eta honela idatzi
du horretaz:
"En su obra el imposible vencido: M e de la lengua bascongada,
publicada en 1729, Larramendi nos ofrece una exposición del
acento vasco de las más detalladas y precisas que poseem os."
(E.E.B.B. 1992; 267)

Mualdek esaten du gipuzkeraren azentuaren deskribapen horl
-g a u r egun la galduta dagoen a zen tua - blzkaierako azentu m ota
batzuekin bat datorrela, eta ondorioz, m endebaleko azentu eraren
form a olnarrizkoa izan litekeela. Qalnera, oso ikerketa berriek -Q o izuetako azentuari b uruz- antza handla erakusten d ute Larram endik
emandako deskripzloarekin. hortaz, Larramendlrena oso inportantea
izan daiteke m endebaleko euskal azentua ondo ezagutzeko, eta aldi
berean euskal azentuaren dlakroniari buruz datu oso inportanteak
izan ditzake.
Bestalde, Mualdek zlurtatu du Larramendik bere euskal idazkletan azentuak jartzen zituela, bere gram atikan esandakoari jarraituz.
(19 92 : 277)
Puntu honetan ere ikertzaile aurreratu gisa agerl zaigu Larram en
di, eta segur aski euskararen "apartekotasuna" puntu honetan ere
ondo ikusi zuelako.
3 .5 . Larram endiren eragina

Esana dugu Larramendik euskara kultura-hlzkuntza bihurtu nahi
zuela, euskara ahoz eta Idatziz hobeto erablltzeko, erdararen m enpekoa izatetik ihes egiteko.
Aipatuta dago, halaber, Larramendiren ikasle eta jarraitzalleek
Mego Euskal Merriko llteraturan izan zuten eragina.

Ibon 5arasolak Larramendiren eraginaz datu zehatz batzuk em an
dizkigu:
— Iparraldeko idazleengan ere, Lecluse eta Intxausperengan adi
bidez, eragina izan zuela andoaindarrak;
— Bere hiztegiaren bidez, euskal hitz asko Megoalde osora zabaldu zlrela,"Larram endiz aurreko eta ondoko idaztankerak
erkatuz Iraultza em an zela"
— Kardaberazen "Kristiñdu d o triñ a " ><SJ\\\. m endeko bizkaierazko
obra helduena izan zela".( 1 9 8 6 ; 2 0 5 eta hur.)
Joseba Lakarrak, euskararen aldiak sailkatzerakoan, lehen eus
kara m odernoaren haslera gisa 1745. urtea -Larram endiren hizteglarena-Jarri zuen.
Ez dugu hem en ahaztu nahi inoiaz ere, Larramendi Izan om en
zela "Euskal Merriaren Adiskideen Elkartea"ren prekurtsorea.

4.

Laburpen gisa

Larramendik euskararen apologlen "5 u m a " Idatzl zuen (1 7 2 8 ,
1 74 5)
Euskararen lehen gram atika osoa, eragin handikoa. (17 2 9 )
Euskararen lehen hiztegi osoa: E/ Diccionario triiingCie (17 45 ),
aberatsa, non hitz asko Jaso zituen, eta neologism oak sortu ere bai.
Mego Euskal Merrian, batez ere, euskara eta euskal literaturaren
oso bultzatzaile inportantea izan zen.
Dialektologlaren aitzindarla eta euskal dialektologiaren
datu inp orta ntea kja so zituena.

lehen

Euskal azentuaren lehen deskribapen nahiko zehatza eskalni ziguna.
Euskal idazki inportanteak ere utzi zituen.
Laburbilduz

Euskara m oderno etaja ntzia re n sortzailea izan zen, euskara kultura-hizkuntza izateko bidean Jarri zuena, euskalarltzaren oinarriak
idatziz, Europako hizkuntzalaritzarekin aldea gutxituz.
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Ilustrazioaren Krisellupean
Jon 5UDUPE

0 . Laburpena

Argien m endeko ilustratuek uste zuten arrazoiak gobernatuko
zuela m undua. 5inetsita zeuden arrazoiak zuzenduko zituela polltikaren eta m oralaren pausoak gizakiaren eta gizartearen askapen btdean; bazekiten arrazoizkotasunean sustraitzen dela bai gizakiaren
askatasuna bai gizartearen aurrerabidea. Maietako zenbaitek m ugarik
gabeko konfidantza zuen arrazoimenaren ahaltasun emantzipatzailean. Arrazoiak, era guztietako m ito eta sineskeriak uxatuz, lurbira
osoa argituko zuela zlurtatu zuten,
Alabaina, Kantengandik sortutako arrazoi ilustratu eta m odernoa
auzitan ipini zuten hurrengo bi m endeetan Errom antizism oak nahiz
"susm oaren filosofiak" (Marx, Freud, Nietzsche), Baina, guztiz berezi
ki, am aitu berri den m ende honetan izan ditu letra larriz idatzitako
Arrazoiak kritikatzaile eta salatari gehien: H orkheim er eta Adorno
lehen lekuan, eta W ittgenstein, Heidegger, Foucault eta besteak,
gero...
Bi m endeotako eskarm entuaren ondoren, ez dirudi arrazoi te o ri
koa -z ie n tz ia - eta arrazoi praktikoa -m o ra la - batera doazenik. Mora
laren alorrean ez bide da teknologiarenean adinako gailurretara Iritsi.
Kantek berak ere ohartu zuen; "arteak eta zientzlak kultuak egin
gaituzte malia altuan [...], baina oraindik ere asko falta zalgu geure
buruak m orallzatutzat e m a te ko ." Ez bide dago hain argi arrazoizkotasunaren erabiieratik ongitasuna eta zoriona datozenik. Arrazoia susm agarri eta arriskutsu bihurtu da, ondorio m iresgarriak ez ezik, deitoragarriak ere eragin baititu. horregatik, Mietzscheren heriotzarekin

estreinaturiKo ÁK. m endean bizi izan ditu unerik zailenak letra iiandizko Arrazoi distiratsu eta ahalguztidunak. Eta bada, azken aldiotan,
arrazolari adio esan eta iur eman dionik ere,
Arrazoimena, bere adierarik hertsienean, ideiak sortu eta erabiitzeko gaitasuna dela zioen Kantek. Berak esaten zuen arrazoiaren
"Ideiak" pentsam enduaren ezlnbesteko aurresuposlzloak direla, aide
batetik, balna balta iluslo dialektlkoen ekarle ere, bestetik. Arrazoia
ren ideiek izaera bikoitza dute, hartara: idealak eta llusioak dira bate
ra. Arrazoiaren bi joe ra horiek kontuan hartzeke ez dago, inola ere,
m odernitatearen dialektlka uiertzerik. Aurrerapen Ikusgarrlen eta eskarm entu odoltsuen bi m ende hauek, hain zuzen, horixe erakutsi
baltigute nabarmenkl: arrazoiaren am etsak (askatasuna, Justizia, de 
mokrazia,..) bete egin daitezke, balna balta zapuztu ere, tamalez.
Arrazoiak ez du adin-nagusltasuna Iritsi oraindik, Iritsiko o te du
Inoiz? Qizakiari dagokio eglnkizun hori, eta berari baino ez.

1. Argien m endea

Izan zen behin (honela hasi beharra dago, aldi hartan idatzl
baltzen m endebaldeko kontaerariH ederrena), bazen behin, d io t berriz ere, orain dela berrehun urte baino gehiago, o p tim ls m o z eta
esperantzaz beteriko garai bat, gure Inguru hauetan "A rgien m e n 
dea" edo llustrazioa deitu zitzalona. Ilustratuen m ug lm endua Europa
ko herri gehlenetara hedatu zen, hasi Errusiatik eta Portugaleraino.
Qurera ere heidu zen ikusm olde berri hura Peñafloridako Kondeak
sortutako Euskal Merriaren Adiskideen Elkartearen eskutik,
Aldi hartako zenbait pentsalari argituk (Locke, Voltaire, Diderot,
Lessing, Montesquieu, Adam Sm ith, Mum e.,.) uste zuen gizaklak
sineskerlaren, ezjakintasunaren eta dogm atlsm oaren liunpeetan bizi
izan zirela ordura arte, bere kabuz pentsatzeko alferkeriaz eta askatasunarekiko beldurrez, euren arrazoimena Jurista, apaiz, m ediku eta
besteiako tutoreen baitan utzita. Qlzateria ez zen artean obskurantism otik irten.,,
Baina -h o rra hor llustratu halen sinesm en— iritsi zen azkenean
argiaren ordua, ilunguneen artean bidea urratuz, gizon-em akum eak
superstlziotik eta fanatlsm otik askatu eta, inoren esanetara m akutu
gabe, beraien adimenaz baliatzeko gai egingo zituena, Qizateharen

aurrerabidea etorrlko zen kultura eta ezaguerak zabalduz, inform azioaren eta instrukzioaren bidez iritzi kritikoa sortuz, eta, azken ba
tean, aurreiritziak eta sineste zaharrak ezabatuz, eta pentsam endu
arrazionalaren argiaz, iluntasun oro alenatuko zeiakoan zeuden.
Zer izan zen, edo zer izan nahi zuen, llustrazioak? Ezin hobeki
adierazi zuen orduko filosofo handiena zen Im m anuei Kantek 1 7 8 4 ko testu iiabur bezain gogoangarri batean, egunkari aiem aniar batek
iritzi pubiikoarl zuzendu zion Was h ist Aufhlarung? galderari erantzunez. Qogora ekartzea m erezi du adierazpen adierazgarri bezain ospetsu hark: "iiustrazioa gizakiaren irteera da bere erruzko adingabetasunetik. Adingabetasuna, besteren gidaritzarik gabe nor bere adim enaz baiiatzeko ezintasuna. Morberaren erruzkoa, adingabetasunaren
zergatta ez baitatza adim enik ezean, nor bere kabuz besteren gida
ritzarik gabe erabakitzeko galtasun eta kuralarik ezean baizik. 5apere
audel Ausart zaitez zeure adim enaz ballatzen! Mona hem en Ilustra
zioaren esana" (Berlinische M onatsschrift, 1 78 4 ko abendua).
Kanten diagnostlkoa, bada, argla da: gizaterla askatasunik gabe
bizi izan da bere kabuz pentsatsera ausartu ez delako. Adln-txikltasuna deitu zion norberaren adimena erabill eta baiiatzeko ezgaitasunari.
Inoren esanetara m akurtuta ibiltzeari. hiru kasu ipini zituen berak
adibide gtsa: "adin-txikitasun" egoeran gaude liburu batek gure adim enaren lekua hartzen duenean, zuzendari espiritual batek gure
kontzientzlaren lekua hartzen duenean, sendagile batek gure ordez
gure erregim ena erabakitzen duenean. Ilustrazioa, beraz, jaW tera ausartzea da, norbere buruaz moldatzera ausartzea, gure kabuz
ibiltzeko gai izatea, In oren g an ajo gabe. "Sapere aude", zioen bozka*
rioz gizaki llustratuaren altaponteko puntakoenak, Argien am etsa laburbildu nahian: ausart zaiteztejakitera! EdukI ezazue zuen adimenaz
baiiatzeko kem enal Utzi iezalozue titiko um eak Izateari!
Pentsam endu krltiko eta askerako erregua zen sapere aude
hura. "Arrazoiaren erabllera publlkoa" egiteko olhua eta gonbitea.
Mona hem en, bada, Aufhlarung-aren ezaugarria: norberaren buruaz
pentsatzea, ez senarrarenaz, ez apaizarenaz, ez gurasoenaz edo
agintarienaz, hots, norberaren arrazoibide propioari Jarraitzen dion
gizaki burujabe eta autonom oa izatea. "Arrazoi teorikoak" (zientzlak)
ezagutzaren bidezko emantzlpazioa ahalbldetzen digu, eta "arrazoi
praktikoak" (politlka, etika) gure portaera morala arautu eta bideratzen du. Kantek arrazoimenaz agerian eta osoki baiiatzeko deia

egin zuenetiK, arrazoi ilu5tratuaren eskutiK doaz giza emantzipazioaren asmoak, norbanakoarenak zein gizartearenak.
llustrazioarentzat eta bere ordezkar! nagusiarentzat arrazoia da
m unduaren ardatza. Baina, noia ulertzen zuten Kantek eta gainerako
ilu5 tratuek hain m esprezatua eta deabrutua izan den "arrazoi" (V/ernunft) berba enfatiko eta Jasoa? Ez da hitz gutxitan alse adieraz
daltekeen gauza. Baina, laburki: haientzat, guretzat bezala. Indar hutsaren eta aglnpide dogm atikoaren aurkakoa da arrazola. indarraren
emaltza ez baizlk argudioaren, elkarrizketaren eta jakita te aren ondorioa.
Argum enturlk onenaren logika onartzeko gai gara glzakiok. Morl
hórrela, "arrazoiaren erabiiera publlkoaz" m intzo Izan zen Kant, funtsezko bitartekotzat baltzeukan gizarte em antzipatu edo ilustratu ba
ten bizitza zientlflko, polltlko eta kulturaierako. Jakina, norberaren
arrazoibidea publikoki erabiltzeko behar-beharrezkoa da adlerazpen
askatasuna. Indarkeria barik, hizketa, argudiaketa, eztabaida publikoa, diskurtsoa eta dellberam endua baltira arrazoiaren bidea.
Arrazoiaren indarrak irabaziko zuelako uste osoa zuen Königsbergeko fiiosofoak. Qure heiburuak indarraren bidez ez baina arra
zoiaren bidez lortuko zirelakoan zegoen. "U tz iezaiozue, beraz, zuen
aurkakoari arrazoimenaren bidez hitz egin dezan eta arrazoim enaren
arm ekln baino ez ezazue borrokatu." Kantek elkarrizketa arrazionaiaren garrantzia azpimarratu zuen: "arrazolak "ez du autoritate diktatohailk, baizlk bere aglndua beti hiritar libreen kontsentsua baino ez
da".
cäarai berri baten egunsentia zen, ezinbestean eguerdi dirdaltsua
ekarriko zuena, historiaren epe berri batl hasiera e m ango ziona,
zeren eta -h o rixe zen llustratu haien sinesm ena— glzakiak behin
ausardiaz pentsatzeko handitasuna nabarltuz gero, ez baitu atzera
koldarkeriara itzuli nahiko; behin pentsam endu gatlbu eta esklaboaren kateak apurtuz gero, Inork ez baitu berriz haiek Jantzi ditzan
konbentzituko.
Iritsia zen, hartara, Aro berrla, Arrazoiaren Aroa, gizadia adlngabetasunetlk eta atzerapenaren gau ilunetik aterako zuena. Morl zen,
behlnik behin, argltuen sinesm en trinko eta sendoa. Arrazoizko si
nesm ena, jakina, giza arrazolmenean oln hartzen duten b o s t giltzarri
berriren baitan finkatzen baltzen bere hastapen distiratsua: pertsonen

autonom lan, ezarritako legea arbuiatuz, nor bere lege propioez gobernatzeko gaitasunean; hiritarren gizabidean, bizitza publlkoaren
erantzule egiten dituen bertutean; hiritar guztien eta bakottzaren
nahia kontuan hartzen dituzten iegeen legitim itatean; pertsonen bereizketarik egiten ez duen inpartziaitasun printzipioan oinarrituriko
erakundeen Justiziar!; eta eriyioen tolerantzian, kom unak zaizkien baloreak aurkitzeko prest egonik, iritzi ezberdinak errespetatzen dituen
jarreran, .
Q utxieneko bost ardatz nagusi proiektu iiluragarri baterako, guztiak behar-beharrezkoak heiburu onera iristeko. Berorietako bakar
batek ere ez zezakeen huts egin; Izan ere, zein izango zen, behin
aurkituz gero, haietako bati uko egiteko bezain tenteia?
Zein beheratuko da bere bizitza pertsonaiean inoren aginduetara
eta zaintzapean egotera, a uto no m o izatera Iritsi daitekeeiajakinda?
Zeinek nahiko du bere gizarte blzitzan nnorroi eta m enpeko izan,
benetan hiritarra, hots, bere burua re nja be delajakinda?
Mork ez du hobetsiko norberak bere kom unitate politikoan, bere
herrikideekin batera, bere buruari em an nahi iizkiokeen iegeak betetzea? Mork arbuiatuko ditu erakunde Justuen, hau da, inpartzialtasunez diseinaturiko erakundeen orientabideak?
Zein eriyiok egingo du gerraren aide, ukondoz ukondo bakearen
aide lan egin badaiteke?
Morberaren etika autonom oa, hiritarren politika, zuzenbldezko
Estatua, erakunde ju s tu a k eta erlljio toleranteak pixkanaka gauzatuz
jo a n g o ziren hurrenez hurren, argitu berri zuen egun zoriontsuan.
Pentsaezina zen edozein atzerapauso, eta ez o p tim ism o erge! batengatik, baizik Juxtu gizakien zentzuaz fidatzeagatik, zeren eta uste
Izatekoa balta ardo on bat dastatu duenak berau edaten Jarraitu
nahiko duela aukera izaten duen bakoitzean.
Mistoria, azken finean, gizaklei zein gizataldel duintasuna em aten
dieten balore batzuen dastapen prozesu luzea baita. Mainbat eskarm enturen ondoren, gizon-em akum eak, arrazoimena lanabes nagusitzat dutelarik, ohartuz eta frogatuz doaz zein diren sustatzea merezi
duten baloreak eta zein baztertu beharrekoak.
Ilustrazloak bete-betean uste izan zuen arrazoiaren lan kritiko
horrek guztiak -gizateriaren argialdl berri horrek—zentzu bat zuela:
gizaklak em antzipatu eta aintzinaraztea, alegia. Ilustratuen heiburu

nagusia, beraz, askatasuna zen, gizakien emantzlpazioa, hobeto
esanda. Slnesturlk zeuden gizakiak ez direla ez esklabu eta ez
m enpeko, bizitza publlkoa -e ko n o m la , polltika, zuzenblde nahiz m o 
ral mallan^- eikarrekin antolatzeko gauza diren jau n-a nd re ak baizik.
Arau kom unik gabeko bizitza basatiak ez dio inorl m ese de rik egiten,
nornahik gal baitezake bizia besteren esku, baita jabegoa eta norbere
burua eraikitzeko ahalm ena ere.
Mlrltar ausarditsu haiek paktu bat egina zuten: lege eta erakunde
Justuek gidaturiko glzarte zibilizatuaren aide lan e gite ko konprom etltzen zituena. Paktu hori -ha la uste zuten Ilu stra tu e k- askatasunaren
aldeko paktua zen. Hórrela antolaturlko res publica denentzako da
onuragarrla, guztien interesa baita Estatua ongi eratzea: gizakiaren
esku dagoen gauza da dudarik gabe." Guztien artean guztientzako
Estatua eraikiko zuten, zeren eta -Jarraitzen zuen K a n te k- sentibera
tasun eta m oralik gabeko deabru-herri bat ere, adim enduan egonez
gero, zuzenbidezko Estatua eraikitzearen aldekoa izango bailitzateke.
Q izajendea, zuzenbidearen eta m oraitasunaren prlntzlplo unlbertsaletan otnarrituta, konstituzio zlblljustu are n Jabe egingo zatekeen hirltartasun kosm opollta baterako bldean. Izan ere, "Idela batek gidatzen
du historia: zuzenbldearenak."
Beraz, norbaltek galdetzen badu zerk lotzen galtuen hain hestuki
duela berrehunetlk gora urte blzi izandakojendearekln, argla da erantzuna: llustrazloko Idelek gure Idelak izaten Jarraitzen dute. Zientzia,
llbertatea, arrazlonalltatea, aurrerapena, krltlka, tolerantzla, gizarte
hltzarmena, teknlka, onura edota berdlntasuna bezalako kontzeptuak
"Federlkoren m en de ko" liustratuenak ez ezik, gu guztionak dira.
ilustrazioaren ekarpen funtsezko horiek utziezlnak dira Jadanlk g ure 
tzat.
Ilustrazioa, zentzu hertsian, gertakari historiko bat izan zen, W ill,
m endeko m ugim endu filosofiko eta kuiturala (D 'A lem berten L' Enciclopedle famatuaren eta Kanten hiru Kritik handien artean kokatua).
Baina, zentzu zabalean, ethos edo Jarrera gisa, gizateriaren historiako
une bakoitzean ageri da, bal aro grekoan bal m odernoan zein garaikidean. Azken adiera horretan erabill zuten, besteak beste, bai Ernst
Cassirerrek bai llorkhe im e rrek eta Adornok: "llustrazioak, aurrerabide
etengabeko pentsam enduaren zentzurik zabalenean, gizon-em akum eei beldurra kendu eta haiek burujabe biiakaraztea izan du beti
heiburu." Morixe da M odernitatearen erronka.

Azken batean, gizon-em akum eak badoaz eta badatoz, baina
m undu arrazoizko baten ideiak -S o kra te se tik hasita, Kant eta Maberm aserainoko ibilbide luze an - luzaz dirau. Ilustrazioaren "kontaera
handiak" -arrazoiaren bldezko emantzipaziogintza m endez m endek o a k - ez du azkenik. Egitasm o ilustratuaren askatasun eta berdlntasun prom esak ez dira zeharo bete. Morregatik, gaur-gaurkoak dirudlte Königsbergeko m aisuak orain dela berrehun urte esan zituen
hitzok; "'Iiustrazio garaian bizi gara, baina ez oraindik garai ¡lustrata
batean."

2 . Garai ilunaK

?^V111. m endeko ilustratuek uste zuten arrazolak gobernatuko
zuela m undua. Sinetslta zeuden arrazoiak zuzenduko zituela polltikaren eta m oralaren pausoak gizakiaren eta gizartearen askapen bidean; bazekiten arrazoizkotasunean sustraltzen dela bai gizakiaren
askatasuna bal gizartearen aurrerabidea. Maletako zenbaltek m ugarlk
gabeko konfidantza zuen arrazoimenaren ahaltasun emantzlpatzailean. Arrazoiak, era guztietako m ito eta sineskeriak uxatuz, lurbira
osoa argituko zuela ziurtatu zuten.
Alabaina, Kantengandik sortutako arrazoi ilustratu eta m odernoa
auzitan Ipini zuten hurrengo bi m endeetan Errom antizism oak nahlz
"susm oaren filosofiak" (harx, Ereud, Nietzsche). Baina, guztiz berezi
ki, am aitu berri den m ende honetan izan ditu letra larriz idatzitako
Arrazoiak kritlkatzaile eta salatari gehien: h orkhe im e r eta Adorno
lehen lekuan, eta W ittgenstein, Heidegger, Eoucault eta besteak,
gero...
19 5 3 ko urtarrilaren 50an Hitler agintera iristean, Erankfurteko
Institutua itxi zuen polizia naziak "Estatuaren kontrako Joerengatik".
n . Horkheim errek, frankfurtiarren gidari eta sustatzalle nagusiak, erbestera aldegin beharra izan zuen. U rtebete igaro zuen Qeneban eta
Parisen hurrenez hurren, eta 193 4ko udaberrian Am erikara Joan zen
bere em aztearekin batera. Baina 194 1a k m arkatzen du benetako
etena ("Inoiz Erankfurteko Eskolarik izan bada, ez zen Frankfurten
izan. Mew Yorken balzik hogeita ham arreko u rteetan", dio Habermasek). Urte horretako apirilean Mew York utzi eta Kallforniara aldatu zen
Horkheim er. Blziiekua aidatzea baino askoz gehiago izan zen, ordea.

Atzean geratu ziren Gizarte Ikerketarako institutua eta bere lantaldea.
Adornok bakarrik jarraitu zion, eta iiburu bat idazteari ekin zioten biek
eikarrekin, Adornok berak proposaturiko izena e m ango zuena: Dia
lektik der Aufklärung (Iiustrazioaren dialektlka), frankfurtiarren Iiburu
enblem atikoa (Trotta, Madrid, 1994). Orduan hasi zen pentsalari bien
arteko iankidetza estua, gauza arraro samarra filosofiaren historian
(gogoan izan Marx eta Engels).
Gerra sasoiko eta erbesteaidi estatubatuarreko H orkheim errek
ordura arteko ibilblde fiiosoflkoaren erreblsio sakona egin zuen.
Epeaidl berri bati ekin zion bere pentsabideetan. Juduen aurkako
lehen m asakreak hasi zirenean, Adornok ikusarazi zion egiazko arazoa ez zela iraultza m arxistaren porrota, baizik eta zibiiizazioaren bera
ren deskalabroa. Basakeria naziaren garaipenak, sozialism oaren galbideratzeak 5talinen agintepean, kuitura kapitalistaren Integrazio
ahalmen harrlgarriak AEBko gizarte aurreratuan... norabidez aidarazi
zituzten H orkheim er eta Adorno. Frankfurteko Eskolak, Kantek zabaldutako tradizio ilustratuaren ildotik, arrazoi unibertsai eta kritikoaren
ahaltasun emantzipatzaiiea berreskuratu nahi izan zuen. Baina m e n 
de honetako tragediek eta, bereziki, giza irrazionaltasunaren paradig
m a den Auschwitzek hasierako asm otik urrunarazi zituzten. Arrazoiak
ez du m undu ilustratu eta librea ekarri, ezin sinetsizko barbareria
baizik ("erabat argiztaturiko iurrak aide guztietan garaltzen duten zoritxarren zeinupean dirdiratzen du").
Langileria integratu egin da sistem a kapitaiistan, eta herriaide
kom unistetan soziallsmoa m anipulazio tresna bilakatu da. "Gizarte
honetan, idatzl zuen ilorkheim errek, proletargoaren egoerak ere ez
du ezagutza zuzena berm atzen." Arrazoiaren garaipena, hortaz, ez da
gauza segurua. Ez dira, beraz, ekonom ia poiitiko burgesa kritikatzeko
garaiak, ezpada gizarte industriailzatuari -liberaiari zein sozialistarieusten dion arrazionalitate m ota aztertzeko unea. 194 7a n argitara
em andako Iiustrazioaren Dialektika-h garbiro adierazten du norablde
aldaketa hori. Urte horretan bertan agertzen da Eclipse o f f^eason
(Arrazoiaren ilunaldia), 1944an ilo rkh e im e rre k C olum biako Unibertsltatean egindako hitzaidi sortan oinarritutako iiburua, eta Alem anian
Zur hritik d e r instrum enteilen Vernunft (Arrazoi instrunrìentalaren krltikaz) izenburu adlerazgarriaz 1957an kaleratu zena.
Proiektu ilustratuaren krisiaren gaiak A dorno/H orkheim er bikotearen obra kiasiko honetan dauka bere lehen form ulazio garrantzi-

tsua. Ilustrazioaren Dialektiha-ren tesi nagusta oso argia da: Ilustrazio
desm itlfìkatzaiie

eta

kritiko-arrazionaia

(modernlzazio prozesuaren

egiazko gida-lnaria) m itoiogia berri batean m udatu da. Mahitaez bere
autosuntsiketara doan arrazoi iiustratuaren dinam ika adierazten du
tesi honek. Arrazoiak, gizakiarentzat askabide izan beharrean, basakeria m ota berri baterantz bultzatu ditu gizon-em akum eak m odernitatean zehar. Indar eraikitzaile eta emantzipatzaiie izatetik (bere sorburu iiustratuan uste zenez) birrinketa indar itsu izatera pasatu da
arrazoia. Qizaklen emantzlpazioa gauzatu ordez, kontrakoa eragin du
llustrazioak, halako logika m akur batl Jarraiki. Arrazoi teknokratiko,
zientifiko eta instrum entala m undu "ilustratu m odernoaren" Jaun eta
Jabe biiakatu da, hartara.
Ilustrazioaren Dialehtika liburu aparta bezain bitxia da batera.
Aparta, bai bere edukiarengatik bai bere literatur espresloarengatik;
bitxia, aurreko m endeko blgarren zatiko historia politiko eta kulturalean izan duen garrantzia edo eragina aiderantzizko proportzioan bai
tago bere irakurleen kopuruarekin (filosofiazko m aisulan hau ez da
Nasihoah bildum an sartua izan, tamalez). Lehenbizikoz, 1944an kaleratu zen Philosophische Fragm ente {Zati fìlosofikoaK) Izenpean, argltalpen fotokopiatuan, eta hiru urte beranduago argia ikusi zuen Am sterdam en liburu gisa, D ialektik der Auflkàrung: Philosophische Frag
m e n te izenez, 1 96 9 arte ez zen Alemanian birrargitaratu, eta, nahiz
eta Estatu Batuetan idatzia izan, 1 97 2 arte ez zen haren ingelesezko
itzulpenik egin (frantses itzulpenak La dialéctique de la raison du
izena). Ordudanlk, m odernitateari buruzko eztabaida dela m edio,
azken urteotako filosofia testurik lehergarrienetakoa bihurtu da. 70ko
ham arkadaz gero, eite kontserbadoreko zein posm odernoko Joera
bat baino gehiagoren inspirazio iturri ere bai.
Idazlan horretan, Aufklärung hitzak ez du Argien Mendea bakarrik
adierazten, baizik eta, zentzu zabalago batean, antzlnako Qreziatik
hasi eta gaur arte, m endebaldeko bizitza sozial eta kuiturala itxuratu
duen arrazionaitasun era. A utoreek proposatzen digutena, bada,
"arrazoiaren historia" da argi eta garbi, Platonengandlk Auschwitzera.
Edo, zehazkiago esanda, kondaira horren zenbait atal edo fragm entu
(oneski "Zati filosofikoak" azpititulua daram an obra hau ez baitago
sistem atikoki burutua ez osoki am aitua). Dirudienez, liburuaren zati
nagusia Adornoren em azte eta lankide zen Qretelek, Santa Monican,

bere senarraren eta llorkheinnerren arteko eztabaidetatik bildutako
oharrek osatzen dute.
llu 5 trazloören Dialehtiha-ren jatorrian, Teoria Kritikoaren abiaburuan bezalaxe, H orkheim er eta Adornoren esperientzia historiko urragarri eta dram atikoa dago. Beraiek hain gordinki bizi izandako errealitate bortitza islatzen dute bertan. Lehen unetik, funtsezko auziaren
aurrez aurre jartzen dute irakuriea: “ ea zergatik gizateriak egoera
zinez gizatiar batean sartu beharrean, basakeria m ota berri batean
bukatu zuen". historiaren bidea askatasunaren erreinura ez baino
kontrako norabidean doaia ikusten d ute ezintasunez beterik: "iiustrazioak, aurrerabide etengabeko pentsam enduaren zentzurik zabalenean, gizon-em akum eei beidurra kendu eta haiek nagusi biiakaraztea
izan du heiburu betidanik. Baina erabat argiztatuhko iurrak garalpenezko zoritxar baten zeinupean dlrdiratzen d u" {Ilustrazioaren dlalehtiHa, op.cit., 5 9 or.), llustrazioa bera da arazoa, hortaz.
H orkheim er eta Adornok diotenez, basakerla sartu da arrazoia
ren izenean. Izpiritu argiztatuek am estu zuten gizarte libreago, zuzenago, arrazionalago eta gizatiarragoaren ordez, m itoa eta superstizloa
gallendu dira. Mola liteke zientzia eta teknikaren bidez gizakiak natura
ren eta opresio politikoaren m enpetik askatu uste zituen zibilizazio
horrek berak nazismoari, bizitzaren merkantiilzazioari, desp otism o
staiinistari eta naturaren suntsipenari bide em an izana? Aiegia:
emantzipaziozko prom es ilustratuaren ordez, zergatik am ildu gara
basakerlazko aldi berri batean? Zergatik bilakatu da aurrerabidea atzerablde? Liburuaren izenak adierazten duen bezala, dialektikazko harreman hori azaldu nahi dute egileek, errealltate gordlnaren berri
em ango duen historia kontzeptu berrla landuz.
Hona hem en Ilustrazioaren aporia: gizartearen askatasuna bereiztezina da pentsam endu iiustratutik eta, hala ere, pentsam endu
horrek berorrek bere barruan darama erreifikazioaren, burokratism oaren, totalitarism oaren eta alienazioaren ernam uina. Izpiritu ilus
tratuak bat etorrarazi nahi zituen arrazionaltasuna eta aurrerabide
historikoa, garapen zientifikoa eta giza askatasuna. Balna te n tsio utopiko horrek berehala erakutsi zuen bere aurpegi totalitarioa.
Franfurtlarrek uste d ute eglaztapen printzipiotzat harturiko praxiak nabarmen gezurtatu duela ordura arteko beralen teoria. Eta
Ilustrazioaren autosuntsipen edo "atzerakada" ilun horren arrazolak
aztertzearl ekiten diote. Konturatzen dira basakerla ez dela faxlsm oa-

ren emaitza soilik, baizik eta arrazoiaren jarduerari berez dagokion
zerbait dela m endebaieko giza historian: ilustratu eta argitzea m enperatu eta iotzea da. Basakeriaren esperientziak Iiustrazioaren baitan
datzan paradoxa ikusarazten die, tesi bikoitzean laburbiltzen dutena:
"Mitoa Jada llustrazioa da; llustrazioa atzera m ltoan erottzen da".
Ilustrdzioren DialeHtiha-ren tesi nagusi hori, gainerako guztien "oinarri
te orikotza t" daukatena, liburuko saio nagusia den lehen zatian ("Iius
trazioaren kontzeptua" izenekoan) azaltzen dute,
Molatan bilakatu da arrazoia desarrazoi? Qaldera horri erantzuten
d iote egileek esanez arrazoia eta bere "b estea " - m ito a - elkarrekiko
kontrajarri eta bateraezin izan beharrean, betidanik lotura dialektiko
estuak izan dituen bikotea dela. Biak bata bestearen etsai izan beha
rrean, sabelkide eta bidelagun direla. Ezen eta, m ito tik askatzean
sortutako arrazoi horrek berorrek -ga ra i hartako eplka honnerikoaren
analisiak erakusten duenez-, m ito bihurtu beharra izan baitu Jarraian,
hura hobeto m enperatu ahal izateko.
Anbiguotasunez blaituriko "m ito arrazional" horien artean ageri
da, nabarm en ageri ere, zientzia eta teknikaren ahalguztiduntasunarekiko sinesm en m odernoa. Aurrerapenaren izaera m ugagabearekiko sinesm en horrek bultzatu ditu gizaklak, Errenazimentuaz gero,
natura m enperatzera eta m unduaren Jaun e ta ja b e bihurtzera. Baina
hórrela iritsitako garaipenak berekin darama, ordainetan, alienazioaren harra.
Qreziar leienda ezagunaren arabera, S irenen iriatik pasatzen ziren
nabigatzaileek ez zuten beraien m enturak kontatzeko zorterik izaten,
O latuetatik sortzen ziren kanta m isteriotsuek erakarrita, itsasora Jauzi
eta hil egiten ziren, Ulisesek, ordea, trantze hori gainditzea lortu zuen
estratagem a burutsu bati esker. Bere m arinelei m asta bati lotu zezatela agindu ondoren, belarriak argizariz estalita arraunean egitera
behartu zituen. Hartara, bizia galtzeke begiztatu hai izan zuen ikuskizun m iresgarri hura.
Erankfurteko Eskolako gurasoentzat, gure m endebaldeko kulturaren aurrerabidea sinbolizatzen du gertaldi horrek, Eskulanaren eta
arte gozam enaren etena adierazten du, Ulises gizaki m odernoaren
paradigm a da. Arrazoiaren m altzurkeriak naturaren indar ilunak garaitu ditzake, baina, horretarako, desiraren berezkotasuna erreprim itu
beharra dauka. Morra hor frankfurtiarren tesi ezaguna: zibilizazio in
dustrial eta teknologikoak objektuen Jabetza eskaintzen digu sub-

je k tu e n alienazioaren truke. Arrazoia une berean emantzlpazioa eta
m orrontza da, liberazioa eta tirania, askatasuna eta zapalkuntza.
Industri m unduarl dagoklon arrazionaltasun teknikoa da gure
garalaren ezaugarri berezia. Berorl da m endebalean m endez m ende
Itxuratu eta nagusitu den arrazlonalltate m ota. "Q aurko gazteentzat
zientzia bakarrik da egiazkoa, eglazkotasuna zehaztasunarekin nahasten baltute eta, ondorioz, uste dute arrazoi m olde bakarra, eta galnerako guztiak alboratzen dituena, nik Instrum éntala deltzen dudana
dela", esango du horkhelm errek 1969an, ZIentzlazko aurrerapenak
ekarri dion bizlmodu berezlak tankera berri bat ezarri dio orainaldlko
gizakiarl, "gizaki dim entslobakar" bihurtu du (M. Marcuse). Idurl luke
ez duela Irabazia eta atsegina beste Jom ugarlk. Ziblltzazio teknologlkoan, hartara, ez dago m odurik heiburu eta baloreel buruz arrazlonalki hitz egiteko.
Produktlbltate zientifiko teknikoaren funtzlonaltasunak eta burokrazla adm lnlstratlboaren Jardunbldeak taxuturlko m undu honetan ez
da harrltzekoa pragm atism oa nagusi Izatea. Ikusm olde zientlflkoteknlkoak pragm atlko bihurtu ditu gizakiak, Klase borroka ez balna
glzarte Industriala bera da arazo orain. Qlzarte Industrlalaren berezko
Ideologia den pragm atism oa kritlkatuko d ute H orkheim er eta Ador
nok, praxiak lehentasuna duela dioen tesi m arxista nolabait galndltuz,
ñrrazoi instrum entalaren krltikari ekingo diote: "g au r egungo kultura
Industrlalak otnarritzat daukan arrazlonalltate kontzeptua Ikertzea da
helburua h em en."
"Onuragarrla den guztla arrazlonala da", horixe da m un du ikuspegl industrlalistaren oinarrlan dagoen pragm atlsm oaren tesi oroko
rra. Arrazoi Instrum éntala -H o rkhe lm e rrek "arrazoi su bjektlb oa " ere
deitu zu en a- heiburu Jakin batzuk lortzera bideraturiko bitartekoen
erabllera zehatza da. W eberrek "helburuen araberako arrazlonallta
te a " zeritzon m endebaldeko historian nagusitu den arrazoi m ota ho
rn. Zerbalterako "egokia", probetxuzkoa, ballagarria Izatean dago ga
koa; xede batekiko efikazlak, onurak, eteklnak du lehentasuna. Arra
zoia, beraz, "arrazoi Instrum ental" bihurtu da. Teknikan, ekonom lan
eta estatu burokrazlan agerl dira berezikl m endebaldeko logos teknlko-lnstrum entalaren agerpenik berezkoenak.
"Arrazoiaren galtza -zio en H orkhelm errek Columbia U nlversityko
hitzaldian- haren Jatorrian bertan dago, natura m enperatzeko gizakia
ren grinan." Hau da, Ilustrazioa dom elnuaren zelnupean sortu da.

Haren helburua, hasieratik beretik, "glzon-em akum eei beidurra ken
du eta nagusi bihurtaraztea" Izan da. Ilustrazioak m itoak deuseztu eta
zientzlaren jaklntza aupatzen du. Iiustrazio prozesuan ezagutza botere
bllakatzen da, natura gizakiaren m enpeko bihurtzen du, aztergal eta
dom elnugai huts. Arrazoiaren garalpenak, hartara, totalltarlsm ora darama. Arrazola, glza naturaren dem einu tresna den heinean, boterearen m orrol bihurtzen da, eta uko egiten dio bere Indar kritlkoarl.
"Ilustrazioaren dialekttkak" erakusten dIgu noia burujabetza m enpekotasun bihur daltekeen, emantzlpazloa m orrontza, arrazionaltasu
na arrazolgabezia. Magusl ustekoa, hortaz, bere eldarnlo m enperatzallearen gatlbu bihurtzen da. Horra hör "Ilustrazioaren dialektlka".
Zientzia eta teknika salatu zituen azken Heldeggerrek, gizakia eta
m undua "aurrez aurre" ezarrl dituelako. Era horretan, boterearen
trenza aukera-aukerakoa bihurtu da arrazoi zientlflko-teknikoa. 5alaketa horretan bat datoz Heidegger eta lehen frankfurtiarrak; arrazoi
llustratu askatzalleak arrrazol teknifikatu zapaltzailea ekarri du berekln.
Hau da, arazola berdln dom lnazioa eta suntslketa. Zientzia eta teknika
-arrazoi Instrum entalaren sortzalleak- berenez dira dom lnazio lanabesak. Arrazionaltasunaren azpian, hortaz, zerbalt iluna ezkutatzen
da: Izua, gorrotoa, bldegabekerla eta herlotza. H orkheim er eta Ador
no Heldeggerren arerlo gogorrak Izan baziren ere, eikarren antz harrigarrla d ute arrazionalltate m odernoaz m intzo dlrenean.
"Arrazoiaren galtz" hori, Ilustrazioaren dom einu grina hori, "zlblllzazio europar" guztlaren Ibllbldea erabaki duena, presente dago jada
-te s i honen a ra b e ra - m itoan bertan. Mitoa llustrazloglntzaren aldlune
bat da, ablagunea eta ablaburua, hobeto esanda. h ito e ta n jadanik
nabarl da dom lnazio nahia: m itoak, Izan ere, "adierazi, izendatu,
hastapenak ko nta tu " egin nahl ditu; "espllkatu", hortaz, kontrolatu
eta m enderatu, hitz batez. M itotik m itologlara, narraziotik doktrinara,
kontenplaziotik arrazionalizaziora pasatzean, logika diskurtslboa eta
kalkulua nagusitzen dira. Azkenean, "m Itoa llustrazioan eta natura
objektlbltate hutsean urtzen dira". Prozesu askatzallea izan nahl zue
na, hasieratik zegoen kutsatua. Prozesu horren guztlaren blktim a
nagusia natura da -giza natura bera barne-. Qizakl ilustratuak natura
azpiratu eta bere esanetara ja rri du, ez askatu edo salbatu. Qaidu
egin du naturarekiko lotura abegikorra, bere m esedetan erabili, ustlatu eta botatzeko gauza bezala hartzen baitu. Teknika grinaz Itsuturik,
irteerarik gabeko bldetan sartu galtu arrazionalltate Instrum entalak.

Arrazoi teknokratiko eta zientifikoak desarrazoia eta basakeria eragin
ditu, totalitarism o nazian eta estalinlstan bukatzeraino. Mala, "arra
zoiaren ilunaldiaz" hitz egitera iritsi zen Morkheimer.
Balna Ilustrazloak ez du aurpegi bakarra. Aurreko tesiak badu
bigarren parte bat ere. Domlnazloaren tankerapean abiatu zen Ilustra
zloak m enpean hartu du europar zibilizazio guztia, eta honek ezabatu
egin ditu bal m itoa eta bai zentzua ere. "Zientzia m odernoaren bi
dean -id azten dute H orkheim er eta A d o rn o k - gizakiek uko egiten
diote zentzuari". llustrazioa bera ere, hartara, bere berezko logika
m urriztailearen biktlm a da, eta m itologia bihurtzen da. Azkenean,
natura errebelatu egiten da eta m endeku hartzen du, llustrazio prozesuan ahaztua eta zanpatua Izan delako.
"Iiustrazioaren dialektlka" aurkitu uste d ute M orkheim er eta
Adornok; m itoa llustrazio bihurtu da, eta alderantziz. Arrazoitasuna
arrazoigabezia bilakatu da. llustrazioa hasieran adierazten zuenaren
kontrakoa izatera Igaro da: em antzlpaziotik m enperakuntzara. Mitoa
eta llustrazioa prozesu bat beraren bi aurpegiak baino ez dira. Iiustra
zioaren dialektlka Iiustrazioaren autosuntsiketa da, lortu nahi den
emantzipazioaren kontrakotasuna. Mundua m ito e ta tik askatzea zen
bere eginkizuna, orain bera bihurtu da m ito. Morra hor, laburbilduta,
liburuaren m uina eta "oinarri teorikoa": arrazoia eta dom inazloa banaezinak dira, txanponaren bl aldeen antzera. Arrazoia, bada, autosuntslketara kondenaturik dago.

3 . Etorkizun itxaropentsua

Kritika hain da biribila eta zeharokoa, ukaziozko filosofia abstraktua bihurtzeko arriskua baitu. Main erabatekoa da arrazoiaren autodeskalifikazioa, bere burua ukatzera Jotzen baitu. Arrazionalitate m endebaldarraren historia guztia arrazoiaren gainbeheraren eta, denbora
berean, m ito bihurtzearen prozesua baino ez bada, kritikak bere indar
utopikoa galtzen du. Irtenbiderik gabeko zuloan sartu ziren Horkhei
m er eta Adorno, hartara: arrazolmenak "b ere burua suntsitzen
badu", ezinezkoa da Iiustrazioaren llustrazioa. Hórrela, arrazoiaren
kritika guztizkoaren "autorreferentzlaltasunean" ja u s i ziren, Habermasek dioenez. Diagnostikoa ez zen erratua, azterketa tresneria zen
desegokia, inola ere.

Aide batetik, bere kritlkaren erradiltasunaz oso kontziente zen
H orkheim er. Baina, bestetik, "Ilustrazioaren ezaugarri liberatzaileez"
ere ohartun zegoen. Ez zen itsua haren "seinale positiboekiko". Jakin
bazekien arrazolm ena ez dela berez eta osoki menperatzailea,
suntsitzallea, baizlk eta baduela bere m ulnean emantzipazio Indarrik
ere. Bere kritike! darien eszeptizism o guztlzkoa nabarla Izanagatik, ez
zuen zeharoko nihillsm oan bukatu: intentzio Ilustratuak iraun egin
zuen berarengan. H orkheim er "llustra tu " bat zen, oroz gainetlk. Ilus
trazioaren oinordeko asegaitza. Bere ahalegln intelektualaren xedea
-b a ita filosofìa ororena ere, bere iritzian- "m unduan arrazoia sarraraztea" zen. Kanten tradizio Ilustratuaren ildotik, arrazoimenaren "auto g o g o e ta " eta "a utokritika" proposatu zituen. Irrazionallsmoak Jotako garai llun haletan ere, arrazola salbatzen salatu zen bere erara,
hen de ba lde ko logos-a g ogotik kritikatu arren, arrazoiaren izenean
egin zuen kritika gupidagabe horl. Halakoxea baltzen Horkheimer:
optim ism o a eta pesim ism oa batera, Joxe Azurm endi "frankfurtlar"
euskaldunak Idatzi izan duen bezala.
Posm oderno golztiarrak, H orkheim er eta Adorno ez ziren "arra
zoiaren kontzeptu positibo" berria zirriborratzera heldu. Ez ziren gauza
izan, agían. Horregatlk da Ilustrazioaren DialeHtiHa testu problem atiko
eta arrlskutsua: osagabea delako bere horretan. Horkheim errek ez
zuen liburuaren zabalkunderik egin nahi izan, harik eta Jatorrizko
testuan zenbait zuzenketa egin arte. Testuaren irakurketa ez-dialektlkoaren beldur zen, inola ere.
m endean nekez aurki daiteke giza
kondizioad buruzko diagnostiko pesim istagorik. Ilustrazioaren Dialef^tlka-K frankfurtiarren libururik ilunenak, garai m odernoen funtsezko anbiguotasuna adierazten du: argiz eta Itzalez beteta dago m odernitatea.
m endeko gizateriak harriduraz bizl izan du Ilustrazioaren
"dialektlka": Auschwitz, Qulag, Hiroshima edota ChernobiI dira horren
adierazgarri. llustrazioa gauzatu egin daiteke, balna balta zapuztu ere.
Arrazoi Ilustratuaren aporia tragikoa edo Irteerarik gabeko kalea azal
du nahi digu; abisu bat da, ez despedida.
Hortxe da m ende akabera hau m arkatu duen eztabaida: egia ote
da arrazoiaren a m e ts llustratua porrot burrundatsua Izan dela? Zerga
tik bizl gara hain m undu nahasian, Kantek eta llustrazioko buruek
iragarritakoaren aldean hain bestelakoan? "Arrazoi gozoaren" zabalkundeak zergatik ez du m undu hoberik sortu? Eztabaida horretan
gauza asko d a g o jo ko a n . Jokoan dago arrazoiaren nahlz arrazionalita-

tearen Kontzeptua bera, horixe baita auziaren m uin-m ulnean dagoena. (ju re kulturaren identitatea -E uroparen id e ia - itxuratzen duten
Ilustrazioaren balloak daude joko an , gizateriarentzat "in te re s gorenekoak" direnak, i^ n te k esatera: llbertatea, justizia, solidaritatea.
Balore horiei eustea -"Ilustrazioa salbatzea"- izan zen, hain zuzen ere,
H orkheim er eta Adorno llustrdzioaren Dialehtlka idaztera bultzatu zi
tuen asmoa. Ez baitago, haien arabera, Ilustrazioa salbatzeko beste
m odurik, haren "dialektikaz" kontzientzia hartuz ez bada, hots, llustrazioa bera ilustratuz ez bada. Aitzitik, llustrazioak bere dialektika
ahazten badu, "ez badu bere gain hartzen bere une suntsitzailearen
hausnarketa, beraren kondena sinatzen d u ", 1 9 4 4 eta 1 9 4 7 ko
hitzaurrean ohartarazten duten bezala. Ilustrazioaren kritikak, denik
eta erradlkalenak ere, ez baitu haren ukaziora jo behar, hura gauzatzera baizik.
J.M, Mardones bilbotarrak xuxen ohartu duen bezala, H orkhei
m er eta Adornoren kritika m endebaldeko arrazoiari ez da bukatzen,
eta ez du bukatu behar, nihilism oan: "Egia da H orkheim er eta Ador
nok -idazten du pentsalari bilb ota rra k- eszeptizism o izugarriaz
bukatzen dutela euren analisia, Ez dira irteera posibllitateak ikusten,..
Hala ere, iraun egiten du asm o eta xede ilustratuak: Ilustrazioaren
ilustrazioa da kontua, beraren biolentzia m enperatzailetik arrazoia eta
subjektua askatzeko", llustrazioak ez bestek senda baititzake llustra
zioak berak eragindako zauriak.
m endeko pentsam enduaren alorrean obrarik sintom atiko enetarikoa den liburu "e strainio" hau "Tractatus" w itggensteiniarra
bezain handia eta hura bezain faltsua" dela dio Gerard Vilar filosofo
katalanak. Erankfurteko Eskolaren ondorengorik puntakoena den Jür
gen Habermasek ohartarazten duenez, Ilustrazioaren DialeHtika-ren
tesla nagusia -ilustraziogintza oro g a itz a k jo ta dagoela eta m itoaren
kateam endura itzularazten g a itu e la - ahiturik dagoen kontzientzlaren
filosofian oinarritzen da. Habermasen esanetan, tesi hori "Mietzschek
planteaturiko nihilism oaren diagnostlkoa bezain arriskutsua da,
(Adorno eta Horkheimer) ja b e tu n ziren arrisku honetaz eta, lehen
begiratuan dirudienaren kontra, euren kultur kritika oinarritzeko ahalegin Jatorra egin zuten, (baina) hau egitean, beraien ahaleginaren
txalogarritasuna kolokan Jartzen duten abstrakzio eta sinplekeriak sar
tu zituzten." Ukazioaren praxia da -id a tziko zuen geroago Haberm a
s e k - teoria nekaezin baten espiritutik geratzen den guztla.

Basakeria m odernoa, faxismoa, KK. m endeko totalitarism oak,
gerrateak, hondam en ekologikoa, etab. produkzio sistem a m od er
noaren bizi-baldintzak dira, birrlnketa eta heriotz m ehatxu etengabeak. Frankfurtiarren teoria kritikoarentzat, tiorrek guztiak Iiustrazioa
ren frakasua besterik ez du adierazten. Mabermasen arabera, ordea,
Iiustrazioaren osagai positiboak ahaztu eta aide lluna bakarrik nabarm entzean, Iiustrazioaren DialeHtiHd-\<. m odernitatearen deskribapen
aldebakarrekoa egiten du. Ez dago ez zientzia, ez teknika ez arrazoi
instrum entala zer deabruturik, ezlnbesteko gizarte osagaiak baitira.
Arazo guztien irtenbidea zientzian dagoela uste dutenen beatería
teknologikoa bezain inozoa da zoritxar guztien erantzukizuna harl
egozten diotenen teknofobla. Zientzia "askapen tresna" Izan baitalteke.
liorre ga tik, ezosoa eta sinpleegia iruditzen zaio Mabermasi lehen
frankfurtiarren diagnostlko hitsa. Arrazionalltatea dom einu grina
hutsarekin nahasten duen historiaren ikuspegl traglko horrek "ez
baitio justizia egiten m odernitate kulturalaren eduki arrazlonalarl"
(zientzia, zuzenbidea eta m oralaren oinarri unlbertsalistak, dem okra 
zia poiitikoa...); "W ill, m endeko idealak, hots, Iraultza Frantseseko
idealak deseralki beharrean, gaur m odan dagoen bezala, haiek gauzatzen salatu beharko genuke, ja b e tu n egonik, hori bai, llustrazioari
berezkoa zaiola dialektlka bat, bere arrlskuak dakartzana, dudarik
gabe ",
Teoria Kritikoa negatibism oaren im passe-ük ateratzen saiatu da
Habermas "arrazoi kom unikatiboaren" paradigm a berriaren bitartez.
Beraren ustez, hiru dira Teoria Kritiko klasikoaren hutsune edo gabeziak, Oinarri norm atiborik eza da bat, Mabermasek oinarri berrlen
gain berreralkl nahi du Iiustrazioaren arrazionallsmoa. W eberrek ez
bezala, arrazionaltasun prahtiHoan sinesten du: arazo praktlkoak, ba
lore gatazkak ere arrazionalki konpon daitezke, hizkuntz biraketarl
esker, gizartean ageri diren Interes ezberdlnen eztabaida publlkoa
lehen mailan jarriz, Arrazoi dialogikoak bakarrik aurre egin diezaioke
arrazoi Instrum entalaren nagusikerlari.
Filosofiaren kontzeptua eta zientzlekiko harremana da Teoria Kri
tiko "zaharraren" bigarren hutsunea. Instltutuaren hastapenetan
zientzlekiko harrem anak oso hestuak Izan ziren, balna historiaren
filosofia negatibistak kutsatuko ditu gero. Iiustrazioaren dialektikan
oinarritutako frankfurtiar epealdlan zientzlekiko elkarrlzketa bazterrera

Utzi eta bihurrera espekulatiboari ekin zioten. Haberm asen Ekintza

kom unikatiboaren teoriak, osterà, gizarte teoriaren oinarri norm atiboak hornituko ditu, m odernitatearen patologiak desm ozorrotzen lagunduko dutenak.
haberm asek ongi ikasi du Adornoren dialektika negatiboaren
lekzioa: teoriak, teoria hutsa baino gehixeago izan nahi badu, "teoria
soziologiko" bihurtu beharra du; hots, teoriak, negatibotasun hutsean
urtu nahi ez badu, bere kritika propioaren oinarriak berreraiki behar
ditu. Mola oinarritu gizartearen teoria kritiko bat gaur egun? Lehen
frankfurtiarrak ez ziren oinarriztapen norm atibo hori finkatzeko gauza
izan. Beharrezkoa zen paradigma aldaketa, "Teoria Kritikoaren hiz
kuntz biraketaren" eskutik burutuko zena. horkheim erren Jatorriz-ko
asmoa berritu eta Jarraitu nahiko du, beraz, haberm asek. Teoria
Kritiko tradizionalaren aide ahuiak bere teoria kom unikatiboaren bidez
zuzenduz. Bere langintza guztia Adorno eta h orkh e im e rre k euren
llustrdzioaren dialehtiha-D ateratako ondorioen zuzenketa izango da.
Eta Zuzenbidezko Estatu dem okratikoaren gutxiespena, hirugarrenik. Teoria politikoaren mailan frankfurtiar zaharrek inoiz ez zuten
demokrazia serioski hartu. Ez zieten daukaten balioa aitortu d em okrazia burgesaren funtsezko e ra ku n d e ju rid iko nahiz politikoei. Zuzenbidearen eta moralaren oinarri unibertsalistak aide batera laga zituz
ten. Itsuak izan ziren, nonbait, 1 9 4 8 ko Qiza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalaren garrantziarekiko. Ez ziren ohartu Estatu burgeseko
erakundeetan barneratuta daudela gizarte sozialistan ere gorde eta
mantentzea merezi duten tradizio liberaleko ideiarlk hoberenak.
Bi m endeotako eskarm entuaren ondoren, ez dirudi arrazoi teorikoa -z ie n tz ia - eta arrazoi praktikoa -m o ra la - batera doazenik. Mora
laren alorrean ez bide da teknologiarenean adinako gailurretara iritsl.
Kantek berak ere ohartu zuen: "arteak eta zientziak kultuak egin
gaituzte maila altuan
baina oraindik ere asko falta zaigu geure
buruak m oralizatutzat e m a teko ." Ez bide dago hain argi arrazoizkotasunaren erabileratik ongitasuna eta zoriona datozenik, Arrazoia susmagarri eta arriskutsu bihurtu da, ondono m iresgarriak ez ezik, deitoragarriak ere eragin baititu. Horregatik, Mietzscheren heriotzarekin
estreinaturiko
m endean bizi izan ditu unerik zailenak letra handlzko Arrazoi distiratsu eta ahalguztidunak. Eta bada, azken aldiotan,
arrazoiari adio esan eta lur em an dionik ere.
Bakea kontzeptu filosofiko funtsezkotzat hartu zuen lehen filoso-

foa izan zen Kant. Berea da gai honetaz egundaino idatzi den trataturik garrantzizkoena; Zum ewigen Frieden {Betiral^o bai^ea). herrialdeak oro "herrien federazio batean" elkartu beharko luketela adierazi
zuen Kantek bertan, bakerako baldintza orokorrez m intzo zeiarik.
Berak zioen "Estatu libreen federaiism oaren" bidez bakarrik izango
zela posible bake iraunkorra (ezen ez "kanposantuko bakea", testuaren hasieran ohartarazi zuenez). Uste zuen hazioarteko Zuzenbideak
ez bestek bideratu eta gauzatuko zuela bake iraunkorra, giza eskubideen errekonozim endu politikan oinarrituz. Mende eta erdi geroago,
hazio Batuen Erakundea sortu zen II. Mundu Qerraren amaieran.
Margatik esan daiteke Kant dela MBEren ideiaren aurrelari eta aitabitxia. Baiiteke Kanten m undu kosm opollta hura -gizateriaren integrazio unibertsala a m e ts bat besterik ez izatea gaur gaurkoz. Berak ere
bazekien helm uga urrun zegoela. Betlrako bakea? "B etebehar bat da
eta aldi berean esperantza b a t." Ez da blstatzen horlzontean baina,
arrazoiz hitz eginez gero, ezinbesteko utopia da. Am eskeria ez baizik
arrazoiaren ideia erregulatzallea.
Ezer ez dago erabakita aurrez. historia, ustekabearen eta kontlgentziaren erreinua, ez dago fatalism oz egina. Tragedia batzuk
sahiestu egin zitezkeen, gizakiak beste era batera aritu izan balira.
Bestelakoa izango zen m undua. Arriskuak egon badaude, baina
azken finean zuzenbideak (giza eskubideen kontzientzia hartzeak)
zirriborratzen du historiaren aurrerabidea. Zoritxarrez, ezer ez dago
ziurtaturik. Baiiteke berriro ere garai nahasiak etortzea. Eta orduan
are beharrezkoagoa izango da "zuzenbidearen eta bakearen ordena
kosm o po lita" berm atuko duen Mazio Elkartea (Kant).
W . m endean tragedia izugarrlak gertatu dira, eta ikaragarrlkeria
horien errudun dira m u tu r bateko zein besteko ideologia totalitarioak.
Orain, ^?^l. m endearen atarian, aurreko m endeko errakuntzak ez
errepikatzea da guztion erronka nagusia. Eta giza arrazoia indar
zanpatzailea baino ez dela esateak ezer gutxl lagunduko digu eginbehar horretan. Arrazolmena, Kantentzat, gizaki guztien ondasun kom una zen, beraien gizatasun eta duintasunetik bereiztezina. Gizakiak
beti heiburu gisa hartzea eskatzen du arrazoimen praktikoak. Kan
tentzat pentsaezina zena gertatu da, ordea, Auschwitzen, Gulagen
eta Miroshimaren m endean.
Egia da "garapen kulturalaren bere barrutiko azterketak m odernitatearen proiektuaz dudatu eta etsitzeko m otiborik em aten duela."

Aitortu beharra dago W . m endeak ganorarik gabeko o p tim is m o txoro guztiez erantzi gaituela. Qaur egungo ezaugarria da d o g m a tism o
guztiekiko, are zientziarekiko errezelua. Arrazoiaren krisiak eszeptikoago bihurtu gaitu, ezinbestean, Alabama, gertatuak gertatu, o pti
m ism o ilustratuak ez du zertan pesim ism o e rrom an tiko bilakatu
behar. Arrazionaiizazio m odernoaren aide negatiboak salatzeak ez du
m odernitatea alboratu behar denik esan nahi, Iiustrazioaren argi eta
itzalen artean, oraindik ere Kantek zabaldutako bidetik -zientziaren,
m oralaren eta artearen kritika ren etik- ibili baikabiltza (m undua Kanten eran beglratuz gero, nekez huts egingo dugu),
J, Muguerzak seinalatu duen bezala, Iiustrazioaren dialektika-z
gero, arrazoia "letra xehez idatz daiteke" soil-soilki, Arrazolm enak
gure helduieku eta euskarri bakarra izaten Jarraltzen du, baina bere
ezlnbesteko ahulezia eta m ugapenez ohartu gara derrigorrez: "dagoeneko ez da posible m odernoak Izatea, ezta arrazionailstak ere,
perplexutasun puska batekin ez bada" (Perp/exufasunet/k, FCE, Mexi
co-Madrid, 1990; 3 7 or.). Hórrela, azken ehun urteotan, gizaklak
ikasi du Inozoki ez sinesten ez progresoaren Idelan ez zientziaren
mirarietan; barneratu du bizitzak ez duela erabateko azalpen konbentzigarrlrlk eta absurdua nahiz horrorea bizitza indlbldual eta kolektlboaren osagai direla; badaki jen de -olde e n irrazlonalism oak eta
tentazio totalitarioek gizarte garaikidearen barne-m ulnetan hartu ohi
dutela arnasa.
Aitortu beharra dago, beraz, arrazoia deitzen dugunaren berezko
ezpurutasuna: haren txertakuntza kulturan eta gizartean, haren gurutzadura boterearekin eta interesarekin, haren kategorla eta irlzpideen aldakortasun historikoa, haren eram alleen izaera gorpuztun,
sentsual eta praktikoki konprom etltua, haren lotura horizonte, tradi
zio eta kontingentzia historlkoekin, Arrazoia, Izan ere, ko nte stu sozlokulturalel loturik baltago, hizkuntzarl eta ekintzari atxikia nahitaez.
Qaur badaklgu giza arrazoia kulturalki bitartekotua eta praktlka sozlaletan haragitua dagoela.
Arrazoiaren kontzepzio kritiko (Kant), fallblllsta (Popper), dialoglko (Habermas), erreflexiboa (Rawls) eta piuraia (Putnam ) hautatu eta
geure egin beharrean g a u d e ,jo a n den m endeko erroreak eta horroreak salhestu eta erreplka ez daltezen nahi badugu, Quztlok b a t etor
gintezke, aglan, Habermasek bere azken Izkribuetan defenditu Izan
duen "arrazoiaren kontzeptu eszeptlko eta posm etaflslko, ezen ez

derrotistareH in." Mau da, arrazoiaren kontzepzio norm atibo eta unibertsaüstari ui^o egin gabe. Erronka berrien aurrean, filosofiak ez du
bere "esanahi kosm o po lita" (Kant) ahaztu behar. Qizateriaren galdera
funtsezkoei erantzun beharra dauka: zer ja kin dezakegu?, zer egin
behar dugu?, zer itxaron dezakegu?
Mor ausartuko litzateke esatera zer ekarriko digun biharko m unduak? Etorkizuna ziurgabetasunez beteta datorkigu. Ez dakigu zer
gertatuko den, baina espero izatekoa da hasi den m endea ez dela
bukatu dena bezain basa izango, hainbeste sufrim entu alferrikako eta
bidegabeko sortu duten gerrak desagertu egingo direla, ez gaituztela
nazismoa bezalako ideologia suizidek arrastatuko, m endeko hondam en die tatik hutsegite beretan ez erortzen ikasiko dugula, gizakien
askatasuna eta duintasuna defenditzeko gai izango gareia, ideoiogia
totalitarioel bete-betean uko egingo diegula, gatazkak arrazoibidez
gainditzeko gauza izango gareia, elkartasuna eta elkarrenganako
errespetua oinarritzat izango dituen gizarte ñabarra ongi antolatzen
saiatuko gareia, kom unitate gutxituen kulturari begirunea izango
zaiola, bakoitza aske izango dela norbere hizkuntza, doktrina morala
zein eriyioa libroki praktikatzeko eta, hartara, demokrazia, gizalegea
eta bizikidetasuna m undu osoan sustatu eta hedatuko direla. Hots,
uste izatekoa da, oztopo guztien gainetlk, arrazoiaren interesak eta
gizateriaren interesak -eg ia re n bilaketa, Justiziaren gauzapena- bat
egingo dutela, Kanten m oduan esateko.
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(5lobalizazioa edo mundializazioa’
X a b ie r A P A O L A Z A

Qiza historia aztertzean adituek garrantzi handia em aten diete
gizarte m odu berriak sortzen direla uste duten m om en tu batzuei.
honela, besteak beste, W ill, m endeko llustrazioa izenez m ugim endu
fiiosofikoa eta zientifikoa, edota Frantziako
aldaratze poiitikoa eta
Ingalaterrako Industri Iraultza, edo Erruslako Erreboluzloa Izan lltezke,
gizartea sakonki aldatu om en ziren garaiak, Qaur egun antzeko zer
bait gertatuko litzateke, alegia, gu geu beste gizarte berri baten
atarían izango ginateke. Izan ere, Bigarren Mundu Qerra ondoren
garalko adierazgarriak zirenak, gaur egun, Ikusi ikusten dugu desagertzen ari direla, eta politikari, kuiturari, gizartean, ekonom lari begira
-b a lta lurrari, biologiari edo komunikazioarl e re - izugarrizko aldaketak
ikusita, aro berri baten atarla zeharkatzen ari garela Iruditzen zaigu,
Qaur egun pairatzen ari garen errealitate horri globalizazioa edo
mundializazioa ohi deritzo, Cjlobalizazioaren Izena anglosaxoien alde1
E<3AH aldizkariak antolatutako mahainguru batera gonbita egin zidan, Donostiako Koldo Mitxelena Kulturunera, 07-0S -04an. Gala "Kultura Qloballzazioaren Qarala" izan zen, Qloballzazioaren eta postmodernltatearen kontzeptuak laburki adleraztera egokitu zitzaidan, Lerro hauetan, mahainguru hartan esan nuena zabaitzen da eta
eskatutakoaren arabera, bl kontzeptu hauek -globalizazioa eta postm odernltateaeskatzen duten sakontasunera erabat sartu gabe, estilo deskriptiboan adlerazlak dau
de, Main zuzen, bl kontzeptu hauek eduki teorikoz eta praktlkoz beterik daude, poltökaren, ekonom laren eta pentsakeraren erem uak harturik; beraz bl kontzeptu hauei zor
zaie, nik egin dudan bezala adlerazpen deskriptiboa solllk baino areago, sakontasun
handiagoa. Izan bedi, m erezlko balu, Euskal herrltik oraIn arte arin igaro den -Ideien
galneko beste zenbait eztabaida bezala- eztabalda baten abta puntúa,
Eskertzen d io t Qlllermo Etxeberrtarl, EMU-ko Irakaslearl, EO fiiìl-eho Idazkarlarl eta Jardunaldlaren antolatzallearl ekltaldlan parte-hartzeko aukera eman zldalako.
Era berean, eskerrak em an behar dizkiot, Jon Urrujulegirl erredakzloan eman zldan
laguntza guztlarengatlk.

tIK datorkigu eta mundializazioa Europako kontinentetik, batez ere
rrantziatlk. Baliokidetzat hartu ahal izan arren, zenbaiten aburuz bereizketatxoa egin daiteke. hau da, ezberdintzat hartuz gero, globaiizazioa esanez gero adierazi liteke, aspaldi honetako Estatu-nazioen
gainetik sortzen eta m undu guztira zabaitzen ari den ekonom ia s is te 
m a; mundlaiizazioak, ordea, kontuan hartuko luke ekonom ia sistem a
honen inguruan sortzen den egoera politikoa, kulturala, soziala. Jaki
na, izenez ez dugu eztabaidarik egiten.
Qiobalizazio ekonom ikoak, berezko prem iak ditu; m unduko
ekonom ia sistem a bateratu batean biltzea; ekonom ia, bere osotasunean, finantza arloetara buitzatzea; m erkatuen liberaiizazioa, finantzazkoarenak batik bat; flnantzetako m erkatuak ez zatttzea; eta kapitalen
m erkatuen aide, ekonom iari buruz Estatúen artean dauden m ugak
gainditzea.
Euntsean, m erkatuaren iegeen bidez, soil-soilik, zuzendu, taxutu
eta bideratutako sistem a bat da ekonom ia. Merkatuaren legeek autoerreguiatzen om en d ute m erkatu-ekonom ia; m erkatuaren prezioek, bakarrik, agintzen dute m erkatuaren ekonom ia, eta m erka
tuen prezioak eskaintza eta eskariaren legearen arabera, soiiik, so r
tzen dira. Autoerregulazioak beste aurretiko betebeharrak baditu:
saigaien galn Jabetza pribatuaren eskubidea eta zuzenbidea, bai eta
erabiiera askea ere; eragile guztiek eta bakoltzak beren onuraz dlhardute, Ínteres partikularren bila, norberaren irabazi-asm oarekin; harremanak, norberarentzat m ozkinik handiena eskuratzeko, gizakien artekoak dira. Jarduera ekonom ikoak Estatu-nazioa aide batera utziz
aritu behar du; diru-sarrera salm entaren bidez, soiiik, lortu behar da.
Estatuak, bere betekizun politikoetan, ez du onartu behar m erkatua
eratzeko ezein eragozpenlk; neurriak bultzatu behar ditu m erkatua
ren autoerregulazioa gauzatzeko edo egiaztatzeko.
Anitzak dira m erkatuen objektuak -on da sun ak, lana, lurra, dirua,
artea, inform azioa...-, beraz, balta m erkatuak ere. Baina denak eika
rri lotuak daude m undu mailan m erkatu batu batean.
Qlobalizazloa liberalism o ekonom ikoaren azken aldarrla da eta
Bigarren Mundu Qerraren amaieran kanporatu da. Era definitiboan
finkatu du ekonom ia kapitalista planeta osoan, m erkatuen iiberallzazioa eta globalizazioa behartu du eta, ondorioz, halaber erabakitzen
du bere baitan hartzen duen esparruko politika, kultura eta gizartea
ren antolam endua. AEB planetako lehen potentzla e ko n o m lko eta

m ilitar bezala sendotu du. Globalizazioa da m unduaren antolam endu
berrla: batasun ekonom lkoa, balna balta komunlkazlo-batasuna ere
eta herrlaldeen elkarrekiko m enpekotasuna. Globallzazloaren prolektua da m undu polltlko, kultural eta sozlalaren sistematizazio eta anto
lam endu berriak ezartzea.
Mundu osoan eta bereziki Europan em an den globallzazioaren
garapen azkarrak baditu Izateko bere baldlntzak, Ez du bakarrik bere
5U5trai ekonom lkoaren bidez funtzionatzen (enpresaren transform azloak, enpresa m ultinazlonal eta transnazlonalen agerpena, m erkantzlen trukea), interkom unlkazio fislko eta birtuaiak ere bere eragina
em an dio. Qarraloen Iraultzak ordu gutxitan planetaren edozein lekutan egotea ahalbidetzen du; galnera, Interneti esker, posible da m un 
du osoarekin kom unikatu eta planetako edozein guneko informazioa
eta ezagutzak denbora errealeanjasotzea.
Globallzazioaren hedapen hau, gainera, AEBen eredu eta babesarekln ari da gauzatzen, eta liberailsm oaren globalizazio-eredu ho
rren aurka daudenek "pen tsa m e nd u bakarra" deitu duten arrazoi eta
kulturaren bidez. Pentsam endu bakarra ideologia bat da eta era erradlkalean defendatzen ditu ekonom laren hegem onía, m erkatuaren legeak, iehiakortasuna, liberallsm oa, finantzaren mundializazioa, lanaren m undu-banaketa, erem u soziala desarautzea, pribatizazioa.
Pentsam endu bakarraren ondoan ezarri behar da, halaber, "historia
ren bukaera" deitu ideologia. Mlstoriaren bukaera honek defendatzen
du Ideologien borroka bezala ulertzen den gizadiaren historia amaitua
dela gerra hotzaren, erregim en kom unisten porrotaren eta dem okra
zia liberaiaren garaipenaren ondoren; aukera bakarra, gaur gaurkoz,
dem okrazia liberala dela, nola ekonom lari hala politikari gagozkiolarlk.
Aukera honek berekin lituzke laguntza finantzarioak, m ediatlkoak eta
erakunde m undial ekonom ikoena eta baita sistem a m ilitar baten
zalngoa ere. Ideologia hauen defendatzalleak m unduaren eskalako
m erkatu librea agintzen dute, gizakiarl aberastasuna, bakea eta zoriona besterik ekarriko ez diona.
Maia ere, ideologia hauek aplikatzeak baditu bere kontraesanak.
Paradoxaz, herriaide garatuetan desorekak bideratu dituzte, hain zu
zen ere globallzazioak gehlen m esedetu behar zituzkeen herrialdeetan: herriaide garatuetan bertan enpresen desiokalizazloak, langileklaseen banaketa eta desmobiiizazioa, ongitasun Estatuaren krisia.

gizabanakoaK hontsum oaren subjektu bihurtzea, herrialde aberats
eta pobreen arteko desoreka.
Bada, ordea, globalizazioari buruz bestelako interpretaziorik ere,
neokapitalism oaren param etro ekonom lzlstetan olnarrltzeri ez dire
nak. Zentzu honetan, globallzazio edo mundiallzazioaren prozesuan,
protagonism oa politikak, kulturak, hiritarrek eta kole ktibita te ek eskuratuko lukete. Honela, antiglobalizazio eta alterglobalizazio m ug im e nduak lana zentzu horretan egiteko plataform ak lirateke.

Politi Kan

Azken urteotan, kapltalism oaren baitan gertatzen ari diren alda
keta e kon om iko handiak nabarm entzen dira eta, ondorioz, balta gi
zartearen sistem a osoan sortzen diren m odifikazioak ere, hau da,
pentsam enduan, gizarte harrem anetan eta o ro ba t politikan ere.
KVi. m endean Europan abiatu zen Estatu form a 1648an Westfaliako Bakearekin bete zen. Estatu bakoitzari guztizko Burujabetza
esleitu zitzaion bere lurralde esparruan. >\\Ä. m endean llberalism oarekin m am itu zen Estatu-nazioaren form a, W estfallako Itunaren Jarraipena baino ez da. Estatu-nazio llberalari dagokio glzarteko instantzia
politiko, kultural eta ekonom ikoak koordinatzea. Bere hiritarren nortasun kom unaren kontzientzia gauzatu eta bizitza errealean txertatzeaz
gainera, bere lurraldean eta ekonom iaren arloan planifikazio m akroekonom ikoa dagokio berari eta guztien ongitasun Estatua ezartzea.
Hauxe izango da planeta osoan hedatu beharreko Estatu eredua.
Hau hórrela izanik, globalizazioko ekonom ia m o ta k eskatzen du
Estatuek bidera dezateia politikoa eta ekonom ikoaren arteko bereizketa, Estatuak errespeta ditzala autoarauketaren legeak eta e kon o 
m iaren pribatizazioa eta liberaiizazioa Estatuaren babesaz a re a g o jo a n
daitezela. Merkatuaren eta honen Iegeen garapenerako eragozpen
gertatu ordez, politikak finantzen, m erkataritzaren, lanaren, kom unikabideen liberaiizazioa erraztu behar du. Azken finean, politikak lagundu egin behar du m u g e k eta Estatu-nazioaren zailtasunek ezartzen dituzten oztopoak gainditzen. Hórrela bada, Estatu-nazioarekiko
ekonom ia kapitalistaren liberaiizazioa eta mundializazioa eta bere
autom atizazioa globallzazioaren eskakizuna dira.

Monela, ordea, Estatu nazionalek izan duten rol historikoa ahuidu
egingo iltzateke. Areago, Estatuaren beraren iraupena ere zaiantzan
Jarriko luke eta baita sistem a Juridiko-poiitikoa ere, zeinengan oina
rritzen baita dem okraziaren sistem a poiitlkoa. Estatuak gaur arte izan
duen garapenak m utazio sakonak Jasango lituzke eta liberalizazioak,
pribatizazioak eta supranazionalizazioak gainditua geratuko litzateke.
Hórrela so rtu ko litzateke Estatu-sare europarra, edota pentsatu ahalko litzateke e konom iaren zerbitzuan legokeen ordena politiko batera
tu mundial berri batetaz.
Estatu-nazioen protagonlsm oaren erorketak, edota bere desagertzeak, dem okrazia liberal eta m erkatu supranazionalek sistem a
antagonikoak, hots, faxism oa eta kom unism oa erabat m enderatzea
suposatuko luke. Monek ideien eta ezagutzaren historiaren amalera
lekarke, A. Kojev-en hegelianism o existentzialak 5 0 e ko ham arkadan
Parisen profetizatu zuen bezala, eta Berlingo harresiaren erorketa
ondoren gertatu den bezala.
Errealltatean, Estatu nazionala txikiegia da arazo handiak konpontzeko eta handlegia bere barrua zentralizatzeko. Qalnera, arazo
hauek gainditu egin dituzte kultura, ekonom ia, politika, aldarrikapen,
nortasun, osasun eta abarreko erakunde ugariek. Estatu nazionalek
ezin dute, adibidez, m un du ko sare inform atikoa kontrolatu. Krisiak
Jota dauka gaurko Estatu d em okratikoa eta ordezkaritzan funtsatutako bere dem okrazia. Baldlntzapen global berriek ingurum en, d em o 
grafia, biologia, nortasun m ehatxuak ari dira gauzatzen eta Estatu-nazioa ez da gai arazo hauei aurre egiteko. Monek guztiak eskatzen du
soluzio parte hartzaileagoak aurkltu beharra dagoela.

Teknika

liiruro ge ita ham arrekoez gero, herrialde aberatsen eredu indus
triala eredu inform azionaiak ordezkatu du. Qarapen industriaiaren
ereduak gizarte industriala ekarri zuen bezalaxe, Inform azioaren gara
pen ereduak inform azio gizartea bideratu du.
Paradigmen aldaketa hau teknologia berriek ekarri dute, aldi
berean gizarte globalaren arrakastarako baldintzapenak egokituz. Aidiuneko kom unlkazio globala bideratu duten sistem a iraultzaileak
agertu dira eta halaber zientzia berriak ere -b o te re eriazloen siste-

m an azaldutako aldaketa ahantzl gabe-: Inform atlka, zibem etlka,
Iraultza digitala eta teiekom unikazioena, biologia berrla, garraio-sistem ak, m unduko besteekin harrem anak instante berean gauzatu ahal
Izatea.
Berrikuntza teknologiko eta zientlfiko hauek guztlek Estatu-nazioaren ahuldura dakarte. Estatu nazionalek ezin d ute sare inform atiko m undiala kontrolatu, zeren eta etengabeko sarbide inm aterial,
zuzen eta bizkorra, eta batzuetan bat-batekoa ahalbidetzen baitiete,
m ugez gaindi, gainerako biztanleei.
Bestalde, globalizazio ekonom lkoaren zerbttzuan dauden gaita5 un handiko teknika eta zientzia boteretsu hauek balirudike pentsa-

m enduren baten eta, era orokorragoan, kultura unifo rm e m undialen
baten sorrera ezingo dutela inola ere eragotzi.

Q izartea

Lurbira osoko mezu eta m erkantzien zirkulazioaren aurrean, gi
zarte teknologiko postindustrialean, hau m erkatu neoliberalaren m orrontzan erabat antolatua egonik eta m iiitarki zaindua, irudika daiteke
gizarte globaiizatu bakarra iristea. Bestela esateko, m erkatu postin 
dustrial baten ekonom ia posible izango litzateke oinarritzat m erkatugizarte postindustriala izatekotan bakarrik. Gizarte m ota honek kom unikazioaren mundializazioa eta uniform izazio sozlalaren prozesua
eskatuko lituzke. Honela bizitzaren uniform azio estilo bakar batek
planeta osoa hartuko luke bere baitan ohitura sozialetan, kontsum oan, instituzioen funtzlonam enduan, m entalitateetan.
h e rka tu ekonom ian, politika eta gizartea instituzionalki m erkatutik berelzita daude, baina beren konfigurazioa eta dinam ika m erkatuak zehazten ditu: gizartea m erkatuaren laguntzaile bezala kudeatzen da. Control e konom lkoa m erkatuak hartzen duen gizarte
honetan, gizartea eta gizabanakoak sistem a ekonom lkoaren
m enpeko bihurtzen dira. Merkatua da azken finean arauak zehaztu
behar dituena.
Globallzazioaren azterketek kuestionatu egiten dituzte m o d erni
tate industrialari buruzko dogm a zaharrak. Malaber Jartzen dituzte
zalantzan m odernitateak proposatu eta beti goranzko eboluzioa izan
behar duten param etroak, Ez da orain diskurtso egokia aurrerapena,

arrazionalizazioa, dem okrazia, ongitasun Estatua aipatzea. Qaurko gizartean, aldaketak ez lirateke beti gorantz egingo lukeen eboiuzioaren emaitza. Orain, perspektiba pragm atista batetik ikusita, gizartea
sarean antoiatua kontsideratzen da, non dena interferitua baitago,
eta aidaketa posibie ugariei irekia, balna beti globaiizazio e ko n o m i
koaren m enpean.
Qizarte kapitalistak bere arrakasta pianetaren eskaian hedatzean
oinarritu zuen, Estatu-nazioak eratzean, arrazoi eta a urrerapenakjainkotutako garapen teknoiogikoan eta gizartea bere param etroen ara
bera artikuiatzean. Esan behar da gure aurrekoa biziki azkar ari deia
aidatzen. Qizarte berrian, ekonom ia, politika eta kultura elkarrekiko
eraginen harrem an-sare baten barruan leudeke, eta nahiz eta bakoitzak nolabaiteko bere autonom ia m antendu, m erkatu-ekonom iaren Iegeen zerbitzura leudeke. Ezinezkoa dirudi gizarte sistem a berri
honen aurka asaldatzea.

Kultura

"K ultura" hitza era holistikoan hartzen dugu Tylor-en definizioari
jarraiki. Baina nolanahi ere ez da ahantzi behar bere eriazioa ekonom iarekiko, politikarekiko eta batez ere pertsona garatzen den gizartearekiko, non subjektuak ekoizten dituen ondasun m aterialak,
arauak betetzen dituen, kohesioz sozializatzen den, ideal abstraktu
eta baloreak partekatu eta ekoizten dituen eta non kulturak dena
sentlduz eta koherentziaz Janzten duen. Krisialdian, ziurtasun eta
erreferenteak behar dlrenean, kulturak im aginario kolektiboak eta
unibertsal sinbolikoak m antentzen ditu eta baloreen egitura bezala
balio du eta kom unltateari eta gizabanokoei sentldua em aten die.
II. h u n d u Qerra am aitu eta hirurogeita ham arrekoen hamarkada
arte, gerra jasan zuten herrialdeetan fe no m e n o bikoitz bat gertatu
zen.
Aide batetik,
m endeko Europako gerren m unstrokeriek
-A u schw itz b a rn e - eta Estatu estalinistaren totalitarism oa aurkitzeak
-g e ro ag o agertuko ziren g ulag ak-, zaiantzan Jarri zituzten hainbat
ideia, hala noia aurrerapena, razionaltasun zientifiko-teknlkoa, ideolo
gia askatzalleak. Hauek guztiak glzadlaren gidaritzat ziren hartuak, eta
berek natura m enderatzea espero zen, gizakien bizitza m aterial eta

espiritualaren baldintzah hobetzea. Ideologia eta razlonaltasun salbatzaileeklko krisia eta eszeptizism oa Izan ziren Jasotako Jaraunspena.
Beste aldetik eta aldi berean, M endebaldeko Europaren berreraikitze bete-betean, ekonom laren berreskuratze eta zabalkunde baten
aldia hasi zen; teknikaren garapena azeleratu egin zen; funtsezko
alorretan osasun tratam endua kualitatiboki hobetu zen; ikus-entzunezko m eto do a k eta kom unikabideak hedatzen hasi ziren.
Ekonom laren garapen eta aurrerapenak, tenikaren, osasunaren,
kom unikazioen m unduan, aldaketa sakona ekarri zuten giza praktiketan eta europarren m entalitateetan, hau da, europar kulturarentzat
orientazlo-param etro berriak sortu ziren.
Qerra am aiturik, bultzatu zen ereduak -b e rrla ez Izanik e re - bere
diskurtso politikoan askatasuna, dem okrazia, giza eskubideak ai
patzen zituen, denak ere letra larriz irudika dltzakegun hitzak; eta
esplotazioa, m enperatzea, agresioa, totaiitarlsm oa kondenatu egiten
zituen. Halaber pentsatzen zen, era abstraktuan beti, aurrerapenan
eta, konkretuki, aurrerapen industrial eta zientifiko-teknikoan. Qarapenak haslera batean ibilblde espaziala ukan zuen eta suntsituta
zegoen Europako Estatuak hartu zituen bere baltan, balna bere asm oe k planeta osoa zuten heiburu. Garapen honek esparru sozial eta
kulturalean bere erritm oa azeleratu egin zuen, ohituretan iraultza
ekarriz. hain zuzen ere, urteak pasa ahala, m endeetan zehar gidarlak
izan ziren erreferente m aterial eta sinbolikoak desagertu egin ziren;
sinesm en erlijiosoak eta fam iliaren instituzioa afektatuak gertatu zi
ren; kanpo-lurretan exodoak aurrera egin zuen; gerra-garaiko itoaldlak ahantzl egin ziren -n a h iz eta Intelektuak batzuk gizakien absurduaren kontzientzia m antentzen s a la tu - eta ongitasuna, zorlona eta
alsialdia nahieran gozatzea ardatz zuten m entalitate eta praktlka hedonistak onartu ziren. Kontsum o gizartea eta m asen kultura izango
dira geroz eta trlnkoago bilakatuko den klim a, non m urgilduko den
gizarte postlndustriala.
II. Mundu Gerraren ond oko garapen e kon om lko eta ekolzpen
industriala m edio, Europako Estatu llberaletako hirltarrek lehenengo
aldlz Izango d u te gainezka beren esku ondasunen gozam ena. Merkatu ko objektuen sistem a b a t da. Botere e kon om lkoa k psikoanallsla,
pslkologia soziala, inkestak, estatistlkak, pentsam endu zehatz bat
baliatuko ditu, desio eta giza praktikak sortu eta garatzeko, goihelbu-

rua hiritarren ko ntsu m o m asiboa izanik. Moneia bada, kontsum oan
m urgiiduriko gizarte baten aurrean ginatekeen. Qizarte honek, kapitaÜ5mo aurreratu baten m esedetan, onartuak zituzkeen ko ntsu m o m asibora, hots, kontsu m ism ora akuiiatzen zuten ideoiogia, kodeak, sinboioak, eta m itoak. Kontsum o-gizartea eta m asa-kultura eikar ioturik
daude; biak elkarren babes garatzen dira param etro berek buitzaturik.
"M asa-kultura" kontzeptua ulertzea zail gertatzen zen "m a sak"
eta "k u ltu ra " te rm in o a k anbiguoak zirelako. holanahi ere, azpimarra
daitezke II. Mundu Qerra am aitu ondoko lehen ham arkadetan ager
tzen hasi ziren aspektu batzuk. Kom unikabideen eragin eta garapen
planetarioari esker (prentsa, irratia, telebista) eta halaber kultur in
dustriel (zinema, diskoa, liburua), hasiera batean europarra izan
arren, pianeta osoa bereganatu nahi zuen kultura-tipo bat diseinatzeari ekin zitzaion; kultura honek hautsi egin zuen "eliteen kulturaren" eta "m asen ku lturaren " arteko bereizketa; m erkatu-gizartean
m urgiiduriko kultura m ota da; haren konfigurazioak eredu iparramerikarrak Jarraitu zituen. Inform azio-bideen m ezuak ziren m asa-kultura
sortu eta itxuratu zutenak. K om unikabideek ekiteko m oduak bideratu
zituzten, m undu sinboliko eta im aginario kolektiboak, behar eta gustuak sortzea ahalbidetu zuten eta hau guztia era unibertsalean onartu
behar zen m erkatuko interes eta legeen arabera, pianetaren eskalan
eta era hom ogeneoan. Qisa honetan, m asa-kultura kultura global
bilakatuko zen.
Mirurogeita ham arreko ham arkadaren ondoren, inform atika eta
telekom unikazioen Iraultzarekin, Ikus-entzunezkoen garapena, Inter
net agertzea, m un du birtuala eta sareko gizartea, m asa-kultura lurbi
ra osora proiektatu zen gizarte inform atizatuaren itxuran, kom unikazio eta m erkatuaren paradigm a berriak gidaturlk. Komunikazloa
-Jaklntza eta arrazoiaren barreiatzalle bezala obskurantlsm oarl kontraJarrlrlk- esparru prlbatu eta instltuzionaletan liberatzaile gisa aurkeztu
zen. Baina m erkatuak, bere aldetik, hots, bere legeek alor sozial,
politiko eta kultural guztiak kontrolatu eta zurgatu zituen. Ondorioz,
kulturak m erkatuak beharturiko baldlntzapen berriak onartu behar
izan zituen.
Jakina, m erkatu postindustrial baten ekonom lak funtzionatuko
badu, sarean antolatutako gizarte postindustrial bat behar du, non
mezuak eta m erkantzlak Estatu nazlonalen oztoporlk gabe zirkulatu

ahalko duten. Horrelako gizarte bateK, noskI, batdintzapen sozial,
poiitiko eta e kon om lko berriei egoklturiko m entalitate eta kultura
behar zituen. Merkatu llberalak globalizazioa eskatzen du eta gainerakoel globalizazio esparruak Inposatzen dizkle. tSulturak m asa-kultura
m undiala izan beharko du. Monek baloreen m ota berrla dakarklo
gizartearl, Itxuragabeko lehlan, indlblduallsm oan eta lotura sozialen
ukazloan oinarritutako kultura, non kultura zibikoak ez lukeen inolako
ballorik Izango.
Globallzazioaren botere e kon om lkoa k ez ditu m ugak ontzat
e m aten, ez die nazioei burujabetzarik altortzen, b o s t axola zalzklo
kulturak. Mortasun kulturalen defendatzalleel kontrajarriz, m erkantziaren Ideologoek produktu oro, kulturala izan nahiz ez, m erkantzia
hutsa dela defendatzen dute. Ekonom lari arrotz gertatzen zalzklola
uste Izan daitezkeen alorrak ere, hala noia, erljjloa, desloa, kirola
edota alsialdia, eskaintza eta eskaeraren legeek Irentslak gertatu dira.
Honela bada, gizabanakoek Ubre bezala ja rd u n g o lukete so rm en edo
balorazio kulturaletan edota pentsam endu edo im aglnarloareklko
atxikim enduan. Balna autonom ia hau m erkatuaren m en pe ko litzate
ke, non araua konkurrentzia librea lltzatekeen.
M eoliberalismoak, m erkatuko Iegeen aglndupean, kultura eredu
jakIn bat Inposatzeko m isioa dauka, "p en tsa m e nd u bakarra" deltua
den pentsam endu eredu Jakin bat derrigortzea, Gizartea, politika eta
kultura haln zorrozki afektatuko lituzke, non zibiiizazioaren aldaketaz
m lntza baikaltezke.
hazloarteko kapitalaren boterearen zirkuluetan sortutako Ideolo
gia da pentsam endu bakarra. ^»ede unibertsalak ditu. Ideologia hau
hedatzen d ute m unduko Informazio e konom lkoaren agentzia eta organoek. Eta etengabe errepikatzen d ute m asa ko m unlkablde hand le k eta egia bihurtu. Ideologia honen baitan m erkatuaren eta neoliberallsm oaren kriterioa nagusltzen zale politikari eta m un du sozial eta
kulturalari. Bere kontzeptu guztlek m undu m ailako m erkatu librearen
ekonom ia d ute hizplde eta ez ditu kontuan hartzen Inolako eragozpenak ez eta beste esparruetako interdependentziak ere, Kapitalaren
eteklna du bakar-bakarrik xede eta o ro ba t lan-indarren botere eta
Interesen

kalte-galerak. Pentsam endua, desioak,

kultura, eriyioa,

zientziak, sorpenak, natura m erkantzia hutsak dira. Erreallsmoaren,
arrazoiaren, erantzuklzunaren, m odernlzazioaren, etengabeko gara-

penaren izenean m intzatzea sim ulakro bat da, esan naini baita, edukihk gabeko itxura.
Pentsam endu bakarraren ideologiaren garaipenerako masa kom untkabideak kontrolatzea ezinbestekoa da. Multim edia eta gizarte
postindustriaiaren garapena agertzea eta beren bilakaera ikusgarria
eikarrekiko inpiikazio eta dependentzia duten feno m e n oa k dira eta
pentsam endu bakarraren zaieek eta propagandistek ezin d ute inola
ere zaiantzan Jarri eikarrekiko dependentzia liau. Halaber ezin dute
zuzenetsi inform azio teknoiogien potentziala desbidera dadin ideolo
gia honen aurkariek em antzlpazioa, kultura, espirituaren askatasuna,
gizakien kultura zibikoa deitzen dieten bideetara. Mala ere, pentsa
m endu bakarraren ideologiaren boterea hor egon arren, honek ezin
du ekidin globalizazioaren baitan interes hom ogeneoak eta partekatuak ez dituzten taldeak aurkitzea. Hauen artean teknologia inform atikoen eta kom unikabideen m ultim ed ie n (ordenagailu, telebista, te le 
fonia eta hauen gaindi batez ere Interneten) funtsezko sektoreen
kontrola eskuratzeko borroka em aten da. Baina kontuan izanik AEBen hegem onía eta kontrola teknologia berriei eta m ultim edie! bu
ruz, hor jarraitzen du iparram erikarrek era globalean inposatzen duten
dependentzia eta m orrontzaren arriskuak.
Internet! etorkizun sakratua aitortzen zaio. Ziurtzat jo tz e n da kom unikazlo eta inform azioaren teknologiak eta batez ere Interneten
m undua m enperatuko dituenak ondorioz bere m enpean izango di
tuela etorkizunean gizakiak; hiritarraren solaskide bakarra izango dela
eta berak soilik hornituko dizkiola berriak, aisialdia, kultura, zerbitzu
profesionalak, inform azio finantzarioa eta ekonom ikoa; m entalitate,
desio, behar eta ohiturak so rtu ko dituela; giza ezagutza eta jakinduriaren form a eta izaera aldatuko dituela. Qaur egun, garai berri baten
atarian ginateke.
Honela ja io da pentsam endu bakarraren ideologiak akuilatu duen
proiektu baikorrak bideraturiko utopia, inform azioaren teknologietan
oinarriturik. M om entu honetan aipatu utopiaren hasieran ginateke eta
haren etorkizuneko arrakasta itzulezina litzateke.
Qaur bizi dugun aroan m endebaldar zibilizazioaren funtsezko aspektuak erortzear daude. Pentsam endu bakarraren Ideologiaren defendatzaileen baikortasuna eta balore berrien aurrean m o m e n tu ko
intelektualek erantzun bat e m a teko erakusten duten ezintasun eta
nahasmena oso bestelakoak dira. Param etroak gaitzen ari den aro

honetan hala noia m endeetan zehar gizakiaren jarralbidea izan diren
aurrerapena, zientzia edo ideologia liberatzaile handiak, eta inform azio eta m erkatuaren hegem onía diren paradigm a berrien agerpenak,
historikoki gizartearen eredu izan diren pertsonaia halek gaur gutxiengoaren m agalean aurkitzen dira. Oraindik ere gogoan daukagu
intelektua! engaiatuaren oroltzapena, ez hain urrunekoa baina beste
garai batzuetakoa dirudiena, gaur hain zuzen ere la ageri ez dena.
Intelektualen presentzia eta eragin sozlala gainbehera doa, agian
globallzazloak behar ez dituelako.
Beren ordez gizarte postindustriala litzateke gizakien arteko berdintasuna lortuko duena. Masen ko n tsu m o eta kulturak eta m erka
tuaren legeek ekar dezaketen berdlntasuna. Beren baitan em ango
litzateke gizakien berdintasun utopikoa. Mauxe litzateke historiaren
amalera, pentsam enduaren azkena. Intelektualek ez lukete zer eskainirik, eta hona hem en beren arteko anitzen desertzioaren zioa.
Badirudi intelektual asko zoritxarrekog patu horren aurrean etsita
daudela. Haln zuzen ere, intelektual gehienak ausente daude inform azio eta Jakintzaren iturri diren teknologia berrien aurrean, e kon o 
m iaren mundlaiizazioak aztoraturik, ingurum en degradatuaren, ku ltu 
ra eta identltateen desagerpenaren aurrean ahalm enik gabeko
lekuko blhurturik, erakunde handlekiko sinesgaitz, egiaren sortzaile
diren bitartekarien aurrean elbarh, eta boterearen e stam entuetan
inoiako zigorrik gabe em aten ari den ustelkeriaren aurrean d esm ora 
liza tu rik.
Intelektualen presentzia eta eraginaren ezabatze prozesu honek
kontrastea sortzen du duela gutxi arte onartua zuten plsuarekin.
Onartua zuten glzadlaren gidari laikoak izatearen rola eta beren baltatik espero ziren natura m enderatzeko eta bizitza m aterial eta espiritualaren baldintzak hob etze ko ja rra ib ide orlentagarriak.
Qaur, ordea, intelektualekiko eszeptlzism oa da ja u n eta ja b e . Eta
ez bakarrik intelektualen beren m ugagatik, ez balta gauza handirik
espero beren baitatik. Intelektuai engaiatuaren rola desagertzeko
dauden presioez gain, intelektuak askok, bere histona propioaz,
kontsum itua du bere prestigioa, indlbidualism oan m urgildu rlK sim ulakro estetikoa besarkatuz, beren interesak leunduz, boterearen bridak m enderatzen dituztenel aurre egin ordez beraiekln kolaboratuz.
Morra hor errore propioak eta konpllzitateak. Eta halen ondoan, hala
ber dira aipatu beharrekoak gaurko gizartea aztertzean, nahiz eta bai

kritikatu ustez salbatzaileak izan diren diskurtsoak, ideoiogiak eta
razionaitasunak, erabiii duten diskurtsoa kriptikoa eta elitista izan
deiako, paralisia baino sortu ez dutenak -k ritik a -m o id e honek maiz
Jotzen ditu postestrukturalism oa eta postm od e rn itatea -,
haia ere, gizartea kontziente da aldaketa sakon baten garaian
m urgildua aurkitzen denaz, baina ez du argi ikusten aidaketaren
arduradunek norantz daram aten. Qizakien bizitza eta pentsam endua
elikatzen duten kuiturak, im aginarlo kolektiboak, m undu sinbolikoak
aidatzen ari dira. Ziurtasun zaharkituak berrikusi beharra dago, praktikei buruz gogoeta egin eta param etro berriak ulertzen saiatu. Erabakiek borondateen araberakoak Izan behar d u te eta ez m erkatu globaiaren arauen araberakoak. Errealitate honen aurrean, inteiektual en 
gagé gaur ere beharrezkoa da.
Beharrezkoa da intelektualek aurre egitea m erkatuaren legeak
edo m erkatuaren zerbitzura dauden zientzia eta politika, eglaren eta
etikaren sorburu izatea defendatzen dutenei.
Zaiantzarik gabe esan daiteke gaurko inteiektual Inpllkatuak ez
direla Sartreren garalkoak bezalakoak Izango. Behetlk gora politika
eglteko, kultura e glte ko era berriak sortzen lagunduko dutenak izan
go dira, hots, pentsam endu bakarrak barreiatzen dituen m olde sozlalekiko ezberdinak liratekeen beste batzuk b ehetlk gora proposatzea
glagunduko dutenak. Bada gaurko m arko dem okratikoa eta bere
demokrazia ordezkatzallea sistem a parte hartzaileago batekin galndltu beharra dagoela dioenik.

Oharren b a t ed o b e s te

Aide batetlk, globalizazio edo m undlallzazioarekin herrlen arteko
dependentzla areagotuko lltzatekeen garal batean sartzen gara; eta
beste aldetlk, ko m u nita te global bakarreko partalde Izatearen hautemate subjektlboa Indartuko litzateke. Uste honetan, prolektua utopia
eginezin bihurtzen d ute n paradoxa sali bat em aten da.
Errealltatea baldin bada globalizazioa ezberdintasun kultural, poii
tiko, sozial eta e kon om lkoe kln aurrez aurre aurkitzea, orduan erreplkatu nahi den esperientzla Jada gatazka Iturrl Izan da eta Izaten
Jarraltzen du, kasu anitzetan gaur arte bezala arazoak konpondu
gabe: ko m u nita te planetario baten barruan partlzlpazlo indlbldual eta

Razionala erreklam atzen da, zentroa eta periferiaren arteko oposizioa
kontuan hartu gabe.
Kulturak, erlijioak, hizkuntzak, im aginarioak, fam iliak etab, uniform izatzeko asmoa, dibertsitatea ezabatuko lukeen gu planetario bate
ra iristea ezin burutuzko helburua da -n o ia eta ez den unifikazio
form al hutsa, nom inala, e rre to riko a -; Estatu-nazioen garai kolonialista eta zesarism o zentralistaren ideologia unibertsalista eta Inperlailsten errepikapena besterik ez litzateke, baina eskala handiagoan buru
tua. Polltikan eta kulturan pentsam endu bakarraren Ideologia eta
asm o globallzatzaileak neoliberalism oaren utopia dira, berez sostengatu eta autoarautu ezinezkoa, sobietar sistem aren porrotaren ond o 
ren erreferente bakar bihurtu den garaian.
Mala ere eta paradoxaz, globalizazio e kon om lkoa k dakarren Esta
tu llberalaren ahultzeak eta aro p ostm od e rn oko m ug im e nd u sozial
asaldatzaile eta Identltarloak globalizazioaren aurka gauzatzen ari d i
ren oposlzioak ateak ireki dizklete -e ta honetan pentsam endu postestrukturalista kolaboratzaile izan d a - aldarrikapen sozial eta m lnorlzatuel, Estatuaren hertsaduretatik partzialki llberatuak Izan dlrelarik,
Monelaxe sortu dira edota indartu m ug im e nd u bakezaleak, fem inlstak, ekologistak, identltarloak.
Qloballzazloak, Ikuspuntu batetik, atzeraezina dirudi eta, gainera,
dem okrazia eta Identitate kosm opollten baitan sinestarazl egiten du;
baina beste perspektiba batetik begiratuta, aniztasuna eta ihes zentrlfugoaren bulkada produzitzen du, esan nahi balta, botere-zentroak
errefusatu nahl Izatea.
Bestalde, globalizazioak -p ro ie kzio planetarioa d u e n e z - lege
e konom lkoak unlbertsalak direla zlurtatzen du eta beste zeinahi aspekturen gaindi ekonom iari bakarrik dagozklola. Monela bada,
eskalntza eta eskaeraren legeak arautzen duenaren m enpeko litzate
ke dena. honela m erkatuak erabakiko du itsu-itsuan gizakien patua
eta halen ingurune naturala, erakundeak, kulturak eta halaber eraba
kitzen du gizarte eta naturaren suntsipenaz.
Mahl da edota batzuek uste d ute ko m u n lta te politiko supranazionala eraikitzeko prozesu bat dela. Baina geroz eta independenteago
eta ollgarklkoagoa den egitura global honek ezlngo luke ekidin botere
e konom ikoaren zentro desberdinak egotea eta beren ezberdlntasunak onartzera behartua aurkltuko litzateke.

heokapitallsm oak buitzatzen dituen m asa-kuituraren industriek,
gainera, produkzio eta kontsum oaren form a industriaiean antolatzen
dute kultura, sorm en guztia esteriiizatzen saiatzen dira eta ideaia
bezain irreaia den giza neurri baten bidez nahi d ute hom ogeneizazioa
behartu. Baina produkzio kulturalak ez dira besteak bezalako produktu kom ertzialak, nahiz eta m erkatuko beste edozein produktu
bezala funtzionatu. Obra kulturalak ez dira salerosgai hutsak. Aisialdi
eta Irudi-industriek, obra artistiko, literario eta m usikalek m erkatuaz
haratago d ute beren eragina, beren helburuek biziki erraz gainditzen
dute m undu ekonom ikoa, eta ez dira m ugatzen beren erabiltzaiie
zuzenak direnen baliabide pribatu eta interes pertsonaletara bakarrik,
aitzitik kom unitatea bere osoan afektatzen dute.
Bestalde, m asa-kultura kezkagarriak ez ditu bete berari buruz
egindako aurreikuspenak: aisialdlaren esparrua, sorm en artistikoarena, iiteraturarena erabat inbaditzea. Soziologoak konturatu direnez
kom unikabideen ondorioak ez direla uste izan den bezain m ekanikoki
efektiboak, term inoaren erabilpenak gaidu egin du gaurkotasuna.
Internet am araun bat da zeinak am etsaraz baitezake giza k o m u 
nitate harm oniatsu eta planetario baten utopia lortu daitekeeia, non
informazio partekatuak giza harrem anak batzeko balia dezakeela, non
elkartasuna e m ango den gizakien arteko ezagutza eta portaera perfekzionatzeko. H orregatik kontsidera daiteke Jaklntza garatzeko b ote 
re handiko tresna bezala. M eoliberalismoaren program ak, ordea,
egiaztatu ahal izan du informazioa, beste ezer baino areago,
merkantzia bezala dela kontsideratua eta ez pertsonen arteko
diskurtsoa inform atu eta argitzeko bitarteko bat; h em endik segitzen
da masa inform azio eta kom unikazioen tresn ek pentsam endu bakarraren ideologiaren m en pe egon behar dutela. Globallzazioaren utopiarekiko kritiko Izatearen perspektibatik, ordea, eta hiritarren kultu
rak, elkartasunak eta giza libertateak defendatzea bilatzekotan,
pentsatu beharra dago m ultim ed ia eta bereziki Internet beharrezko
liberazio-tresnak direla eta ezin direla neoliberalism o ekonom ikoaren
boteredunen eskuetan utzi.
Globallzazioaren gizartean areago planteatzen da perspektiban
mestizaje kuituralean baino, espazioan eta denboran lokalizatutako
kulturen aniztasunetik fluxu global eta atenporalak lituzkeen kultura
bakar baten denborara igarotzean, "birtualttate erreaiaren kulturara"
igarotzean.

P ostm o dernitatea

Argitzeko eten bat egin asm oz, postm odernitateari buruz zirriborro bat deskribatzerakoan, eta ontzat e m anik errealitatearen deskribapenajada badela errealitatearen azterketa bat ere, aurrez ohartarazi nahi dugu p ostm odernitateak gaurko errealitate globalizatzailea
adieraz dezakeela. liaren baldintzapean -"b a ld in tza p o s tm o d e rn o a "m urgildurlk aurkituko litzateke gizakla, balria halaber adieraz ditzake
pentsam enduaren beste edozein esparrutatlk errealitateaz egin dai
tezkeen azterketak ere, filosofia p ostm od e rn oa k egiten dituenak adi
bidez.
Prebentzioz kom eni da "m o d e rn ita te " hltza erablltzeko hainbat
aspektu eta bere eboluzioa oroltaraztea. "h o d e rn lta te " hitzak hainbat
errealitate adieraz ditzake erabiltzallearen arabera, Alem anian, m o 
dernitateak razlonallsmoa eta llustrazio fiiosofikoa bilduko lituzke bere
baitan; Frantzlan, aspektu estetlkoa eskuratuko luke, Charles Baudelalre-ekln hasi eta abangoardia artlstlko, arkite kton iko eta literarioak
korrltuz; Italian eta Espainlan, zentzu historikoa luke eta Berplzkundearekin hasltako aroa azalduko luke; A m erlkako Estatu Batuetan,
m odernitatea estilo arkite kton iko bati apllkatuko litzaloke eta abangoardlen barruan, Postm odernlsm oan nagusi den aspektu fllosoflkoak razionalism o eta Iiustrazioaren ikuspuntua nabarm enduko IIguke. Balna, p ostm od e rn ism o hltza aztertu nahi badugu, "p o s t-"
aurrizkia eta "m o d e rn ita te " hltza zehaztu behar dira,
"P ost-" aurrizkiak, lehen begl-kolpean, zentzu kronologlkoa
dauka, hlstorlko-tenporala, balna balta aurrerapen eta galndltze nahia
ere, Estrukturallsm oak eklndako bldearl jarraltuz, ordea, kategorla
hauek ez dira egoklak postm odernltatearen esparruan, zelnak arbulatu egiten baltltu m endebaldeko pentsam enduaren kontaera historiko
handlak, historiaren nozio tradlzionala eta balta m odernitatea bera
ere dagoklon osotasunean. M odernitatea bukatzea du xede, ez
ahanztea, ja kln ik ez dela posible pentsaera berriak lortzea blziklde
izan dugun kulturaren Iragana kontuan hartu gabe. Honela bada,
alntzakotzat harturik Jatorrlaren m ugak eta lekua, postm odernitatea
Izango litzateke pentsatzeko form a berrlel ateak Irekltzea beste
sentsibilitate baten esperlentzlarekln. Bestalde eta ikuspegl orokorrez, m odernitateak pentsam endu eta ku ltura-m ota bat adieraziko
liguke, oinarritzat harturik m endebaldeko arrazolbldeak behar duela

gizartearen prozesu liberatzailea funtsatu. M ugim endu kultural zabal
bat hartuko luke, m ug im e nd u filosofiko, literario, artistiko, historiko,
eriyioso, politiko eta ekonom ikoa, hots, Ilustrazioaren eta europar
razionalismoaren ideiak, p ostm odernism oa haien baloreak, helburuak, garapena eta errealizazioak kritikatzen, zuzentzen edo ukatzen
saiatzen delarik.

M odernitatea, ikuspegi orokorrez, uiertu behar genuke pentsa
m endu eta kultura m ota bat bezala, oinarritzat harturik m endebal
deko arrazoibideak izan behar duela gizartearen prozesu liberatzailea
burutuko duena. Argien Mendean, llustrazioak garatu zituen Europarako eragin handiko pentsam olde eta ideologiak -g e ro denboraren
poderioz, liberalism o e konom ikoa zela eta planeta guztira zabalduko
zlrenak-. Pentsam endu aldetlk, laburki esanda, Arrazoiak denen galnetik Jabetasuna du. Arrazoia espirituaren olnarrizko eta Jabetasunezko indar guztien m u ln tza t hartzen da. Arrazoia berdlna da kultura,
herri, gizaki eta garai guztletan, eta berezko esentzia edo izana arrazoiduna izatean datza; Arrazoia berez arrazoiduna da. Arrazoia, bere
b u ru a re n ja b e da: autonom oa, ez heteronom oa, kritikoa eta analitikoa, sekularra. Arrazoiaren xedea ilustrazioan, burujabetzan eta askatasunean datza. Mori dela eta, Jainkoaren eta gizakiaren arteko harremanak erabat aldatzen dira. Pentsam endu teologikoaren oinarrizko
ideia batzuek beste ordenu batera aldatzen dira, ordenu sekularrera.
Jainkoa gizakiaren oinarria eta zentzuaren ordez. Izadla izango da
abiapuntua eta helburua, eta honetan ezarriko da fedea. Jainkoa
gizadiaren eta historiaren zaindaria bazen, Jainkozko gol ardura edo
probidentzia alegia; orain gizakiaren eta arrazoiaren etengabeko aurrerapenean izango da itxaropena. Gizakien betiko salbam ena beste
m unduan Jarri beharrean, orain salbam en alorra Izango da historian,
non giza lanaren bidez so rtu ko den salbam ena.
Arrazionaltasun huts horretatik abiaturik aterako dira ontologia,
gnoseologia, etika eta politika desberdinak, honako kategoriak erabiliz, besteak beste; berberatasuna edo identitatea, aurrerapenaren
aide etengabeko historia, esentzia, egia eta gezurra, ongia eta gaizkia, ona eta txarra, h um anism oa, Osotasuna, Subjektua eta ObJektua, zentzudun kontzeptua.
Ilustrazioaren egitasm oak, m undu adigarri izatea hartu zuen hei
buru. Arrazoiak zehaztu behar zituen ekonom ia, politika, kultura

(erreligioa barne) eta gizartearen arauak gizakiaren eta gizartearen
em antzipazio edo eskukotasuna ziurtatzeko.
Balna Ilustrazioaren bilakaera dela-eta, argi g eratu ko dira Argitasunaren arrazoi honen m ugak zein diren, izan ere,
eta
m endeak aurrera Joan ahala begien bistan g eldituko dira zer-nolakoak diren ilustratuen Arrazoiaren berezko arrazoizkotasuna eta Jabetasuna. Benetan, bi hauek grinek eta baldintzek hartuak daude. Ilus
trazioaren Idealak eta em antzipazioaren edo eskukotasunaren
prolektua, giza subjektu arrazoidunean eta eskukoan oinarrituak, krisian m urgilduko dira, Krisiak filosofia osoa hartuko du.
?^VII1. m endearen bukaeran krisia nabarm ena zen, Esate baterako, nerbio-sistem ari iehentasuna em an zion ideologo m aterialista eta
m ekanizista zen Georges Cabanisek; edota boluntarism oari eta sentsazionism oari Julien Offroy de Lam ettriek eta Étienne B onnot de
Condillacek em andakoa.
^IK. m endea aurrera Joan ahala krisia areagotu egin zen. Aurrerantzean, pentsam enduaren alorrean izugarrizko eragina izango zu
ten hiru pentsalari nabarm endu ziren: Karl Marx, Friedrich hietzsche
eta S igm und Freud. Subjektua, norberarekiko kontzientziaren zentzuan, 5ubjektu autokontzientearen ukazioa, filosofia garaikidea berretsiko badu ere, aipatu pentsalarien e skutik etorrlko da -ahaztu
gabe, Meuwton, Mume, Kant eta 5pinozak ere, besteak beste, bide
hori ireki zutela beren garaian-.
Marxek irm o defendatu zuen Ilustrazioak garatutako arrazoia,
arrazoi burges zapaltzailea zela. Gizakien askatasuna besterendutakoen burujabetza zela; kapltalism oaren garapen indartsuaren aurrean
em antzipazioaren edo eskukotasunaren prolektua benetako buruja
betza ezkutatzen duen fetitxea zela. Bai baina, ez zion uko egin
filosofiaren betekizun egiaztatzalle, legitim atzaile eta, beraz, arrazoia
ren Jabetasunari: filosofia m arxistak, e gita sm o askatzallea izanik, langllegoari eskaini behar dizklo baliabide intelektualak, m oraiak eta
m aterialak, bere historiaren buru Izateko. M odernitatearen kultura,
pentsam oldeak eta kategorlak bertan behera uzten zituena Nietzsche
Izan zen, Arrazoia eta burujabetza borondateak sortutako tresnak
besterlk ez dira; era berean egiaren kontzeptua errealltatearen eta
borondatearen egokltzapenean datza eta ez adlm ena eta objektuaren
artean. Ez dira existltzen arrazoiaren arauak. Balore m oraiak, aldlz,
je n lo a k sortu behar ditu bereak; errealltatea borrokan dagoen energia

da età gizakia irauteko egokitu behar da. Adierazpen honetan bertan
behera geiditzen ziren iiustrazioaren oinarrizko pentsam oidearen
euskarriak. Bere aldetik Freud-ek ere nabarm en uzten zuen subjektua ez dela bere kontzientziak nahi zuen bezain eskukoa, izan ere,
bere kontzientziaren arrazoidunaren azpian ezkutatzen delako irrazionaltasuna. Mia, subjektu fiiosoflkoaren hondarra, harrapatua geiditzen
da ezin kontroiatuzko zeraren edo ideiaren irrika inkontzienteen eta
neurriz kanpoko niaren m ehatxuen artean. Moneia subjektua raziona
la baino gehiago indar fisiko eta gizartearen biktim a da. Dena deia,
i=reudek ez du ukatzen liustrazioaren egitasm oa, hain zuzen, psikoanaiisi terapiaren bidez Arrazoiaren indarra buitzatzen du eta subjektuaren tinkotasuna nahi du.
Egitasm o hauek zaiantzan jarrarazten dituzte )<.)<,. m endeko pentsalarlek. Max W eberrek iehendabizi eta Franckfurteko Eskolak gero
onartu zuten m od ernita te egitasm oaren amaiera eta arrazoi instrum entaiaren garaipena. hauek saiatzen d ute arrazoi instrum entai ho
nek ez dueia arrazionaiizazioaren aidera bideratzen, baizik eta bizitza
soziaiaren burokratizaziora eta teknifìkaziora.
Meideggerrek, bere aidetik, izakiaren ahanztura deia eta, ukatu
egiten du subjektu ordezkatzaile ilustratua, m etafìsika, m odernitatea
eta teknikaren eta arrazionaiizazioaren ondorio garratzak kritikatzen
dituenean; haren iekuan beste pentsaera m ota bat proposatzen du
lehentasuna iengoaiari emanez.
II. Mundu Qerraren ondoren, eta bereziki 6 0 k o ham arkadaz g e 
ro, m odernitatea salatzeari berriro ekin zitzaion eta bi postura ezberdin erradikaiizatu ziren. Aide batetik, "m o d e rn ita te burutu gabearen"
defendatzaiieen postura; Jurgen Mabermasek, "baidintza postm odernoaren" teonkoei kontrajarriz, iiustrazioaren idealak berrezartzea defendatu zuen eta aidarrikatu zuen iiustrazioaren diskurtsoa, bere erro
reak kritikatu ondoren, am aitu gabeko proiektutzat hartu behar zeia,
/^¡^l. m endean gizakien gidaria izateko balekoa. Balna bereziki frantsesak ziren intelektuaien belaunaldi berri bat izan zen "baldintza postm odernoa deltu zutenaren defendatzallea, denak Iiustrazioaren
prolektua am aitutzat e m a ten zutenak -h a sie ra batean estrukturalistak deituak (Georges Dum ézil, Claude Lévi-Strauss), geroago postestrukturalistak (P^oland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Gilles
Deleuze, Felix Guattari, Jacques Derrida) eta azkenik, postestrukturalisten eskutlk, "p o stm o d e rn o a k" (aurreko postestrukturallstez gain,

Frani;ois Lyotard, Qianni Vattino, Gilíes Lipovesky, Jean Baudrillard)-.
Baina bertan behera utzirik Ilustrazioaren, haren zuzenketa edo bere
idealen zentzugabekeriaren inguruan em andako eztabaida, postm od ernita te tik hurbil dagoen genealogiaren apunte b a t zirrtborratuko
dugu eta halaber azalduko ditugu postm odernitatearen ezaugarri
batzuk, atze-oihal bezala globalizazioa m antenduz.
Pentsam endu estrukturalistarekin, lehenik eta behin, totalitatearen eta beste Jakindurien berri em an eta legitim atzeko gai den Jakintza unibertsalaren ilusio oro am aitua geratu eta, aldi berean, subJektu praktikoaren am etsa betiko abandonatua geratzen da, subjektuaren baitan aurkitzen baitira kontzientzlaren eta botere legegilearen
fazetak integratuta. Egitura batzuk daude eta hauek aide batera uzten
d ute totalizazioaren ideia hegeliarra eta baita "e g o " husserliar edo
kartesiar absolutua ere. Paradigma estrukturalista, subjektuaren bo
terea eta giza askatasuna egituraren erlazio determ inatzaileek ordezkatuko dituzte, esan nahi baita, konexio sinbolikoen eta esanahiaren erlazioen ordenak, haien baitan aurkitzen baita gizakia (ente oro
bezalaxe) integratua. Baina gainera, etengabeko historia, gertaeren
konexio tenporala bezala iritzirik, ilusio a ntropozentrikotzat kontsideratua izango da. Ondorioz, historiak gizakiaren etengabeko aurrerapen lerrobakarreko eta askatzailearen prozesu bezala iritzirik, esa
nahia galdu egiten du. Bigarrenez, estrukturalism oak subjektuaren
nozioaren gainbehera abiatzen du, nozio hau zeinuarekin ordezkatuz;
eta zentzu honetan subjektua da adierazle batek beste batetaz dioena. Lengoaia errealitate burujabea da. Hau da, Iengoaiaren filosofiak
gaitzetsi egiten du subjektuaren figurak esanahia edukitzea. Kritikatu
egiten da subjektua bere esperientzia eta asm oekin esanahi linguistikoen iturri izatea eta halaber arbuiatzen da edozein teoria razionalista,
esanahiaren bere asm oen subjektu egile eta azken epailea dela
aldam katzen duena. Gizakiak galdu egin du sentidua hizkuntza landu
eta pentsatzeko gai bezala. Mirugarrenez, e gituren m ug im endua egtturako ele m e n tue n kokapen aldaketak erabakitzen du. Azken finean,
onartu beharrekotzat ikusten da egiturak direla erabakitzen dutenak,
ez gizakia; historia era dialektikoan Jarraikia dela zapuztea eta halaber
subjektua bere kontzientzlaren Jabea, autopentsatzailea, berareklko
identikoa eta librea dela ukatzea -h e m e n d ik aurrera, subjektua beti
emaltza bezala agertuko da, zerbait ekoiztua bezala, inoiz ez Jatorriz
ko postulatu bezala-. Dena dela, subjektuaren nozioan em andako
aldaketa honek filosofia postestrukturalistan eta postm odenlstan
zehar Iraun egingo du.

Baina estruH turaiism oak ez du agortzen m odernitateari egindako
kritika guztia, eta ez da agertzen ikuspegi fiiosofotik eten erradikai bat
bezaia. Azken finean "zeinuaren zientzia" bifiurtu nahi du, giza
zientziak sortzeko gai iitzatekeen paradigm a, batez ere Ferdinand de
5aussure-en iinguistikak garatutako teknika eta ereduen arabera.
Maiaber gainera egitura guztien inbarianteak eta kultura guztien bata5una eskainiko lituzkeen kode unibertsalera iristeko proiektuarekin,
proiektu holistiko bat eskainiko luke.
iloneia bada, postestrukturalistek, Mietzscheren eraginez, arbuiatu egingo d ute egituraren ideia, Subjektu b a t edo Jainko bat sor
tuko lukeen pentsam endu m etafisikoaren produktu kontsideratzen
dutelako. Egituren fo rm a lism o eta aktibitaterik ezaren ordez, orain
gauzen ezagutzan, kategoria bitalista eta dinam ikoak baloratzen dira,
indarra, energia, produkzioaren m otakoak. Kritika historiko guztien
arabera, batzuk aipatuak ditugu, postestrukturalism oak ez du onar
tuko subjektua bere kontzientziaren jab ea , autopentsatzailea, bere
buruarekiko berbera eta eskukoa dela eta gainera ez dela gai ezberdintasunak bere baitan onartzeko, ordezkaritzaren filosofiak eta identitatearen logikak atxiloturik. Alderantziz, ezberdintasunaren logika
batetik, subjektu zatikatu eta disolbatu baten existentzia aldarrikatuko
du. Ondorioz, bada, interesgune bezala onartuko dira le h e n a g o jo rratzen ez ziren alorrak, hala noia ezberdlntasunak, zatiketak, dislokatzeak, hausturak, inoiz ez esentziak. Hórrela, postm odernism oan
gizarte m ug im e nd u berriak, g utxiengo sexual, politiko, linguistiko eta
kulturalak, ekologia eta lurra, generoa, bakezaletasuna eta antim ilitarismoa buitzatuko dituzten ideoiogiak agertuko dira.
Jada aitortua den bezala, duela m en de b a t baino gehìagoz aipatzen da krisia eta m odernitatearen amalera. Mietzschek salatu ditu
bere m itoak. Joera salatzaile horretan bidaide ditu Max Weber, Martin
Heidegger, Frankfurteko Eskola, estrukturalistak eta postestrukturalistak. M odernitatearen amaieraz eta gizarte berri baten sorreraz data
glitzarri bat osatzen d ute bi testu ospetsuk: Baldintza p ostm odenoa
(1980), J. FD. Lyotardena eta "M odernltatea: p ro ie ktu am aitu gabea"
(1980), J. Haberm asena. Krisia eta am aleraren uste sendoa ez da
intelektualena bakarrik, baizik eta Iritzi o ro kor bihurtu da Mendebaldeko m odernitatearen ereduan batere ez sinestea. Dena dela, bai
batzuk bai besteak ados dira garai bat am aitu eta nolanahi deitua den
beste bat -V a ttim o k "p o stm o d e rn ita te a "; A nthony Qiddensek "m o -

d ernitate beranta"; Ulrich Beckek "m o d e rn ita te bihurkaria" e t a b sortu dela onartzeko. Eman dezagun ontzat postm odernitatea, hitz
anbiguoa delako eta batere ez erraza zehazteko eta galnera nahikoa
onartua,
Postm odernism oa postestrukturalism oaren garalko p entsam en
du frantsesaren hem orragia da. Laurogeiko ham arkadan Erantziaren
m ugak galnditurik, AEBetako kulturaren -k u ltu ra h e g e m o n ik o a re n m uinetan barneratu zen, m erkatu globallzatzallean m urgiidu eta bes
te zeinahi produktu (kultura) bezalaxe, mundializazioari atxiki zitzaion.
AEBetan kokapena aurkitu ahal izan zuen besteak beste Derrida,
Lyotard eta Baudrillard eta V attim oren eskutik, Postm odernism oa,
pentsam endua den aldetik, lan filosoflko eta sozialari aplika dakioke,
zeinak laurogeikoen ham arkadan M endebaldeko m odernitatearen ba
loreen krisia aztertu eta adierazi nahi izan baitzuen; gorpuzten ari zen
gizarte global hartan "g u " bat m ug atu ko zuten baldintzak -"b a ld in tza
p o s tm o d e rn o a "- aurkitu nahi izan zuten eta o ro b a t globalizazioaren
prozesurako giltzarriak ere, Honela bada, globalizazioaren paradigm a
berriaren beste interpretazio b a t baino ez da.
Main zuzen ere, aidatzen ari den gizarte baten aurrean geundeke
eta baita teoria filosoflko ja kin baten bidez m undua interpretatu eta
aipatu gizartearen existentziaren baldintzak aztertzen saiatzen diren
pentsalari batzuen aurrean ere. Beraz, m undu hori deskribatu behar
da, aipatu m unduaren baldintzak, pentsalari batzuen ideiak eta hauek
m unduaz egiten duten interpretazioa, Postm odernitatera eta giobalizaziora hurbilduko gara puntu batzuk zirnborratuz.
Globalizazioa edo mundializazioa gizarte m ota berri baten form azio prozesuari dagokio, II. Mundu Gerraren ondoren eskala planetarioan garatzen ari den gizartearl, haren kokapenak m odernitatearekin
hasi ziren transform azio ekon om lko, poiitiko, tekniko, zientlfiko, erlijio s o , filosofikoen aroaren agortzearekin kointziditzen du. Eta halaber
kointziditzen du Iiustrazioaren krisia -m o d e rn ita te a re n a - biziagotzearekin, liberalism o filosoflko, poiitiko eta e kon om ikoe k beren baitan
zituzten kontraesanek sortutako krisiarekin.
Baina batez ere, gizarte globalaren form azioa kom unikabideen
irauitzaren garaikidea da, Globalizazioa zibernetikak eta sare inform atikoaren gizarteak dakarte, Orain aldaketak gertatzen dira denboraren
arteko la alderik gabe, eta kom unikabideak distantzien gainetik dau
de; dena dago planetan eskura. Monek inform azioaren zirkulazio es-

feran hazkunde esponentziala ekarri du eta benetakoa baino errealago bitiurtu zirkulatzen duena bakarrik. Aldaketa erradikai liau ek za
iantzan Jartzen dituzte giza izaeraren m ugak, ustez naturaiak ziren
mugak, ezin aidatuzkoak, Aldaketak ezin ditu uiertu eta kontrolatu
gizakiak, erronka dira bere pentsam enduaren kategorientzat eta bere
kode etiko-politikoentzat, bere Izate propioa suntsitu ahal izateko gai
bllakatzen dira.
Postm odernism oaren eta globalizazioaren artean disfuntzio bat
gertatzen da. Qlobalizazioa lurbiraren izkina guztietara iritsi nahi duen
kapitalism oaren adierazpena delarik, eta osagarri bezala bizitza m ota
berri bat ezarri behar duelarik -p o litika , kultura, gizarte form a be
rriak-, m erkatuaren legeekin b a t etorrlko direnak, aldi berean postm odernitateak errealitate horri dagokion kulturaren estiloa interpretatu, adierazi, kritikatu nahi luke. Globalizazioak politika eta kultura
ekonom laren m en pe Jarri eta bere m ug im e nd u hedakorrean dena
erlatibizatzen duen bitartean, postm od e rn ltatea k bere Jatorria erlatibism o kulturalaren auto-kontzientzian aurkitu du.
Baina halaber pentsa daiteke globalizazioaren eta postm od e rn i
tatearen artean alienazio-harrem an bat em aten dela. Zentzu honetan,
postm odernitatea ez litzateke kapitalism o globalizatuaren kon
tzientzia faltsua baino; m erkatu unibertsalaren hegem onía ezkutatuko luke, m asen baitan eta m erkatuaren dem okrazian, kontsum o
estilo ezberdinak bizltzaren fo rm e n aniztasuna direla sinesteko ilusloa
sortuko luke. Azken buruan, potentzia inperialaren hegem onía eta
kontrola ezkutatuko lituzke, hots, horizontalki m erkatu m undializatu
eta m ilitarlzatuaren sistem a bezala eta bertlkalki glzabanakoak kontsum oaren su bjektu bezala pertsonallzatuz hedatzen ari den p ote n 
tzia.
Postm odernitatearen pentsam endua, gainera, globalizazioaren
aurrean postestruk-turalism oari hartutako hipótesi fllosoflkoekin adm inistratu behar da, Suposam endu hauek ez d ute onartzen ezerk
bere barneko izaerarlk ukan dezakeen, benetako izatea, aitzitik arazo
nuklear guztiak arazo te rm ino log lko a k dira, arazo sinboliko-llngulstikoak. Mizkuntzekiko eta bere kontingentzla eta hlstorizltatearekiko
erabat sentikorra den pentsam enduaren aurrean gaude. Hizkuntzak
dira Interesatzen dena osatu eta kom unlkatzen dutenak; ez m undua,
m unduaren Ikuspegiak baizik; ez testua, testuingurua baizik; ez egia,
gauzak adlerazteko behar diren garaiak eta generoak baizik.

O robat da garrantzltsua aurrerapenaren eta erlÿio teknologikoaren (teknoKraziaren) ideologia kuestionatzea ere. Aurrerapenaren
ideia ez da aski gizarte berria interpretatzeko.
Ilustrazioaren garaiko subjektu hura gaur ko n tsu m o subjektu
huts bihurtu bide da, ez razionai eta a uto no m o, baizlk eta heteronom o eta m erkatuko legeen m enpeko, ekoiztu baino areago kontsum itu egiten duen m erkatuan. K ontsum o subjektua, m asa-term inoetan
bakarrik ulergarria eta m erkatu dem okraziaren testuinguruan. Politikoki gizarte zibil burges bezala subjektu izateko gai ez dena, uiertzeko eta parte hartzeko bere gaitasuna erabat gainditzen d ute n fluxu
m onetario eta erabakien m enpeko aurkitzen dena. Plia ez da intim itatearen esparru, kanporatu egiten den zerbalt baizik; bere egitura
osoaren m ugak eta erreferentziaren puntuak kanpo-errealitate teknifikatuan kokatzen ditu, hau izanik gizabanakoaren benetako euskarri
eta esentzia.
Baina areago, subjektu honi edukitzearen eta izatearen arteko
m ugak ezabatu egin zaizkio, aspektuaren eta esentziaren artekoak,
erreferenterik ezean esanahirik gabeko adierazie-m uitzoa, sim uilakroen, hau da, edukirik gabeko itxuren sare lausotu batean oharkabetuak. 5 im ulakro honi eta denbora historikoa orainaidi absolutuari
egokitzeari erantsi behar zaio goi-kultura eta behe-kulturaren arteko
berdinketa, jakintzaren hierarkiek lur Jotzea, beheranzko berdinketa
gauzatuz; m asa-kulturaren gailentasuna da Me. Luhm anen auzo giobalean kultura transm ititzeko tresna nagusi bezala ikus-entzunezko
hedabideen eta Interneten nagusigo eta hegem oniaren m onopolioak
lagundurik,
rilosofia bera ere m erkatuaren produktu bezala arriskuan aur
kitzen da eta saldua izateko balio handirik gabe, gainera. Filosofia
Jada ez dago heiburuak kudeatu, eta bideratzeko baldintzetan. Eta
zeri heldurik ez dagoenez, filosofo postm od e rn oe n program a irekia
da. Espazio eta denboraren kudeaketa erabakigarria izango da diskurtso filosofikoak iraun dezan. Filosofo hauen gogoeta saiatzen da
barne eta kanpoaren arteko aurkakotasun zurruna ezegonkortzen,
esanahi bakarreko adierazi egonkor izatera m urrizteko ezintasuna
nabarm enduz. Baina likidatu gabe filosofia garaikideak orainaldia bere
m odura "bizitzeko" duen lotgune bikoitza, hórrela zehaztu ahal ditzan
"kanpoalde" bat, "ezberdintasun" bat, "m a rjin a " batzuk nondik gaur-

kotasuna pentsatu ahalko lukeen, malia orokorretan subjektu kritiko
ilustratuaz m intzo den perspektlba distan tetik urrun.
Zlurtasunak Izatea nahi zenaren azkena gertatzen ari da; askata
suna dependentzlarekiko, arrazoia sineskerlareklko, aurrerapenaren
ziurtasuna halabeharraren aurrean; zibiiizazioaren garaipena basakeriarekiko; zientziaren garaipena m itoarekiko; Justizia eta bakea lortzea
gerrarekiko; aberastasuna pobreziarekiko, osasuna gaixotasunekiko,
bizitza heriotzarekiko, hauek denak kontaera handlak dira, gerrak,
miseria, gaixotasuna eta heriotza banatzen duen h en debaldeak gidatuak, ez dira aurrem odernoaren ondorloak, m odernoarenak baizik.
Aide bat utzlrik p ostm odernism oari filosofiaren hainbat frontetik,
noia analitlkoek hala kontinentalek egin dioten kritika, oroitarazi nahi
dugu polem ika saiotxo bat postestrukturalism oaren aurkariek hedabideetan sortua. P ostm odernism oa salatua izan da botereari berak
egindako kritikaren funtsean, desio, oinarn kontzeptualen anbiguotasunaren salaketan, kontaera handien faltsutasunean, hor iraun duela
gizakiaren nietzschear disoiuzioak eta asaldura sozial eta politikan
¡noperantziak eraginik gabe. Main zuzen ere postm odernitatea izan
da subjektuen baltan hutsune ideologlkoa iegltim atu duena eta
konpromisoa hartzeko se ntim en du etslpengarria sortu duena. Post
m odernltatearen teoria aurkeztuko litzateke postestrukturalism oaren
bertsio despolitlzatu eta akritiko bezala eta proiekturik gabea. Mahiz
eta bai sortu dituen edota suspertu m ug im e nd u sektorialak. Moneia
bada, Frankfurteko Eskolak p ostm od e rn oa k neokontserbadore eta
erreakzionariotzat saiatzen ditu, balore eta teoria liberatzaileak baliogabetzen saiatzen direlako eta m odernitatearen proiektuaren baliozko elem entuak kontserbatzeko galtasunik ez dutelako. Azken buruan, galngiroki bakarrik iradokitzen dugun aspektu honetan, post
m odernoa aurkezten da arrazoi filosofikoak jo rra tu zituen filosofiaren
eta emantzipazio proiektuen am aieraren esparru bezala, llustrazioaz
gero behlntzat gutxienez.

Pentsalariak

P ostm odernltatearen inguruan agertu diren pertsonaiak ezberdi
nak eta konplexuak dira. Mala ere, protagonista batzuk oso iaburki
bederen aipatzera ausartuko gara; Jean-Eran(;ois Lyotard, Qianni
Vattimo, Jean Beaudrlllard, Frederic Jam eson.

Lyotard

Lyotarden (1 9 2 4 -1 9 9 8 ) ustetan, jakinduriaren estatutua aldatu
egiten da gizarteak aro postindustrialean eta kultura aro p ostm od e rnoan sartzean, Lyotardek postm odernoa gizarte postindustriaiaren
jo e re i lotzen die, Lyotardentzat gizarte postm odernoa ordenadoreen,
inform azioaren, Jakinduria zientifikoaren, teknologia aurreratuaren, al
daketa guztiz azkarren gizartea da. Lyotarden pentsam endu berritzaile ia guztla bi liburutan d a g o ja so a : Baldintza p o stm o d e rn o a (19 79 )
-p o s tm o d e rn is m o filosofikoaren agiri fundatzailea- eta Le différend:
Phrases en dispute (1 9 8 5 ).
La condition p o stm o d e rn e liburuaren tesi nagusia zen aro pos
tindustrial eta postm odernora igarotzean jakindurian g ertatuta ko al
daketa. Obra honetan kontaeren krisia aipatzen du. Kontaerak
zientzlak bere legitimazioa lortzeko behar dituen diskurtso handien
erreferentzia dira, aurrean beste era bateko ja kin d u ria k daudelarik,
zeinen legitimazioa jada tradizioz finkatua baitago, hala noia kontaera
m itikoa. Aro m odernoan, zientziak, bere legitimazioa erdiesteko, Es
pirituaren dialektikaren kontaera baliatzen zuen, zentzuaren herm eneutika edo subjektu razionalaren emantzlpazioa. Aro m odernoak
jasaten duen aldaketak, ordea, bete-betean afektatuko du ezinbestekotzat eta gehiengoak onartua zen prozesu legitim atzaile hau.
Jakinduria transform azio te knologikoak afektatua aurkitzen da,
eta bere enuntziatuek inform azio kantitate bihurtuak eta produkziom akinak ulertzeko m odukoak izan behar dute, Jakinduria truke-balio
huts bihurtzen da, inform azio-m erkantzia, eta aldi berean prozesu
h onetatik a t geratuko den beste m ota bateko jakinduriarekin gatazkan sartuko da, hots, jakinduria "narratiboarekin". Azken honetan,
instituzioak legitim atu egin dira, eta legeak, narrazioaren bidez eta
bere Jatorriari eta ko m u nita te ko arbaso heroiei buruzko m ito fabulatu en transm isio hutsez, Jakinduria zientifikoaz beste, kontaerek be
ren baitan ontzat em aten dituzte ez bakarrik egiaztatuak izan daitezkeen enuntziatu denotatiboak, baita era guztietako enuntzlatuak
ere, honek hizkuntza konplexuaren jo k o bihurtzen dituelarik eta zei
nen arau pragm atikoak ikasi behar diren, funtsezko lotura sozlala
direlako. Main zuzen ere, zientziak burutzen dituen enuntziatu denotatiboen isolam enduak suposatzen d u jo k o linguistiko sozial eta bere
praktika diskurtsiboen zientziaren beraren isolam enduaren ondoriozko problem a Izatea. Bi jakindurien arteko hiatua sakonagotuz etorri
da elkarren beharrik ez izateraino eta elkar zapuztera Iristeraino, izu-

garrizko jo ko ling ub tikoe ta n dihardutelako. Qaldua duen legitim itatea
berreskuratzeko, zientziak Jakinduria narratiboan aurkitu nahi izango
du laguntza, eta bi era nagusitan aurkituko du: subjektu kognitiboaren edota subjektu praktikoaren epopeia narratuz -L yo ta rd e k "eza
gutzaren heroia" edo "iibertatearen heroia” deitzen die-; beraz, kon
taera iegitim atzaiiearen bi bertsio fiiosofiaren edo politikaren aiderdietan,
Lyotarden bigarren tesiak hizkuntzen jo k o ezberdin eta anitzen
heterogeneitate eta m enperaezintasunaz dihardu, Joko ezberdinen
artean saiikatu, hierarkizatu eta d oitu ko lituzkeen m etahizkuntza ba
ten arbitrajea onartu nahi ez duten hizkuntzetaz eta, gainera, autonom oak eta beren arau propioez h ornituak direnetaz.
Qizarte postm odernoan, noia kontaera espekulatiboak hala
emantzipatzaileak - b ie k baliatzen zuten legitim atzaile bezala ezagu
tzaren aurrerapena edo historian Iibertatearen g arap en a- galdua dute
indarrean irautea eta Jada ez d u te sineskortasunik. Inork ez ditu
hizkuntza guztiak m intzatzen, ez dago m etahizkuntza unibertsalik,
sistem a-subjektua proiektuak p o rro t egin du, em antzipazioarenak ez
du batere zerikusirik zientziarekin. Lyotarden ustez, legitim azioa bere
praktika linguistikoak eta bere kom unikazio-elkarrekintzak bakarrik
ekar dezakete. Zientzia p ostm od e rn oa k neurtezintasunaren paradig
ma ugaria du eta bere diskurtsoaren, efikaziaren, etekinaren, utilitatearen perform atibitatearen legitim azio halaber klasikoa erabat arbuiatuz, zientzialari p ostm odernoak beren sistem a propio eta suposam enduen sendotasunik eza ikertzen aritzen dira. Legitim itate zientifiko berria akordiorik ezean aurkitzen da.
La condition p o stm o d e rn e liburuan estaiirik dauden bereziki Justiziari buruzko arazo politikoez diharduen estudio filosofikoa da Le
différend. Zehatzago esateko, hizkuntzen Joko batean aide bietako
bat isilaraztea nahi du.
Le différend liburuan Lyotardek hizkuntzaren Jokoaren kontzep
tua utzi eta "esaldien erregim enaz" ordezkatzen du. Mizkuntzaren
Jokoan Jokalariak hizkuntza tresna bezala darabilten eragile aktiboak
diren bitartean, aitzitik esaldien e rregim enak esaten du esaidiek ko
katzen dituztela joka lariak aipatu esaidiek aurkezten dituzten unibertsoetan, Jokalarien edozein a sm o edo intentzioren aurretik. Esaldia teoriaren oinarrizko u nitate bezala hartzen du eta esaldien lotura
filosofia horren eginkizuna litzateke. Lyotardek erregim en esaldien
heterogeneitatea baliatzen du eta klase bat beste batera itzuitzearen

egokitasunik eza edo esaldiak arautzeko balioko lukeen m etateoria
bat baliatzen du, adibidez iritzi teorikoen esaldiak eta iritzi m oralen
esaldiak. Azken Jokabide liau benetako m etadiskurtsoak eta eztabaidak ebazteko iritziak erabiltzen dituen diskurtso m odernoarekin Jarraitzea litzateke, ondorloz zapaltzeko eta ezberdintasunak eta dis
kurtso m inoritarioak ezabatzeko. Interesen borroka honen soluzio
bila, Lyotardek, aniztasuna, ezberdintasuna eta alteralitatea defendatuz, m odernoen diskurtsoa baliatzen du. Bereziki Kant baliatzen du
zeinek hirugarren kritikan ahaleginak egiten ditu gainditzeko deskri
bapen te orikoe ta tik deskripzio m oraletara dagoen hutsunea.
gD iskurtsoen heterogeneitatearen arazoarentzat soluzio bila, Lyotar
dek uste du irtenbide bat aurkitu duela Judizioaren hritihan, zeina
interpretatzen duen esaldien erregim en ezberdinak lotzeko proiektu
bezala.
Moianahi ere, Lyotardek uste du beti e m ango direla kriterio oro
kor edo unibertsai bezala kontsideratu ezinezko ezberdintasunak.
"Q u" m odernoa, kom unitatea, elkartasuna, unibertsaltasuna hautsita
daude. Auschwitzen ondoren, gizadiak ezin du b a t bakarra izaten
ahalengindu eta ezta giza baldintza unibertsaltasuna izatea ere. Bal
dintza postm odernoa, ordea, taldetan banatzeak eta interesen lehiak
daukate zehaztua. Bizitza soziala eta kulturala beti egongo da postura
ezberdinetan zatitua eta hlzkuntzan gatazka sortzea ekidin ezinezkoa
da. "D ifférend" kontzeptuak nahi duena da ezberdintasunak artikula
daltezen lortzea eta ikuspegl m inoritarioak eta oposlzlokoak hlz
kuntzan agertzea eta gizartearen dlskurtsoetan presente egotea. Dlfférend-a Justiziaren printzlploa da, non denek hitz egin ahal duten eta
botere sozlalaren Jokoen terrenoan sartzea posible duten, Bi esaldl
kontrajarri m etaarau baten bidez ebaztea bietako bati injustlzia egitea
da; ez d a g o ju d lzio unibertsalaren araurlk. Hizkuntzak akordlo ezaren
lekuko Izan behar du eta esaldiak lotzeko era berriak aurkitu, ez
daltezen zapaltzalleak izan eta aldeetako Inori Injustlziarik ez egiteko.

V a ttim o

V attim o (1 9 3 6 ) lehen garal batean ko rron te herm eneutlkoaren
barnean kokatua izan zen. Baina geroago azaldu ziren lan batzuen
arabera -L e a w e n tu re della differenza (1 9 8 0 ), Al d i là del so gg etto
(1 9 8 1 ), Il pensiero debole (1 9 8 3 ) eta h u rre n g o a k - "pen tsa m e nd u

ahularen" eta "p o stm o d e rn ita te a re n " aitzindari izan da idenfikatua.
honetaz e m ango ditugu zirriborro batzuk, V a ttim o re n ja rd u e ra fllosofikoak flietzsche eta Meidegger-en pianteam enduen eragina izan du.
hietzschegandik balore absolutu m etafisikoen ausentziaren te o 
ria jaso zuen; M etdeggerrengadik izakia ez dela, baizik e ta ja z o edo
gertatu egiten dela, eta ondorioz, izakiaren jazoera hainbat horizonte
zehatzeetara irekitze llnguistikoa dela, zeinetan izakiek gizaki bihurtzeko ahalbidea duten eta gizakiak berbera izatekoa. Ontologia bat
izango litzateke non izakia eternitate eta egonkortasuna izatearen
ideia ordezkatuko lukeen bizitza, heldutasunera iristea, jaiotzea eta
hiltzea den izakiak.
V attim ok dio m odernitatea am aitu dela eta postm odernism oa
dela historiaren kontzepzio m odernoaren esperientzia prozesu unita
rio eta aurrerapen bezala. Mau ziurtatzeko badaude arrazoi intelektualak, baina baita kolonialism o eta inperialism oaren ondoriozkoak diren
historiko-sozialak ere, aldi berean gizarte konplexuaren etorrerarekin.
herri kolonizatuen askatasunak se ntid urik gabe uzten du historia zentralizatua, gizadiaren europar idealak eragindakoa; hedabideen gizar
tearen agerpenak eta tekno iog ie n zabalkundeak biderkatu egin dituz
te gertaeren ja s o guneak eta interpretazioa. V a ttim oren tza t gaur
egun historia etxean d itug un inform azioen, kroniken, telebisoreen
kopurua da, V a ttim o k uste du m od ernita te ak legitim atutako kontaera
handiak, ia gainditua dagoen m etafisika sortzaile baten parte direla.
Eta m odernotik postm odernora igarotzea 'p e ntsa m e n du sendoa'
edo m etafisikoa 'p e ntsa m e n du ahulera' egindako pasaera bat dela.
'Pentsamendu sendoa' egiaren, batasunaren eta totalitatearen ize
nean mintzatzen da; eta hau ilusio bat da, ezagutzan eta aktuazioan
funts absolutuak ezartzera bultzatzen duena. Pentsam endu ahulak,
logika uniboko baten aurrean, interpretazioari bidea irekitzen dio era
bat; alderdiaren politika m on olitiko eta bertikalaren aurrean, m u g i
mendu sozialak bultzatzen ditu; abangoardia artistikoaren aurrean,
arte herrikoi eta anitza berreskuratzen du; Europa etnozentrikoaren
aurrean, kulturen ikuspegi m undiala erreskatatzen du.
Molanahi ere, pentsam endu ahula nolabaiteko nihilism o baten
eran aurkezten da, V a ttim o k zlurtatzen du gizaki m odernoak jasaten
dituen azken ziurtasunak eta egia egonkorrak erori ondoren, nihilismoarekin bizitzen ja k in behar duela, izakiaren disoluzioaren espe
rientzia sakon bizitzen Jakin behar duela. Baina absolutuaren edo

sentiduaren rorketagatik tragikoa den nihilism o hau ere ez da nihilis
m o absoiutua. hih iiism o ahui bat izango litzateke,
Aurrekoaren arabera, beraz, V a ttim o k ziurtatzen du p ostm odernism oaren inspiratzaiieak Mietzsche eta H eidegger direla, Main zuzen
ere, p o stm o d e rn ism o positibo bat posible izango litzateke Mietzschek
eta Meideggerrek b urututako ontologiaren suntsipenaren em aitzak
benetan onartzen badira bakarrik. Qizakia eta izakia m etafisikoki eta
platonikoki egitura e g o nko r bezala ulertuak diren bitartean, zeinek,
ez-bilakaeraren d om ein u baten barruan eta esperientziaren alor guz
tietan egitura sendoen m itifikazioan isiatuz, pentsam enduari eta existentziari "fu n d a tze ko " eginkizuna ezartzen dieten, bitartean ez zaio
pentsam enduari posible izango postm od e rn itatea den aro postm etafisikoa era positiboan bizi ahal izatea.
M odernitatearen am alera m etafisikaren -e g ia , batasuna, totalitate a re n - am aieraren e skutik letorke, nihilism oaren -fu n ts e n ausentziaren nostalgiarik gabe bizitzearen- garaipenaren eskutik, eta
izakiaren ahuiduraren eskutik, hots, horizonte zehatzei irekidura llnguistikoa atxikiz, horizonte hauetan izakiak gizakiarentzat eskuragarriak direiarik eta gizakia berberarentzat.
Baina iragana ez da galdu den zerbalt, berarekiko eriazioa gaidu
dugun zerbait; iraganaren ezaugarrlak bere kategoria nahiz eta distortsio na tu etan daram atzagu. Gainera gogora berrekartzen dugu m etafisika. Iraganaren eta ziurtasun m etafisikoaren oroipenaren erlaziotik sortzen da errukia. Esan nahi baita balore m ugatua bakarrik duenarekiko arrêta sutsuak hain zuzen ere balore eriatibo horregatik
m erezi duela kontuan hartzea, hots, errealitatean ezagutzen dugun
balore bakarragatik. Errukia litzateke bizi denari eta bere aztarnei
aitortzen zaien m aitasuna, bidean uzten ditue n eta iraganetik Jasota
berekin daram atzan aztarnei alegia.
horbanako p ostm odernoa ziurtasun eriatiboen m unduan bizi
dena da; bere ezagutza eta ekintzarako egitura finkorik eta berm edunik gabeko m unduan bizitzea iortzen duena; izakiaren eta existentziaren baldintza ahula onartu eta bere buruarekin eta bere finitude
propioarekin bizitzen dakiena.
V/attim orentzat gizarte p ostm odernoa m ass-m edia eta kom unikabide orokortuaren gizartearekin estuki erlazionatua dago. V attim orentzat hedabideek ez d u te hom ologazioa sortzen, Irratia, telebista,
egunkariak eztanda baten e le m e n tu a k dira eta eztandaren biderkake-

ta età m undu ikusKeraren biderkaketa orokorra. Qlzarte p ostm od e r
noa ez da m onolitikoki kontzientea bere baitan, Jada ez da posibie
gerruntze filosoflko hertsatzaiie batekin estutzea. Aitzitik konpiexua
da non antzem aten diren dibertsitatea bere ñabardura guztiekin,
kultura anitzen m undua, bizikera dibertsoak. Qizarte postm odernoak
duen itxurazko kaosa da aniztasunaren ideaietan, toierantzian eta
dem okrazian oinarritutako em antzipazioarentzat baidintzarik onena.
Qlzarte berri hau, postm odernoa, ez da hain dogm atikoa, dibertsita
tea aitortzen du eta tolerantziaren kuitura berriaren parte-hartzaiie
egiten da,
V a ttim o k eboiuzionatu egin du teknikaren Jarrera kritikotik gizar
te aurreratu bateko aparatu teknoiogiko eta inform atikoekiko Jarrera
positibo batera, gizarte postm odernoa hedabideen gizartearekin
identifikatzeraino gainera. Moneia, berak dio hedabideek ez dutela
m orrontza totaiitahoa sortzen, prem isak direia baizik kultura anitzen
m unduan blzitzeko gai den kokatu gabeko gizarte batentzat. Qauza
bera da postm od e rn oa re n tzat diferentzien iiberazioa. Postm odernltatean kom unikazioak eta hedabideek izaera zentrala dute, baina e ten 
gabe diharduten e m isoreen aniztasun horrek ez du ikuspegl unitarioa
em aten, ezta ikuskera kontestuaiizatua eta ìndependentea ere, Aiderantziz, bideak irekitzen dizkie iibertateari, dlbertsitateari, toierantzfari,
gutxlengo etniko, sexual, eriijioso, kultural, estetikoei eta bazter utzen ditu arrazionaitasun-m odernitatearen, autoritarism oen, aurrelrltzein, bioientziaren ikuspegl unitahoak, Medabideak egla partziai,
kontrajarn, konplexuen hedatzaile bihurtu dira, historiaren Jarraipenaren heiburu onto log iko e k edo narrazlo unitarioek mola ere gidatuak
ez dlren eglen hedatzaile. Mundu anlzkoltz honetan blzltzea gizakia
izateko era berri baten espehentzia da,
Etlka pianteatzen da etikan filosofìa galndltuz: pentsam endu m etafìslko sendoa absolutista eta bortltza da; pentsam endu ahuia bioientzlarik ezarena da, karltate sekutarlzatua.

Jean Baudrillard ( 1 9 2 9 - 2 0 0 7 )

Baudrillard p ostm odernltatearen pentsaiaria da, teknoiogia eta
irudiaren Iraultza era zorrotzean aztertu duena, Postm odernitatea
ezaugarritzeko orduan, Baudrlllardek trudiaren, zlberm ediaren, telem atlkaren, suim uiazioaren hiperreailtatearen eta sim ulakroaren kultu
ra aztertzen salatu da, Maia ere, honera iritsi arte, eboiuzionatu egin

behar izan du. Bere lehen obretan (Le 5 y 5 tè m e des objets [1 9 6 8 ],
La 5 o c ié té de co nso m m atio n [1 9 7 0 ], P our une critique de l'é c o n o 
m ie p olitiqu e du signe [1 9 7 Z ], Le M iroir de la p ro du ction [1 9 7 5 ])
azterketa m arxistaren eta sem iologiaren konbinazlo bat egiten du eta
erabilpenaren balio eta trukearen balioaren arteko bereizketan zentratuta ko ekonom ia poiitikoaren kritikaren oinarrizko te sitik urrundu
egiten da. Egileak dioenez, postura hau m antentzea kapitaiism oarekiko aurrera ez egitea ützateke zeren eta erabilpen baiioaz Marxek
duen diskurtso ia m itikoa ez baita tru ke balioaren negatiboa baino
eta honek ez dio uzten Marxi ekonom ia kapitalistaren funtsezko bino
m io h onetatik a t irauten. Monen alternatiba izango da oinarri ilustratua duen diko to m ia m etafisiko hau haustea, hots, gizakiaren oinarriz
ko behar besterenezinak dituena eta halaber giza naturan
fu ntsatutako uste utilitarista eta pragm atikoan ere sinestea.
Irtenbidea hirugarren balio-m ota bat aldarrikatzea litzateke, sinbolikoa, objektua k truke sistem a sinboliko baten osagarriak kontsideratzetlk sortua, balloa hain zuzen ere beren arteko desplazam endu
eta oposlzio honetatik eskuratuz. Estrukturallsm oa ez dago lehen
hipótesi honetatik oso urrun, non balio sinbolikoa zeinuaren balloa
baino ez den. Qizarte aurrem odernoak, aurrekapitalistak elkartruke
m odu sinbolikoa m antendu egingo lukete, geroago m erkatu sistem ak eta balio abstraktuak birrinduko luketena. Marx ez zebilen zuzen
uste zuenean glzarte guztletan em aten zela produkzioaren lehenta
suna, gizarte sinbolikoki egituratua eta erradikalki heterogeneoa sis
te m a kapitalista produktibora igarotzen utziz, hau erabilpen eta truke
balioak araututako transakzioetara bihurrezina izanik. K ontsum o gizartean objektuak zeinu bihurtzen dira, non behar naturalaren alorra
faltsiflkazioak, sim ulazioak eta m ugarik gabeko erreprodukzioak gain
ditua geratzen den, non erabilpenaren erreferntzia gaitzen den eta
halaber esanahia, erreferentea eta erreala-naturala direnen arteko
bereizketa ere. Ez dago m erkataritzako elkartrukerik, elkartruke sin
bolikoa baizik non desagertu den errealitatearen printzipioa. Mauxe
izango da Baudrillarden ondorengo ibilbidea eta em ankorrena, hots,
m undua des-errealizatzen eta Ideologien kritika inballdatzen duen
sim ulakroaren kulturan aurrera egitea.
Mauxe izango da beste postestrukturalistengandik aldenduko
duena. Baudrillardengan desagertu egiten da errealaren geruza sakonagoa baliatu nahi Izatea -p o ste stru ktu ra lista batzuen geruza hau

onartzeak d em o stra tu ko luke oraindik ez deia em an pentsam endu
ilustratuareklko Inaustura-. Eiem entu erabakigarria erreaiitatearen
printzipioa likidatzea, teknoiogiak burututako erreaiitatearen eraiiketa
da Le Crime parfait (1 9 9 5 ). Egileak sim uiakro orokorturantz em aten
duen biran, siste m a tik a t iegokeen kanpo bat aurkitzeko posibiiitatetik, pribatizitatearen espazioaren erreserbatik subjektua-objektua nozioei buruzko oihartzun denak gaindituta geratuko dira eta beren
ordez pantalla eta sarea egongo dira, kom unokazioaren gizarte postm odernoari propioak zaizkionak. Subjektuak ez dira ja d a objektuetan
proiektatzen, ez dago eurekiko identifikaziorik ezta gauzetarantz txera
transm isiorik, d im e n tsio psikoiogikoa ere desagertu egin da boterea
ren eta propietatearen dim entsioekin.
Qauzekin eriazionatzeko m odua ez da txeratsua, ez Jabetzaiiea,
ez m enderatzearena, ez eta prestigioarena ere; sinbolism oaren, m etaforaren, urruntzearen gaitasuna desagertu egin da, gehienez ere
hurrentasun m eto nim ikoa geratzen da; psikologikoki eta m entaiki
proiektatzen zena, iurrean m etafora bat bezala, eszena m entai edo
m etaforiko bezala bizitzen zena h em endik aurrera errealitatean
proiektatzen da, inoiako m etaforarik gabe, aldi berean simuiazioarena
ere baden espazio absoiutuan. Qorputzak berak, etxeak, ingurum enak, pribazitatea eta intim itateak, denbora iibreak ez d ute jad a sentidurik eta aurreko bizitza urrunekoaren aztarnak bezala irauten dute,
non pertsonak beren artean erlazionatzen ziren, simulazioaren espa
zio m asifikatuan iekua berriro definitu behar delarik. Maiaber desagertzen da politikoa, pubiikoa, publizitateak ere desagertzeko Joera
hartzen du kom unikazioaren espazio gordinean non dena erakutsi
egin behar den eta ezin baita bereizi artearekin, arkitekturarekin edo
poiitikarekin berarekin ere.
Pribatuaren eta publikoaren arteko m ugak ezabatzea teiebistan
burutzen da, non, adibidez, audientzia m axim oko program a bihur
tzen den bizitza prlbatu fam iliar baten edota zelnahi talderen eszenak
zuzenean em itltuz, aldi berean m unduko gertaera sozlo-politlkoak
afalorduan egunerokotasun arruntenak bihurtzen dlrelarlk. Allenazloaren logikak ere jad a ez du ballo, gainera alienazioaren onura sinboli
koak ere galduak Izanik, hots, Bestea badela eta alterltateak engalna
zaitzakeela onerako nahlz txarrerako. Allenazioa dagoen bitartean badago espektakulua, ekintza, eszena. Ez da gordlntasuna, espektakulua inoiz ez da gordina. Qordintasuna hain zuzen ere espektakulurik

ez dagoenean hasten da, eszenarik ere ez dagoenean, dena ikuspen
garden eta beheralako bihurtzen denean, dena inform azioaren eta
kom unikazioaren argi-bizi-bizi eta ezinbestekotan erakusten denean,
eta estasi hau gordina denean. Gordina da ispilu guztiak, begirada
oro, irudi denak desegiten dituena. Gordina da errepresentazio ororen amaiera, Q ordinarekiko eriazioak beste era bateko txerak
eskatzen ditu,
Errepreasentazioak trudiaren, fantasiaren, proiektu desiratuaren,
eszitazioaren nahasketa ahaibidetzen du; estrategiaren denborak - in
De la sé d u ctio n ( 1 9 7 9 ) - Jada oso urrun geratzen dira, Egunero
gertatzen diren argudioen estiloa eta sentikortasuna erabat aidatu
dira. AEB dira sim uiakro kuituraiaren paradigm a ez bakarrik m undu
osoari ezarri dioiako gerraren sim uiakroa, baizik eta herriaidea bera
ere Disneyland deitu sim uiakro b a t delako, hirugarren m ailako slm ulazlo baten estaiduratzat erabiltzen delako: D isneyland hor egoteak
"b e n e ta ko " herriaidea Disneyland dela ezkutatzen du (nolabalt esa
te k o presondeglak hor egoteak ezkutatzen duen bezala, soziala bere
osotasunean eta bere nonahlkotasun banalean, espetxe m undua
dela). Disneyland im aginarlo bezala aurkezten da gainerakoa benetakoa dela adierazi nahi balltz bezala, Los Angeles guztia eta Inguratzen
duen Am erika Jada ez direlank benetakoak, balzik eta hlperrealaren
eta slm ulazloaren ordenakoak baizik. Jada ez gaude errealitatearen
-Id e o lo g la re n - errepresentazio faltsu baten aurrean, ezkutatu nahi
dena da b en eta ko ajad a ez dela benetakoa eta, beraz, errealitatearen
pnntzipioa salbatu nahi izatea,
Teorlzazio hauek guztiak apllkatu eta sakontzen dira Baudrillardek La Guerre du Oolfe n 'a pas eu lieu (1 9 9 1 ) te stu sonatuan egiten
duen teorlzazioan, heldutasunean Idatzitako liburuan.

Jam eson

Esparru anglosaxolan hlrurogelta ham arrekoen ham arkadatlk
p ostm odernlsm ora Iristen den m arxlsm oa deltu izan da neom arxism oa edota postm arxlsm oa, Tradizio m arxista aldarrikatzen duen kriti
ka sozial, filosoflko eta kulturalaren Joera bat da, era nabarm enean
postm odernltateaz arduratzen dena. Balna, m arxism o ortodoxoaz
beste, egitura kulturala hartzen du azterketaren objektu nagusi beza-

la eta ez galnegitura huts bezala -e sa n behar da m arxista batzuek
postulatu ekonom izistak defendatzen jarraitzen dutela, esan nahi bai
ta ekonom laren hegem onía eta d eterm inism oa eta honetan bat letorke n eo llberalism oarekin-. Kultura balore sozialen produkzio bat
baino ez da eta orokorrean hori gabe ezlngo litzateke inolako produkziorik. Erreferentziako autoreak Thom pson, Williams, Anderson
izan dira eta Erresuma Batuan 70ekoetan agertu zen m arxism otik
datoz, gero Eagletonen bidez A m erikako Estatu Batuetara igaroko
dena. Beiaunaldi honetakoen artean Jam eson da aipagarriena.
Eredic Jam eson (1 9 3 4 ) izan da postm od e rn itateko teorialarien
artean bikainena. Bere F ostm odernism , o r th e Cultural Logic o f Late
Capitalism (1 9 9 1 ) liburua klasikotzat kontsideratua dago gaurko aroa
aztertzeko orduan. Berak dioenez, postm odernitatea kulturalki kapitaiism oaren hirugarren faseari dagokio, fase m ultinazionalari edo
kontsum okoari, kapitalism o berantari.
P ostm odernitateari buruzko bere liburu teorikoetan Jam eson nabarm endu da Althusser, Man edo Derrida bezalako dekonstruktibistak, lakaniar psikoanalisia baliatu dituelako, Lyotard eta Baudrillardekin kidetasunak izan dituelako; baina hau guztia bere pianteam en
duen oinarri den m arxism oaren baitatik garatua. Marxismo hau da
sendotasuna, zorroztasun kontzeptuala em aten diona azterketa sozialari aplikatzen dizkion eskem a teoriko sendoekin batera.
Ez du onartzen 7 0ko e n ham arkadan benetako sozialismoan ger
tatu ziren izugarrikeriek eta jazoera larriek probokatuta em an zen
"desm arxifikazio" frantsesa, gertaera larri hauek zirela eta orduko
teorialariek ezin izan zuten inola ere m arxism oa eta kapitallsmoa
batasun, sistem a eta to ta lita te bezala pentsatu. Mauen ordez ezberdintasunak, m ikrologia, fluxuak eta despolitizazio orokortua nagusitu
ziren.
Jam e son ek postm odernitatea sistem a bateratu bat bezala aztertzen du. Onartzen du ikuspegi historiko totalizatzaile bat. Ez da
barreiatzen p o stm o d e rn ita te tik produkzio kulturalaren alor zabalean
ontzat em aten diren baliogabeko aspektuetaz ekarpen puntualak jo rratzen. Nonek adierazi nahi du teoria postm odernoak zehaztutako
alor bateratu b a t nahi izatea, ezberdintasunaren logikak, heteronom ia
hutsak eta azpisistem a aleatorio erlaziogabeek ezaugarritutako teoriak. Monela hautsirik geldltzen da postm odernoa, berez, iraganeko
beste edozein denborarekin bateraezina eta m enperaezina denaren

tabu teorikoa, gure garaia afektatzen duen Joera autoerreferentzialaren tipikoa. Baina haiaber esan nahi du kontraesan baten aurrean
gaudeia, zeren eta p ostm odernitateaz m intzatu nahi da, baina postm odernitatearen funtsezko aspektu batzuen kontra. Esan nahi baita,
aior bat bateratu eta bertan ezkutatzen diren identitateak zehazten
saio bat em an zeia eta baita aior horretako benetako buikaden arra
zoia aztertzen ere, nahiz eta teoria postm odernoa bera nabarm enki
ezaugarritzen den ezberdintasunaren iogikaz.Gainera ez da ahantzi
behar ortodoxia m arxistaren baldintza totaiizatzaiie eta d e n -d e n a jo rratu nahi izate batzuetatik aide egiteko gog oa k neom arxism oaren
barruan duen pisua: haiabeharraren fataiitatea; historiaren eta natura
ren iegeen itsutasuna; azken finean, e konom iaren aspektu erabaki
garria. Main zuzen ere badirudi edozein perspektiba totaiizatzaiie eta
abstraktu arbuiatzea deia kapltalism oaren fase honetako síntom a bat,
zeinen teoria filosofikoa bera ez Iitzatekeen lagin b a t baino, patologia
hau areagotu eta abian Jartzen duena, Jakitera em an eta espllkatu
ordez.
Nahlz eta egia izan, ordea, m arxism oak areago laguntzen duela
sistem a m undialaren ierro handiak ulertzen, bertako leku txikiak,
zalantza esparruak e d o jo rra tu ezinezko ere m u ak baino, Jam esonek
esango du ezberdlntasunak sortzen dituen siste m a k sistem a izanez
Jarraituko duela.
Jam esonentzat kontzeptu totalizatzaileetako bat produzitzeko
era da; zehazkiago esanda, kapltalism oaren azken faseko produkzio
m oduak, garai honetakoak, p o stm o d e rn itateko pentsam endu kulturalarekin Jotzen du gailurra.
Ezkertiarren erradikalism o kritikoak ez bezala, zeinek onartzen
baitute ekintza kulturala kapitaletik landa kokatu eta kapitaiism oari
berari erasotzeko euskarri bezala erablli ahal izatea, Jam esonek
esango du kultura eta m erkatua lotuta daudela -h o rre g a tik aienatu
da e llteko kultura eta m erkatal kultura edo m asa kultura deltuaren
arteko m uga zaharra (funtsean m o d e rn ista )-. Jam esonen teslak oi
narritzat hartzen du p ostm odernitatea kapitallsm o aurreratuaren arrazol kulturala baino ez dela eta horrexegatlk hain zuzen bl fenom enoak
ezln direla era isolatuan kontsideratu. Kulturaren esparruko Jarrera
postm odernista oro ere, aldi berean eta nahltaez, gaurko kapltalism o
m ultlnazlonalaren Izaerarl buruzko Jarrera hartze politikoa da, ìnpllzltukl edo espllzitukl.

Produkzio m odu kapltalista berrian kulturak hartu duen lekua,
po5tm odernoaren eredu kultural slstem atlkoa da postm odernitatea
funtsean aldi m od erno tik bereizten duena. Multzoaren hipotesia da
errealism o, m od ernism o eta postm odernism oaren periodizazlo kul
turala Mandelen kapitalism oaren hiru faseei egokitzen diena; m erkatal kapitalism oa, inperialista eta kapitalism o aurreratua edo m ultinazionala. Funtsean, dena dagokie m akinarekiko, teknologiarekiko gure
eriazioei, zeina jakina, ezin baita izan erlazio m odu berbera fase
batean edo bestean. Mahnettiren faszinaziotik zerbait teknologiko
edo postm od e rn o su blim e bat antzem atera igaro gara. Informazio
eta kom inikazio sare izugarri baten gure errepresentazio ez perfektua
berez ez da beste zerbait sakonagoaren irudi dtstortsionatua baino;
gure garaiotako kapitalism o m ultinazionaiaren sistem a mundial guz
tia. Moneia, gure gizarte garaikideko teknologia ez da liluragarna eta
hipnotikoa berak duen indarragatik, botere eta kontrol sare hori atzem ateko orduan ustez eskaintzen digun errepresentazio pribllegiatuaren eskem agatik baizik, gure ulerm en eta irudim enarentzat somatzea ere ia ezinezko iruditzen zaigun sarea; esan nahi baita, kapi
talism oaren hirugarren faseko sare global berri deszentraiizatu osoa.
Moneia bada, nire ustetan, bikaintasun postm odernoa instituzio ekonom iko eta sozialen errealitate berri hau bezala uler daiteke bakarrik;
errealitate izugarria, m ehatxatzailea eta oso era ilunean soilik hauteman daitekeena.
Jam esonentzat gaur teoria garaikidea edo diskurtso teorikoa
deitzen duguna halaber da berez fe no m e n o postm odernoa. Beraz,
inkoherentea litzateke d iskurtso teorlko garaikidearen azterketa teori
koen egia pentsam endu sistem a baten barrutik defendatzea, non
'egiaren' kontzeptua postestrukturalism oak arbuiatzen duen metafisikaren parte baldin bada. Adibidez herm eneutika bezalako fundam entu baterantz sakontzea nahi duen pentsam enduaren edozein ereduh
egindako kritika postestrukturalista kultura postm odernoaren beraren
síntom a nabarm ena da.
Jam esonen arabera, postm odernltatearen aurrean ez dago tokirik balorazioko iritzientzat, iritzi m oralentzat, ez baita besteen artean
“ estilo" kulturala, kapitalism o aurreratuaren pauta kultural nagusia,
zeini buruz ez balta orduan posible gogoeta historiko-dialektiko bakar
bat baino burutzea, gaurko denbora eta iragana kontuan harturik
kapitalism oaren barruko eboluzioan betetzen duen lekua dela eta.

F ostm o d e rn b m o a fe no m e n o historikoa bada, iritzi m oral edo morallzatzaile bezala bere berri e m a te ko asm o guztia azken finean oker
kategorial bezala identifikatu behar da.

B este oharren b at

P ostm odernltateak filosofiaren am alerantz Joko luke. Qiro fllosofikoak hórrela Iragartzen zuen QOekoen ham arkadan. Mala ere, filoso
fìa berriro ere Indartzera doala dirudi. Indartze hau filosofiaren zeregln
sortzailea, duela bi ham arkada, am aitutzat Jotzen zuten te rm lno en
baitan agertzen da. D iskurtso berrla am aitutzat em andako hainbat
gal an da berreskuratzen. Filosofìa hiletsltzat e m a teko erabiiitako
te stu berberak gaur beste era batera Irakurtzen dira. Anulatutzat
e m andako hainbat gal berreskuratzea da eraberrltze hori identifikatzea ahalbldetzen duena. Malaber dator berreskuratze hau indartze
ra elkarnzketa fìlosofìkoaren internazionalizazioa, planetako eskualde
ugaritan tradizio nazlonalak abian jartzea eta baita malla guztletan
burutzen ari diren globalizazio prozesuak ere.
Main zuzen ere, subjektuaren itzulera dator eta etlkaranzko bira.
Pentsam enduan e m a ten diren bl polo hauen indartzea Irism en handikoa da. Zeren eta Jada aipatu den bezala, subjektibitatea m arxlsm oak d esm untatua baitzuen, psikoanallslak herm eneutlka, Meldeggerrek estrukturallsm oa; honela subjektua krisiak erabat Jota zegoen,
bai Jakintzaren eta egiaren ontzi bezala bai eta eklntzarako Iturri
a uto no m o bezala ere eta, ondorioz, halaber irltzl m oralak e m ateko
ere. Areago oraindik, fìlosofìak bilatu zuen o bjektibism oak erlatlbism ora Jotzea m ehatxatzen zuen, planteam endu etiko oro disolbatuz.
Subjektibitatearen itzulera etikaren bidezkoa da. Errealltatean, W .
m en de ko fìlosofìaren porrotetako b a t planeta m allako katastrofeel
aurre egiteko galtasunlk eza Izan zen; m un du gerrak, holokaustoa,
Quiag, m ehatxu nuklearra, krisi ekologikoa, gerra lokalak, endekapen
polltlkoa ez aipatzearren. Qaur egun bira etlkoa fìlosfìan gaurko arazoel erantzuna kontzeptu berriekin em anez ari da bldea egiten; eta
filosofiaren hainbat fo kutatik ari da subjektu etlkoa ernarazten.
Postm odernitaren gaurkotasunareklko edo bertako partaide Iza
tearen kezka seguruenlk ari da Jada tokia egiten erantzuklzunaren eta
etikaren lan fìlosofìkoari, eta baldin bada baldlntzarlk horl aldarrlkatzeko nahiz eta periferia kulturalaren perlferlan gaudenok hautem ate ko barneko eta kanpoko hainbat eragozpen ukan.

XVIII. mendeko herri lirlKa
(Euskal errom antze zenbaiten Kanpo-eragina)

Luis Maria MUJIKA

Euskal literaturaren esparruan kokagune aparta du, bere balio
espresibo eta historlkoengatik, errom antze edo balada delturlko g e 
nero bitxl, esanguratsu eta gozoak. Main zuzen, nahiz testu gehienak
W ll. m endekoak izan, W ill, m en de ko llrikan ere eragin berezla ukan
dute, batez ere, am odlozko generoaren trataeran -g e ro ra euskal
errom antizism oaren nolabalteko aintzlndari e re - gertatuko zirela.
Esan dezakegu se ntim en du , e rrltm o eta irudlen trataeratlk zatl
horiek hornldura espreslboa handia dela. Beste arloetan bezala, eraglnen aldetik esan behar dugu euskararen ukltuan dauden hlzkuntzetako kantuen paraleloak direla, hots, hegoaldean Qaztela eta Katalulnlako m aite-linka hlstohkoarekln -e ta iparraldean Erantzla, Probentza
eta O kzltanlakoakoarekin- harrem anak eta m enpekotasun formalak
dltuela.
Lirlka hori se ntlm en du zko espresaera apartaz hornltua dago,
malz m uslkarl lotua, orohar, gure testuak Europa osoko singer, erro
m antze eta glsako adierazpenetan sartzen direla. Murbilago, okzltanlerak eragin berezla ukan du gurean, gal horietan eta kantutegi
adleragarrlenetan llrlkaren ukltua eta oldea oso nabarla dela.
Kanpoko erag in a euskal te s tu e ta n

Aurrez esan beha dugu, euskal testu zenbaltetan ere kanpo
m usikaren eragina aurkitu zuela Aita Donostlak, hala noia, Ze/uKo
izarre bidia, Lili e de r bat, Adios ene m aitea eta beste abesti batzue*
tan.Testuarl atxlkitzen bagagozklo, berriz, kanpoko eragin horiek,
orobat, malz, nabarm enak dira.

Quk aspaldidanik aztertua dugu te stu zahar horietaKo batzuen
izaera Kanpo eraginen aldetik, u r liorietara itzuliko gareia hennen
nnodu labur eta siste m a tiko batean. Moski, aipatu eraginak Euskal
Merriaren inguru geografikoan kokatzen dira, hau da, Qaztelako lirikan
hegoaldeko euskal te stu ei dagokionez, eta Okzitania eta Erantzia
nagusikoan iparraldekoei buruz, testu katalanak eta probetzalak albo
ra utzi gabe. Testu horiek, hain zuzen, garbi uzten d u te ertaroan, eta
ondorengo bi bat sekulutan ere lirikaren ildoak kanpo eraginez ukitu a k kausitzen zirela, hainbat kasutan. hori dela eta, kanpotiko ukitu en zertzeladak sism atlkoki eskalntzen ahaleglnduko gara, gure
aho-llteraturak atzerriko olde eta eragin form ala zenbatean Jasan
duen arglago uzte arren. haln zuzen, euskal m intzairaren orlginaltasuna onartuaz ere, ezin da ukatu egitate hori, bal lexikoan latinaren
aldetik, eta bai kulturarena alboko herhen Jakintza-errotik. Beraz,
gure lirikan ere kanpotiko aho-literaturaren eraginak adieragarriak
dira. Eragin horien esparru esanguratsuena, ikusiko dugunez,
frantsesa, okiztanlarra eta probentzala da Iparraldearl dagokionez, eta
gaztelanlarra eta kataluniarra hegoaldean.
Qu, bezlki, lau b a tte s tu ta n fyatuko gara inguruko kulturen eragin
sem antlkoa (m alz lexlkala ere) atzem ateko, eta, besteen artean,
tiesHatxa lokartua, Irigaraien alarguntsa, 5enarraren itzulera disfrazatua (m ozorrotua) eta Frantzie hortekoa errom antzetara m ugatuko
gara, batez ere. hala ere, kanpo-eragin bera atzem angarrl da beste
hogel bat testutan, besteen artean, alpatzekoak direla Juan de Flo
res, Oerlara JoandaHo m onja, hesHatxa ontziratua, Judu herratua,
Pazkoetan den alegerena, 5 e ta harla, Ura ixurlriH, Errege Jan eta
beste zenbait laburrago.
Kantu hauetaz nolabaiteko bllketa eta ikerketak eglnak dituzte,
dagoeneko, J.C.Querra, J. 1^ Leizaola, M. Lekuona, J. M. Lecuona, J.
Lakarra eta bere taldeak, eta beste batzuek. Quk, hala ere, hem en
eskual testu batzuen iturri hurbllak aztertuko ditugu, orain urte
batzuk lehenago osaturlko ikerketen urratsakJarraltuz.

Testuak
a ) tie s k a tia lokartua
Brodatzen ari nintzen perpausarekln hasten den te stu llrlkoa
Nesl^atxa ontziratua Izenpean ere ezaguna da, nolabalt. Menéndez
Pldal-ek testua Los soldados forzadores delako zlkloan sartu zuen.

bere hedadura, besteen artean, Afrikako iparraldean kokatzen zeiarik
honela, Tanjer-en bilduriko testu batean liurrengoa esaten da:
Dijo e l sargento al alférez -v a m o s a rondar la villa.
Vieron venir tres m ocitas que de la m isa salían...
Cfijo e l sargento al alférez: ¿Cuál de ellas es la m ás linda?
-La de blanco, señor, a m is ojos parescía.
(fí. M enéndez Pldal, Los rom ances viejos, los rom ances de
Am érica y o tro s estudios, p .l6 4 ) .
Beste testu batean, zehatzago, hen én de z Pldal lurperatua da
goen neskatxaz m intzo da. Qizonak lurra em aten dio neska bortxatuari, bere dam ua, hala ere, azalduz:
Con su puñal dorado la sepultura le hacía;
con las su s m anos tan blancas
de tierra el cuerpo cubría,
con lágrim as de sus ojos
le echaba e l agua bendita
(Ibidem, 6 1 -6 2 or.).
Parekaketak bl te stu en artean (hots, euskarazkoa eta gaztelaniazkoaren artean) sintesi m odura hurrengoak lirateke: a) euskal
testuan Hapitainak ageri dira -soldaduaH gazteianiazkoan-, b) neskatxa hobiratua da euskal testuan, "la roban" gazteianiazkoan, c)
neskatxak birjinitatea zaindu nahi du euskal testuan, "ella guarda su
honra" dio gazteianiazkoan, d) heriotza du irtenbide euskal testuak,
"hasta ser m u e rta " ageri da gazteianiazkoan.
Dudarik gabe, parelliism oak harago hedatzen dira henéndez Pidal-ek bilduriko testuaren eta gurearen artean. Errem ate bezala, bletan ageri da kapitalna (soldaduak dira gaztelaniar testuan) damua
sentitzen neskatxaren herioaz ("O n gi nigar egiten zuela andereari
dolu emanlH").
Probentzako testu bat ere hartzen badugu antzeko parekaketak
lehen ahapaldian. Lehenik ikus dezagun euskal testua:
Elorrl xuriaren azpian anderea loHartu,
arrosa bezen eder, elurra bezen zuririh,
h lrur kapitalneH h o r deram ate g o rte z enganaturik.
Probentzako testuan;

Ey la vau l'y a 'n Jardinier
q u'a no ta n t belo filho
Julno, Ib qu eto,
belo (eder) co u m o louJour;
n 'e n s o u n t tres capltanls,
tous tres II fan la co u r (gorte egiten),
Parekaketak, oraindik, ostaiariaren agur em atera, bort><az aia
am odioz etorria den itaunketara, kapitainen bazkaltzeko gonbitera,
anderearen izu eta iiiiaren egitatera, eta, azkenik, ehorzketa eta
iiirugarren egunean iiiio b itik btzitzara itzuiiriko pasartetara hedatzen
dira.
Hau dio euskal testuak:
MandiH hirugarren egunean,
aita, entzun nezazu,
ni oral hem en nuzu
(tonba e de r b atían )...
Eta probentzaleraz idatziriko testuan::
Au b o u t de tres Jours après
soun pero (aita) s e p ro um en o:
""Dubertz (ireki) m a tounbo,
m ou n p ero (aita), s e vou pia;
ay fach tres Jours m ou erto
p e r m o u n h o u n o u r gardarl.
Piam onten, Pikardian eta Fiandrian ere ezaguna zen testua. Parekaketak egiterakoan, berriz, kontuan izatekoa da esukai testuan
lirioak eta ezpelak (boj) direnak, ihazm inak direia haietan.
Doncleux kantu-biitzaiieak, bere aidetik, azaiduriko te stu batean
gure kantuaren iidoa hurbilagotik dakar; adibidez, ostatuan neskatxari
em a niko ja na ria ren pasartea honeia agertzen da:
-5oupez, so up ez (afaidu), la belle,
ayez bon appétit,
avec trois capitaines
vous passerez la nuit.
Eta V e nd ô m e -ko beste kantu batean, hurbiiagotik oraindik,
ehorzketaren pasadizoa azaitzen da, bertan iirio-ioreak ageri dtrela
euskai testuan bezaia:

-O Ù l'enterre ro n s-n ou s
c e tte aim able princessel
Au logis de so n père
il y a trois fleurs de lys:
nous prierons Dieu p o u r elle
q u 'e lle aille au paradis
(E.F^olland, Recueil de chansons populaires, 11, 59).
Parekaketa heda daitezke Rolland Jaunak ñecu eil de chanssons
populaires delakoan ekartzen dituen zatletara ere; adibidez, «Où s o n t
les rosiers blancs, la belle s 'y prom ène, / blanche co m m e la neige,
belle c o m o le jou r» dioenean, bere ordaina euskal testuan «elurra
bezen zurihk» dela.
Mala ere, te stu guztien artean, parekaketa bizienak kausitzen
dira Frantziako Ivernan a urkituriko kanta berezian. la euskal kantaren
pasarte bakoitza hurbileko te stu a zja rra i daiteke. liona euskal testua
eta frantsesaren arteko parakaketa zenbait:
Euskai testua

hivernako testua

"Elorri xuriaren azpian "

"D essous les rosiers blancs"

"Elurra bezen xurirlH "

"B lanche co m m e la neige "

"Hirur hapitainek h o r deram ate "Trois capitaines
g ortez engaina tu rik"
s 'e n v o n t lui faire l'a m o u r"
"Zamarian ezarri d u te "

"M ontez, m onte... s u r m on cheval"

"Paris-erat eram aten d u te "

"A Paris j e vous m ène".

"Paris-en ostarlersa batek...

"L'h ôtesse lui dem ande "

berriak ere g a ld e tu "
'''Bortxaz ala a m o d io z jln a
ziren, anderea, e rrazu "

"E t's vous ici par force
ou bien par vos plaisir"

"tliru r kapitainek galeriatik
ebatslrik jin a n u z u "

"Au chateau de m on père
trois capitaines m 'o n t p ris "

"Anderea, afai z ite "

"Q uand ce fu t au soupe..r»"

"tliru kapitain ba-dituzketzu
gaur zure zerbitzari

"/^uec trois capitaines
vous passerez la n u it"

"tlil hotza zen e ro ri"

"La belle es to m b ée m o rte "

"/Anderes hila da, nun
ehortziren d u g u ? "

"O ù l'e nterre ro n s-n ou s
c e tte Joli prince sse ?"

"'M a ren baratzean ezpelaren
azpian, liho llliz estallrii^"

"Au Jardin de so n père,
dessous les fleurs de ly s "

"h a n d ik hirugarren e gu n e a n "

'"Tout au b o u t de trois Jo u rs "

" M a , e ntzun n eza zu"

"M on père, s i vous m 'a im e z "

"Birjinitatea beiratu nahiz
hila egona n u z u "

"J'ai fair trois Jours la m o rte
p o u r m o n h o n n e u r g a rd e r"

Testu hauen pasarteak ikusita, ezln da ukatu bi te stu e n senidetasuna, eta errom antzeak duen argudiozko lokarha Trantzia, Probentzan, Okzitanian edo eta Kataluniakoarekin. Pensatzekoa da kanta
euskararen ortura kanpotik etorria dela.
b) S e n a rra re n itzu lera m o zo rro tu a

Testuaren hurbilketak euskaraz hiru testu desberdinetan em aten
zaizkigu, nagusiki. Bat Azkueren kantutegian (II, 9 8 7 ) O oizeti yagi
zara deiturikoan (11,965), bestea Egunon JainHoaH dizula izenburua
duenean, eta azkenekoa ^InHoak dizula egunon denom inatuan. Esan
beharrik ez dago, hiru te stu e n artean lotura handia dela, elkarrizketak
andere eta galai baten artean m am itzen direla. Pertsonaietako bat
fraidez m ozorroturiko senarra da, gurean, batez ere, bizkaierazko
testuz hornitua kasuitzen dena.
Qaztelaniaren erem uan zikio honetako bertsoak Las señas del
m arido deituriko errom antzeetan aurkitzen dira. Euntsean, e txetik
u rru n jo a n ik o senar (eta fraidez m ozorroturiko) em aztearen leiaitasuna aproban Jartzen da. Azkuek honela laburtu zuen errom antzearen
barne gaia: "D ice la leyenda que un día un h om bre que estuvo
ausente de su d om icilio m uch o tie m p o se presentó disfrazado de
fraile a su m ujer con objeto de probar su fid e lid a d ..." (R. Al AzHue,
Cancionero popular vasco, II, 9 8 0 ).
Erantzian, batez ere, tradizio handia ukan zuten aureko m endetan fraidez m ozorroturik itzuliriko senarraren errom antzeek. Emaztea
tentatzaile eta tentagai bezala agertzen zen, batzuetan. D oncieux-en
te stu batean aipaturiko personaia soldadu gisa ere azaitzen da. Hurrego testuan, adibidez, soldaduak senarraren antza duela azpim a
rratzen da;

- t i'e s t p o in t m a vie que se regrette,
c 'e s t la perte de m on mari.
M onsieur, vous rasem blez à lui.
Orobat, testu batzutan em azteak fralde-it^^ura duen gizon m ozorrotuan albisteak gerran; hll egin zela bere senarra diotsa, eta bera
arestian ezkondu egin behar dela ("L 'o n m 'a é crit de ses nouvelles, /
q u 'il é ta it enterré, / e f Je m e su i remarié»), Erromantzea oso hedaturlk egon zen, besteen artean, haine. Forez eta Poltou-ko eskualdean.
Testuak gerraren tennatika du nagusl, eta bertatik doa bilbatzen etxera Itzuiiriko gizonaren haria.
Mona em azte ez-zintzoaren adierazpenak, fraldezjantzitako gizonari zuzenduak;
Wenez dem ain à h u it heures
m o n m ari n 'y sera pas.
Allez vo ir à la porte
51 m o n m ari ne vien t pas
(E. Fiolland, Recueil des chansons populaires, I, 158-59).
Testua ikusita, kontuan izatekoa da gure tradizioan Peru gurea
Londresen izeneko errom antzea ere. Main zuzen, bertan fraide ezzintzoaren pasarteak nabarm entzen dira, non em akum eak "beyoa
ondo, aita praillea, lengo erropakin baletor, bai, aita praillea" erantzu
ten baitio gizonaren asm o txarrak higuintzearren.
Pasartearekin loturik dago, noski, La viuda fiel delakoa ere. Bere
fideltasunaren aitorm ena hurrengo pasartean -m o d u aski delikatuan
em ana-:
fio m e saques de paciencia,
¿no sabes que las m ujeres
so n co m o el aire que vuela,
delicada c o m o e l vidrio
que sin tocarle se quiebra?.
Emazteak ez du ezagutzen, gehienetan, itzuiiriko Jaunaren -e d o
benetako se n a rra re n - identitatea, eta horren lekuko da hurrengo
gaztelaniar testua ere:
El caballero yo soy,
e l caballero yo era

(Ikus, "La Viuda fiel", in
R om ancero popular de la m ontaña, 2 1 8 ).
Orobat, hurrengoa:
A eso de ia m ita d dei cam ino
con su m arido se e ncuentra...
- { lo digas eso, m ujer,
has d e saber que yo era {ibidem , 2 0 0 or.).
Qaztelaníar te stuetan ugarla gertatzen da e m a kum e ez-zlntzoaren aitorm ena, baina baita ere e m a ku m e zintzo edo fidelarena ere.
Ondorengoan fideltasunaren aipua;
Ho le te m o a tus criados: eiios m e te m e n a mí;
no le te m o a la Justicia, porque nunca ia tem í;
m en os te m o a tu m arido, que a tu iado lo tenis.
Testu honen kontraezarpean agertzen da hurrengoa, non eta
bertan em aztearen ez-zintzotasuna eta egoera berriaren kontu hartzea nabarm en den;
Infeliz, infeliz yo, y la hora en que nacíl
habiando con m i m arido, ni en e i habla lo conocí.
Ondorioz, senarrak em aztearen jo ka e ra k ezagutzen eta arbuia
tzen ditu halako aire tragikoaz (dena m etafora eta irudi bortitzetan
bildua dagoela pasartea);
Mañana p o r ia m añana te cortaré de vestir;
tu cuerpo será grana, y m i espada el carmesí.
Llamarás a padre y m adre, que te vengan a sentir;
mamarás a tus herm anos, que m e vayan a seguir;
yo m e vo y a entrar de fraile ai co n ve n to de 5an Agustín
(R. M enéndez Fidal, Los rom ances de Am érica, 23).
5enarraren a itorm e n bera hurrengoan ere, nahiz m ehatxu eta
odoletan bildua azaldu:
Calla, calla. Isabelita, -calla, calla, Isabel-,
yo s o y tu querido esposo, tu m i querida m ujer.
Testu hauetan gune tem atikoa, aide batetik, senarra da, bi
egoeretan ezarha, hau da, em aztearen fideltasunaren onarpen beza
la, eta em azte ez-zintzoaren salaketa eta m endeku gisara.
Ez dago dudarik pasarte hauen giroan sartu behar direla fraidez
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m ozorroturiko errom antzeak. Euskal testuetan kerantza binarloa da,
gehienetan. Aide batetik, gizonaren solasak eta eskariak em akum eari zuzenduak agertzen dira, eta, bestetik, am ore em aten ez dion
em akum earen Jarrera zitala. Testuek, azkatasun espresivo aparta ez
ezik, ironia islatzen dute, eta gizonaren maltzurkeriak, adibidez,
erantzun zorrotza em akum ezkoaren aidetik (em akum eak berarekin
elkartzeko fraideak ibaia oztopo duela adierazten dioenean). Eraile
m ozorrotuaren aserreari Jarrera bera darraio em akum ea erretzeko
ere asm oa duela adieraztean ("beror/ egurra dala, aita, praillea" ka
suan, esate baterako).
H urrengo testua Azkuek bere Cancionero popular vasco dela
koan (II, 9 8 0 ) dakar:
Eraileak:
-Leislbaxu zuria dozu, andra gaztea.
Em akum eak: -O n d o tx u egosita, alta prailea.
-EzagutuHo ete zenduHe senar zeurea?
-L e n g o erropakin baletor bai, aita praillea.
-Laztan bat e m o ng o neuskizu, andra gaztea.
-Ibala dago bitarte, aita praillea.
-B e rto n ito ko al zara, andra gaztea.
-B e ro rl xalupa dela, aita praillea.
~5uak erreko al zaitu, andra gaztea.
-B e ro ri egurra dala, aita praillea.
-A g ur, agur, andra gaztea.
-B e yo a ondo, ondo, aita praillea.
Testu honen m olde binarloan, bada, fraidez m ozoroturiko gizasem eearen proposam enek erantzun azkarra -zirto z b e te a - dute, azkenean em aztearen fideltasuna nabarm en geratzen dela. Beraz, tes
tuetan ez da ageri fraidez m ozorroturik dagoen gizona eta em aztea
ren arteko harrem an fisikorik, eta salbu geratzen da emaztearen
ondra.
liu rre n g o testuan ere nabarm en da hari bera, ze urrunera Joaniko gizon itzulia ez du ezagutzen andereak, "le ng o erropakin baletor"
delakoa salbuespen bezala jarrita. Azpimarratzekoa da hirugarren
ahapaldiko Ironia, e m a kum ea k fraidez Jantzirikoari "uretan itoko al
d al!" delakoa botatzen baitio, eta "berori txalupa dela" ere bai maltzurki erantzuten.
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-ö o iz e ti yagi zara, o andra gaztea.
-Leixibatxua egitearren, Jauna neurea.
-5enarriH edo bozo, o andra gaztea?
-B ia je urrunean da, Jauna neurea.
-B e rto n itoHo al zara, o andra gaztea.
-B e ro ri txalupa dela, Jaun neurea
CR.M. AzHue, op.c. I!, 9 7 9 ).
Esan behar da, Bizkaitik kanpo ere, hafarroako Otsagabian, adi
bidez, aurkitu zuela Azkuek lido bereko testua, hots, fraide m ozorrotuaren ordez, zaidunaren irudipean azaldua. tlatn zuzen, em azteak
berea iskutean esaten dio: "Idurii dukezu hura bera, deia"; eta zaidunak erantzuten: "Hura ta bera duzu kau, o M argarita" (R.M. Azhue,
ibidem , il, 9 9 3 ), O tsagabiko te stu a k badu zehaztapen gehiago orain
dik, alegia, erregearen zerbitzuan egon dela e txe tik kanpo (horretan
euskal te s tu e k gaztelaniar errom antzeen tradizioa islatzen dutela);
orobat, andereak bere senarraren antza ere hartzen diola altortzen
dio zaldun ez-ezagunarl:
-O ra l non duzu senarra, andere aurena?
-E rregeren serbitzuan, galai zalduna.
-Z o n b a t denbora fan zela, andre aurena?
-O ra i zo rtzi urte, galai zalduna.
- 5 o egizu ean au denez, andre aurena.
-Id u ria dukezu hura bera dela.
Eta gero testuak, klarki, e rrem ate gisa, aurrean dagoen zalduna
anderearen senar berbera dela dio:
-H ura bera duzu Hau, o Magarita.
Testua hurbilagotik hartuta, nabarla da euskal eta gaztelaniar
lagien arteko paralelism oa, gauza m arkatuak hurrengotan kontuan
izatekoak direla:
Euskal testuan

Gaztelaniar testuan

5enarraren ibilaldia urrunera
5enarra fraidez m ozo rroturik

"Caballero de lejanas tie rra s"
"q u é caballerlto es é s te .., "

itzulera
Em aztearen fideltasuna
5enarraren aitorm ena
("hura ta bera duzu ka u")

"señor, m on ja m e weréis"
"que yo su m arido era "

c) Irigaraien a larg u n ts a ('"Qo/zean g o izik ")

O ndoren em anen dugun errom antzea ederreneakoa da euska
raz, 050 sotila delarik bere egitura. Miru giza-aldiei hiru gertakizun
existentzlal egokitzen zaizkie; goizari ezkontza dagokio, eguerdiari
andere ezkonduaren bozkarioa eta betetasuna; eta hirugarren aidiari
(hots, arratseko sasoiari) senar ezkonduaren heriotza (hiru aldiak
egun bat-berean agitu zireiadk...).
Euskal te stu ak ongi m arkatzen ditu hiru guneak:
Qoizidn g o izik je/W nùndûzùn, ezhuntu nintzan goizian,
bai eta ere zetak beztitCi el^hia JelHhi zenian.
Etxel^'andere zabal núndúzúr) egùerdi erditan,
bai eta ere alhargúntsa g azte ekhia sarthù zenian.
A urreko te stu e n kasuan bezala, esan behar da Egun bereho
alarguntsa-ren kontakizuna ezaguna zela, bai Qaztelan, eta bai Euskal
herriaren hegoaldean, eta orobat Katalunian eta Frantzian.
Euskal te stu ak Gabriela Lohitegi andereari htstorikoki agitutakoak
eransten dizkio kantuan, gertakizuna giro errom antiko berean kokatuz -ha rrlga rriak diren analogiak eskaintzen zaizklgula-.
Qaztelako bertsiotara igarota, Menéndez Pidal-ek hurrengo te s
tua bere Antigua lírica castellana delakoan sartzen du, katalaneraz la
osonk idatzirik dauden ahapaldlen ondoan:
... Cazador, buen cazador,
escúch am e una palabra;
¿votdría enterrar un m ue rto?
Te será m u y bien pagado.
Aurreko b ertsoek aipatzen d ute zazpi urteko aldia, hots, gelan
hilik egoniko neskatxaren denbora berezla; orobat, azplmarratzen
dute neskari alkandora aldatzen zaiola, e taja ie g u n e ta n bere aurpegia
arrosa eta u r zurlaz garbítua izaten dela.
La m u e rte ocultada delturlko errom antzeak eszenategi berekoak
dira, baina maíz beste zehaztapenez hornituta:
Albricias pedías, m í m adre,
tristes albricias serían;
m ala caza es la que traigo:
ILa M uerte en m i com pañíal
llá g a m e , m adre, la cama

allá en la sala de arriba...
(R. M enéndez Fidal, Flor nueva de rom ances viejos,
Col. Austral, 2 1 4 ).
n en én de z Fidal-ek, oraindik, Tanger-en bilduriko testua eskaintzen digu, aurrekoaren hurbilekoa dena, eta euskal testuan agertzen
diren beste zertzeladez osatua. Adibidez, lim oi-uren igurzketaz, zau
riak arrosa eta ardo zuriaz sendatzen zituenaz ageri da testua, eta
nori azalduko dion harnean sentitzen duen m alura galdetzen du an
dereak:
En las huertas de m i padre herido m e lo he hallado,
curéle sus heridas con rosa y vino blanco,
atéle las sus heridas con tocas de m i tocado.
Kasu batean, gehienetan ez bezala, anderearen m aite m in du a ez
dela gizon zauritua dio, gorpu geratzen dena baino. B ertsoek adieraz
pen hori dute, halabalna, bigarren ahapaldian ohartzen da irakurlea
zalduna hilda dagoela, zeren garbiro dio "la carne se iba dañando",
eta lehenago heriotzaren albistea igarriz "cada vez que le iba a ver
parecía vivo y sa no " kontraposizioa ezarriz.
O ndorengo pasartean dam ak kalean hilda aurkituriko gizonaren
koadroa dakar, giro oso poetikoan ezarria:
Le ha cogido de la m ano
y le ha entrado al camarín;
se n tó le en silla de plata con respaldo de marfil;
bañóle to d o su cuerpo
con agua de toronjil,
hízole cam a de rosa,
cabezera de alhelí
(fí. M enéndez Fidal,
Flor nueva de rom ances viejos, 124).
Azpimarratzekoa hem en gorpuaren garbiketa, alegia, torontxaz
edo lim o i-u r bereziaz eginiko igurzketa, eta arrosen aipua. Beste
euskal te stu tan ardoa ere sugeritzen da.
R. Menéndez Pidal-en iritzian, errom antze honen gisako aldakiek
zabalkunde handia ukan zuten garaiko kantu-bildum a zaharretan,
eta, batez ere, Ekialdeko ju d u eta M egoam erlkako glzatalde berezietan, Andaluziaz gain.

Trantziako testuek, bere aldetik, bailo aparta dute, eta, agian,
euskal testua hobeto lotzen zaie haiei, gutienez, pasarte finkoenetan.
Aipatu beharrekoa da Biarnon (Euskal Merriaren aiboan) Quand le roi
entra dans la co u r izeneko kantuen zikioa. Euskal testuetan agertzen
den iore-sortak (edo bukatak) aipua du, orobat, beraietan:
La reine lui fit un b o u q u e t de fleurs Jolies;
m ais la se n te u r de ce b o u qu et tuà la bell'm arqulse.
Testuan ageri denez, aldi hartan hiltzen dena ez da senarra,
erregearen dam a edo m arquesa baino, eta lore pozoinduen aipua ez
da kokatzen heriotzazko tram a batean, am odiozkoan baino, gauzak
nahasten direiarik.
Dudarik gabe, Katalunia aldeko tradiziotik Jasoriko testuak interesgarriagoak dira, hots, euskal testuaren harira lotuagoak, eta ber
tsio desberdinetan zertzeladak biribilka bezala m am itzen dira. Adibi
dez, garbiak dira zazpi zenbakiaren aipuak "s e t anys l'en ha tin gu t
m o rt", "s e t anys l'en he te n g u t m o rt " (azken hau Artàko aldaki
batean). O lot-eko beste batean, ordea, divendres edo ostiraia ordez,
larunbata da gertakizunaren eguna (eta edariaren kasu batean lim olura ageri da, eta bestean ardoa). Mahasmenak testu desberdinetan
zertzelada askotara hedatzen dira. Ikusiko dugunez, euskal testuan
iaranja-uraren aipam ena da nagusien, eta berarekin bat zitru-urarena
(fr. citron, zitru iparreko euskaretan).
Joan A m ades-ek La guardardora d 'u n m o rt deituriko kantuan
ondorengo zehaztepan em aten digu:
5 e t anys fa que l'e n tic m ort,
tancadet d in tre m a cam bra (Hhanbera zuberotar testuan);
am b rose y wi blanc
Jo II rentaba la cara.
Jo II m u d o la camisa
un dia ca setm ana;
un dia p e r m e s desgracias,
to t Ja va esconjuntar-se-m e
(J. Am ades, Folklore de Catalunya, Edic. selecta, t. Il, 409).
Ikus, orobat, G. D oncieux, Le rom ancero populaire de la
France, 2 9 5 .
Beste errom antzeetan gertatzen denez, tram aren bilbea nahas
ten da, zerzelada batzuk bartertzen direla; beste batzuei, berriz, ga-

rrantzi berezia em aten zaie -h u rre n g o testuan bezala-, Testu berean
nabarm en da edari-m otaren aipua, hau da, ardo txuria {vi b/anc), eta
euskaran, orobat, garbi dagoen egunaren datua, hots, "'astian egún
b atia n" delakoa (un dia ca setm ana), eta dena geia batean gertatzen
dela (hau da, "d intre m a cam bra").
Beste aibo-testu batzuetan lirio zuriez da m intzo errom antzea,
arrosaz gain; "Jo li rentaba la cara a m b ros i Iliris bianxos" {Diego
Catalán, Por cam pos del rom ancero, 2 0 2 ), eta egunaren data batbera da, hots, d ivendres delakoa, ortziralea euskal te stu gehienetan
(eta s e t anys edo "zazpi u rth ez" delakoa gelako itxialdiaren luzapena).
Euskal testura berretorrita, zertzelada berriak ere agertzen dira
Jorge de Reizu-k bilduriko Flor de canciones populares vascas dela
koan (Ed. Sendoa, 1 98 2, 1 4 4 -4 5 ). Bat-etortze horlek bigarren aha
paldian zazpi egun zehaztapenera hedatzen dira, eta, orobat, zitruurez (edo "llm o i-u re z") delakora (hildakoaren soinari eginiko
igurzketak adieraztean); gainera, bat dator egunaren izenarekin,
hots, ostiraia (edo ortziralea) euskaraz, d ivendres katalaneraz.
Kom eni da lehen em a niko kataluniar testu zenbait osatzea, zertzeladak aberatsak direla, hurrengoan bezala (bertan gaztelaniar-katalan testuaren nahasketa bítxlak nabarm en direla):
5 /e te años que lo tinch m ue rto
y tancat dins de m a cambra,
yo II m udaba la cam isa
todas las festas del año,
yo II n'rentaba su rostro
con rosas y vino blanco;
veig q u 'e is o ssos se dessossan
de aquella carne tan blanca.
Testua biziki aberatsa da, eta hurrengo zertzeladetara, gutxienez, zabaitzen da:
a)
b)
c)
d)
e)

gelaren aipua (khanberan) / dins de m a cam bra
Zazpi urthez e txe kl / siete años
(jlzo n hila / yo lo tin ch m ue rto
Üküzten nizün / Yo lin'rentaba
zitru urez / con rosas y vino blanco

Beraz, euskaraz zitroin / zitru-ura -e d o lim oi-ura- dena, Katalunlakoan arrosaH eta ardo zuria dira. Euskal testuan gorpuaren aipamena egiten bada, Katatuniakoan zehatzagoa agltzen da aurpegiaren
aipua.
Dudarik ez dago, Ooizian goizih delturlko errom antzeak badltuela, zertzelada historikoen gain, kanpoko literaturetatik, eta, bereziki,
kataiuniar m oldetatlk, harturikoak elem entuak. Atarian esan dugunez, Irigarai Jaunaren alarguntsa-ren kantak, nahiz oinarri historlkoak
ukan Euskal Herriko eszenategian, baliteke gerora hem en azterturiko
La m ue rte ocultada delakoaren ziklotik elem entu zenbait hartzea.
Main zuzen, hurrengo ahapaidian em aten diren osagai gehienek
oiharzuna d ute bai Qazteian, bai Okzitanian (nahiz, azken honetan
apaiago), bai eta Katalunian.
Hona e le m e n tu horiez h orniturik dagoen euskal testu-zatia;
Zazpl urthez etxeh l dizQt g izon hila Hhanberan,
egúnaz lOr hotzian eta gaiaz bi besuen artlan;
zitru urez úkhúzten nizün hastían egún batían,
hastían egún batían, eta ostirale golzian
(J. de ñiezu, Elor de canciones populares vascas, 144-45).
Badira, bestalde, aldaki aproposak, zeinetan zitroi-uraren ordez
limoía adierazten den, agian, cidro fruta berezla adieraziz, nahiz Espainian iparraldean baino hobeto zertzen diren bi fruta-m otak. Alda
keta lexikal hori nabaria da hurrengo testuan, ze frantsesez citron
delakoak gure lim óla ere adierazi ohi du.
Laranya-urez garbítzen nuen
astean eun batean,
astean egun batean eta
ortzirale-golzean
(fí. M. AzHue, Cancionero popular vasco, I, 5 06).
Aipatzekoa da hem en euskarazko kanta zaharretan ohlkoa den
erreplka berezla, teknikoki blhurhina deitua, hots, ""astean egun ba
tean / astean egun b a te a n ..." delakoa. Bozate-nJasoriko kasu batean
ere testu bera, bihurkina olí eskiam aketa tartekatzen dela (hau da,
"astean egun batean, / astean egun batean eta / oil ortzlrale goizean").

d) F ran tzie k o rte lio a , e ta b e s te z e n b a it e rro n ia n tz e

O raindik aztergarri diren errom antzeen artean nabarm entzekoak
dira Juan de Flores, (jerlara JoandaHo m oja, Peru gurea Londresen,
5enarraren itzulera disfrazatua, Judu erratua, 5 e ta haría, nesHatxa
ontziratua, Ana Juani>ie, Errege Jan, Oies errondan dabil, Ura ixuririk,
Nere s e m e ttipiena, Pazkuetan den alegerena, M airuei saldutako
nesHatxa eta beste zenbait iaburragoak (Errak bat, Agur, agur otsoHo,
AmaH ezHondu ninduen, Izar ederraH...bezala).
Ikus ditzagun Fantzie HorteHo errom anzearen pasarte batzuk.
Kantuan am agiarreba eta bere sem earen arteko soiasak islatzen dira,
kantuaren eszenategia berezia dela, Inots, Inandizko eie m e n tuz osatua. Am agiarreba eta sem earen arteko elkarrizketak zeliaro biziak
dira. ZikIo horretakoak dira Díaz R oig-ek Ei te m a de la suegra sortan
sartzen dituenak.
Monela errom antze gazteianiarraren pasarte bat:
Tu Enarbola, h ijo m io, p o r esos cam inos va
dando grito s y alaridos -c o m o hija de un rap azde que le cierras e l vino - d e que la cierras e l p a n ...51 tu no lo m atas, hijo, ¿donde p ro n to lo hallarás?
Am agiarrebaren kexuak zehatzak dira, alegia, bere erraina lapurra dela, gaiztoa dela dio, eta halako e m a kum ea hilzera gonbidatzen
du sem ea.
Euskal testuan parekidetasunak nabariak dira;
Ez d o t g ure frantseslH
ain g u txi erraiñlH.
Urten bidera eta
11 ein bear dozu.
5 em ea k, ordea, m aitea du am agiarrebarentzat arbuiagarri den
em eaztekia, eta nolabaiteko ihesketa egin nahian agertzen da -h a la 
ko erailketarik saihets dezan-;
Ez da posible, ama,
nlH ori eitea.
M. Lekuonak bilduriko testu-aldaki batean apaiza urrun dagoela
aípatzen da, eta bera bertara heltzeko behar hainbateko astirik ez
duela se m e ak dio (aitzaki huts bezala, noski).

Abadea urrin dago,
elizia urrinago
oin orretan asteHo
a sti g u x i dago.
Frantzlan badira, noski, errom antze honekin hari berezia dute
nak. Bi testuak, bada, hurbil dabiltza "Urten bidera eta / // ein bear
dozu, sa r daitzudan puñal au / biotzen erdltlH .." diotsa (5unblllako
bertsioan).
Mona Frantziako kantuaren zertzelada batzuk:
Q uand e st-ce q u e tu feras m ourir?
L'épée au co eu r lui a plantée
L -a -t'e m m en ée dans une forêt
Testu honetako azken pasartea euskal testuan ""mortura guan
eta / ill egin behar diH" delakoan adirazten da.
5 e ta haria izeneko errom antzean kom entura borondaterik gabe
sarturiko neskatxaren koadroa m arrazten da, Moiabait, R om eo eta
Juiietaren errom antze sonatuaren zertzeiedetatik hurbil dabil euskal
balada. Bertan ko m e ntu a da bilgune; sare bat botata m utilak bertara
sartzeko parada aurkitzen du. Euskal kanta zaharretan, aipaturiko
gala, Maitia nun zira eta hailla Hantuz delakoetan agertzen da, nola
bait. Espainian Asturian, Leonen, Zamoran, Katalunian eta abarretan
ezgunak dira antzeko errom antzeak. Murrengo sintesia eraiki daiteke,
adtbidez, euskal eta gaztelaniar te stu baten artean;
a) M a Hrudel baten establo
nuzu ni, Hanbera batian

a) Las puertas están cerradas,
ventanas y celosías

b ethi zerraturlH
b) I1IH phena banihezû ihus
bazintzat han
reia hetan barnen nigarrez
hurtzetan

b) 51 no m e abres eta noche
y no m e abrirás,
querida

c) Txorinoaz nahi daizut hura
pasatu zuri. EsteH'ezazu
lelo burdiñari

c) \/e te bajo la ventana
d onde labraba y cosía

d) tiik b ad it zeta hari Jlna
^inatiH; m e h e da, bai,
bena fina da biziHI.

d) Te echaré cordón de seda
para que subas arriba

Frantziako testu batean txorlñoaren irudia sartzen da, errom antzearen m ulnean - b i m aitam induen m ezularl bezala- eskutitz bat
k o m e n tu ko leihoan uzten dela m altalearen partetik pR oss/gno/et
charm ant / veudris... / m e p o rte r une letre / a m ou n 'a m a n t...") (E.
ñolíand, Recueil de chansons populaires, I, 4 4).
Lira ixuririH oiartzun liriko-m ingarriak dituen beste errom antze
gogangarria da, Euskal te stu ak hurre-hurreko parekaketak aurkezten
ditu, han-hem en, kanpoko kantekin, baina bat da esanguratsuena
denen artean. O ndoren em anen dugu Frantziako te stu bat, nahiz iido
b eretik ibili, orobat, 5uediako D en fôrtrollade Jungfrau deltu rlko bala
da ere. Berdin esan daiteke Lanzarote y el ciervo d e l p ie blanco
delakoaz gaztelaniaren erem uan, Antzeko errom antzeak ezagunak
dira Europako ipar eta hegoaldean. Hona parekaketa batzuk euskal
eta frantses te stu en artean:
Euskal testua

Frantziako testua

Gauaz Mayi nuzu,
egunaz oreina

Je su is fille s u r Jour
e t la n u it blanche biche

Etxeko zaHurreH xerHatzen
Qui arrête se s chiens,
nutena Jakes, nun tu k horak Où s o n t tes chiens, Renaud
(zakurrak).
Ohianpean
kurri oreina xerkatzen

Ils s o n t dedans le bols
à courre blance biche.

Oreinah II dute.

La blanche biche
m andons le dépouiller.

Jakesek kanitaz (couteau)
em an du pusketan.

A tiré so n couteau,
en quartiers il l'a m ise.

AfaI, afai, Jakes.

En o n t fait un d in e r

m nuk h o r lehena.

5 u r la p rem ière asisse.

Ene haragtaz betherik tupina.

Ma tê te e s t dans le plat.

Ikusten denez bi m intzairen paralelism oak hurbilak dira. Beraz,
frantzesez p la t (platera) dena euskal te stu an tupina (m arm ita) da, eta
Frantziakoan tê te (burua) dena, gurean haragla.
Antzeko paralelism oak zilegi dira Here s e m e ttipiena errom antzean ere.

Baladak hedadura handia ukan zuen Eruropan. Aipatzekoa da,
adibidez, p o r t u g a ie r a z nau Catrineta deiakoa.
Qoian beste te stu ekin egin dugun bezaia, beste euskai testu eta
portugaidar batean ere ierraketa hurbiiak kausi ditzakegu:
Euskai testua

Portugaidar testua

Baditu zazpi urthe
uraren gainean girala.

Rasava m ais de anno e dia
que iam na volta do mar.

Zazpigarrenean yan ditugu
gatua eta xakurra.

Ja nào tinham que comer.

Abil arat, abil onerat,
m asta gainaren puntarat.

5obe, sobe, m arujinho,
aqueste m asto real.

IHu5i d u t orain untzia
bai eta ere leiorra.

Ja vejo terras d'ilespanha,
arelas do Portugal.

Zure alaba Maria
leioan yosten yarria...

Uma sentada a coser,
outra na roca a fiar.

Erantziako testuetan ere parekaketak errepikatzen dira, eta, bes
teen artean, itsasoHo erreiatoa, m asta e ta ja n a rie z m intzo denekoa,
azpimarratzekoa da. "A bien é té s u r m e r / sans Jamais la terre
aborder. / A b o u t de la se p tiè m e année, / les vivres vinrent à
m anquer... ».
5 eta haria deitu riko errom antzera hurbiltzen bagara ere, nola ez,
antzeko parekaketak kausitzen dira euskal eta atzerriko testuen ar
tean, bilo-biloz eglnak bezala. Ertaroan am odiozko koadrotan Jarririko
eskenak Irudlkatzen dira aipaturiko kantuetan. Bl gazte m altem induen trazoak a tzem ateko burdln-sare baten oztopo flsikoa azpima
rratzen da. Kom entu bateko burdln-saredun telho baten ondoan
agltzen da dena. Oraingoan, paralelism oak -fra n ts e s testua eta
euskaldunaren artean o rd e z - errelato gaztelaniarrarekln eglnen ditu 
gu, hurrengo pasarteak azplmarratuz:
Euskal testua

Qaztelanlar testua

A/ta Hrudei baten esbiaho
nuzu ni, Hhanbera batían

Las puertas setán cerradas,
ventanas y celosías,

bethi zerraturlH.
HIH phena banlHezO IHus
bazintzat han reia hetan

5 i n o m e abres esta noche

Txorinoaz nahi daizut hura

Vete bajo la ventana

pasatu zuri. Esteh' ezazu

d on de labraba y cosía,

leio burdiñari.
tiii^ b ad it zeta hari Jina A/nat/K;
m eh e da, bai, bena fina da

Te e ciia ré co rd ón de seda
para que subas arriba

biziHi.
(Cfr. Luis M. Mujil^a, Euskal llrika tradlzionala, I, 134).
Qal honl, nolabait, am anera em a teko , kom eni da hem en orain
arteko zerrendari, alpu soliez bada ere, beste zenbait te stu eranstea
paralellsm oak - e d o eta hublleko zertze lad ak- egin ahal ditzan Irakurleak. Tipologia horretako te stu ak agertzen dira hurrengo kantu lirlkoepikoetan: flesHata ontziratua, Judu erratua, Fazkuetan den alegerena, Oies errondan dabil, f^airuei saldutako neskatxa, Errak bat (5an
(Martin), Izar ederrak, A m ak ezkondu ninduen, ^o xo a , Loa, loa, txuntxurun berde, Erreztuna, A te-leioetan (kantu askoren te m a tlka due
ña), Agur, agur o tsoko, eta abar. Beste ko m entarlo eta paralellsm oardatz zenbait egiteko Ikusi gure Euskal Llrika tradlzionala. I, 7 8 -1 8 5
artean.
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Ene Jesus: Nouveau Roman ItxuraKo
Eleberri "psikoanalitikoa"
M ik e l H E R M A M D E Z A B A I T U A

1.

h a r r a t z a ile b a r n e d i e g e t iK o a r e n d is K u r t s o t ik
in f e rí d a i t e k e e n h is t o r ia r e n z a ilt a s u n a

Begien bistakoa da Ene Jesus^ ez dela erraz eta berehala uler
tzen den eleberrl bat, ez balta alferrlk Euskal Literaturaren Historian
aurkl daltezkeenetatlk zallenetako bat, zallena ez bada, Eta nondlk
datorklo zalltasun hori? Narratzallearen Jltetlk besteak beste. Jlte horl
ongl ulertu gabe zalla da eleberrla ulertzea. Testuaren mailan au
rkitzen dugun narratzaile horren izaeraren bidez dlskurtsoaren mallako eduklen azterketa eglngo dugu, gero eleberrlaren historia zein
den Inferltzen saiatzeko, Hain zuzen ere, hohxe da eleberrl hau
leltzen ahaleglntzen den edozein irakurlerentzat zailena, historia uiertzea; are gehiago, irakurle askok hlstorlarik ez dagoela pentsatuko
dute, ez dela ezer kontatzen alegla,
1 .1 . fla rra tza ile a

EJeho narratzallea barnediegetikoa da eta eleberrlko protagonis
ta. Hortaz, bera da inform azio guztiaren iturria, bere pentsam endu
obsesibo etengabea da eleberrla. Qainera, gauzak gehiago zaützeko,
lehen mailan fokallzatzen dituen gauzak sum aezlnak dira, pentsam enduak eta gogorapenak, ez zuzeneko elkarrlzketak adibidez (gogoratuak Izango direnak analepsl txlklen bidez), Eleberri osoa fokalizatu sum aezln etengabe bat da, nahiz eta gogorapenetan bigarren
mailako fokalizatu sum agarriak egon, Holabait esatearren, berritsu

1

ñJ hem endik aurrera.

m ental b a t da protagonista, eta zoroa gainera. Mau esanda, beretiala
iKusten da zein zaila den eieberri honetan testuaren, diskurtsoaren
eta historiaren azterketa berezitua egitea. Zlur aski, eieberri hau ulertzeko m od urik onena pertsonaien azterketa bera egitea da. Besteia
esanda, eieberri honen historia pertsonaien izaeran datza, ez baita
ohiko historia b a t ohiko m oduan kontatzen, istorio^ txlki asko baizik.
Istorio txiki horiek historia bat osatzen dute, egia da, baina ez berau
berez kontatzen deiako, istoriotxo zatikatuetatik inferitzen delako bai
zik, irakurieak zerbait ulertzea lortzen duenean behintzat, gutxiren
kasua dena apika. Pertsonaien Jitea da eleberria, Baina gauzak biziki
zaiitzen dira Istoriotxo horiek kontatzen dituen narratzaile barnediegetikoa, protagonista, pertsonaia b a t azken batean, gaixo m entala dela
ko, zeren eta bera baita inform azio guztiaren iturria, eta zoroa izatea
ren ondorioz ezin da ja k in em aten duen inform azioa noraino den
fidagarria. Hori da psikoanalistei beraiei ere planteatzen zaien zailtasuna, eta ez da kasualitatea autore enpirikoak psikoanalista bati eskatu
izana epilogoa idaztea. Zeren psikoanalistari bezala, Irakurle arruntari
eta aztertzaiieari ere benetako arazo bat aurkezten baitzale hitz egiten
duenak berak errealltatea eta fikzioa ez baditu ondo bereizten, asmatutakoa eta benetan gertatutakoa konturatu gabe nahasten baditu,
eta hori da dirudienez eieberri honetako protagonistari gertatzen zaiona. Protagonista narratzailea askotan erortzen da kontraesanetan,
Maiz ez dago oso seguru gogoratzen duena benetan gertatu den ala
ez. Adibideak ugariak dira, lehen orritik hasita;
"Mahi banu neure historia propioa konta nezake, baina hori zazplnaka i^ontatzea bezain aspergarria litzateke, zeren goltik behera
ezagutzeh baltut historia hori, neure historia propioa denez, Ez da
egia. Eta imajinatzen edo asmatzen ditudan historia asko ere ez
dira egia Izanen kontatzerakoan kuidado apur bat gehiago Jartzen

ez badut." (11-12)
Bere istorio propioa dela esan bezain laster, ez dela egia dio, eta
gauzak gehiago konpiikatzeko, luze gabe istoho horiek egia izateko
aski dela kontuz eta arretaz narratzea esaten du, Orduan zer da egia?
Testua, berez, shades o f m eaning etengabe b a t da, Batzuetan, pro-
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"l5torio" eta "historia" bereizten ditugu, Lehenengoak "pasadizo" esan nahi
du, eta bigarrena term inologia narratologikokoa da, "d ls k u rts o " , "historia" eta "testu "
berbei hontrajarria.

tagonista oso kontzientea da bere arazoaz: "Lotsaren aztarrenlk gabe
engainatzen d u t neure burua" (12). Problem ak asko kezkatzen du:
"Im ajinatu nahi ez nituzkeen historiek ez naute abandonatzen. (...).
Beharbada abandonatzen ez nautelako dakit abandonatu nahi nltuzkeela" (14 ). Baina istorio horiek zergatik ez dute abandonatzen?
Imajinatu ditueiako aia oroitzapen traum atikoak direiako? hain zuzen
ere, honi dagokionez, protagonistak "ekintza-program a" bat (14)
egin nahi du, "b i zatitan banatua":
"Bat: gogoratu nahi ez nituzkeen historien inbentarioa egitea.
Quztiak kolkoan ditudala konbentzitzean, abandonatu ahai izanen
d itu t betirako. Bi: gogoragairiak diren historien stock bat osatzea.
ideia hau desarroliatu egin behar d u t oraindik." (ibld.)

Baina bere istorio horiek ez ditu osorik kontatzen hasieratik,
zatika baizik, behin eta berriro errepikatuz, xehetasun berriak gaineratuz askotan, baina ez beti. Ez dago historia lineaitasunik. Desordena
erabatekoa da. historia kontatzeko m odua kaotikoa da, protagonistaren pentsam endua bezalakoa, eta oso eiiptikoa (eliptikotasuna azpimarratzeko paragrafoen arteko tartea bikoitza da gainera), horregatik, lehen kapituluetan gauzak oso ondo ulertzen ez diren arren,
eleberrla arretaz irakurtzen bada, amaieran askoz garbiago geiditzen
dira istorio gehienak, baina ez guztiak. Badago nolabaiteko kronologia
lineal bat, pentsam enduak denbora lineal batean gertatzen direlako,
baina bertan gogoratzen dlren istorioak zeharo desordenatuta daude.
hala ere, ez da hain zaila gertatzen istorioen kronologia bat egitea,
bera obsesionatzen duten gogorapenak ordenan jartzea, kontatzen
diren istorioek logika bat dutelako elkarren artean, hasieran honek
zaila dirudien arren. Testuaren mailan narratzailearen barne bakarrizketak, bere stre a m o f co nsciousness delakoak, diskurtso mailako
ordena bat islatzen du (zeharo desordenatua historiarekin erkatuz
gero), testuan bertan plasm atuta gelditu dena, eta hortik historia
ordenatu bat inferitzea ez da hain zalla azkenean, historia hori nahiko
eiiptikoa bada ere; hau da, protagonistaren une garrantzitsu batzuk
bakarrik ja kln g o dira, baldin eta egia bada gertatu direla. Baina une
horiek hainbeste aldiz agertzen badira bere gogoan, hori da ziur aski
traum atizatu egin dutelako, eta haln zuzen ere, horrexegatik bide
dago eroetxe batean, hala ere, bere buruargitasuna harrigarria da
batzuetan:

"Arglegla da neure burua engainatu nahiean nabllela. tnbentatzen
ditudan historiak, inbentautakoak badira, ez dira inora ere erama
ten ez duten historia Inozo edo !e!oak. Ez dira.
Oezurra da, eta bistan dago estrategia. Batzuetan erne ez banengo ez nintzateke konturatuko neure burua engainatzeko erablltzen ditudan estrategletaz. Zerbait galzkl dago, badakit, eta hala
ere ez nuke aitortu nahl". (43-44)

QaizkI dagoena bere egoera m entala da, baina gogorra da aitortzea. Alabaina, batzuetan badaki bera izan daitekeela horm a akoltxatuaren kontra bere burua kolpatzen duen gIzon zoroa; "Eta gizona,
aglan ni, izardiz busti den horm a akoltxatuaren zehar irriztatzen da,
m ihin beltz handltua horzkatuz, baba pitzatu arrasto b a t perfil piram idaien luzaroan uzten duelarik" (54). Beste batzuetan protagonista
oso kontzientea da "e rre alita te" deitzen den hori norberak hartaz
gogoratutakoa besterik ez dela:
"Gehienetan historiak sortu egiten zalzkit, hórrela esan badalteke,
edo sortzen uzten diet neure partetik ezer gutxi Jarri gabe. Esan
nahl dut, m em enturen batetan neronek pentsatu ahal nezakeenaren kontra, ez ditudaia inbentatzen." (57)

Baina, beharbada, protagonistak duen errealitate/im ajinazio na
hasketa handiaren azalpen onena berak sim il eder baten bidez em a 
ten duena da, bere buruan dauden im ajinez eta istorioez diharduen
batean:
"Eta hórrela Imajina asko, historia desberdlnetakoak beharbada,
aglan gertatu ez zlrenak, am ets egindakoak edo nolzbait asmatutakoak. Beharbada hezurretaraino sartzen zitzaidan m utu beglheze haren bizlkleta barra gainean zango xindurrituak igurtziz 5amuell entzundakoak. Azken finean flovedades-eko atarían
azaitzen ziren karteletakoak bezala gero batzuetan fllm etan ager
tzen ez zlrenak, edo "P róxim am ente" esaten zuen letrero azpian,
anuntzlatzen zuten filma nolz etorrlko zai koiorerik gabe marroe
m ate batetan geratzen zlrenak bezala, historia faltso ezezagun
edo gertatu gabekoen eszena aislatuak." (118)

Jakina, narratzalle barnediegetikoak ez du bere burua Jarri eleberrian, honekin beti gertatzen den legez (kontrakoa dirudlen arren
fikzioaren poderioz), autore inplizituak baizik, eta hartaz fidatzerik ez
badago, honetaz apur bat gehiago bai behintzat. Autore inplizitua

autore enp irikotik atera da eta honek ez du alferrik esaten epilogoan
62 dela txantxetan ari:
"(...) irakurleak ez dezala pentsa modernoarena edo artistarena
egiten nabilenik, edo epatatzeko, norbalt harriturik uzteko ari naizenik Becketerials egiten, Koidok hltzaurrean dio -eta gainerantzekoak ioreak badira hau bederen egia da- ez zegoeia esaten
direnak beste era batetara esatenk," (142)

Bai, hasierako inpresioaren kontra, eieberriak koherentzia handia
du. Oso ondo pentsatuta dago protagonistaren kaos nnental guztia
noia adierazi, eta hori ageriago gelditzen da paragrafo bakoitzari dagokion gaia ateratzeko lana hartzen bada. Hórrela diskurtsoaren
deskribaketara irits daiteke, eta hori izango da eleberria ulertzen
hasteko lehen pausoa,
1 .2 . D isku rtso a

Eieberri honen azterketan berebiziko garrantzia izango du dis
kurtsoaren azterketak, eta pauso hau tra m ite hutsa dela pentsatzea
hutsegite handia izango litzateke, puntu honetan hasiko baita obra
ulertzen beste inon baino hobeto, laster ongi ikusiko den bezala,
Eleberria bederatzi kapitulutan dago banatuta, bederatzi zirkulu
dantesko izango balira bezala, infernuzkoak guztiak kasu honetan,
larritasunez b etetako barne bakarrizketaren bidez azaitzen den protagonistaren egoera gogo-infernua baita.
Diskurtsoa oso errepikatzailea da, hau baita protagonistaren obsesio egoera egoki plasm atu ahal izateko^ autore inpiizituak aurkitu
duen tresna aproposena, D lskurtso errepikatzaiie m ota hau, hain
modu nabarm enez, eieberri honetan agertzen da lehen aldiz Saizarbitoriaren obran, beste obra m oderno batzuen erara (Robbe-Qrilleten
LaJeíousien adibidez), Egunero Master) Delahorì“^ eta 1 0 0 m etron^ ez
3
Dlskurtso errepikatzaiiea Q. Q enetteren zentzuan beti ere: "Raconter n fots
ce qui s 'e s t passé une fois (n R /lH )" (19 7 2 : 147), Monetan n o u v e a u Romanaren
eragina egon daiteke, Q, Qenettek berak dioen bezala (tbid,): "Rappelons cependent
que certains te xte s m odernes reposent sur cette capacité de répétition du récit : que
l'on songe par exam ple à un épisode récurrent co m m e la m o rt du m ille-pattes dans
La J a lo u sie ".
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da agertzen nnodu horretan (agertzen den arren), eta ez du EJen
duen garrantzia. D iskurtso errepikatzaileak Saizarbitoriaren geroagoko zenbait obratan ere izango du presentzia nabarm ena (hurrengo
bietan batez ere)®, baina inoiz ez fJ e n bezala, ez agerpen kopuruagatik ezta historiaren behar handiagatik beragatik ere. Errepikapen eta
desordena etengabe horretan, ordea, irakurleari e m a ten zaion infor
mazioa dosifikatuta dago, berau gero eta zabalagoa da eleberriak
aurrera egin ahala. Hasieran kontrakoa dirudien arren, ez dira errepikapen hutsak beti, askotan errepikapen gehitzalleak baitira.
Istoriotxoak behin eta berriro errepikatzen diren arren, zenbait
kapitulu zenbait gal zehatzetan espezlalizatuta daude. Morregatik, kom enigarria da kapituluei buruzko edukiez banan-banan Jardutea.
Esan dezagun ezer baino lehen eleberrlko bederatzi kapituluen
luzera antzekoa dela, bi azkenena Izan ezik. Hauek dira m otzenak eta
ham arna orrialde dituzte. Luzeena laugarrena da eta hem eretzi orrialde ditu. Gainerako kapitulu guztiak m uga horien barnean m ugltzen
dira.
Lehen kapituluan eleberrl guztian zehar behin eta berriro agertu k o dlren m o tib o nagusi gehienak aurkezten dira (guzti-guztiak ez
badira ere ia denak daude, irakurleak presente izan dltzan lehen
kapitulutlk beretlk). Hastapenean ez dago oso garbi zertaz hitz egiten
ari den, zergatik saltatzen den hain arin gai batetik bestera. Zerbait
uleitzera iritsiko bagara, kom enlgarrla da lehen kapltuluaren diskurtsoan desordenatuta agertzen dlren m o tlb o a k banan-banan alpatzea:
Obseslo narratologikoa. Eleberrian agertzen den lehen m otiboak
narratologlarekin du zerikusla. Protagonista^ gauzak kontatzeko m oduaz asko kezkatzen da. Ziur askl ez da kasualltate hutsa testuan
6
Ikus B Ih o tz bi. Q errako Hronihdk (8 6 0 « hem endik aurrera) eleberrlko prota
gonistak dioena; "Mik, ordea, ez d u t erabat gaIdu u m e e k ohi duten gustua, historia
bera behin eta b e rriz entzuteko. Ez dakit zergatik, beharbada ez naizelako erabat
heldua, kontua da kontakizun baten emanaldi desberdinen arteko xehetasun eta
ñabardurak atzematea atsegin dúdala, askotan; kontaketa, historia bera baino nahlago, esan nahi d u t" (23).
7
Pertsonaiak berak deltuko dio bere buruari "protagonista": "Batez ere ni
-protagonista- hezurretaralno sartzen zaldan bizikletaren barra gainean eserla (...)"
(33).

agertzen den lehen hitza "S a m u e l" Izatea, Sam uel Becketten om enaldlz edo keinuz® agian, eta narratologlaren kontuari lotuta gainera:
"Sam uelek nahi bazuen Konta zezakeela esan zuen. 'Oso ondo
kontatu dezaket nahi badut ze ni han egon nintzen' esan zuen
5amuelek. Eta nik ere hori bera esan dezaket nahi badut. histo
riak kontatzeak sistematizazio apur ba besterik ez du eskatzen
zihur asko. Sistematizazio apur bat, historia bat bukatu aurretik
beste bati ez ekiteko edo, ezer seriorik kontatu gabe, baten haría
bestearenarekin ez nahastutzeko." (11)

-Margarekln txalupan. Protagonista Marga izeneko neska batekin
dago txalupa batean eta honek ea bularrak ikusi nahl dlzklon galde
tzen dio. Une horretantxe Abel agertzen da ur azpitik. h o tlb o hau aski
agertzen da kapitulu honetan, beste zenbaltetan bezala, batna ez
guztl-guztletan garrantzl berarekln. Marga oso m unta handikoa Izango
da lehen kapltulutlk beretik eleberri guztlan zehar. heska hau protagonistaren am ari ez gustatzea ez da Izango xehetasun purtzila histo
ria osoaren testuinguruan; "A m a k ez zuen Marga m alte. Esan ez ballt
ere Jakin eginen nukeen, balna esan egin zldan" (14), Memen, Jadantk, oztopo gisa agertzen da ama.
-Tren-estazloa. Mutua (ez zen m utua benetan) bere blzlkletaz
Joaten zen bertara protagonlstaren bila. Mor dago erdaraz Iragartzen
dituen lltxarrerlak saltzen dituen Doña Kiaudlaneko gorrla eta Samuel.
Istohoak kontatzeagatik estazloak duen garrantzia ez da oso garbl
aipatzen oraindik. Protagonistak, estazioan istorloak kontatzen hasl
aurretik, tre n e tlk sartu eta ateratzen d e n je n d e a kontatzen du. Melburua kontatzea da, Istorloak edo kopuruak, balna kontatzea. Motlbo
hau oso garrantzitsua da ongi ulertzeko gero zergatlk arl den prota
gonista Istorloak asm atzen, edo zergatlk hartzen dituen istoriotzat
benetan gertatu zalzklon gauzak.
-Denbora eta honekin eriazlonatuta dauden elem entuak. Orduak
markatzen dltuzten kanpal hotsak, etxeko karilolarenak eta eguzklaren argia (pultsua eta taupadak ere alpatuko dira aurrerago), denek
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Autore enpirikoak behin baino gehiagotan esan izan du ez zuela Becketten
trilogia narratibo famatua ezagutzen liburu hau idatzi zuen garaian. Baina eieberrtaren
epllogoan "irakurleak ez dezala pentsa (...) norbait harriturik uzteko ari naizenik Becketeriah e giten" esaten du (142).

balio d iote protagonistari denbora neurtzeko, baita argiaK ere, azken
hau oso garbi uzten ez den arren oraindih.
-iSanpai eta karüoi h otse k ez d ute garrantzi handia denborarekiko
eriazioagatik bakarrik. Zerbait gehiago dira. Lehen kapituiuan oso
garbi azaiduta dagoen arren, ezin da ondo ulertu oraindih. lio n e n
gakoa aurrerago ikusiko da.
-Esperoa eta aspergarritasuna. Protagonistak askotan aipatzen
du aspertzen dela zerbaiten zain dagoelako: "esperoan, aspaididanik
esperoan" (16 ); "esperoaren ja b e , errege, enperadore sentitzen
naiz" (24).
-A ritm om ania sarritan agertzen da, zazpinaka kontatzea batez
ere. Aspergarritasunarekin eta esperoarekin eriazionatuta dago. Den
bora e m a te ko bi m odu ditu protagonistak; zenbakiak kontatzea eta
istorioak kontatzea (19 ). Zalantzak ditu hasieran aritm om aniaz, Ez
deia zeregin nobiea dio batzuetan, edo hain gaizki ere ez dagoela
beste batzuetan. Eleberriaren bukaeran arítm om aniak borroka irabaziko dio istorioak kontatzeari. Badirudi a ritm om ania (beti ere zazpina
ka kontatuz, batzuetan huts egiten badu ere) protagonistak denborarekin duen obsesiotik datorkiola, kanpai hotsak ko ntatzetik zehazkia
go; "Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Mamaiau" (15 ). Beraz, denborarekin ere izan iezake erlazioa.
-Gela eta potoak, Eleberria, lehen m ailan behintzat, denbora
ez-gogoratuan alegia, gela batean gertatzen da. Eroetxe batekoa
dirudi. Horma akoltxatuak ditu, leiho barroteduna eta ohe bat. 5abaian ispilu bat dago eta bertan bere burua ikusten du protagonistak
tslatuta. Gela honetan poto bat ere dago beti. Era askotakoak dira
behin eta berriro agertzen eta desagertzen diren potoak eta etenga
be ordezkatzen dituzte. Ez dago oso garbi nork aldatzen dituen.
Potoen m o tib o hau asko errepikatzen da eleberrian zehar, nahiz eta
itxuraz objektu garrantzitsua ez izan. Gelan agertzen den giza pre
sentzia bakarraren adierazgarri da, eta agian h ortik bere garrantzia.
-"Cara o cruz", Margak hitz hauek esaten dttu txanpon batekin
zotz egiten duenean, Abelekin ala protagonistarekin jo a n g o den jakite ko (1 5 -1 4 ). Ez zaigu hasieratik esaten n o re k in jo a te n den.
-Am aren hilketa. Protagonistak bere am a hiltzen duela askotan
errepikatzen da. Lehen kapituiuan ez da oraindik ondo ulertzen honi
buruzkoa.

-5u du r zapia eta m aikoa; am a beti ari da kexaka, beti triste, beti
sudur zapia eskutan, bere betiereko m aikoa xurgatzeko prest.
-Zorotasuna m odu askoren bidez azaltzen da lehen kapitulutlk
beretik. Egia esan, testu osoa da zorotasunaren adierazgarri, barne
bakarrizketa gauzatuta dagoen m oduagatik. Baina zenbait unetan are
nabarmenagoa da;
"Parre egiten d u t eta ez d u t neure parraren oihartzunik Jasotzen
beiarrietan. Megar egiten dut eta ez d u t neure negarraren othartzunikjasotzen beiarrietan. Ez da e g ia ja so tze n dut baina Jasotzen
dudana ez da neure parraren edo negarraren hotsa. Ezin d u te g in
egiazko parrik edo nigarrtk. Bestalde zoroek egiten dute bakardadean parre edo negar. Bakardadean negar egiten dute bakarrik
zoroek, eta parre egiten dutenez ez dute beren parraren oihartzun
negargarna entzuten. Parre edo negar egiten duten zoroek," (15-

17)
-Aitak zapi zuri bat dauka lotuta aurpegiaren inguruan, ahoa
hertsirik m an ten tze ko (17 ), hilda baitago,
-Pretileko pasadizoa. Protagonista Margarekin dago pretil batean
eserita. Zerbait egiten dio edo egin nahl dio neskari, m usuren bat
eman agian, zeren honek "E, ze ari haiz" esaten baitio erdl barrez
aldenduz, hasieran badu esperantza apur bat Margarekin, gero hau
zapuztuko den arren, Marga berarekin behin atera zela esaten baitu,
-Zangoen m ugikortasunarena oso garrantzitsua da eleberri guz
tian zehar, protagonistaren obseslo handienetako bat delako, Lehen
kapitulu honen am aieran Jakinarazten zaio irakurleari esperoak zan
goen m ugikortasunarekin duela zerikusla (24). Beharbada, hau da
gako garrantzitsuena eleberrla ulertzen hasteko. Zangoak noiz elbarrituko zaizkion zain dago protagonista, eta hortik datorklo denborarekiko obsesioa. Itxoite horretan aritm om ania eta bere buruan istorioak
kontatzea edo gogoratzea izango da denbora e m ateko bere modua,
eta zangoekin ariketak egitea, oraindik m ugitzen diren ala ez konprobatzeko, O bseslo honekin am aitzen da lehen kapitulua;
“ Behera. Behetlk gora, Qoitik behera, Qora, Mekanismoak funtzionatu egiten du. Oraindik ez da ordua, Karilonak ez du oraindik
ordurik seinalatu, eta denbora ez da oraindik am aitu," (25)

Lehen kapituluan ia historia osoa kontatzen edo iradokitzen da,
baina shades o f m eaning askorekin oraindik, Eleberrlaren zeregina

m o tib o horiek behin eta berriro errepikatzea izango da, xehetasun
berrien bidez istoriotxo guztiak eta historia osoa garbiago azaltzeko,
edukiak dosifikatuz, esanahi osoa poliki-pollki argiago ager dadin,
posltibatzen ari den argazki batean bezala,
Bigarren kapltutuaren hasierak aurrekoaren bukaerarekin oso lo
tura zuzena du: badirudi elbarrituta gelditzeko obsesioa am arengandlk datorkiola protagonistari, senar hilarl horixe gertatu zitzaiolako:
"«Aitak bezala bukatu behar duk» esaten zuen nire oinak selnalatuz"
(27). Esaldl hau oso garrantzitsua da eleberri osoan zehar, eta m an 
tra negatibo baten m odura funtzionatzen du, profezia m adarlkatu
gisa, protagonistak esango duen bezala (34 , 5 5 , 8 1 ...). Qainera,
irakurlea konturatzen hasten da, hain zuzen ere, am ah obeditzea izan
daitekeela protagonlstaren helburua, hankak elbarrituta geldi daitezen lortzea alegia:
"Bere profezia bete dadin gehien ansiatzen dudan m em entuetan,
zangoek gora ta behera mugitzen edo m ugitu baino, astintzen
Jarri nahl lukete. Ohe gainean iegokeen eskaliera imajlnario bat
igo nahirik bezala, Moiakoetan orduak pasa ohi dira neure kontrolpean Jartzea lortzen dudan arte, eta iortzen dudanean erabat Jota
sentitzen naiz,
Ez da erraz.
Batzuetan ez da erraz, ez, subiebatzea. Ezkerreko zangoa doblatuz oina iurreanjarrl eta eskua sunnier ertzean apolatuz ohetik ez
aitsatzea." (54)

Hau uiertu gabe ezinezkoa da eleberria ondo ulertzea. Lehen
irakurketetan nahiko oharkabean pasa ohi da inform azio hau, eta
funtsezkoa da. O lnek m ugitu egin nahi d ute eta protagonistak gelditu
egin nahi ditu, am aren iragarpena betetzeko. Qainera "eskaliera im a
jln a rio bat igo nahirik bezala" m ugitzen dira. 5altzailea zenez lanean
eskaliera asko Igo behar izan zituen eta am aren beldurra zen zangoak
horregatik kaltetzea. H ortik eskaliera irudikatuak.
Kapitulu honetan f^ed-ox taberna agertzen da lehen aldlz. Bertan
Abel eta hargarekln blltzen da protagonista. Margak lan egiten duen
tokia da. Oso garrantzitsua da protagonistarentzat, am aren tristura,
negar eta m adarlkaziotik ihes egiteko a terpetzat baitu: "Halakoetan
Red-ox-era ihes egiten nuen. Ez zegoen e txe tik gertu baina orduan
seirehun edo zazpirehun m e tro salto bateko gauza zen nlretzat" (27).
Abell harga gustatzen zalolakoJoaten dira bl lagunak taberna honeta-

ra. Protagonista ere m aite m in du ko da neskaz, eta hasieran esperantza du Margak bera aukeratuko duela eta ez Abel, baina berarekin
zitatuko den aukera bakarrean berehala konturatuko da AbeIJeloskor
jartzeko egin duela ("m utu rre an e m a te ko ", 28). Abel eta protagonis
ta etxez e txeko saitzaileak dira, baina Abelek eskarm entu handiagoa
du eta salm enta lezioak ennaten dizkio Red-oxen. Qorago esan beza
la, ama oso kezkatuta dago (m odu exageratuan) sem earen lanbideaz. Mau da am aren kezkaren beste iturrletako bat, saitzaile batek
asko Ibili behar duelako eta hanketarako kaltegarria izango dela uste
duelako; «"Beste lanbide bat topatzen ez baduk aitak bezala bukatuko d uk" esan ohi zuen, edo "eskailera gora ta behera harén azken
fin berbera preparatzen ari haiz"» (30).
Kapitulu honetan agertzen dira lehen aldiz gurasoen izenak; Blas
eta Flora. K eta D pertsonaiak ere bal, ñor diren oraindik argitzen ez
den arren (31).
Etxeko korridoreko kariloiak akats b a tzu e n , laugarren nota gaizki
Jotzen zuelako. Aitak ez zuen ezer esan hil ondoren hura entzutean.
Bizirik zegoenean beti kom entatzen zuen noizbait konpondu beharko
zuela. Badirudi aitak eriojuari buruzko betiko leloa ez esateak nabar
mentzen diola protagonistari altaren herlotzaren errealltatea beste
ezerk baino garbiago (31 ). hau oso m unta handikoa izango da kanpai
eta karlloi hotsekin izango duen obsesioa ulertzeko. Honen gakoa
aurrerago ule rtuko da hobeto.
Protagonistak estazioarena gogoratzean esaten du ez dakiela
oraindik "S am uel izenekoak eta m utu ak estazio ondoan berritsuketan ihardunez betetzen duten papera" (33) zein den. Plater hautsi bat
da protagonistaren m em oria {EMHo protagonistarena bezala, baina
askoz m odu kaotiko eta irrazionalagoan); ez du ondo gogoratzen.
Batzuetan ez du gogoratu nahi gainera. Beste batzuetan m em oria
berreskuratu nahi duela dirudi. Badaki istorio guztiek bat osatzen
dutela ("ahuikeria litzateke neure partetik historia guztien gakoa non
dagon ja k in gabe etsitzea", ibid.), baina bere m em orlan hutsune
handiak daude, eta ez du osotasuna ondo ikusten, giitzarria galdu
balu bezala. Berak istoriotzat hartzen dituenak gogorapenak dira be
netan, batzuetan horretaz ez ohartu arren, horregatik susm atzen du
osotasun bat dutela (hori hórrela dela historiaren azterketa egitean
ikusiko da hobeto). Ziur aski istorio horiek ez ditu gogoratu nahi
gertakizun trau m atiko ak direlako, eta hauek onartzeko bide bakarra

istoriotxoak direla esatea edo sinestea da (bere burua engainatuz,
4 5 - 4 4 ), Morregatik deitzen dio bere buruari "p ro ta g o n ista " ("ni -pro
tagonista-", ibid.), eta besteei "p ertso na ia" (35 , 5 8 , 6 4 , 9 8 , 1 02...),
bere bizitza traum atiKoaren ordez, beraK asm atutaho istorio bat beste rik ez dela sinetsi ahal izateko, eta gertakizun izugarriak ez direla
benetan suertatu bere burua konbentzitzeko, horl baita desoreka
m entala nozitzen duten p ertson e k existentzia Jasan ahal izateko du 
ten m odu bakarra batzuetan, inkontzienteak erabiltzen duen defentsa bat dena.
Potoetan egon litekeenaz gogoeta asko egiten ditu protagonis
tak. Ezin ditu hartu, bere zangoez fidatzen ez delako, eta ez da ohetik
Jaikitzen ausartzen, ez baita "erraz, ez, sublebatzea" (34). Beidur bide
da potoetan dagoena hartzen ez badu gosez hilko o te den. Eta hori
onartezina da, am aren profezia ez zelako inanizioz hiltzea, elbarrituta
baizik: "Azken lim itean inanizioz hiltzea destino aldaketa b a t izanen
litzateke. Eta hori ez da posible. Moizbait oso argi espresatu izan dut.
Libertate m arjlnaren kuestioa" (36). Benetan sinesten du askatasunez ari dela Jokatzen (teorian), baina azkenean a m a k esan ohi zuena
b eteko du gehiegi konturatu barik eta aukeratzeko askatasunik gabe
(praktikan), am aren beldurra haren desloarekln nahasten duelako.
Memen elbarrltzea eta hiltzea erlazionatzen dira argl eta garbi lehen
aldiz. Eleberrlko m otib o handienetako bat da. Badago heriotza daka
rren elbarrltze bat, elbarrltze progresiboa, o inetatik bururalno pollkipollki hedatzen dena, gaixoa hll arte. Aglan hórrela hil zen protagonis
taren aita, eta am aren beldurra sem ea berdin hiltzea da.
Protagonistaren gogoeta narratologikoetan asko azplmarratzen
da detaileek duten garrantzia, S am uelengandlk Ikasitako lezloa dlrudienez (30). Qalnera protagonistak oso ondo daki zein den istorioak
kontatzeko m odu tradizionaiena eta noia berak ezin duen hórrela
narratu. Gogoeta narratologlko hau eleberrl osoarl apllka dakioke eta
N ouveau R om anarekln zerikusl handia du:
“ Mistoria batek behar bezala kontatua izateko pianteamendu bat
behar du iehendabizi, desarrollo bat gero eta azkenik desarrollo
horren emana izanen den ondorio bat. Memen gertatu ohi dena
zera da, historiak neureak direnez oso ondo ezagutzen ditudalarik
ez ditudala pianteatzen, beren desarrollatzeari ehin bezain lalster
aspergarri egiten zaizkidala eta desorraiiatzen ez ditudanez ez
naizela konklusio dei diezatokedan zerbaitera iristen." (31-32)

Hauek dira kapitulu honetan inform azio handirik gaineratu gabe
errepikatzen diren m otiboak: txaluparena, aritm om ania, amaren pro
fezia, esperoa, estazioarena, zangoen m ugikortasuna eta denbora.
Hirugarren kapituluak m otib o berri garrantzitsu bat gaineratzen
du; Burt Lancasterren pelikula. Bertan m aitasun-triangelu bat ager
tzen da. Burt Lancasterren pertsonaiak bere em aztearekin oheratzen
den gizona hiltzen du. Hon da Abeli gustatzen zaion film eko gauza
bakarra, eta berak berdin egingo lukeela dio (42). Honek erlazio
zuzena du hargak, Abelek eta protagonistak osatzen duten hirukotearekln. Abelek gauzak oso garbi utzl nahl ditu "bi eta bat ez da
konblnazlorik hoberena" esaten duenean (41) hargarekin parke ba
tera Joan baino lehen^. Hem en agertzen da parkea lehen aldlz, eleberrlan garrantzl handia Izango duen tokl bat. Parkea Margak eta Abelek
beren erlazio Intlm oak dituzten lekua da (hau oso m lngarna da prota
gonistarentzat), bertan dagoen kanposantu txikl baten ondoan hain
zuzen ere (41). Kapitulu honetan ja kite n da "cara o cruz" m otiboak
horrexekln duela erlazloa. harga protagonlstaz errukltzen da Abelekln
p arkerajoan baino lehen, protagonistari gustatu egiten zalola kontu
ratzen balta, eta bietako ze ln e kln jo a n g o den erabakitzeko zotz egitea
proposatzen du, Abelek berak em aten dion ogerleko batekln. Ez zalo
protagonistari egokltzen, eta beragatlk Margak tranpa egitea espero
zuen arren, azkenean A belengatlk egiten duelako susm oa du. Abelek
berak duroa e m a tea k aurretlko adostasuna iradoklko luke.
Kapitulu honetan narratologla aski aipatzen da, balna badago
guztien artean nabarm entzea m erezi duen alpu bat, Idazle batena
dlrudlelako eta ez etxez e txeko saltzalle arrunt batena:
"Qogoko zalt aide batetik historia irrealtasun apur batez konstruitzea, amets baten antzeko zerbait bailtz bezala. kosztente naiz
hemen ere erreala eta konkretoa osatuko banu, zalla eglnen
lltzaldakeela argumentoa behar den Intentsitatearekin blzltzea.
holabait esanda kanpotlk ikustera llmitatuko nintzateke. Irrealtasunak -eszena lentoak, abstraktoak, lalno artean bezala enfokatuak-bentaja hon du, amets mailan behintzat identifikagarri edo
slnesgarrl dela. Bestalde, kasu konkretu honetan bistan da histo
riaren desarrolloak irrealtasun Inguru bat eskatzen duela." (47)
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mise en a b y m e gisa funtzionatzen du.

Qogoeta narratologiko hau eieberri osoari apllka dakioke. Bes
talde, gorago ikusi bezala, gogora bedi Saizarbltoriaren beste zenbait
eleberritan ere ham alka gogoeta narratologiko kausi daitezkeela, eta
berauek agertzen diren eieberriak ulertzen laguntzen dutela.
riarratologiarekin erlazionatuta dagoen beste pasarte garrantzitsu b a te re agertzen da kapitulu honetan, protagonistaren psikologiaz
argi pixka bat e m a ten duena. Bertan istorioak zertarako erabiltzen
dituen esaten du, eta, halaber, istorioak imajinatzea oso gertu da
goela hauek birbizitzetik. Morixe da, azken finean, idazie batek asko
tan egiten duena argum entu bat asm atzen edo im ajinatzen duenean;
"Beharbada piandeamendu teorikoak akatsik ez zueiako. Beharbada teoriaz menderatu nueiako kostatzen zait praktikaren fralsa5 0 8 aitortzea. 'Qustokoa ez zaidan egoera batetatik beste batetara
pasatzeko, historia batez balia nindeke', esan nuen orduan guti
gora behera. Edo agian; 'historia bat berbizituz edo imajinatuz'.
Teoriaz, irabazi nahi den egoera horrekin ados datorren historia
bat berbizitzeak edo imajlnatzeak aski izan beharko luke. Ondo
esan dut, teoriaz." (44)
P ro ta g o n ista re n

d e m e n tz ia

g arbi

a d ie ra z te n

d u te n

p asarte

b a tzu k a z p im a rra tz e k o m o d u k o a k dira; a d ib id e z, p o to a k e ta gosea
aípatzen d itu e n hau;
"Potoak ez dira nire gosea asetuko iuketen iikido edo solidoak
gordetzeko erabiltzen dituen tresnah izanen, kontenidorik gabeko
objeto hutsak baizik, eta beren form en estudioan konzentratuko
naiz. Hori esan nuen eta esan bezaia orain prolema ez da gosea,
potoak kirtendunak diren aia ez inbestigatzea baizik. Formen anaiisia eta gosea. Baina hau ez nuen lortu ahal izanen gosea saiatzen zuen hots bihurritua ukatu ez banu." (44-45)

Mona hem en inform azio askorlk gehitu gabe hirugarren kapitu
iuan errepikatzen diren m otiboak: aritm om ania, txaluparena (Ierro
asko dedikatzen zaizkion arren ez da gauza berri nabarm enik ager
tzen), argia eta aspergarritasuna,
Laugarren kapitulua gelaren deskribapen berri batekin hasten
da. Betiereko potoa lurrean dago. Qaixoak ez du m ahaitxo b a t ere,
Protagonistak horm a akoltxatuaren triangeluak kontatzen ditu a ritm o 
m ania m ota berri batean (5 1 -5 2 )^°, Triangelu akoltxatuek esangura
berezia hartzen dute, gela eroetxe batekoa dela azpimarratzen d ute 
lako. Triangelu batzuk zanpatuta daude, kam ustuta; "Eta badakit

baita ere noia Izan dlren zanpatuak zuloa osatzen duten piramide
hoiek. Tristea da, Buruarekin edo ukabilekin zihur asko" (53). Dena
da tristea gelan (dena da tristea eleberri honetan, dena da negatiboa), Laugarren kapitulu honetan gelak leku zabala eta berezia du
(lehen lau orrialdeak gehi geroagoko aipam enen bat) eta gainera,
zorotasun ideiaz betetzen da, Protagonistak gizon bat aipatzen du
gelan, zeren eta lehen pertsona gram atikala utzita, hirugarrena har
tzen baitu batzuetan eleberrian zehar, zoroa bera dela onartzeko
beldurrez egongo balitz bezala. Aipu hau "izugarria" da bere zentzu
osoan;
"Poto baten inguruan ordea, gau aluzinatuen golzeetan egarria
asetzeko antsiaz bliatzen duten esku HonbubiboaH Imajinatu dai
tezke bakarrik, Arrats desesperantzatuen burdinezko barrote gurutzatuel heltzen diren zoroaren esku zuri iherraH. Delirioaren baHardadean, begiah Jan nahi iizkloten munstroen Imajina
borratzearren, sapaiko Ispllurantz Jasotzen den esku zabaldua,
Atakearen bertigoan horma akoitxatuaren kontra fiolpatzen den
buruaren Inguruan herstutzen dlren ukabii herts/aK,

Eta glzona, agian ni, izardiz busti den horm a akoitxatuaren zehar
irriztatzen da, m ihin beitz handitua horzhatuz, baba pitzatu arrasto bat
perfil piram idalen luzaroan uzten duelarik.
Zain urdinez Jositako esHu iuze ii^aratsu bat luzatzen da portzelanazko p ote zurirantz irlstera heldu g abe." (5 5 -5 4 ; letra italikoa gurea)
O ndoren datorrena are izugarriagoa da, Orain arte m odu lausotuan egin bada ere, hem en lehen aldiz argi eta garbi hitz egiten da
amaren hilketaz, era sadikoan;
"Qau hartako sabel biguin heze eta epeiak sor arazi dezakeen
higulnak ez du aitzainjzko laban iuzerik geldiarazten, Behin eta
berriz bliatzen du goitik eta behetlk, behin eta berriz separatzen
ditu biguinki irekltzen diren haragi guriak, /Mugimendu zlrkuiarretan aurkitzen du heste m uitzo gorri bat besterik ez den sabel
horistatu, heze, errepelentearen misterioa," (55)

Beraz, ez du labana g oitik behera bakarrik sartzen, sabelaren
barruan dagoelarik m ug im e nd u zirkularrak egiten ditu protagonistak,
sadismo itzelez sarraskia handituz. Qogoratu gabe gertakizuna imaji10
ditu (47),

fM k o pertsonaia batek ere horm etako paperaren lore estanpatuak kontatzen

natua bakarrik bada, sadism oa ez da horregatik desagertzen. Qainera
"odol lekatsua" sabeletik ez ezik aho tik ere aterako zaio "hortzen
a rte tik hari m eh arre ta n" (ibid.) Balna hori ez da nahikoa, zeren am ak
bere "b e tiko profezia m adarikatuarekin" Jarraituko baitu, hots, “ aitak
bezala bukatu behar d u k", "zangoak lehortu eglnen zaizkik, harrizko
b ih urtu ko" esanez "negarrez dolutzen dela" bere hehotzan ere sem earen zorteaz "gehiago penatunk" (ibid.). H orregatik gehiago egin
behar du am aren m adarikazioa isiiarazteko:
"(...) errepika penosoa isiiarazteko ezin bestean, sabei hon, biguin, epei eta hezea azpihezurraren^^ kontra hestutu beharrean
Ikusten naiz, haren horltasun bigulna eta epeltasun heze nardagarria neure azalean sentitzera." (56)
Kapitulu honetan agertzen da lehen aldlz altaren erlojua, betldanlk se m e aren tza t Izango zela esan bazen ere, unea Irltslta, eskum utu rre tlk Inork kentzen ez zlona (57). Aita hilda dago eta zapi zun bat
dauka aurpegl Inguruan korapllatunk, Ikusi dugunez, erlojuek presentzia handia d ute eleberri guztlan zehar (protagonlstaren alta hila
ren enojuak are garrantzl handiagoa Izango du llam aiHa Pauson^^).
Zangoak asko aipatzen dira laugarren kapitulu honetan, eta gau
za berri handirik gaineratzen ez bada ere, badago m unta berezlko
alpam en bat, protagonistak zangoak eta denbora espllzltukl erlazlonatzen dituelako. D enborarekiko obsesioa zangoak elbarrltzearekln
eta ondoren etorrlko litzatekeen heriotzarekin erlazlonatuta dago:
"Zangoek prueba mugaketari eta azken finean denbora neurketari
loturik datozenetlk beste, ez dute egiazko prolemarik planteatzen.
Edo ez lukete pianteatu behar batzuetan geldlrik dauzkadaiarik ere
hazkazal puntetaraino bizirik sentituko ez banltu" (61)

Alpu honen bukaeratik beste ondorio b a t ateratzen da, hots,
sendotu egiten dela aurreko kapltuluetako susm oa zangoel dagokienez; helburua oinak elbarritzea da, borondatez eta nahita. Protagonis
ta ez dago hon gertatzearen zain bakarrik, hori gertatzeko berezikl
saiatzen ari da. Horren kontra doan guztiak problem a bat planteatzen
du. Horregatik, helburua lortzen badu, "m iresgarrla Izanen da m e 
11 "Azpihezurra" hitza euskal hiztegi gutxitan aurkitzen da. Plazido Hujlkarenean
hezur illakoa dela irakur daiteke, eta hórrela hobeto ulertzen da fJ e k o protagonlstaren
indarkeria sadlkoa bere ama errematatzean.
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m ento horren errealltatea hainbeste aldiz imajinatu dudanarekin Konbaratzea" (62 ). Mau funtsezkoa da eleberrian, giltzarri garrantzitsuenetako bat, Berau ulertu gabe ezin da inondik inora eleberria ulertu,
Arazoa da tankera honetako eieberri batean informazio hau oharkabean pasatzen dela arretaz irakurtzen ez bada. Eta irakurketa normaletan arrêta ahultzea malz gerta badaiteke, zer esanik ez kasu hone
tan eleberriaren beraren jitea ga tik, Mau dela-eta, harreraren aidetik
esan daiteke testuaren egituraerak ez duela asko laguntzen berak
lortu nahi duen ekintzaren egituraketa erdiesten,
Kapitulu honetan potoei Ierro asko dedikatzen zaizkien arren, ez
da gauza berri nabarm enik agertzen, baina hauetaz hainbeste hitz
egiteak erotasuna azpimarratzen du. Potoak aldatzen dituen pertsonaiaz hitz egiten bada ere, ez da honetaz ezer zehazten: protagonis
tak pertsonaia horren eskuan detaile berri bat ikusi edo intuitu du,
baina ez du esaten zer den (64).
Badago kapitulu honetan soiiik agertzen den eta besteetan erre
pikatzen ez den istorio bat, gogorapena izan beharrean benetan
asm atutako zerbalt dirudiena, baina dena program atuta daukalako
protagonistak ezin bide du ondo osatu: "Mau da program azio baten
aide txarra, nolabait ere libertatea m ugatu egiten duela" (63). Egia
esan, obsesiboki errepikatuz aipatzen diren istorio program atuak
oroitzapentzat hartu daitezkeela dirudi, Baina beste hau ez da horrelakoa. Kapitulu honetan bakarrik agertzen den istorio honetan Abel,
5am uel, harga, m utua, am a eta protagonista Red-oxeko mahai ba
ten Inguruan daude bilduta, denak batera, beltzez jantzita. Hemen
bere hileta egunean lagunek eta am ak zer esango eta egingo luketen irudikatu nahi du protagonistak, Sam uelek kopa bat xanpain
aitxatuz "h o rre g a tik blitzen gara (.,.) gure adlskide m aitearen ohe
inguruan" dio (64). Sam uelek, gero, m utuari em aten dio hitza, Haluzinazioan Red-oxeko m ahala ohe bihurtu da. Pasarte hau da histo
ria osoaren barruan ondo ahokatzen ez den bakarra (aurrerago ikusi
ko denez) asm akizun gisa ez bada, eta horregatik-edo ez da errepi
katzen besteak bezala. Pasarte honek beste m otibo gehienak ukatuko lituzke asm atua izango ez balitz, zeren honetan bakarrik
agertzen baltira pertsonaia guztiak batera. Beste inon ez. Agian ho
rregatik bukatzen da zatia esanez "dlbagatzen ari naiz. Eta dibagatzen
hasten naizen bakoitzean bezala, ukatu nahi dudan programazioaren
beharra egiaztatu besterlk ez d u t egiten. Aski da" (66). Benetan

im ajinatutako pasarteak benetan g e rtatuta ko eta tik bereizteko m odu
bat izan daiteke errepikapenarena. G ertatu bide direnak obsesiboki
errepikatzen dira bere buruan, gogoz kontra ere batzuetan.
Aurreko kapituluetan behin baino gehiagotan aipatu den arren,
kapitulu honetan agertzen da bereziki nabarm enduta argiarekiko ob
sesioa denboraren neurketarekin dagoela erlazionatuta: "ordua argia
ren bidez d eterm inatzeak (...) prolem a berdintsuak pianteatzen d itu"
(6 7 -6 8 ). Gainera, denbora neurtzeko beste bide b a t aurkitzen du:
"lia la ez balitz ez nuke pulsoaz beste, denbora neurtzeko elem entu
g ehiago" (58).
Narratologia, kariloiaren kontua eta txaiuparen pasadizoa dira
inform azio berri nabarm enik gehitu gabe kapitulu honetan errepi
katzen diren m otiboak.
harratologia da, halaber, bosgarren kapltuluaren hasieran aur
kitzen dugun m otib o nagusia. Bi narrazio m ota azplm arratzen dira
(7 1 -7 2 ), m utuarena (loglkoa) eta Sam uelena (ez-logikoa). Ez dirudi
kasualitatea istorio ez-logikoak kontatzen dituen pertsonaiak Beckette n izen berbera izateak. Mauek dira 5 am ue len istorioen ezaugarriak
(ibid.):
-m utuarenak baino interesgarriagoak ziren.
-ez ziren iogikoak.
-zoragarriak ziren arrazoi hauengatik;
-kontatzeko modua.
-detaileen harrigarritasuna.
-aberastasuna.
-m undu ezezagunei buruz egiten zituen erreferentziak.
-gertakizun txiki batetik beste batera pasa ohi zen saltoka gaiarekin zer ikusirik ez zuten gauzak kontatuz edo garrantzirik gabeko
dlbagazio eta detaiie arruntetan galduz.

Ikusten denez EJen beraren poetikaren parte bat da eta baita
nobela m o d e rn o m ota batena ere.
S am uelek estazioan ko nta tu tako naufragoaren istorloa dator
gero. Protagonista narratzaileak dioen bezala, paralelism o garbia du
bere egoerarekin. Maufragoa itsasoaren erdian dago, bakarrik, larritasunez t>eteta, heriotzaren zain bera bezala (7 3 -7 4 ). Azkenean naufragoaK bere labana atera eta suizidatu egiten da. Protagonistak biga
rren perteona gram atikala erabiliz bere suizidioari buruzko hipotesiak

form ulatzen ditu, "flo ra re n galtz-horratz tentagarria enplegatzeko kobardeegia oraindik" (77).
Am ak esaten zuenaren kontra garai batean oso zango onak
zituen eta saltzen ibiltzen zenean oso bizkor igotzen zituen eskailerak, Baina ez zuen salm enta onik lortzen (79). Abel eta Marga beraz
burlatzen ziren R ed-ox tabernan bere Janzkera baldarragatik (oso
pobrea zen seinale), hain desegokia saltzalle batentzat (80). Mala ere,
tabernakoa atsegina zen etxean am a Jasatearekin konparatuta. Kapituluaren azken lau orrialdeetan (8 1 -8 4 ) oso ondo ikusten dira ama
irentzaile eta Itotzailearen Izaera (amaren eskuak "burdinezko bihurturik" bere "eztarri inguruan im ajinatzen" zituen), bere babesletasuna
sem earekiko, bere profezia m adarikatua eta gehiegizko kezka, bere
erretolika erotzailea eta am a hiltzeko sem earen desioa, nahiz eta
informazio berrihk ez em an. Zeren am ak "zango izoztuetaz hitzegiten
zuen, ordu eperik gabe, karlloiaren m usika asonantearen gainetik,
ororen gainetik, ororen gainetik hitzegiten zuen. Mitzegiten zuen"
(82), 8 5 . orrialde ia osoa betetzen duen am aren erretolika tuzea
antologikoa da bere Jasanezintasuna ondo ulertzeko sem earen ikuspuntutik:
"Marrlzkoak bihurtuko zaizWk gizarajo horri, harrlzkoak bihurtuko
bai, altaren azken fin berbera Izanen duK hórrela. Etor hadi malte
etorhadtblhotza iaztana etorramarenondora. Entzun txoiaztana
entzun zergatik zergatlkhalzhorreiakoa heure ona nahldlat besterlkez beha hoztu eglnen den odoia zikatu eglnen den haragla
amaren esana adltzen ez baduk. heure ondasuna nahldlat besterlkez laztanahlnereblhotza nereharagiahi (...)".

Kapitulua am aren erallketaren oroitzapena errepikatuz bukatzen
da, argi eta garbl utziz erotzen duen erretolika hori gehiago ez entzutearren hiltzen duela protagonistak, zeren alfernk baitzen "haren bar
ne gorri lekatsuan galtzairuaren zorroztasun hotzarekin pakea bilatzea" (84). Mau garrantzitsua izango da geroago, nahiz eta ama hi),
haren erretolika erotzailea bere buruan entzuten jarraituko duela na
barmentzen baitu.
Mona hem en bosgarren kapituluan gauza berezirik gaineratu
gabe errepikatzen diren beste m otiboak; parkearena, txaluparena, K
eta D pertsonaiena, aita hilarena eta kariloiarena.
5eigarren kapituluaren hasieran protagonistak hirugarren pertso
na gramatikala erabiltzen du gela eta bere burua deskribatzeko, baina

berrikuntza batekin: ez da beharrezkoa begiak irekitzea eguzkiak gela
noia argitzen duen ikusteko (orriaide batzuk aurrerago bista "alperrikako s e n tid u " bat dela esango du). Badirudi interesa galdu duela edo
beglak Irekl gabe denbora kalkulatzen Ikasl duela. Berehala Itzultzen
da lehen pertsona gram atlkalera.
O ndoren, b o st orrialdetan zehar (8 6 -9 0 ), zutltzeko planak egiten
ditu aurreko kapltuluetan esandakoa ukatuz. Orain ez zalo Irudltzen
zalla Izango lltzatekeenlk "ezkerreko zangoa eskulnekoarengandlk separatzea" (87). Qorputzaren m ug im e nd u bakoitza im ajinatzen du
arrakastaz ohe tlk Jalkitzeko. Berrlketa engalnagarrla, zeren apur bat
aurrerago kontrakoa baltlo:
"Moizbait form ulatutako iritziaren kontra aitortu beharra dago or
dea, guti direla errazak bezala konsidera daltezkeen m ugim enduak, eta alderantziz, indar fisiko konsiderable bat eskatzen dute
la." (88)

Balna hau ez da garrantzltsuena, balzlk eta bere Jom uga pollkipoliki lortzen an dela nabarm entzea, hau da, argi eta garbi esaten ari
da zeln den bere benetako helburua: zangoen elbarrltasuna lortu nahl
du am ari obedltzeko, am a hll eta gero ere bere buruan entzuten
duen profezia m adarlkatua betetzeko; "Molz arte entzun behar ote
d u t herlotzak ere islltzen ez duen abots horl. Alta bezala paralizaturlk
hll gabe hlla, blzlrlk hlla" (99). Azkenean, am a erall eta gero, bera
erotu ondoren, onartu egiten du haren profezia m adarlkatua, profezia
autobetea. Sem ea esaneko eta txlntxo bihurtzen da azkenean: "Eta
altari bezala m anta berde bat Jarriko dldazu belaun gainean. Bal am a"
(ibid.). M uglkortasunlk eza zeharo lortu bitartean Istorioak asm atuz
edo agian benetan gertatutako gauzak gogoratuz em an behar Izan
du denbora: "gorputza egoera honetara m enderatzea zaila zltzaidan
denboran esate baterako, Inm obilltasun hau soportatzeko inbentatzen nituen hlstorloel Jarralpen bat bllatzera kondenaturlk ikustea
(...)" (90). Bal, azkenean bere erotu ondorengo helburua lortzen ari
da. O hetlk Jalkltzea teorlan erraza eta tentagarrla izan arren, asko
salatu ondoren, ez zalo azkenean hain erraza gertatzen:
"Egoera hau abandonatzea ez litzateke izanen beraz neure boluntatearen kontra egin nezakeen akto irrefieslbo bat, denbora eta
m ugim enduen pianifikazio zehatza eskatuko lukeen ekintza programatua balzik, Hau da egoera menderatu dudaiako probarik
hoberena." (89)

Bai, orain zangoak ez m ugitzea lortu du, egoera m enderatu
eta ez da lehen bezain erraza hankak higitzea. Baina ez da
amaitzen bere heiburu zoroa. ^edea aita bezaia bukatzea izango
amaren profeziak agintzen zuen bezala, altaren amaiera berbera

du,
hor
da,
iza

tea, hiltzea, "esperoa espero hutsez" betetzea (91), eta horretarako
ez ditu begiak Ireki behar (hiidakoek ez dituzte irekltzen), eta ez luke
istoriorik asm atu behar izango, nahikoa izango litzateke, ziur aski,
zazpinaka kontatzea, lio rl izango da heriotzatik gertuen dagoen im itazioa, eta geroago ikusiko den bezala, horrelaxe bukatzen da eleberria: hitz egiten ez duen pertsona bat, m ugitzen ez dena, istoriorik
edo gogorapenik sortzen ez duena, entzefalograma lautik hurbilen
dagoena egiten duena, zazpinaka kontatzea alegia, Eta amari obedltzeko nahia betetzearren, heriotzaren imitazio hori inanizioz hil bai
no lehen lortu nahi luke (ikus berriro 5 6 , orrialdean dioena). Mortik
datorklo jan ari likidoa duten potoekiko obsesioa, Jakina, honek arazo
bat sortzen dio. Am aren profezia betetzeko, hiltzeko edo hil itxura
egiteko, ez da m ug itu behar e ztaja na ria hartzeko ere, baina Janarla
hartzen ez badu inanizioz hilko da, eta hori arazo handia izango
litzateke, aita ez zelako hórrela hil, eta am aren profezia madarikatua
betetzeko elbarritasunez hil behar litzateke, ez inanizioz.
Hiidakoek begiak itxita izaten dituztelako hasten da seigarren
kapitulu hau begiak irekitzea beharrezkoa ez dela esanez. Aurrerago
"bistarena adibidez alperrikako sentidu bat litzateke" (90) irakur dai
teke, eta, ondohoz, "bistaren atrofia batetara helduko nintzateke edo
zeharo galtzeraino" (9 0 -9 1 ), hildakoak itsuak baitira. Orain ulertzen
da ondo lehen kapituluan aipatu eta gero em eki-em eki a rgitzenjoan
den beste gauza bat: nondik datorkion protagonistarl kanpai eta
karilol hotsen obsesioa, A m a k askotan esaten zuen bere profezian
aitak bezala bukatuko zuela, 5 e m e a k beldur hori am aren desiotzat
hartzen du eta otzan eta esaneko bihurtzen denean am ak esandakoa
bete nahi du, A m ak sem ea alienatu du bere beldur babeslearekin eta
horregatik da sem earen obsesioa aita bezala hiltzea, amaren profezia
beldurtia errealitatearekin nahastu duelako. Eta zein Izan zen txikitan
aita hil zitzalonean benetan hilda zegoela protagonistarl argi eta garbi
nabarmendu zion gertakizunak? Bada, etxeko kariloiaren kanpai
hotsak entzundakoan aitak ez zuela burua m ugitu, ez zituela begiak
ireki eta ez zuela betikoa esan, alegia, egunen batean erloju hura
konpondu beharko zuela, Eta berak gauza bera egin nahi du, kariloia-

ren hotsak entzun eta begiak ez ireki, hllda egongo balitz bezala. Ziur
aski, entzuten dituen hots horiek eiiza hurbil bateko kanpai batenak
dira, eta e txeko kanioiarenekin nahasten ditu. Berak hilarena egin
nahi du kanpai hotsak entzungo ez balitu bezala, hilda egongo balitz
legez, altaren m oduan. H orregatik am orrua e m a ten dio eguzkiaren
argla betazaietatik iragazteak, hilek ez baltute argirik Ikusten begiak
itxita. Hórrela, orain ondo ulertzen dira lehen kapituiuko hitz hauek:
"Kanpai hotsa entzun dudanean ez d itu t irlki eta hots dlsarm onikoa
noiz isilduko zai geratu naiz, begiak indarrez hersteagatik ere, betaza
ietatik filtratzen zaldan argltasun zuri intensoa alderatu nahiz" (15).
Eta balta beste hauek ere: "B egiak hertsink m antentzen d itu t orain
dik eta zihur asko aspaldidanik argi zun betea ez ikustearren betazalak bi behatz puntekin zakatzen ditudalako (...)" (15).
Kapitulu honetan dagoen beste gauza berri eta azpimarragarri
bat am arekin duen elkarrizketa hipotetikoa da. h e m e n , beste gogorapenetan ez bezala, aditz hipotetikoaren bidez argi eta garbi gel
dltzen da dialogoa asm atzen ari dela, ez dela oroitzapen bat. Oso
nabarm ena da dialogo horretan am a-sem een arteko Inkom unlkazloa.
Benetako esangurarik gabeko konprom lsozko hitzak dira guztiak (9495), Aurrerago bere istorloak am ari ez litzaizklokeela g u sta tu ko esa
ten du (98), "e rab at desagradablea" irudltzen zaiona, "e ta hori poto en personalak, zoro baten antzera neure buruari hitzegiten ari
natzaiola pentsa" dezakeela "ko ntua n hartu gabe" (ibid.). Bai, ziur
aski, konturatu gabe, am arekin asm atutako elkarnzketa ahoskatu
egin du oharkabean. Zoro b a t bezala hitz egiten arl da bere buruarekin.
Bere bakardadeaz kontzienteagoa bihurtzen da eta entzule bat
izango balu bere "h isto rlo e k koherentzia g ehiago" (96) izango lukete
la uste du. harratarioaren problem atikaz ari da, eta istorioen harreraz.
Entzule onena ez litzateke 5am ue l izango, protagonistak ez baitu
konfiantzarik "dorp eki konstruitzen" dituen istorioetan (95), 5am uelen m ailatik oso urruti sentitzen delako. Alabaina, narratano onena
m utua izango litzateke, atsegina delako, zorrotzegia ez delako, eta
istorloak "orden batekin m a m ltu z" kontatzea gustatzen zalolako, eta
hórrela narratzea errazagoa da. liala ere, horiek ez dira protagonistari
gehien gustatzen zaizkion istonoak, S am uelenak baizik, ilogikoak,
ondo ulertzen ez direnak. Qainera, je n d e a re n g ustu en araberako
istonoak asmatzea "lan aspergarri bat b ih ur" daiteke (97 ). Istorio

kontatzaltearen eta Idazlearen betiko kezka da: irakurleen gustuen
araberako literatura ala sortzaileari berari gustatzen zalona egitea? Eta
badirudi

protagonistari (Samuel

Becketti eta Nouveau Rom aneko

idazleei bezala) antidlegetikoak direnak gehiago gustatzen zaizkiola,
irakurleari kontzesiorik egin gabe.
Kapitulu honetan errepikatzen den beste m otibo bat gauza berh
handirik gaineratu gabe Abel eta Margaren zita eta berauen parkeko
eszena da.
Zazpigarren kapitulua potoak aldatzen dituen eskuaz hasten da,
esku horretan eraztun bat agertu delako. Abisatuta zeukan protago
nistak laugarren kapituiuan; "azken poto-aldaketan personaiaren es
kuan ikusi baino gehiago, intuitu egin dudan detaile berriari buruz
espekulazioetan ez gaitzeko ere, ez dirudi imajinazlo asko behar
denik" (64 ). Balna orain horretaz hitz egiteko une aproposa dela
irudltzen zaio. Qogoeta zoroak egiten ditu eskuaz, eraztunaz, potoak
hartzeko m oduaz eta eraztuna daram an

pertsonaia hipotetikoaz

("personaia"

ez

deitzen

dio

beti).

Kasurik

diolako

egiten
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mintzatzen ez zaiolako kexatu egiten da. Ez daki beste pertsona bat
den ala lehengo berbera, ezkonduta edo "p ro m e ta tu ta ": "Eta zerga
tik ez pentsatu erraztunarekin (...) etorri den personaia erraztunik ez
zuenaren tokia betetzera etorri den personaia zeharo berria dela"
(102). Lau orriaide betetzen ditu gai horrekin (1 0 1 -1 0 4 ) gauza handi
rik esan gabe (zeinarekin protagonistaren zorotasuna nabarmentzen
baita berriz ere).
Murrengo hiru orriaideetan zehar zangoen m ugim enduaz Jarduten du gauza berrihk gaineratu gabe, alde batetik bere helburua
azplmarratuz ("noizbait aginduak alperrlkakoak izanen dira eta eskuinetlk ezkerrera m ugitzen ez diren bezala ez dira goitik behera edo
behetik gora ere m u g itu k o ", 106), eta beste aldetik zein etsigarria
den zangoetan bizia oraindik sum atzea deitoratuz, bere helburuaren
porrota iitzatekeelako: "Bal, gorputzaren estrem oetan bere bizitza
propioaz. Beren bihotz propioaren taupada bakoitzean, larru azpian
gaizki disim ulatzen diren zainak haunditzen eta hestutzen ikusteak
esperantza oro kentzen du espe ro an jarra ltze ko" (ibid.).
Aipatzeko m odukoa da apur bat aurrerago agertzen den erotasunaren beste adierazgarri bat;

"(...) delirioaren bakardadean begiak Jan nahi Iizkloten munstroen
imajina borratzearren besoak sapaiko Ispiloruntz Jasotzen dituen
gizonaren presenzia bakartiarekin, atakearen bertigoan burua hor
ma akoitxatuaren kontra koipatzen duenean hots lehor eta mekaniko batekin bakarrik hausten den isiltasunik sakonenean amlldurlk." (107)
Zaiantzarik gabe, zazpigarren kapitulu honetako ekarpen garran
tzitsuena aurreko kapituluetan ere aipatu diren K eta D pertsonaiak
zeln diren argitzea da. Zazpi orrialde eta erdi erabiltzen dira horretara
ko ("baina hau guztia kontatzeko behar den baino denbora iaburragoan gertatu zen", 114). Protagonistak benetan gertatuta ko gauza
dela azplmarratzen du orain: "O ndo akordatzen naiz ze ni han egon
nintzen eta gertatu bezala konta dezaket nahi izanez gero^^, ze neure
bizitzaren parte bat da hain zuzen ere, eta detaiie aberastasun izuga
rri bat d u t kasu honetarako" (1 0 9 ). Eta detaileak e m a ten hasten da,
"oroz gogoratzen naizela probatzeko" (ibid.).
K eta D aitak lan egiten zuen enpresaren Jabeak bide dira (itsasoarekin zerikusia duen enpresa, zeren bulegoko "b ere n leihoak
beren kai barnera em aten zuen hain zuzen e re ", 109) eta lehenagotik dakigu aita hiltzean beren laguntza eskaini ziotela protagonistaren
amari^^. Mau laguntza e s k e jo a te n da haien enpresara, negarrez eta
zapi zuria eskuan, baina ez dirua eskatzera, sem earentzako "esenta
e gite ko lan bat" baizik (11 4), aitaren bukaera berbera izan ez dezan.
Etxez etxeko saltzailea denez gero, am ak uste du hankak kaltetu
egingo zaizkiola altari bezala, eta hortik etornko zaiola azkenean heriotza: «'gizajo honek ez dezala Blas-en am aiera berdina izan, ez
dadila behintzat lanean lehertu gizarajo hura bezala, ze badakit nik
noiako ahula den gizarajo hau' (...). Baina ez zen egia ze nik binaka
eta launaka igotzen nituen eskailerak orduan» (1 0 9 -1 1 0 ). A m ak erreg utu egiten du, um iliatu egiten da, eta honengatik ere se m e a k asko
g orrotatuko du. K eta D aberatsek ez d io te kasu handirik egingo
13 Eleberrlaren lehen lau lerroetan agertzen diren esaldiak oso horien antzekoak
dira: "Sam uelek nahi bazuen konta zezakeeia esan zuen. 'O so ondo kontatu dezaket
nahl badut ze ni han egon nintzen' esan zuen 5am uelek. Eta nik ere horl bera esan
dezaket nahi badut" (11).
14 EMn ere protagonistaren aita hiltzen denean antzeko hau trakur daiteke:
"Am a gizon bati eskua em aten ikusten d u k Z e rb a it b e h a r b a d u zu b a d a h iz u " (86-87)
(letra lodia hórrela orlglnalean).

amari, hau haien nolabaiteko esklabua izatea onartzeraino m akurtzen
den arren; "Eta ni zuen serbitzari leiala izango naiz, behar balitz
m unduko eskaliera guztiak garbituko Ittuzkeena" (112).
Badirudi protagonista oso gaztea dela oraindik aita hiltzean, eta
oso gazte hasten dela lanean, fam iliaren pobretasun handiagatik,
zeren am ak berarekin K eta Dren enpresara eramandakoan, negarrez
hauei lana erregutzen dien bitartean bere sabelaren kontra estutzen
baitu, gerora hainbeste g orrotatuko duen sabela:
"Bere sabelaren kontra hestutzen ntnduelarik 'zangoak trapo zahar batzuen modura zintzilik dituela buKatu ez dezan' esaten zuen
'Bias-ek bezaia' eta aitak lurrean eroria makuiua bereganatu ezinik
tiaur baten modura zotin txikika negar egiten zuenekoa kontatu
zien, hori guztia biguin heze eta epeia sentitzen nuen sabelaren
kontra besarkatzen nindueiarik, sudur zapi zuri txikiarekin, zintziiiKatzen zitzaion negar maiko perpetuoa lehortuz." (115-114)

Qaztea izan arren ez da haur bat. Bere sabelaren kontra estutuz
am ak sem ea infatilizatu egiten du. A m ak ez du bere sem ea haztea
nahi, horrek beragandik urruntzea esan nahi baitu. Umea sabelean
dagoenean am aren posesioa da. Am a honen kasuan posesioa luzatu
egin nahi da sem ea Jaio ondoren ere. Am a posesiboa da eta ez du
bere posesioa galdu nahi. Horregatik ez zaio Marga gustatzen, eta
horregatik dago obseslonatuta bere sem ea aita bezala hiltzeaz (bere
posesioa zeharo gaitzeaz). 5abelak duen posesio zentzu sinbolikoagatik txikitzen dio sem eak sabela bere amari, kartzela horretatik
behin betiko askatzeko. Main zuzen ere, "haren sabel heze biguin
epel errepelentearen barnean p reso" sentitzen zen (11 5), eta ez da
harritzekoa une horretan daukan hurrengo gogorapena amaren
erailketa izatea, aurreko aldietan baino osoàgo eta bortitzago orrialde
eta erdian kontatuta (1 1 5 -1 1 6 ) eta kapitulua eszena honekin bukatuz gainera. Bigarren aldlz (ikus 8 4 . or.) argi eta garbi esaten da
"gaitzairuz harm atutako eskuaz" hlitzen duela (11 5). Berriro aipatzen
dira labankadez irekitzen diren "haragl gurlak", eta arma "m u g im e n 
du zirkularretan" m ugituz aurkitzen duela "h este m ultzo gorrl bat
besterik ez den sabel horlstatu heze errepelentearen m isterioa".
Odola zauritik ez ezik "hortzen artetik hari m eharretan" ere kanporatzen da. Baina alferrlk Izango da, am aren ahotsa eta profezia mada
rikatua entzuten Jarraituko baitu erail ondoren ere. Eta azkenean
ahots horrek esaten duena bete nahi izango du.

Hona hem en ezer berezirik gaineratu gabe zazpigarren kapitu
iuan aipatzen diren beste m o tib o batzuk; R ed-ox tabernarena eta
e txeko kariioiarena.
Zortzigarren kapitulua "im ajinak dira" hitzekin hasten da (11 7)
aurreko orrialdean agertzen den am aren erailketari zuzenean erreferentzia eginez, dena asm akizun hutsa izango balitz bezala, eta gero
asm atu edo gogoratutako bere imajina horiek "N ovedades" zinean
agertzen ziren kartoietako argazkiekin erkatzen dira, zeintzuek gero
inoiz e m a ten ez zituzten film ak iragartzen baitzituzten batzuetan,
Argazki hauek eszena biolentoak izaten zituzten,
Erailketa-pentsam enduak zer dira orduan, gogoratuak ala asmatuak? Aurreko aipu zenbaitetan ikusi den bezala, protagonistak berak
ez daki askotan eta orain ere ez (1 1 8 ). Baina zergatik kateatzen
zaizkio orduan, zergatik ez da dibertitzen beraiekln, teorlan horretarako asm atuak badira: "D ibertitzen ez nauten imajina deskataiatuak,
inora ere eram aten ez dutenak, batzuetan historia zoro eta desagradableak kontatzeko kataiatzen direnak" (1 1 8 ). Erreaiitatearen eta
fikzioaren artean ondo bereizten ez duen arren, badaki istorioek
historia bakar bat osatzen dutela, "historia guztiak b a t direla" (59),
eta nahi badu "b e re historia propioa" konta dezakeela, bere "historia
propioa d enez" (11 ). Baina batzuetan distantzia behar da gauzak
narratzeko eta horregatik kapitulu honetan ere hirugarren pertsona
gram atikala erabiltzen du horm a akoltxatuak dituen gelako gizonaren
historia kontatzeko, "orru basati bat izanen dena e gite ko ahoa zabalduz" esku bat sabairantz luzatzen duena (119),
Kapitulu honetan berriro agertzen da Sam uel estazioan istorioak
kontatzen, eta parkekoa berak kontatzen duela esaten da oraingo
honetan; horregatik, kapitulu honetan pasadizo hori lehen pertsona
gram atikaiean kontatu beharrean hirugarrenaren bidez egiten da.
Agian bere istorioak edo gogorapenak nahasten hasi da protagonista.
Kapitulu honetan m o tib o hau inon baino luzeagoa da (hiru orriaide
eta erdi), eta inon baino zehatzago kontatzen da, detaile askorekin,
baina benetan zer gertatzen den zeharo argitu gabe, Aurreko batean
askoz garbiago azaitzen zen. honetan ere ez da garbi azaitzen Marga
bortxatu bakarrik ala hll ere egiten duen, Ezta ekintza nork egiten
duen ere. Jakina, hipótesi batzuek egokiagoak dirudite beste batzuek
baino, Bortxatzallea protagonistak dirudien arren, 124. orrialdean
norbaitek pospoloa A belek bezala pizten du eta "eszenak m entalki

konposatu" egiten ditu, bortxaketarenak edo hilketarenak alegia. Au
rrerago, ordea, protagonistak dirudi indar-erabiitzailea. Ero baten
pentsam enduak direnez gero, gauzak kontraesan egiten dira, eta
askotan alferrik da logikarik bllatzea.
Bestalde, R ed-ox tabernako m otiboak, txaluparenak, ama babesleeglarenak eta zangoen m ug im e nd ue na k ez d ute ekarpen berririk egiten. Bitartean "ez dago ezer egiterik. Itxoitea" (126). Baina
"egunen batean" ez du "b eg irik irekiko" (ibid.), ez da m ugituko,
dena bukatuko da, baina oraindik ez, zeren agian berriro m ugituko
baititu behatzak. Hain zuzen ere "askl litzateke berorietako baten
m ugim endu m inim oa m em en tu a ez dela heldu ja kite ko . Edo zango
baterena, heriotza nundik helduko den esan balu" (ibid.). Baina am ak
ez zuen zehaztu bere profezia m adarikatuan heriotza nondik etorriko
den, "Iehendabizi alderdi bat eta bestea g e ro " (ibid.) elbarrituko
zaiola beste rik ez zuen esan. Eta kapitulua aritm om aniarekin buka
tzen da, "agradablea" dela esanez.
Bederatzigarren kapitulua laburrena da eta protagonista ohetik
Jaikitzeko egin behar dituen m ug im e nd ua k m entalkl errepasatzen ari
dela hasten da (1 2 7 -1 2 8 ). Baina ez zaio Jadanik erraza iruditzen
(bere helburua lortzen an den seinale). Eta ez om en du pena merezi.
liorregatik-edo, eleberrian zehar agertutako m otibo m ordoska bat
hasten da aipatzen: argiaren koloreetan Identlfìkatu behar zuen or
dua, potoen kontua, gelako ispilua, m utuaren blzikieta, Sam uel, kariloia, eta parkea. Oraingo honetan azken m otibo hau aurrekoetan
baino

garbiago

kontatuko

zalgula

dirudi,

shades

of

m eaning

batzuekin hala ere:
"Parkean behin eta berriz zauritu zuenean -odolaren berotasun
sentlkorra. Qorputz biluzia menderatu zuenean. hain maitea nuen
soineko estanpatuarekin iotu zuenean. 'Ikusi nahi ahal nauzu'
esan zuen. 'hórrela ikusi nahl ahai nauzu' zihur asko, eta odoi
arrastoa gehituz zlhoakion Izter baten azai zun leunean.
'Moneia ikusi nahl ahal nauzu' esan zldan lurrean etsla, gorputz
bentzutua estall nahlean zangoak gurutzatuz, eta bere bozaren
olhartzuna bestearen bentrilokuo parre algara zoroarekln bateratu
zen. Eta harresi atzetik atereaz harma eroria eskuraturik inguratu
nlntzaienean, besarkada batetan loturik ikusi nltuen, beiardi horistatuan gainazpika, baten gorputza bestearenaren gainean gonbinatuz, parre egiten zuten bata bestearen gorputzean izkutatu

nahirik, bata bestearen gorputzean. Beren gorputzah, beren farrak, besarkadak, usainak ere, Qogoratzen ditu t." (129)

Lehen eta hirugarren pertsona gram atikalek gauzak nahastu eta
ilundu egiten dituzte, protagonistari oroitzapen m ingarriak lehen
pertsona gram atikaletik bakarrik kontatzea zaila egingo balitzalo beza
la. Bl pertsona gram atlkal hauen bidez protagonistak eglle eta ikusle
gisa ikusten du eklntza. Iluntasunak gorabehera, azken aipu honetan
zenbait gauza oso garbl daude;
-protagonistak arma bat dauka eskuan Abel eta Margari parkean
inguratzen zaienean.
-une horretan Abei eta Marga sexu harremanak Izaten ari dira,
-norbaltek norbait zaurltzen duela esaten da, beraz, badirudi pro
tagonista dela zaurltzallea, arma eskuan badu.

Beste zenbait gauza ez daude hain garbi. Badirudi protagonistak
neska hll edo zauritu baino lehen bere solneko estanpatuarekin
lotzen duela eta orduantxe esaten dlola honek 'honela Ikusl nahi
ahal nauzu". Ez dago garbl bortxatzen duen ala ez, balna badirudi
baletz; "Parkean behln eta berriz zauritu zuenean -odolaren berotasun sentikorra. Qorputz blluzla m enderatu zuenean" (ibid.). Ez da
hain ongi ulertzen egoera horretan Margaren hitzen oihartzuna "b e s 
te aren " (Abelen?) bentrllokuo barre algara zoroarekin nahastearena.
Dena dela, bere erotasunean ez dago denbora llneallk gogorapenean, eta horren ondorioz bataren hitzak eta bestearen barrea bere
buruan nahasteak ez du esan nahl batera gertatzen dlrenik (batez ere
Margaren hitzen oihartzuna dela kontuan hartuta, ez hitzak zuzenean), azken finean, eleberri guztlan zehar dena nahastuta eta desordenatuta gogoratzea edo asm atzea Izan da dlskurtsoa harllkatseko
prlntzipioetako bat.
Horren ondoren gauza gutxi geldltzen dira eleberria bukatzeko.
A m a k (parkekoa gertatzen den egun hartan bertan?) "berandu zatoz
gaur e re " esaten dio. Honl lotuko bagenlo aurreko kapituluan etxera
Irlsteaz esaten dena aglan ama hiltzen du egun horretan bertan, ezin
duelako gehiago jasan haren erretolika obseslbo-poseslboa:
«'Berandu da' nolz esango ote zuen beldurrez, ama ohe gainean,
ilunpean eserla Itxolten egonen zela baneklen ere, (...) 'non iblll
halz orain arte', 'badaktk hi oheratu arte ez dedala lorik hartzen',
'Jesus, Jesus', 'Balna zer egin d u t Jaungolko m altea' esanen
zuela, behin eta berriz, gelaren ilunpean eskuartean zapltxoa bl-

hurrltuz 'Inork ez hau nik beste m alte', 'hire onagatik', 'hlre onagatlk' komuneraino Jarraituko zitzalzkidala, bere 'ene Jesus, Je
sus' katalatuak, ate atzean burua eskuartean Izkutatzeagatik ere
eztarrl inguruan lotzen, 'Jesus, Jesus', Itotzen sentltuko nituela
banekien ere, » (125)

Qogora bedi aurreko batean hórrela definitzen zuela protagonis
tak am aren erretollka; "horratz zorrotz bat bezala belarrlak zulatuz
betiko hitz ezagunak" (83 ). Ziur aski Abel eta Marga hil zituen egun
hartan bertan etxera berandu iritsi zen eta, beste batzuetan bezala,
amaren erretolika palraezlna Jasan behar Izan zuen, eta bere senetlk
irtenda ama hil zuen, Ez bedi ahantz aurreko batzuetan ama errem atatzeko e m andako arrazoia honako hau zela: labankadazJosi eta gero
ere ez zela islltzen, eta horregatik zapaltzen zlola sabela azplhezurraren kontra estutzeraino, Morl dela-eta, gogora bedi 82, orrlaldekoa:
"zango Izoztuetaz hitzeglten zuen, ordu eperik gabe, karllolaren m uslka asonantearen gainetlk, ororen gainetik, ororen gainetlk hitzegl
ten zuen, hitzeglten zuen"; gogoratu, halaber, 56, orrialdean noia
erlazionatzen zituen erretollka eta hilketa: "eta errepika penosoa isllarazteko ezin bestean, sabel horl, biguin, epel eta hezea azplhezurraren kontra hestutu beharrean Ikusten naiz",
Gero oralnaldlra itzultzen da, Qelan dago beti bezala, Kanpai
hotsa entzuten du, eta arglaren zurltasuna sentitzen du betazaletan,
beglak itxita eduki arren, Eta gela deskribatzen hasten da beste
askotan bezala. Zangoetako behatzak geldlrlk ditu nahlz eta bizla
darlelajakln.
Am a eralltzeagatik errudun sentitzen delako, zlur aski, eta guz
tlaren ondorioz erotu delako, a m a ja d a hllda dagoenean haren pro
fezia bete nahl bide du, eta horregatik eleberriaren bukaeran prota
gonista OSO gertu dago am ak aglndutako profeziatik, 5em ea ez dago
hllda, balna hll Itxura egingo du esanekoa eta otzana Izateko:
"Baina eskuak bular gainean gurutzatuko ditut eta ez dut beglrik
Irekiko, Eta nl ere karmelltaz^^ Jantziko nauzu ama. Alta bezala,
Eta negar eglnen duzu, balna ez d u t Red-ox-era Ihes eglnen. Eta
ez dituzu niregatik m unduko eskailera guztlak garbitu beharko.

15
EM eleberrian ere agertzen da alta hlla karmelltaz Jantzita; "Kosta egiten zaik
Karmellta txano tartetik agerl den sudur zorrotza heure altarena dela ezagutzea (86).

Eta ez natzaizu berandu etorriko sudur zapi zurla sabelaren kontra
hestutzean." (130)

151. orrlaldea heren batean bakarnk dago Idatzlta, sel lerro
baino ez. Am aren sabeiaz pentsatzen du eta am aren hitz poseslboak
gogoratzen ditu, haln erlazlonatuak berez, um ea am aren posesioa
balta Jalo baino lehen sabelaren barruan. Morregatik sastakatzen dio
sabela, slnbollkokl bere kartzela delako.
152. orrialdeak bederatzi lerro bakarnk ditu, eta m unduaren
ukapen bat da, non am a erreglna eta geiditzen den gauza bakarra
balta: "2u bakarnk zeunden nl zalntzeko". A m ak irabazl egin du^^.
5em ea m enperatuta dago.
155. orrialdean bl lerro daude eta protagonistak am aren nahia
zeharo betetzen du. Mantxe dago m ug itu bank, Iblll gabe, am ak nahl
zuen bezala (sem earen Interpretazio okerraren arabera), kalera atera
bank, hankak erablltzeke: "M em entxe, hor zehar, hor zehar iblll beha
rrean. Mor zehar Iblli gabe".
Galnera, hll itxura erreallstagoa eta eglantzekoagoa izan dadln
beharrezkoa da gorputzaren elbarntasunera ez ezik buruarenera ere
iristea, entzefalogram a laura, eta zazpinaka kontatzea Izango da horretatlk hurbllen aurkituko duena. A ritm om ania slnple bat izango da
bizia salatuko duen gauza bakarra (ezin du hon baino gutxiago lortu,
benetako henotza izango bailitzateke), "esperoa espero hutsez be
te tze ko kapaz" da azkenean (91). Orain bai, orain azkenean lortu du
m ug im e nd u guztiak kontrolatzea, balta burm uina ere. Ezer ez da
m ugltzen la. Ez fisikoki, ez intelektualki. Ez dago m u g im e n d u rik ezta
benetako p entsam endunk ere. Morregatik, azken hiru orrialdeetako
bakoitzean selna zenbaki beste rik ez dira agen. Ezin da egon pentsam en du rik gabeko e goeratik hurbilago, ezin da lortu Itxurazko heriotza
hobenk, "parallzatunk hll gabe hlla, bizink hila" (84), am ak iragartzen
zuen bezala. Orain sem eak aitak bezain hlla dlrudl, eta ez da m u
gltzen, ez ditu begiak Ireki ere egiten kanpai hotsak entzuten d itue
nean, aitak egin zuen bezala. Zoroak, bere erotasunean, amaren
beldurra eta profezia m adankatua desio bihurtu du, bete beharreko
desloa.
16
ikus J- Muñoz (19 9 5 , 31): “Am a terrible horren garaipena dago tltulotlk
azken orrlalderalno. O rrialderikzurieneralno."

Bederatzi hilabete behar dira jaiotzeko eta bederatzi kapitulu
behar izan ditu protagonistak desjalotzeko, bizlrik hlla edo Jaio gabe
berriro e goteko, uteroa dirudlen gela akoltxatutik atera gabe, hor
zehar Iblli gabe, am a m etaforlko baten sabelaren barruan^^, ama
posesibo horren posesio erabatekoa Izateko am aren sabelera Itzullz.
1 .3 . H istoria

Beste edozein eleberrltan baino beharrezkoagoa izan da honetan
diskurtsoaren deskrlbapena egitea, horren bidez bakarrik has baitaiteke ulertzen historia osoa. EJ oso eleberri zaila da eta zailtasun hori
narratzalle barnediegetikotik datorkio hein handi batean. Diskurtsoa
ren azterketan garbi gelditu den bezala zoro bat da narratzailea eta
irakurleak Inform azio guztla berarengandik jasotzen duenez gero,
inoiz baino garrantzl handiagoa hartzen du ekintzaren egituraketak.
Testua hain eliptikoa eta nahasia izateagatik bi gauza gerta daitezke:
edo irakurleak ez du lortzen inoiaz ere mezua bere osotasunean
deskodetzea, edo diskurtsoak dituen hutsuneak bere m odura betez
deskodetuko du. Mots, eleberri hau une askotan hain anbiguoa da,
hain eliptikoa eta nahasia ia beti, ezen inoiz baino egiagoa gertatzen
baita "zenbat irakurle hainbat irakurketa" leloa.
Zenbait kritikok testuaren fragm entariotasuna azpimarratu dute,
eta ez alferrik, balna eleberria osotasuna duen testu bat denez,
irakurle salatua ahalegindu egingo da historia bakar bat inferitzen
diskurtso nahasi eta zatikatutik. Azken finean, eleberriko protagonis
tak berak esaten du istorio guztiek bat bakarra osatzen dutela:
"hauek nire hitzak dira oraindik, historia guztiak bat direla, eta situazio bakar batetara egokltzen direla ez nekienean esandakoak" (59).
Beste gauza b a t ere esaten du askotan, lehen orrialdetlk bertatlk,
bere historia propioa dela kontatzen arl dena, aspergarrla izan
arren^®. Qalnera, "historia ez da okertzen, okertua jaiotzen baizik"
(59), hau da, berarentzat okerra den puntu batetik hasten da, eta
17 Ikus J. M. Lasagabaster (19 9 1 : 1238); "(...) esa extraña habitación-celda (...)
metáfora del seno m aterno".
18 Ikus halaber orain arte aipatutakoez gain honako hauek ere: "Argi dago; era
honetan sortutako hlstoriek nire egoera eta esperientzia tristea espresatuko lukete
(ahaztu nahi nituzkeen egoera eta esperientziak ...)" (57); "Abel, Marga, ni eta denok,
imajinatu nahl ez dudan edozein historia konposatzen dugun personalak bihurtzen
gara. Nere esperlenziaren espresio bulgar bat diren historiak" (58).

hori, Z iu r aski, gogorapena da. Ezin da asm akizunik eraiki gogorapenik gabe, edozein narratzailek ongi dakien bezala.
Horregatik guztiagatik nórm ala izango da irakurle ezberdinek
egingo dituzten eieberri honen irakurketak ezberdinak izatea. Ez du 
gula inoiz eieberri berbera Irakurtzen egia hanpatua bada ere, ez da
gehiegikeria kasu honetan. Eieberri hau lehen aldiz irakurtzen denean
harreraren aldetik jasotzen den lehen inpresioa protagonistak Sa
m uelen istorioez dioena da, ez duela logikarik eta ez dagoela sinesterik. Lehen inpresio hori oso ondo deskribatuta dago I. Sarasolak egin
zuen artikuluan liburua argitaratu zen garaian;
"Ene Jesus nobeia zail bat da. honetan ez dugu argumentu-harl
utzeztnik edo klllkagarrlrik, Qizon bat ohean datza, hil zain, eta ez
aspertzeko historia atseglnak asmatu eta moldatu nahian ari da.
Balna, galsoaldl edo logabetasunetan horreiako zerbaltetan salatu
denak dakienez, hori ez da erraza gertatzen, hariak nahasi egiten
baltira eta ezlna balta pasarte-seglda koherente bat moidatzea.
hori da dena, edo hon izan daiteke dena." (I. 5arasola, 1977:
123)

Jakina, hori ez da dena, eta ez da egia pasarte-seglda koherente
bat m oidatzea ezinezkoa dela, baina egia da, ordea, 5arasolaren
inpresioa dela irakurle guztiek-edo Jasotzen duten lehena, ezein salbuespenik gabe ziur aski. Bestelakoa da eleberria behin baino gehiagotan irakurri eta aztertu ostean sortzen den harrera, zeren, hori
egiten badugu, koherentzia e m e ki-e m e ki Joaten baita agertzen, positibatzen ari den argazki batean bezala. Hortaz, ikerketa-lanaren sali
honetan EJen d isku rtsotik ateratzen dugun historia gure irakurketatik
irteten da (gure irakurketetatik hobeto esanda), eta azkenean, ira
kurketa posible guztien artean bat gehiago izango Iltzateke. Irakurke
ta bakoitza nolabaiteko hipotesia da. Hala ere, esan beharra dago,
orain arte ez dela argitaratu eieberri honetako istorio guztie k osatzen
duten historia osoaren berri em aten duen eta esplikatzen duen irakurketarik edo interpretaziorik. Eta hori egitea da gure helburua.
Mistoria Inferitzeko, narratzallearen Jitea arazoa eta oztopoa da,
hasieratik m alz esan dugun bezala, kontraesanetan erortzen delako,
batez ere bere istorioen izaeraz. Marratzaileak zalantza handiak ditu
hauetaz, batzuetan bere istorio propioak direla irudltzen baltzaio eta
beste batzuetan asm atuak, Dena dela, gauza Jakina da gogoratzea
ere erdi-asm atzea dela, baina, halaber, oso garrantzi handikoa da

jakitea zein neurritan asm atzen den gogoratutakoa, gehiena asm akizun hutsa den aia gutxiena. Qogorapen guztietan ez daude asmakizun kopuru berberak. M em oriak batzuetan beste batzuetan baino
gehiago engainatzen du. Errealitatearen eta fikzioaren arteko nahasmena handia denean neurosi larrira edota psikosira irits daiteke giza
kia. Eleberri honetan zenbait istorio hain obsesiboki errepikatzeak
gertakizun trau m atiko eta tik sortu ohi den egoera gogorazten du.
Zerbait tra u m a tiko suertatzen denean gertakizuna behin eta berriro
errepikatu ohi da pertsona traum atizatuaren gogoan, eta, instintiboki,
lasaitasuna eta oreka bilatzen da errepikapen horren bidez, helburua
gertatutakoa ahaztea izango bada ere; "toda teoría de la cura tom a
en consideración no sólo el recuerdo sino tam bién la repetición"^^.
Arriskua zera da, hainbeste aldiz istorioak errepikatzeagatik, oreka
bilatu beharrean desorekan erortzea, sorgin gurpiletik ezin ateraz.
Hala ere, askotan, sendabiderik onena, bizipen traum atikoa behin eta
berriro idaztea da, psikologo batzuek gom endatzen duten bezala^®.
Samuel B ecketten M alone m e u rt eleberrlko protagonistak bere isto
rioak etengabe idazten bazituen, CJekoak idatzl gabe gogoratzen edo
asmatzen ditu, estazioko 5am uelekln ahozko literaturara oso ohituta
zegoelako agian. liolanahi ere, 5aizarbitoriaren elebernko protagonis
tak ez du errepikapenaren bidez oreka psikologikoa lortzen, erotasunean m urgilduta dago eta ez dirudi h ortik ateratzeko ahalm enik duenik. Mala ere, bere diskurtsoak hasieran dirudien baino koherentzia
handiagoa du, eta gainera, koherentzia horrek ongi besarkatzen ditu
bere oralnaldiko egoera eta gogorapenen bidez azaltzen den iragana.
Antzeko zerbait gertatzen zen EMn ere, non gogorapenen bidezko
analepsiek osatzen baitzuten kontakizuna, oinardzko historiak bainoago. Berau EMn m inim oa bazen, are m inim oagoa izango da fJ e n :
gizon bat gela batean dago pentsatzen eta nolzean behin norbaitek
janari potoak aldatzen dizkio. Balna analepsi txikiak diren gogorape
nen edo asm akizunen bidez, e m e ki-e m e ki, historia oso bat sortzen
joa te n da, errepikapenaren bidez xehetasun gero eta gehiago gaineratuz. Beraz, ikertzailearen lana, edozein irakurlerena bezala (inoiz
19 J. Laplanche/J.-B. Pontalls (20 0 3 : 2).
2 0 Adibldez, Luis Rojas Marcos pslkiatrak hew Yorkeko dorre bikien erasoa
gertatu zenean biktim el esperientzla traumaUkoa behin eta berriro idazteko aholl^atu
zien, hedabldeetan egun haietan askotan errepikatu zuen bezala (ikus L. Rojas Marcos:
2002 ).

baino egiagoa da eleberri honetan J. M. Castellet kritikoah aldarrikatutako "irakurlearen ordua" fam atu hura), diskurtso deso rd en atutik In
feritzen den historia ordenatua ateratzea izango da.
Ez dago historiaren denbora edo iraupena ziurtasunez Jakiterik.
Berau oso eliptikoa da, eta pentsatzeaz aparte ezer gutxi gertatzen
denez gero, kontakizunaren logikak ere ez du argibiderik em aten
zenbat denbora pasatzen d e n ja k ite k o . O rduak iragaiten dira, kanpai
hotsak entzuten dira, baina ez dakigu gehienetan zein ordutan gauden. Beste gauza bat da protagonistak gogoratzen edo asmatzen
dituen istorioek duten koherentzia. hor bai ordena daitezkeela istorio
guztiak historia bakar batean eta ordena kronologiko batekin, eta,
gainera, ezinbestekoa izango da, zerbait ulertuko badugu. hau da,
irakurketa posibleetatlk bat (iehenengoa ia beti) ez dagoela ezer
koherente ulertzerik izan daiteke, baina kontrakoa ere bai, noski,
istorioek koherentzia dutela ulertzea, irakurketa errepikatuen bidez
hasieran uste baino errazago lortzen dena kasu honetan,
historiaren hasiera aitaren heriotza da. Altari zangoak elbarritu
zitzaizkion eta horren ondorioz hll bide zen. hasieran hau ez da ondo
ulertzen, baina honen espllkazio garbiena elbarritze progresiboa sor
tzen duten galKotasunetako bat izan lite k e ^ ^ D iskurtsoaren azterke
tan ikusi dugunez, zangoen elbarritasuna heriotzarekin identifikatzen
zuten am ak zein sem eak. Ulergarria da aitaren horrelako gaixotasun
batek so r dezakeen traum a familia batean, sem e-alabengan batez
ere (gaztetasunagatlk inpreslonagarriagoak diren neurrlan). Qogora
bedl nolako larrltasunaz oroltzen duen a m a k alta lurrean eroria zegoelarik m akuluralno ezin iritslz zotin txikika negar egiten zuenekoa^^. honelako egoera batean se m e-alabek ja sa n dezaketen trau21 "Paralisi orokor progresiboa" delakoa ziur aski, ezagunagoa "neuroslflils"
izenarekin (ikus www .nlm .nih.goy/m edllnepius/spanish/ency). Qaixotasun luzea da eta
elbarritasuna hanka eta besoetatik hasi eta progreslboki gorputz osora Irlsten da, balta
garunera ere, heriotza Iritsi arte. Qaixotasun ezberdina den arren, gogoratu Gorde
nazazu lu rp e a n (( jtlL hem endik aurrera) liburuko "Asaba zaharren baratza" narrazioan
protagonlstaren alta eritasun luze baten ondorioz hiltzen dela, Salzarbitoriaren narrazio
askotan protagonlstaren alta hilda dago edo hll egiten da: gogoratu EJez gain, EM eta
t i p batez ere,
2 2 "Bere sabelaren kontra hestutzen nindueiarik 'zangoak trapo zahar batzuen
modura ztntzllik dituela bukatu ez dezan' esaten zuen 'Blasek bezala' eta aitak lurrean
erorta m akuiua bereganatu ezinik haur baten m odura zotin txiklka negar egiten zue
nekoa kontatu zten" (113),

maz gain, am a traum atizatuaren goibeltasuna ere nozitu behar dute.
Ez da zaila ulertzen hortik sem e-alabei irits daklekeen desoreka psi
koiogikoa.
Alta hil eta berehala honek lan egiten zuen enpresako ugazabak
agertzen dira protagonistaren etxean, eta laguntzeko prest daudela
esaten d lote am ari. Une horretantxe etxeko karllolak orduren bat
jotzen du, balna aitak ez du ohi bezala esaten nota faltsu bat em aten
duela^^ eta egunen batean konpondu beharko duela, eta horlxe da
protagonistarentzat alta zeharo hllda dagoelako seinale nabarm enena. Aurrerago, gela akoltxatuan egongo denean, etengabe arltuko da
kanpalen hotsak entzuten eta, dirudienez, etxeko karlloiarenekln na
hasten ditu.
Kronologlkokl ondoren agertzen den hurrengo Istorio zatla
am ak protagonista estazioan utzl eta m utua blzlkletan bere blla Joa
ten zltzalonekoa da. Ez da Inon esaten zergatik edo zertarako, baina
estazioa leku garrantzltsua izango da protagonistarentzat, han 5am uelengandlk istorioak kontatzeko lalotasuna Ikaslko baltu (m utuarengandlk ere bai neurri batean). Monexek espllkatuko du gero non
dik datorkion istorioak kontatzeko zaletasuna eta narratologlareklko
interesa protagonistari^“^. Berak estazioan entzuten zituen Istorioen
artean gehien gogoratzen duena 5 am ue lek kontatutako naufrago
batena da. Marínela estu eta larri dago Itsaso zabalaren erdian flotatzen, bakarrik, herlotzaren zaln, bere labanaren bidez zainak ebaklz
bere buruaz beste egiten duen arte. Mutuari ez zalo gustatzen 5am uelek istorio horl protagonistari kontatzea, aitak itsasoan lan egiten
zuelako agian. Aurrerago, gela akoltxatuan egongo denean, naufrago
horl bezalakoa dela se ntltu ko du, bakarrik m unduan, herlotzaren zain.
Estazioan gozokl-saitzalle bat dago. Monek bere lltxarrerlak
eskalniz zirikatzen du protagonista, hau pobrea dela eta bere
m erkantzlak erosteko dlrurlk ez daukala badaklelako (121). Familia
pobrekoak baldln baziren lehen, are pobreagoak Izango dira ama-semeak alta hll ondoren. Monen ondorioz nahiko gazte haslko da prota23 Laugarrena haln zuzen ere.
2 4 Erkatu autore enpirlkoaren gogorapen honekin: "aKordatzen naiz neu Izaten
nintzela koadrilan film ak kontatzen zituena. Mori ere asko egiten genuena zen, filmak
kontatzea, gu urne ginela. Oraln ere pentsatzen d u t um eek kontatuko dizHlotela
pelikulak elkarrl. Batzuetan ikusi gabekoak ere kontatzen nizkien nire lagunel" (in M.
Etxeberria, 2 0 0 2 ; 208).

gonista lanean etxez etxeho saltzaile gisa. Morreia Abel lankidea ezag utu ko du, bera baino askoz saltzaile hobea eta oldarkorragoa dena.
Abeli Marga izeneko neska bat asko gustatzen zitzaion nahiz eta
berak ezetz esan, horregatik Red-ox tabernara Joaten ziren askotan,
Margak han lan egiten zuelako. Protagonistarl ere asko gustatzen zaio
Marga, eta hasieran badu esperantza izpi bat Margari gustatzeko,
baina hau ez da inoiz gertatzen. Behin Marga berarekin atera zen,
Abel Jeloskor jartzearren batez ere, laster konturatu zen bezala berak
noizean behin izaten zuen argitasun bereziarekin (bere ustez). Marga
rekin atera zen aldi bakar hartan zerbait egiten saiatu zen, m uxu
em aten agian (ez du inoiz esaten zer), baina Margak gaitzetsi egin
zuen. Mala ere, behin Marga intsinuatu egin zitzaion Jolasean-edo,
txalupa batean zeudelarik, baina azkenean ez zen ezer gertatu Abel
ur azpitik agertu zelako. Am ari ez zitzaion Marga gustatzen, eta ziur
aski bere sem eari gusta lekiokeen beste edozein neska ere ez, oso
am a posesiboa zelako, oso babeslea, eta neurotikoa. O bsesionatuta
zegoen aitak izandako gaixotasun berberagatik hilko zela sem ea ere.
A m ak senarraren lan m otari egozten zion heriotzaren errua. Arrantzalea edo m arínela zen eta lan fisiko gogorra egiten bide zuen. Arrazoi
horrengatik K eta D bikoteak egin zion laguntza-eskaintza profitatzea
erabakitzen du am ak, eta haien bulegora Joaten da sem earentzat
eserita egiteko lan b a t eskatzera. Balna ez d iote Jaram onik egiten,
nahiz eta a m a k um iliatzerainoko erreguak egin. Protagonistarentzat
oso eszena lotsagarria eta umiliagarria da eta horregatik ere gorrota
tu k o du am a. Mau beti ari da kexaka eta negarrez, senarraren heriotzagatik neurotizatuta, eta horren ondorioz sem ea gehiegi babestu
nahi du berdin hilko zaion beldurrez.
Sem eak ezin du am a Jasan, beti hitz egiten ari delako, beti
negarrez ari delako, berari buruzko profezia m adarikatuak botaz erretollka etengabe batean. F^ed-ox taberna izango da ihesbide bakarra.
Man Abel eta Marga daude, gehien m atte dituen lagunak, nahiz eta
hauek batzuetan beraz burlatzen diren oso saltzaile txarra delako eta
oso gaizkija ntzita doalako. hiru lagunak askotan ateratzen ziren elkarrekin, Abelek bl eta bat ez zela konbinaziorik onena esan zuen arren.
Zita haietan entzun ohi zituen eliz kanpaiak m aiz gogoratzen ditu
protagonistak. Kanpai hotsekiko obsesioa du, e txeko karilol akastun a k jo zuenean aita hilak ezer esan ez zuelako agian. Behin Abelek
Burt Lancasterren pelikula bat ikustera gonbidatu zituen protagonista

eta Marga. Bertan Burt Lancasterrek em aztearen maitalea hiltzen du
biak ohean harrapatzen dituelako. Abelek esan zuen berak ere gauza
bera egingo zuela antzeko egoeran.
horm alean Abel eta Marga parkeko kanposantura bere erlazio
intlm oak Izatera Joaten zirenean bera etxeratu egiten zen Abelek
agindu bezala ("haurrak am atxokin ohera", 126), baina egun batean
ez zen Joan, zelatan gelditu zen. Abel eta Marga harrem an sexualak
izaten ari zirela harrapatu zituen eta, eleberrian oso garbi geldltzen ez
den arren, badirudi Abel hiltzen duela Jeloskortasunez, Burt Lancaste
rren pelikulan bezala, Margaz oso m aitem induta dagoelako (horreta
rako dago Jarrita film arena eleberrian, hori da bere zereglna, m ise en
abym e gisa funtzlona dezan). Kain batek Abel bat hiltzen du beraz^^.
Abelek esaten duena, bi eta bat ez dela konblnazlorik onena alegia
(41), bere m odura interpretatzen du Kain honek, eta Burt Lancaste
rrek egindakoa noia edo hala im ltatuz Abel hiltzen du ziur aski. Burt
Lancasterren film ak ongi iradokitzen du testuan hain garbi esaten ez
dena, beraz. Qero neska bortxatzen bide du (hau ez dago zeharo
garbi eleberrian), hau balta l^arga bere em akum ea bihurtzeko
daukan m odu bakarra. Egun hartan etxera irlsten denean ama bere
erretolika Jasanezinarekin hasten da, eta bere onetik aterata dagoenez, am a hiltzen du, burua zulatzen dion hitz Jarlo Jasanezina ez
entzuteko.
Honen guztiaren ondorioz erotu egiten da eta eroetxe batean
sartzen dute. Bere erom enean am aren erretolika segitzen du entzu
ten, am aren profezia m adarikatua batez ere, elbarritu eta hi! egingo
dela alegia. Errepikatzearen poderioz am aren profezia agindu batekin
nahasten du eta buruan sartzen zaio am ak esandakoa bete behar
duela, am aren hilketaren ondorioz, errudun sentim enduarengatik,
otzan eta esaneko bihurtu

delako haren desloekiko.

Horregatik

saiatzen da zangoak ez m ugitzen esfortzu handia kostatzen bazaio
ere, am ak esaten zuena betetzearren, elbarrituta geldituko zela eta
aita bezala hilko zela alegia. Hala ere, elbarritu bitartean zerbait egin
behar du eta zazpinaka kontatzea eta istorloak asmatzea edo gogo
ratzea da denbora e m a te ko egiten duena. Bera ez dago oso seguru
25
Iku5 I. Aldekoa (19 9 8 : 124): "Eta badirudi Abelen kontra eraso egin duela
Kalnen batek".

istorio horiek asm atuak aia gogoratuak diren. Ziur aski, gogorapenen
gainean apur bat asm atutako eta aidatutako istorioak dira. Qogoratzea beti da apur bat asmatzea, balna hori egiten duena neurotiko
larria edo psikotikoa baldin bada, nahasketa handia izan daiteke.
Azkenean lortu egiten du noia edo hala m ugitu gabe egotea,
baina horrez gain, itxurazko herlotza lortzeko (benetakoa ez datorrenez gero) beharrezkoa da bere buruan p entsam endurik ez egotea,
hlldakoek ez dutelako ezer pentsatzen. A m ak altaren bukaera berbe
ra izango zuela etengabe errepikatzen zuelako, xehetasun guztiekin
berdin-berdin izan dadin saiatzen da bera. Horregatik, elbarrituta ez
dagoen arren, hori lortu nahi du, eta horretarako ez m ugitzen saia
tzen da. 5eguru dago hórrela elbarritu egingo dela eta herlotza iritsiko zaiola azkenean, egia baldin bazen bere am ak iragartzen zuena.
Bere kezka handiena da m ugitzen ez bada ezingo duela potoetako
Janari likidoa hartu eta orduan elbarritasunez hll beharrean inanizioz
hilko dela elbarrituta gelditu baino lehen, eta hori frustrazio handia
izango litzateke, ez baitzuen am aren profezia beteko. Altaren bukaera
berbera izateko, beharrezkoa da kanpaiak entzuten dituenean beglak
itxita edukitzea eta laugarren hots herrena edo disonantea entzutean
ezer ez esatea, aita hilaren m odura. Dena berdin izan dadin, azke
nean karm elltaz Jantzi dezala eskatzen dio am ari bere pentsam enduetan, aita hórrela Jantzi baitzuen hil zenean.
Baina bere buruan pentsam enduak, gogorapenak edo istorio
asm atuak bueltaka Ibiltzeak blziaren presentzia saiatzen du. Mortaz,
zazpinaka kontatzeari ekiten dio, burm uin hiletik g ertuen dagoena
delakoan. Bere erotasunean, zenbakiak kontatuz m ug itu gabe ego
tea da herlotzatik gertuen egotea irudltzen zalona, itxuraz behintzat.
Am ak irabazi egin du, baina lortu nahi zuenaren kontrako erdietsiz.
5em ea herlotzatik babestu nahian, benetan lortu du blzlrlk hlla gelditzea, zeharo alienaturik.
Mlstoria laburtu eta ordenatu dugun m oduan nahiko garbi dago
zeintzuk diren historiaren funtzio kardinalak eta ez da beharrezkoa
hauek berriro form ulatzea. Funtzio nagusiak zeintzuk diren identlfikatzea eta sekuentzlarik osatzen duten ala ez Ikustea da garrantzitsuena. Kateatutako oinarrizko hiru sekuentzia e lem ental argi eta
garbi inferi daitezke orain arte esandakotik, hirugarrena osorik ez
dagoen arren.

-LEMEM 5EKUEMTZIAI. Protagonista gaztetxoa bere aita-amekin bizi da.
II. Aita gaixotu egiten da.
III. Medikuek ezin dute ezer egin sendatzeko, gaixotasun hilgarria
delako.
IV/. Alta hil egiten da.
V. Protagonista bere amarekin bizi da, eta honen obsesioa semea
ere aita bezala hll lltekeela da.
-BIGARREN 5EkUEMT2IAI. Protagonista umezurtza bere amarekin bizl da, eta honen obse
sioa semea ere alta bezala hil lltekeela da.
II. Protagonistak Marga ezagutzen du Abel lankidearen bidez.
III. Protagonistak Marga lortu nahi du baina honek Abel gustukoago du.
IV. Protagonistak Abel hiltzen du oztopo bat delako bere maltasunean, eta Marga bortxatzen du bere bihurtzeko modu bakarra
delako. Bere onetik Irtenda ama ere hiltzen du etxera Itzultzean
hura bere erretollkajasanezinarekin hasten denean.
V. Egindako guztiagatik erotu egiten da eta zorotetxe batean
sartzen dute.
-HIRUQARREM 5EKUEMTZIAI. Protagonista umezurtza erotuta dago zoroetxe batean.
II. Bere erotasunean, amaren beldurra (semea elbarrltu eta hiltzea
alegia) heiburu bihurtzen du protagonistak eta hórrela hll nahl du.
III. Ahalegin asko egiten ditu baina bizirik Jarraltzen du elbarritasu
nez hiltzen lortu gabe. Hll itxura besterik ez du lortzen.
IV. Ez dago.
V. Ez dago.
Beraz, haslera batean hlstorlarik ez dela kontatzen dirudien
arren, diskurtso nahasitik nahiko kontakizun estandarra atera daiteke,
baina tankera honetako narrazlo batekin erkatuz ikusten den ezber
dintasuna da Irakuriea asko saiatu behar dela testua deskodetzen
iortzeko, historia kontatzeko nnodua batere estandarra ez delako.
Qalnera, historia m odu estandarrean kontatuz gero Irakurleak ez luke
Jasoko hain ongi protagonistaren buru nahasm ena eta ondortoz bes
te eleberrl bat izango litzateke eglatan; antzekoa baina ezberdina.
Lortu nahi den efektua Indartzen du autore inplizituak aukeratutako
eleberrlaren fo rm a nahasiak.

2 . E s p a z io a r e n u r r it a s u n o n irik o a

Sinpletasuna da fJ e k o espazioei dagokienez erabil daitekeen
hitz egokiena, beraiei buruzko xehetasun urritasunagatik, harratzaileak 050 zertzelada gutxirekin m argotzen ditu eleberrian agertzen
diren tokiak. Mauek b¡ sailetan baña daitezke: toki gogoratuak aide
batetik eta toki hauek gogoratzen diren lekua (gela akoltxatua). "Toki
gogoratuak eta toki g ertatua " esan genezake. Protagonistak gogorapen zatikatu eta nahasien bidez kontatzen du bere bizitza, eta ondo
rioz, bizitza horren eszenatokiak ere agertzen dira. Hauei iragana
dagokie eta besteari orainaldia (honek ez du esan nahi aditzaren
aldiak batzuetan eta bestean hórrela erabiltzen direnik). Orainaldia
eta lehenaldia, m e m e n to ko errealitatea eta oroinnena dira tokl guz
tiak baldintzatzen dituzten zirkunstantzlak. Marratzaile barnediegetlkoa
batzuetatik besteetara dabil Jauzi etengabean. Ez dugu zlurtasunih
esateko gogoratutakoak benetakoak diren protagonistarentzat, ala
asm atuak, eta honek dagoen o h e tik ikusten dituenak ere ez, bere
egoera psikologikoagatik.
O rokorrean, agertzen diren tokiak ez daude oso definituta, histo
riaren m ailatik diskurtsoaren mailara pasatzerakoanjanzkerarik jasan
ez balute bezala, oso abstraktuak eta zehaztugabeak dlrenez gero.
Honek askatasun handia uzten dio irakurleari berak nahi dituen bezala
irudikatzeko, eta horrexek sortzen du, besteak beste, eleberri guztlan
zehar hedatzen den giro onirikoa, narratzalle barnediegetikoak berak
dioen bezala: "Q ogoko zait aide batetik historia irrealtasun apur batez
kostruitzea, a m e ts antzeko zerbait balitz bezala" (47). Esan daiteke
eleberriko narratzailea eta autore inplizitua ados daudela poetika kon
tuetan. Qiro oniriko horrengatik R obert Liddellek izendatutako "gogolurraldeak" ("co un trie s o f th e mind"^®) tankerakoak dira gogoratuta
koak, eta "kaleidoskopikoak"^^ orokorrean, kanpoko m un du fisikoa
2 6 iku5 R. Uddell (19 5 8 : 123): "As well as th e setting in which characters
physically live and act, there are countries o f th e m ind, places where their hearts and
m inds are present, in m em ory, fear, hope or desire",
27 Ikus R- Liddell (19 5 8 : 124): "We do n o t live wholly either in th e physical
world, or in so m e country o f th e m ind, evoked by m em ory, fear, hope, or desire, Mrs
Woolf, and o ther writers, who have followed the 'association o f ideas' or the 'stream of
consciousness', have provided a kaleidoscopic background for their characters: they
live in several worlds at once".

(gela akoltxatua) eta gogoarena (oroitzapenak) etengabe txandakatzen direlako.
Protagonista dagoen gelak e roetxe batekoa dirudi. Ohe bat
dago, beti poto bat bere ondoan, horm a akoltxatuak, atea eta leiho
b a t horraino nahiko nórmala dirudi denak eroetxe baterako. Baina
leihoak bi barrote gurutzatu ditu bakarrik (18, 5 6 .,.), eta ondorioz,
ezin da oso handia izan, Ziega bateko leihoa dirudi. Potoak ez daude
mahaitxo norma! batean, lurrean baizik (51 ); ez da ageri oheaz apar
te beste aitzaririk. Horma akoltxatua zanpatua izan da leku batean
“ buruarekin edo ukabilekin zihur a sko" (53 ). Ez da argi elektrikorik
aipatzen, eguzkiarena bakarrik. Qainera, sabaian ispilu bat dago. Zer
gatik aipatzen du protagonistak sabaian ispilu bat dagoela? Agian
imajinatu egiten du. Bere nartzisism oaren isla izan daiteke, Ispilu
faltsu bat izango balitz protagonistak zer egiten duen m ed iku e k zelatan ikusteko, norm alagoa izango litzateke horm a batean egotea eta
ez sabaian,
Protagonistak ez daki zer ikusten den leihotik, baina negatiboa
da irudlkatzen duena, eleberrian dena bezala: "harresiz inguratutako
paisaje bat zihur a sko", "paisaje lehor bat" (86), Behin leihoa labanez
inguratuta irudlkatzen du, "e ta eskuinaldetik horm aren espazio hutsa
inguratzen duten laban beltzak luzatu egin dira" (54), erreaiitatearen
beldur izango balitz bezala, gelatik kanpokoa barrukoa baino hobea
izango ez balitz legez, Barru eta kanpo kontzeptuak garrantzitsuak
dira kasu honetan, protagonistak ez baitu inoiz esaten handik irten
nahi duenik. Bere helburua eta obsesioa m ugitu gabe egotea da,
handik atera gabe beraz, Batzuetan jalkitze ko planak egiten ditu
leihotik zer ikusten den ja kite ko , baina ez dira benetako planak, baizik
eta erkaketa bat, zein erraza Iitzatekeen jaikitzea eta zein zaila den
berarentzat, helburua lortzen ari den neurrian, Jaikitzea porrota izan
go litzateke. Qelaren espazio horretan bakarrik dago, nahiz eta noizean behin beste pertsonaia b a t agertzen den potoak aldatzeko,
Eleberrian agertzen diren gainerako toki guztiak gogoratuak edo
asmatuak dira (gorago esan dugun bezala, koherentea da gogora
tuak direla esatea), eta badirudi denak daudela protagonista bizi den
hirian. Hauek dira espazio urbano horretan agertzen diren tokiak:
-Tren-estazioa. A m a k han uzten zuen eta m utua bila jo a te n
zitzaion. Ez da esaten zergatik edo zertarako. Estazioan, m utuaz gain,
Samuel dago. Istorio asko kontatzen dituzte {EHDn ere tren-estazioak

garrantzi handia zuen, baina ideiak istorioak baino garrantzitsuagoak
ziren). Pertsonaia ezezagunen artean hainbat e m a k u m e baserritar
agertzen dira bere oiloak saskietan daram atzatela (1 2 0 ). Estaziotik
kanpo zuhaitzak daude (76). 5 am ue iek eta m u tu a k euskaraz hitz
egiten dute, eta Doña Klaudianeko gorriak gaztelaniaz. Espazio elebiduna da. Kom un turkoen usaina da estazioaz e m a ten den zertzeladetako bat (120).
-Itsasoa. Protagonista Margarekin dago txalupa batean eta hondartza hurbil dagoela esaten da (58). Itsasoa 5 am ue ien kontaklzunean ere agertzen da heriotza-leku gisa (naufragoaren istorioan). Mala
ere hirugarren malia narratibo batean dagoela ez da ahaztu behar:
gela
estazioa - * naufragoaren istorloa.
-Etxea. Protagonista eta am a bizl dira bertan. Aita hilda gogo
ratzen den tokia ere da. Marrazlorako garrantzi handia duen kariloi
akastun bat dago. Red-ox tabernatik 7 0 0 bat m etrora dago. Etxea
am aren erresum a da eta sem eak askotan ihes egin behar izaten du
R ed-ox tabernara am a ezjasatearren.
-Red-ox taberna. Margak lan egiten duen lekua da. Protagonista
Abel Joaten delako hasten da Joaten. Protagonistarentzat toki hau oso
garrantzitsua da, am arengandlk babesteko lekua delako, eta Margak
lan egiten duelako. Bi tokien arteko lehentasuna tabernarl dagokio
etxearen kaltean, Marga dagoelako besteak beste. Em akum e bat
beste e m a kum e baten ordez, eta toki b a t beste to ki baten ordez.
Qurasoengandik psikologikoki em antzipatzeko bide naturala. Baina
horrexegatik haln zuzen ere, am ari ez zaio Marga gustatzen, eta
sem ea e txetik kanpo berandu arte ibiltzea ere ez. Betiko um e geld!tu ko balitz, pozlk egongo litzatekeela dirudi.
-Am aren sabela. Am a nolabaiteko kartzela da protagonista
rentzat eta horregatik hiltzen du. Miltzeko m odua haren sabela labanka d a zjo ste a da. M u n d u ra ja io baino lehen am aren sabela zen gela
goxoa kartzela gisa aipatzen du behin edo behin, eta horregatik
txikitzen du. Am a hll ondoren slnbollkokl haren sabelera itzuli nahi
duela dirudi (1 5 1 -1 5 5 ). Meriotza bainoago, desjaiotze baten bila bide
dabil, eta horm a akoltxatuak dituen gela utero b a t bezalakoa Izango
litzateke, non kanpoko errealltatea leihotik bakarrik ikusten bide den.
Baina leihoak barroteak ditu eta behin labana beltzez inguratuta irudi
katzen du. Uteroak irtenbide bat duen arren, gelatlk kanpoko mun-

dura ateratzeKo pasabidea oztopoz beteta dago. Ez dirudi protagonis
tak handik ateratzeko gogorik duenik.
-Zinea, N ovedades du izena (1 1 7 ) eta estazioan bezala gaztelan!a agertzen da espazio honetan; hurrengo film a iragartzen duen
letreroa erdaraz dago ("p ró x im a m e n te ", 118).
-K eta Dren bulegoa. Oso zertzelada gutxirekin deskribatua. K
eta D mahai baten atzean esertzen dira (1 0 8 ) eta "terziopelozko
siloiak" (111) eskaintzen dizkiete protagonistari eta bere am ari. Bulegoko leihoak K eta Dren "kai barnera e m a te n " duela da garrantzltsuena (109). Hórrela dakigu itsasoarekin zerikusia duen enpresa bat
dutela, dirudunak direla, eta protagonlstaren aitak itsasoan lan egiten
zuela (ez eserita bulego batean).
-Pretila. Behln protagonista Margarekin atera zen eta afal ostean
pretil batean egon ziren eserita. Paseo haritim o a, m endia eta harkaitzak aipatzen dira (28 -2 9 ).
-Parkea. Zuhaltzak (pago "d ese g okiak", altzipres bakarti bat,
122), saslak (ibid.), belardi horlztatua eta harresi bat (1 2 5 ) aipatzen
dira. Parkezain bat ere bai (45 ). tSanposantu txlki bat dago eta bertan
harrizko gurutzeak eta aingeruak aipatzen dira (41), hala noia hllobl
desordenatuak (12 2). Parkea ez dago itsasotik urruti (Ibid.). Parkera
Abel eta Marga sexu-harrem anak izatera Joaten dira. Normalean pro
tagonista ez da beralekin Joaten, baina Burt Lancasterren pelikula
ikusl ondoren beraiekin hurblidu zen haraino.
-Margaren bebarrua. Han zitatzen ziren hiru eta erdietan Abel eta
harga protagonlstaren aurrean. Baina badirudi Abel bakarrik jo a te n
zela. Protagonistak hurbil dagoen elizaren a rkupetik zelatatzen du
eszena (93). Abel eta Marga parke aldera noia Joaten diren ikusten
du, baina ez da ia inoiz ausartzen agertzera, behin baino gehiagotan
hori egitea pentsatzen duen arren. Azkenean parkera Joaten ausar
tzen bide da eta M arga-Abelekin indarkeriazko gertakizunak suertatzen dira.
Ondo begiratzen bada erraz ikusiko da espazio urbano honetako
toki gehienak edo la guztiak bat datozela autore enpirikoaren ja lo te rriarekin. Donostiak garrantzl handia du Saizarbitorlaren eleberri asko
tan. Oso interesgarria da noia autore enpirikoak ezagutzen dituen
toki batzuk pasatzen diren autore inpllzitura, eta noia, iraganbide
horretan, Donostia erreala fJ e k o Izenik gabeko hiri literario fìkziozkoa
bllakatzen den. Leku gehienak oso inpertsonalak dira eta oso xeheta
sun gutxi em aten dira: itsasoa, hondartza, pretila, itsas pasealekua,

ondoko m endia, eliza bat, bebarru bat, tren-estazioa, K eta Dren
bulegoaren ondoko kaia, etxe inpertsonal bat... D onostiaren xehetasun berezi bakarra Novedades zinem a da, leku zentriko batean zegoena eleberria idatzi zen garaian. Baina izen horretako zinem a asko
egon dira m unduan ziur aski. Donostiakoa ixteak ez dio ezer kendu
eleberrikoari, kontrakoa baizik: a sm atutako izen batek bezala funtzionatzen du orain zinem a hori ezagutu ez duen irakurlearentzat. Ez
dakigu R ed-ox izeneko tabernarik egon o te zen Donostian. EJeko
hiria ez da Donostia, nahiz eta autoreak hurbil zituen osagaiak hartu
dituen. Adibide ona da parkearena. Eleberrian ez da esaten parkea
m endi batean dagoen ala ez. Kanposatu txiki bat dago eta harresia
ere badu, hala noia parkezain bat. Xehetasun horiek guztlak Urgull
m en diko parkearekin bat datoz, baina eleberriko parkea ez da Urguilekoa. Mau oso adibide ona da iiteraturaren m irariaz toki erreal bat
toki literario noia bihurtzen den ikusteko. Marreraren aldetik ikerketa
bat egingo balitz ziur aski ia Inork ez luke fJ e k o hlrla Donostiarekin
identifikatuko.
Esan daiteke orokorrean oso xehetasun gutxi e m a ten direla
eleberrian agertzen diren toklel buruz, eta oso espazio despertsonalizatua gertatzen dela, irakurleari hutsune asko uzten zaizkiola espazioa nahi bezala irudlkatzeko, kutsu oniriko hori errazago eraiki dezan
bere gogoan.

3 . A K t a n t e a K e t a p e r t s o n a ia k

Main antidiegetikoa den eieberri honetan pertsonaien azterketak
fruitu askorlk ez duela em ango da hasieran pentsa lltekeena. Haia
ere, Inpreslo engalnagarrla da hori, zeren eta, aurreko sailetan ikusi
den bezala, hastapenean dirudien baino aberastasun handiagoa bai
tago osagai narratologikoen aldetik,
3 .1 . A k ta n te -e g itu ra k s e k u e n tz ia e le m e n ta le n a ra b e ra

Qrelm asen aktante-egiturak berak historia bat Kontatzen duela
esan daltekeen neurrian, noraino da posible fJ e k o a plasmatzea Itxuraz hain antidiegetikoa den kontakizun batean? Eieberri hau ez da
hasieran dirudien bezain antidiegetikoa, edo nahiko antidiegetikoa
den arren ez da zeharo antidiegetikoa, historiaren azterketan garbi
gelditu den bezala. Main zuzen ere, gorago ikusi bezala, eieberriak

him oinarrizko sekuentzia ditu kateatuta (hirugarrena osorik agertzen
ez den arren) eta sekuentzia bakoitzari aktante-egitura ezberdin bat
dagokio,
Lehen sekuentzian horrelakoa da aktante-egitura:
-5ubjei^tua: aita,
-Objektua: sendatzea.
-igoriea: biziraupen sena,
-Martzailea: aita,
-Aurkaria: gaixotasuna,
-Laguntzaiiea: emaztea,
-Zirkunstantea: semea,

Sekuentzia hau protagonistaren gogorapenetatik inferitua dago.
Bigarren maiia narratibo batean aurkitzen da, iraganean, analepsi txiki
muitzo gisa, eleberrlaren orainalditik at. Asm atua edo benetan gertatua izan daiteke,
Hau izango litzateke bigarren sekuentziaren araberako egitura:
-Subjektua: protagonista,
-Objektua: Marga,
-igoriea: maltasuna edo erakargarritasun sexuala,
-Hartzaliea: protagonista,
-Aurkariak: ama, Abel,
-Laguntzaiiea: ez dago,
-Zirkunstanteak: Doña Kiaudianeko gorria, K eta D, parkezaina,
mutua, Samuel, estazlokojendea, fia x (Margaren aita).

Sekuentzia hau ere protagonistaren gogorapenetatik infentua
dago, Protagonistak Marga lortu nahi luke (m aitasunez edo desio
sexual hutsez), baina bere amari ez zaio gustatzen eta Abel oztopo
da Margak berau nahiago duen neurrian, Beraz, bai Abel bai ama
hiltzen ditu, aurkariak alegia, erotu egiten da eta zoroetxe batean
sartzen dute. Ez dauka laguntzailerik, Esan bezala, sekuentzia hau
ere protagonistaren pen tsam e nd ue ta tik ateratzen da erabat. Bigarren
malla narratibo batean dago, iraganean, analepsi txiki m uitzo gisa,
eleberrlaren orainalditik at, Asm atua edo benetan gertatua izan dai
teke,
Hirugarren sekuentzian hau izango litzateke aktante-egitura:
'Subjektua: protagonista.
-Objektua: elbarrituta hiltzea.

-Igoriea: ama (edo galzki ulertutako amaren hitzen gogorapena).
-Martzailea: protagonista.
-Laguntzailea: poto-aldatzaitea (teorian behintzat, Janaria eramaten
diolako hil ez dadin, nahiz eta berez aurkaria izan, protagonlstaren
hiitzeko heiburua berandutzen duen neurrian).
-Aurkaria: protagonlstaren osasun fìsiko ona, denbora, inanizioa
eta poto-aldatzallea.
-Zlrkunstanteak: ez daude.

Erraz laburbll daiteke aktante-egltura honek kontatzen duen Istorloa. A m ak altaren fin berbera izango duela hainbeste aldlz erreplkatu
ondoren protagonistak bere erotasunean galzkl interpretatu ditu hitz
honek eta am aren desioa b ete nahl du; aita bezala elbarritzea eta
hiltzea. Balna oztopo handlena bere osasuna bera da. Ez da nahikoa
m ug itu gabe eta zazpinaka kontatzen egotea elbarrltzeko eta hlltzeko. Slm ulakro ona da, balna ez benetako heriotza. Ezin delako
m ugitu (ez duelako m ug itu nahi) ezin du potorik hartu, baina horrek
Inanizloz hlitzera eram ango du bere benetako helburua zapuztuz (el
barrituta hiltzea alegia). Poto-aldatzallea laguntzailea da inanizloz ez
hlitzen lagunduko llokeen neurrlan, protagonistak haren laguntza
onartuko balu. Balna bere helburua elbarrituta hiltzea denez gero,
poto-aldatzailea aurkarlagoa da laguntzailea baino. Sekuentzla hau
lehen plano narratibo batean dago eta honetan sortzen diren pentsam en du etatlk ateratzen dira beste sekuentzlak.
3 .2 . P ertso n aia g e h ie n e n h ara k te riza zio u rritasu na

Eleberri honetako pertsonaia gehienak aktante hutsak ez badira
ere, oso hurbil daude status horretatik, hain txlkla balta hlstorlatih
dlskurtsora iragaltean Jasandako janzketa prozesua. O rokorrean oso
lauak dira, testua arreta handlz irakurrlta ere ez da ezaugarri gehlegl
aurkltuko, bl kasutan Izan ezlk; protagonista eta am a. Arrazoi honen
gatik sail honetan garrantzl gutxlen duten pertsonalak aztertuko dira
lehen-lehenlk, eta am a -se m e e ntza t salí berezi b a t egongo da aurre
rago.Eleberri honetako pertsonalen azterketa egltean ez da Inoiz
ahaztu behar Irakurleak hauetaz duen inform azio guztla protagonistaren aldetlk datorrela, eta honek asko baldintzatzen duela alorra bere
egoera pikologlkoagatlk. Protagonistarentzat bera eta am a dira azke
nean benetako garrantzia duten bakarrak, eleberrlaren bukaeran ongi
Ikusten den bezala; "Eta estazioan ez zegoen m u tu rik eta ez zegoen
Sam uellk (...). Eta ez zegoen estaziorlk. (...) Eta zu bakarrik zeunden

ni zaintzeko" (15 2). Bukaera horrek bakarrik asko esaten digu se
mearen nartzisism oaz eta am aren babesletasunaz, eta azken hitz
hauetan ere ikusten den bezala, eleberrian zehar datu gehiago infe
ritzen dira pertsonaiek esaten eta egiten dituzten gauzetatik ezauga
rri zuzenetatik baino; hau da, zehar karakterizazioa da nagusi. Aipatu
tako urrìtasunagatik ez du m erezi sali bereziak egitea ezaugarri fisiko-psikikoak eta karakterizazio m ota k azaltzeko, dena batera eraginkorragoa gertatzen delako.
-Abel: etxez e txeko saltzailea da; protagonistari salm enta
lezioak em aten dizkionean esaten dituen gauzengatik ez dela pertso
na lotsatia ikusten da (28 ); bentrilokuo barrea du (28, 4 9 ...); Jelosia
kontuetan oso tradizionala da (bere andrea beste batekin Joango
balitz Burt Lancasterrek egindakoa egingo luke, 4 0 eta 4 1); saitzaile
ona eta langile disziplinatua (7 9 -8 0 ); behatzak erre gabe pospoloak
bi azkazelekin pizten daki (9 2 -9 3 ); protagonista baino zaharragoa da
eta honekiko gurasokeriaz Jokatzen du ("haurrak am atxokin ohera",
126); katxalote batek bezala igeri egiten du (22, 4 9); Ducados eta
Chester m arketako tabakoa erretzen du (53).
'M arga: bere aitaren tabernan lan egiten du (27 ); gaztea da
(122); Abel m alte du (1 1 7 -1 1 8 ); ez da lotsatia eta gainera sexuaiki
intsinuatzea gustatzen zaio, txalupako pasadizioak erakusten duen
bezala (12, 15, 2 0 ...); fisikoki
erakargarria (79); protagonistak
gehienetan soineko estanpatu erakargarri batekin Jantzita deskri
batzen du (95, 122), zeta m oduzkoa (29) edo m uselinazkoa (122);
protagonistagatik nolabaiteko m aitasuna sentitzen du ("Irriparrez eta
esku batekin nire besogaina ukituz, 'zuk zer nahi duzu' galdetu zidan.
Irripar m aitekor b at", 4 1); zigarrokinak itzaltzeko m odu berezia du
(55); am odiozko film ak gustatzen zaizkio (117).
-5am uel: oso istorio interesgarriak kontatzen ditu, logikarik ez
badute ere eta sinesgarriak ez izan arren (71); xehetasun zalea da
istorioak kontatzeko orduan (71, 1 2 1 ...); "h itzeg ite ko form a s e nte n 
zioso eta zertxobait harroputza" dauka (53); protagonistak berak dio
ez dagoela oso garbi "S am uel izenekoak eta m utu ak estazio ondoan
berritsuketan ihardunez betetzen duten papera" (35), baina protago
nistaren istorioak kontatzeko geroagoko obsesioa esplikatzen du,
nahiz eta egia den beraren eta m utuaren presentziak ez duela zerikusi handirik historia nagusiarekin.
-Mutua: S am uelek baino istorio errealistagoak, logikoagoak eta
konbentzionalagoak kontatzen ditu (71); protagonistaren bila Joaten

da estaziora (12), zertarako esaten ez den arren, eta nolabaiteko
Jarrera babeslea du protagonistarekiko, S am uelek naufragoaren istorioa kontatzen duenean ikusten den bezala (protagonistarentzat kaltegarria iruditzen zaio, 7 6); begiak "b eti m alkoz hezeak ageri zituen"
(22 , 9 6 , 1 18 ...).
-K eta D: bikote gisa agertzen dira beti, oso m odu negatiboan;
ez d ute benetako izenik, inizialak bakarnk; eleberrian beste gauza
asko sarritan errepikatzen badira ere, nabarm ena da protagonistak
pertsonaia hauetaz zenbat aldiz esaten duen gaiztoak direla, nahiko
m odu m anikeo eta haurkoian. hauek dira behin baino gehiagotan
errepikatzen diren adjektiboak: perfidoak (51), m altzurrak (57 , 108,
110, 114, 1 15), siniestroak (67 ), nazkagarriak (82 , 108), zikinak
(1 1 0 , 115). Aberatsak dira, urrezko erlojuak dituzte
(57, 112,
1 15 ...), beltzez Janzten dira (1 1 0 , 112) eta itsas enpresa baten
Jabeak dira (1 0 9 ); ñ orari laguntza eskaintzen d iote aita hiltzean,
baina hark eskatzen duenean ukatu egiten diote.
-A/ta: elbarritasun progresibo baten ondorioz hil bide zen; K eta
Dren enpresan lan egiten zuen, itsasoko lan g o g o r batean, arrantzale
m oduan ziur aski; oso datu gutxi daude haren izaeraz baina badirudi
ez zela galtzajario hutsa, bere em azte despotari aurre e gite ko ahalm ena behintzat bazuelako, zeren eta hura kexatzen zenean "«Ze
Jesus eta ze oremus» enrantzuten zion a itak" (17, 109).
-Foto-aldatzdlled: ez da inform aziorik e m aten; halako batean
eraztun bat agertzen da bere eskuan (10 1), eta protagonistak ez daki
betiko pertsona den ala beste bat.
-Doña NaudianeHo gorria: eleberrian erdaraz hitz egiten duen
bakarra (12, 7 6 ...); zirikatzailea da protagonistarekin, bere goxokiak
burla batekin eskaintzen baitizkio dirurik ez daukala Jakin arren (121).
-Parl^ezaina: bere lanbideaz aparte espirituetan sinesten zuelako
kanposantu aldean ibiltzea gustatzen ez zitzaiola da liburuan agertzen
den karakterizazio guztia (45).
3 .3 . A m a , s e m e a (e ta a ita ): fam iU enrom an

Miru pertsonaia hauen azterketa ulertzeko ezinbestekoa da goragoko diskurtso eta historiaren azterketan esandakoak gogoan Izatea,
5aizarbitoriaren hirugarren eleberria zerbait baldin bada, pertsonaia
hauen egoera psikologikoa dela alegia. hasieran dirudien baino sakonagoa da am a-sem een karakterizazioa, baina berau psikologikoa da

batez ere, ez fisikoa. Azhen hau hain da urria ezen ez baitu merezi
gehiegi aipatzea ere, ez diolako ekarpen berezirik egiten eleberriari.
Bi protagonista nagusien psikoiogiaz, ordea, luze hitz egin daiteke.
Beren m intzo eta ekintzen bidez dakigu pertsonaia hauek nolakoak
diren, zehar karakterizazioaren bitartez alegia.
Eleberri honetako pertsonaia gehienak oso m odu urrian deskribatuta badaude ere, bi protagonista nagusien psikoiogiaz asko esan
daiteke. Zaila da hauen azterketa egitea psikoanalisiaren laguntza
gabe. Edozein azterketa narratologikotan nórmala da pertsonalen
azterketa psikologikoa egitea, baina hauek arruntak direnean oso
ondo uiertu ohi dira azterketa psikoanalitikorik gabe eta ohiko azterketaren bidez karakterizazio zuzen eta zeharrekoa testuan zehar bilatuz. Câainera, aurreko bi eleberrietako pertsonaiak nahiko sinpieak eta
lauak ziren, ez ziren benetan eleberriko e le m e n tu garrantzitsuenak,
beste gai batzuk ilustratzeko bitartekoak baizik (abortatzeko eskubidea eta frankism oaren garaiko Euskal Merriaren egoera soziopolitikoaren aurreko engaiam enduaren beharra). Justu fJ e n gertatzen
denaren kontrakoa, non giza psikologia den gai nagusia.
Mortaz, eleberrlaren m uina am a-sem een arteko erlazioa da ba
tez ere (gehl aitaren absentzia esanguratsua), beren fam ilienrom an
(="fam ilia- eleberria")/ Ereudek a sm atutako te rm in o bat erabiltzearren: "este incipiente e xtrañam iento de los padres, que puede de
signarse c o m o novela fam iliar de los n e u ró tico s" (5. Ereud, 2 0 0 6 c ;
1351-1363)^®. Ereuden arabera, su bjektuak asm atutako fantasiek
osatzen d ute fam illa-eleberria eta honek zinez sinesten ditu. fantasia
horiek oso ohikoak dira eidarnio paranoikoetan eta neurotikoengan
(ibid.). Egokia-da te rm in o hau kasu honetan, EJen agertzen den
familia-eleberria protagonlstaren p entsam enduetatik inferitzen baitugu, eta hori da daukagun inform azio guztia, ez dugu beste inform azio
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Iku5 J, Lapianche/J.-B. Pontaiis (20 0 3 : 2 5 7 ): "Expresión creada por Treud
para designar fantasías m ediante las que el sujeto modifica Im aginariamente sus lazos
con sus padres (imaginando, por ejem plo, que es un niño encontrado). Tales fanta
sías tienen su fundam ento en el com plejo de Edipo. Antes de dedicarles un artículo,
en 1909, Freud ya había establecido, en varias ocasiones, ia existencia de fantasías
mediante las cuales el sujeto se crea una familia, inventa con tal m otivo una especie
de novela. Tales fantasías se observan de un m odo m uy m anifiesto en ios delirios
paranoicos; pronto Freud las encontró tam bién, con distintas vanantes, en los neuróti
cos".

iturri bat lehenengoari kontrajartzeko. Gainera, ez bedi ahantz gorago
m aiz azpim arratu duguna, hots, eieberri honetako protagonistak
"p ro ta g o n ista " deitzen dioia bere buruari, eta zenbait pertsonaiari
"pertsonaia".
Protagonistaren pentsam enduak eta bere fam iiia-eieberria, as
m atua edo benetan gertatua (baldin fikzioaren barruan hau esan
badaiteke), horixe da aztertzeko dugun guztia. Dena deia, asmatua
izanik ere, pentsam endu horietan kontatzen diren istonoetatik ate
ratzen den histona nagusia eta bere pertsonaiak aski ongi argi dai
tezke psikoanailsiaren bidez.
Mala ere, ez litzateke beste gauza bat ahaztu behar pertsonaien
arakaketa egiten denean: in te n tio auctoris, in te n tio operis eta intentio lectorisaren arteko erlazioa^® aski konpiikatzen dela kasu honetan.
Zer da elebernan aurkitzen duguna? Autore enpihkoak zuzenean islatu ta ko errealitate baten deskribaketa? Alegia, bere m un du erreaiean,
bere inguruan ikusitako errealitate bat? Psikoanalisiari buruzko liburuetan ikasitakoa? Ala bi gauzak batera? Main zuzen ere, idazie batek
teoria psikoanalitiko batzuek postulatutakoa literatura bihurtzea era
bakitzen duenean arrisku handia hartzen du. Epe luzera teoria ustez
zientifiko horiek gaindituta eta m odaz pasatuta geldi litezke. holanahi
ere, zalantza guztiekin, daukagunarekin Jokatu behar dugu, zenbait
ondonotara irits daitekeen ala ez ikustearren, ez ordea gogoratu gabe
teoriari buruz Jungek idatzitakoa:
"... hace ya m ucho que he renunciado a una teoría unitaria de la
neurosis (...). Es la índole dei enferm o ia que determina en forma
preponderante ei proceder y ei m étodo de tratam iento a seguir.
(..,). Uno puede ser neurótico porque se reprim e o porque no se
reprime; porque se tiene la cabeza llena de fantasías sexuales
infantiles o porque uno no tiene fantasías; porque se está infantil
m ente Inadaptado al am biente o porque uno está adaptado ex
clusivam ente al ambiente; porque se vive de acuerdo ai principio
del placer o porque no se vive de acuerdo con él; porque se es
demasiado consciente o demasiado inconsciente; porque uno es
egoísta o porque vive poco para sí m ism o, etc. Estas antinomias,
que pueden ser multiplicadas a voluntad, muestran lo difícil y
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Mau da, In te n tio a u c to ris edo autoreak esan nahl zuena, in te n tio o p e ris edo
obrak benetan dioena, eta in te n tio ie c to ris edo irakurle bakoltzak uiertzen duena. Ikus
U, Eco (1992).

desagradecida que es la construcción de una teoría en psicolo
gía," 50

Balna Jakina, kontrakoa ere esan daiteke, bestela alferrlkakoa
izango litzateke azterketa oro;
una psicologia científica investiga, corno io liace toda cien
cia, leyes generales. Mo se contenta con una sim ple descripción
de los procesos psíquicos individuales. La descripción exacta de
los procesos históricos es, para ella, un m edio y no un fin. Mo
constituye su objeto de estudio el individuo K, sino la com pren
sión de las leyes generales que rigen las funciones psíquicas,"
(O, Fenichel, 2 0 0 5 : 19-20)

honek esan nahl du pertsona errealekln haln kontuz ibill behar
baldin bada, zer esanik ez eleberri bateko flkzlozko pertsonalekln,
Autore enplrlkoari Jaramon eginez gero, eta goragoko galderetako
bati erantzunez, esan behar litzateke Saizarbitoriaren helburua oso
Euskal herrlkoa den e m a kum e bat islatzea izan zela, euskal "am a
ikaragarria" hain zuzen ere, hain flouweau fíom anehoa dirudien ele
berrl batean ere bere asm oa euskal gizarte osoarl dagokion zerbaitez
idaztea izan zela e m a ten du, arketlpo pslkologlko unibertsai hutsa
izan zltekeena euskal gizartearen alorrera eramanez, honetan ere ez
dlrudl Salzarbitoriak lortu duenlk osagai soziala galnetlk zeharo
kentzea, fJ e n epilogoan Ikus daitekeen bezala:
"Eta amaren alderdi bat, alderdi negatiboa oraingoan -noizbait
eginen dugu Jeneralean, eta sentidu literaiean, kojonudoak diren
geure ama eta em akum een alderdi positiboaren kanta- gure
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in C, <3, Jung (The C o lle c te d WorHs, Routiedge and Kegan Paui, voi, 17,
203-204); gufs M, P, Quirogaren bidez aipatzen dugu (20 0 3 ; 2 41), Autore honek
hauxe gaineratzen du gal honetaz (Ibid,); "Jung critica repetidas veces en su obra a
quien dice curar según el m étodo de algún autor conocido en psicología: curar con el
método de Freud, Adier o incluso Jung, Este hábito constituiría un firm e cam ino ai
fracaso. La razón radica en la individualidad de cada paciente, que requiere aplicar una
u otra teoría según sea necesario. Para este autor, el único aspecto verdaderam ente
importante de la enferm edad es el he ciio de constituir un fenóm eno radicalmente
individual. Por ello, la aplicación de un m étodo o teoría de form a obstinada ha de
calificarse siem pre fundam entalm ente erróneo. No existen enferm edades, sino enfer
mos; es por ello que la form ulación teórica de la neurosis plantea un problem a casi
irresoluble, porque aunque se pudieran establecer los rasgos com unes a varios
individuos, lo verdaderam ente significativo de la enferm edad es el aspecto cuaíltaüvo
de la sintomatología individual, con sus individuales cuadros clínicos".

amaren aiderdi gaiztoaren gure herrian hain ohizko den ama eskizofrenogenaren azaipena." (142-143)

Qarbi dago oraingoz inten tio auctor/saren alorrean m ugitzen ari
gareia, baina horrek ez du esan nahi berau besterik gabe onartu
behar d enik inten tio oper/sean islatzen den ala ez ikertu gabe. Au
rreko aipu horretan garbi dago autore enpirikoak ez duela ahazten
am aren arketipoak aide on bat eta aide txar bat dituela, oraingo
honetan parte negatiboenaz arduratzen bada ere. Bistan da hura
idatzi zuenean Saizarbitoriak ondo ezagutzen zituela Jungen hitz
hauek; "En m i libro 5 y m b o le d e r W andlung he descrito detallada
m e n te estas características contraponiendo la m adre am ante y la
m adre terrible" (2 0 0 4 ; 9 1). Am a ikaragarriari buruzko aipam enak
ugariak izan dira EJi buruz m intatzean, J. J. Lasaren epilogotik hasita,
am a ikaragarria (1 5 4 ) ez ezik, eskizofrenogenoa ere badela (173)
esaten baitu honek ere. Horren oihartzun bat izango balitz bezala, eta
harengandik ikasi balu legez, 5aizarbitoriak antzeko zerbait deklaratu
zion kazetari bati eleberria argitaratu zen garaian:
"Irakurketa posible batetan, geure herrian hain ugana den ama
eskizofrenogena izan zitekek protagonista edo koprotagonista.
Psikiatra batzuk euskal alargunaren semearen sindromeaz mintzo
lirateke. Karakter bat. Adoieszente gineneko am ets erotikoetan
euskai em akum earen imaJina ezin integratu izan bagenuen ere,
turista frantsesaH ziren orduan desahogoa (autobusetako Ingiesak
geroago etorrlko ziren), gerora konprenitu ahal izan dugu, Euskai
Mernan benetako tipologia eta egiazko karakter bat izatekotan,
emakumearena dela. Chapeau.

Am a ikaragarriari buruzko hon J. J. Lasa eta R. 5aizarbitoriaren
artean bizitza errealean benetan Izandako elkarrizketa bat literaturara
aldatu nahi izan balitz bezala hauxe irakur daiteke tIPn:
"Zehatzagoa izan zen: 'batetik gastronom i eikarteetarako ohitura,
eta bestetik homosexuaiitate latentearen kasu ustez ugariagoen
artean iegokeen erlazioa' aipatu zuen.
Iñaki Abaituak badaki, noski, Euskaldunen oralldadea.
J. J. Lasa pslkiatrarekin pasatzen zituen arratsaide haiek. Bozateko agoteez, ama euskaidunaren Izaera falikoaz -ama irentzaiiea,
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Jungen ama ikaragarria- edo euskaldunen oralidadeaz hitz egiten
zutenean." (36)

Morrekin nahikoa izan ez balu bezala, beste batean am a ikaragarriaren arketipoa beste fe no m e n o sozial batzuk ulertzeko erabili
behar dela esan zuen Saizarbitoriak:
"Jon Juaristi busca asociaciones con ese padre, el padre y ia
casa, y no cita a la madre junguiana, a la madre terrible, siendo
así que posiblem ente sea más importante en la transmisión del
nacionalismo y de cualquier otro elem ento cultural en el seno de
la familia vasca." (R. Saizarbitoria, 1998: 110)

Ez da 5aizarbltoriarentzat inoiz erraza izan osagaí sozial engaiatua
gainetik zeharo kentzea, l'a rt p o u r l'a rt garbiena egin nahi izan due
nean ere. Azpim arratzekoa da aipu hauetan fe no m e n o psikologiko
unibertsal horiek "e u ska l" etiketaJartzeko obsesioa.
horiek guztiak irakurri ondoren ezinbestekoa da, badaezpada ere
behintzat, Ju ng ek gai horretaz esan zuena ikustea, 5aizarbitonaren
eleberrian horrelakorik aurkitzen den ala ez Ikusteko gero (hau da,
beti bezala in te n tio auctorisah ez du Inolako ballorik inten tio operísarekln bat ez badator). Jungen ustez am a ikaragarria am atasunaren
hipertrofiaren m en pe bizi da:
"Ya señalam os que el com plejo m aterno provoca en la hija una
hipertrofia de lo fem enino o una correspondiente atrofia. La exal
tación de lo fem enino significa un fortalecim iento de todos los
instintos fem eninos, en especial del instinto m aterno. El aspecto
negativo de esto lo representa una m ujer cuya única m eta es
procrear. El hom bre constituye evidentem ente un accesorio; es
en lo fundamental un instrum ento para la procreación y tom a el
carácter de objeto que hay que cuidar, ocupando así un lugar
entre los niños, los parientes pobres, los gatos, perros y m ue
bles. También la propia personalidad es un accesorio; a menudo
hasta es más o m enos inconsciente, pues la vida es vivida en los
otros y a través de los otros. Como consecuencia del carácter
Inconsciente de la propia personalidad, se produce una identifica
ción con los otros." (C. <3. Jung, 2 004: 97)

Mau da, "c o m p le jo m a te rn o " horren ondorioz alaba bat bere
arnaren kulpaz am a hipertroflatua bihur daiteke, am a ikaragarri bat,
eta horrek gero ondorlo bat Izan dezake bere sem e-alabengan;

"Una m ujer de ese tipo sobrelleva prim ero el embarazo y luego
se hace totalm ente dependiente de sus hyos, pues si no fuera
por esto no tendría ninguna raison d'être.
Un Eros incons
ciente se manifiesta siem pre com o po d e r [esta afirmación se
basa en la reiterada expenencia de que donde fatta el amor, el
poder ocupa el lugar vacío]. Por eso este tipo, pese a todo su
aparente autosacrificlo maternal, es incapaz de un verdadero
sacrificio, y en realidad hace prevalecer su instinto materno mani
festando una voluntad de poder m uchas veces sin consideracio
nes, que llega hasta la aniquilación de la personalidad y la vida
del niño. Cuanto más inconsciente de su propia personalidad es
una madre de ese tipo, tanto m ayor y tanto más violenta es su
voluntad inconsciente de poder." (Ibid.)

Eta bal, fJ e k o protagonistaren pentsam enduetan agertzen den
am aren imagoa (gogoratua edo asm atua, balna Inoiz ahaztu gabe
asm akizunak ezinezkoak direla gogorapenak gabe) guztlz b a t dator
Jungen hitz horlekln. Morí beglen blstakoa da eleberrl guztlan zehar,
eta batez ere gorago alpatu dugun 8 3 . orrlalde osoa Irakurtzean.
Bere garrantzia dela eta, egokla litzateke horren zatl bat gogoratzea:
"harrizkoak bihurtuko zalzkik glzarajo horri, harrizkoak bihurtuko
bai, altaren azken fin berbera Izanen duk hórrela. Etor hadi malte
etorhadiblhotza laztana etorramarenondora. Entzun Ixolaztana
entzun zergatik zergatlkhaizhorrelakoa heure ona nahidiat besterlkez beha hoztu eginen den odola zlkatu eginen den haragla
amaren esana aditzen ez baduk. heure ondasuna nahidlat bestenkez laztanahtnerebihotza nereharagiahi (...)".

Bal, egla esan, horrek berez ez du beste azalpenik behar, amak
bere hitzen bidez autodefinitzen baitu bere burua. Bere hltzek bere
am atasunaren hipertrofia saiatzen dute. Am a obsesionatuta dago
sem ea alta bezala hlltzeko ahalbidearekln eta neurriz kanpoko babesletasuna garatzen du sem eareklko. Alferrlk salatuko da sem ea bere
hankak oso ondo daudela esaten, eta am a "esenta eglteko lan bat"
salatuko da lortzen se m e aren tza t K eta D bikote "perfldoarengana"
Joaten denean. haln zuzen ere, sem earen heriotza am arena ere
izango bailitzateke (hau zentzu m etaforlkoan gertatu ohi den arren,
zentzu errealean suerta daiteke haurraren herlotzagatlk am e k beren
buruaz beste egiten d ute n kasuetan), nahiz eta am aren heriotza
sem earen blzl-aukera izango lltzatekeen. Jungek esan zuen legez,
am ak bere sem earen zorlontasuna bliatzen du, eta honen osasuntasuna, balna berez Joera egoísta du, se m e rik gabe raison d 'ê tre gabe

geldituko bailitzateke. Egoísmo horren etiología nahiko ondo azalduta
dago Freuden idazkietan, um ea falo baten ordezkoa izan daitekeen
neurrian, eta, faloa gaitzeak e m akum ea osorik ez sentitzea ekarriko
luke, zlkiratuta egongo balitz bezala:
"La relación entre 'niño' y 'pene' es ia más fácil de observar, fio
puede ser indiferente que am bos conceptos puedan ser sustitui
dos en el lenguaje simbólico del sueño y en el de la v/lda cotidia
na por un sím bolo com ún. El niño es, co m o el pene, 'el peque
ño' (das K/e/ne)." (5, Freud, 20061: 2035)

hain zuzen ere, Freuden ustez um e/zakil kontzeptu bikoteari
dagokionez e m a ku m e e k azaitzen duten Jarreragatik hiru taldetan
sallka daitezke hauek:
“ 5i investigam os hasta una profundidad suficiente ia neurosis de
una mujer, tropezamos frecuentem ente con el deseo reprimido
de poseer, com o el hombre, un pene, (..,), En otras mujeres no
llegamos a descubrir huella alguna de este deseo de un pene,
apareciendo, en cambio, el de tener un hijo (..,). Por últim o, en
una tercera clase de m ujeres averiguamos que abrigaron sucesi
vam ente am bos deseos. Primero quisieron poseer un pene
com o el hom bre, y en una época ulterior, pero todavía infantil, se
sustituyó en ellas a ese deseo el de tener un hijo, (...) de manera
que el deseo de poseer un pene sería idéntico, en el fondo, al de
tener un hijo." (5. Freud, Z 005i: 2035)^^

Orain askoz hob eto ulertzen da gorago aipatutako ttPko pasartea, non "a m a euskaidunaren Izaera falikoaz, am a irentzaíleaz" hitz
egiten zen (36 ). H orregatik am a faliko irentzaiiea posesiboa da.
tJe ko protagonlstaren am a posesiboa delako ez zaio Marga gus
tatzen, eta esan egiten dio sem eari gainera, nahiz eta esan gabe ere
sem eak ongi Jakin hórrela dela (14). Hain zuzen ere, sem ea beste
em akum e batekin Joaten bada, am ak se ntitu ko luke beste em akume horrek sem ea lapurtu dlola, eta am a poseslboak ezin du hori
Jasan (bere faloa galduko luke, Irenduta edo zlkiratuta gelditu ko litza
teke). Ez du beronenganako boterea galdu nahi. Jungek esan bezala.
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IHus halaber 5. fre u d (20061: 2 0 3 6 ); "Con el descubrim iento del pene nace
en las niñas la envidia del m ism o, la cual se transform a luego en deseo del hombre,
como poseedor de un pene. Pero antes el deseo de poseer un pene se ha transfor
mado en deseo de te n er un niño, o ha surgido este deseo en lugar de aquél. La
posesión de un sím bolo com ún ('el pequeño') señala una analogía orgánica entre el
pene y el niño".

m aitasuna desagertzen den lekuan boterea nagusitzen da. Morregatlk da haln sinbolikoa am aren sabela eleberrian. Eta horregatik sar
tu ko dio se m e a k labana sabelean, bortizkl, behin eta berriro, amaren
b ote re tlk askatzeko. K eta D bisitatzera doazenean am ak semea
estutzen du bere sabelaren kontra, hau berriro barruan preso eduki
nahi izango balu bezala. Bere sabelaren kontra e stutuz a m a k sem ea
infatilizatzen du. A m ak ez du bere sem ea haztea nahi, horrek berarengandik urruntzea esan nahi izango baitu, eta beste em akum e
b atek eram atea. Umea sabelean dagoenean am aren posesioa da.
Am a honen kasuan posesioa luzatu egin nahi da sem ea Jalo ondoren
ere. Am a posesiboa da eta ez du bere posesioa galdu nahi. Morregatik kontrolatzen du sem earen etxeratzea, itzuliko ez den beldurrez,
galduko duen ikaraz;
«'Berandu da' noiz esango ote zuen beldurrez, ama ohe gainean,
ilunpean eserla itxoiten egonen zela banekien ere, (...) 'non Iblli
halz orain arte', 'badakik hl oheratu arte ez dedala iorik hartzen',
'Jesus, Jesus', 'Balna zer egin d u t Jaungolko maltea' esanen
zuela, behin eta berriz, gelaren (iunpean eskuartean zapltxoa blhurrltuz 'inork ez hau nlk beste m alte', 'hlre onagatik', 'hlre ona
gatik' komuneraino Jarraituko zitzalzkidala, bere 'ene Jesus, Je
sus' katalatuak, ate atzean burua eskuartean izkutatzeagatik ere
eztarrl inguruan lotzen, 'Jesus, Jesus', itotzen sentltuko nituela
banekien ere.» (125)

Ez da harritzekoa, gero, am aren izena Flora^^ izatea, hau ioreen
eta em ankortasunaren Jainkosa baltzen e rrom atar m itologian^^, eta
u m eak sortzeko ahalm enak zerikusia du am aren posesibotasunarekin. A m ek, orokorrean, posesiboak izateko Joera dute, nahiz eta
lim ite patologikoetara ez iritsl kasu gehienetan.
Morrez guztiaz gain badago am aren Jokaera ulertzen lagun dezakeen beste kontu bat. Masiera batean am aren obsesioak absurdos
35
Izen hau 5alzarbitoriaren hainbat eleberritan agertzen da; adibidez, 660
eleberrian: "Flora, antzinako errom atarren artean, loratzen den ororen ja in ko sa " (15).
Baina 5aizarbitoriaren beste eieberri batzuetan izena eta izana ez daude honetan
bezain erlazio estuan.
5 4 Ikus F. Qrimac (19 6 6 : Z 04 -2 0 5): "Flora es la potencia vegetativa que hace
florecer los árboles; preside 'tod o lo que florece'. (...). Flora se hallaría en el origen del
nacim iento de Marte. Juno, enojada por la form a co m o nació Minerva, salida espontá
neam ente de la cabeza de Júpiter, quiso concebir un hijo sin el concurso de elemento
m asculino y se dirigió a Flora, la cual le entregó una flor cuyo sim ple contacto bastaba
para fecundar a una m ujer".

dirudi. Zein erlazio d ute altaren lanbideaK, bere hanken elbarritasunah, heriotzaK eta senneak? Anna ergel zoro bat da ala badu logiKaren
bat bere beldurrak? Badago galdera horietarako erantzun bat. Sena
rra marinela zen, eta paralisi o ro kor progresiboa baldin bazuen (hanketatik has! ohi dena gorputz osora hedatu arte eta horren ondorioz
heriotza ekarriz)^^, agian gaixotasun hori, "neurosifili"^® ere deitua,
porturen batean hartu zuen prostitutaren batekin oheratuta. harinelek portuz portu ibiltze horretan duten arriskua ikusten du am ak
modu exageratuan etxez etxe bere produktuak saltzen ibiltzen den
semearen lanbidean. Qauza Jakina da topikoak^^ dioela m arinelak
portuz portu ibiltzean bizitza txarreko e m a kum e askorekin oheratu
ohi direla eta oso ohikoa izaten dela e m a kum e horiek gaixotasun
benereoak kutsatzea. Hortik iritsi bazitzaion altari bere gaixotasuna
eta urteak aurrera, elbarntasuna eta heriotza, orduan askoz hobeto
ulertzen da am aren beldurra. Azken finean portuz portu bazebilen
aita, non prostituta asko ezagut zitzakeen, sem ea ere etxez etxe
35 Salzarbitoriaren "Kapitalna" (19 7 1 ) ipuinean ere protagonista marltiel ohia da
eta hankak elbarrituta ditu. Qalnera, kanpai hotsen presentzia azplmarragarrla da Iputn
horretan ere.
36 Ikus, adibidez, D. Kantor (M.D., Director of the Comprehensive 1^5 Center,
Neuroscience Institute, University o f Florida Health Science Center, Jacksonville,
www.nlm-nih.gov/medlineplus/5panish. Servicio de la Biblioteca ílacionai de Medicina
de Estados Unidos y los Institutos nacionales de la Salud): “ La parálisis general es una
forma de neurosífills y es una com plicación de una infección tardía por sífilis que no ha
sido tratada. Esta afección es una com plicación progresiva potencialm ente m ortal.
(—). La parálisis general comienza de manera característica aproxim adam ente entre
los 15-20 años después de la infección original con sífilis. Entre los factores de riesgo
se pueden m encionar infección previa por sífilis e infección previa por otras enferm e
dades de transm isión sexual c o m o gonorrea (la cual puede ocultar los síntom as de la
infección por sífilis). Las infecciones por sífilis se transm iten principalm ente m ediante
el contacto sexual con una lesión infectada, pero se pueden transm itir tam bién
ocasionalmente por contacto no sexual". Ikus halaber María Blanca Ram os de Biseca
("La neurosíflllls y la Introducción de la penicilina en el Manicom io Qeneral de La
Castañeda", w w w .im biom ed.com ): “ La parálisis general progresiva, una de las formas
más graves de la neurosífills cerebral, se extinguió cuando se descubrió la penicilina.
(...). En el m es de diciem bre de 1943, en la revista V ene real D isease In fo rm a tio n , se
dieron a conocer los resultados del prim er estudio clínico de la eficacia de ia penicilina
en cuatro marineros infectados con sífilis” .
37 Aipatutako "Kapitalna" ipuinean ere marinelaren topiko hon irakur daiteke (R.
5alzarbltoria, 19 7 1: 25 9 ): "Zain iletsuz jo sita ko atzapar handl haiek, burdinazkoah
lema gainean, ezagutzen zuten iaztantzearen artea. Kolore askotako azalak Stokolm otik Riora, pagatutakoak eta bestelakoak".

dabil bere erosle poslbleak diren em a kum ee n bila. 5altzen dituen
produktu guztiak e m akum eentzako produktuak dira, perfunneak eta
J0 5 te k 0 m aklnak, ez gizonentzako produktuak, eta eleberrian deskribatzen denaren arabera, beren senarrak kanpoan lanean arl diren
bitartean saltzen dizkie sem eak bere p roduktuak etxekoandre horiei
(Abelek behin iseka egiten dio protagonistari bere Janzkera pobre eta
baldarragatik e m a ku m e hauek pentsa lezaketela haiek bortxatzera
doala). Portuz portu ibiltze hartan aitak e m a ku m e haietako batengand ik ja s o bazuen galxotasuna berdin-berdin gerta lekioke am aren us
tez sem eari etxez etxe ibiliz bere bezero potentzialak diren emakum eekin. Marinelen topikoa bezain indartsua da iturginekln, esnedunekin edo saltzaileekin oheratzen diren etxekoandreena ere. Orduan
paralelism oa zeharozkoa da: portuz portu iblitzea/etxez etxe ibiltzea,
marinela/saltzailea, prostitutak/etxekoandreak. A m a k egiten duen pa
ralelism o hori gabe ezinezkoa da bere obsesioa ondo ulertzea. Se
m eak ez zuen hori ulertzen, altaren galxotasuna zehazki zein zen ez
zekielako ziur aski. H orregatik irudltzen zaio hain absurdoa amaren
kezka, ez baitu ulertzen nola kalte dakizklokeen hankak etxez etxe
ibiltzeagatik. A m ak eserita egiteko lan bat eskatzen die K eta Dn
sem earentzat, baina ez asko ibiltzeagatik elbarrituta g eldituko dela
pentsatzen duelako, goraxeago aipatutako arrazoiengatik baizik. Hó
rrela bakarrik uler daiteke itxuraz hain absurdoa den am aren beldurra.
Am a ez da hasieran dirudlen bezain ergela. Hastapenean amak
m enperatzaile eta posesibo hutsa dirudi, balna bere posesibotasunak
ez du bere ergeltasuna ongi espllkatzeko bailo. Aitzitik, am ak oso
ondo daki zertaz arl den.
Jungek oso garbi idatzi zuen am a ikaragarri batek sem e-alaben
gan izan dezakeen eragin kaltegarriaz. Haren ustez, haurren neurosien Jatorria gurasoengan bilatu behar da, eta bereziki am arengan;
"Ya Treud había reconocido que la etiología real de las neurosis
no tenía sus raíces, com o él conjeturó en un comienzo, en
efectos traumáticos, sino más bien en un desarrollo peculiar,
propio de la fantasía infantil. Es difícil poner en duda la posibilidad
de que un desarrollo de ese tipo pueda derivarse de influjos
perturbadores procedentes de la madre. Por eso busco la base
de las neurosis Infantiles ante todo en la madre, pues sé por
experiencia que es m ucho más probable que un niño se desarro
lle normal que neuróticam ente y tam bién que en ia gran mayoría
de los casos se puede dem ostrar la existencia de causas definlti-

vas de perturbación en ios padres, especlaimente en la m adre,"
(C. Q, Jung, 2 0 0 4 : 92)

Ama horl oso babeslea delaho m odu exageratuan zalndu ohi du
bere haurra, eta honengan ez ezik pertsona helduagoarengan ere
arrasto nabarm ena utz dezake Jokaera horrek, arazo psikologikoen
etiología haurtzaroraino irits baitaiteke;
"De acuerdo con ml experiencia creo que en el proceso que
causa la perturbación la madre desempeña un papel activo siem 
pre, y en especial en las neurosis infantiles o en aquellas cuya
etiología alcanza indudablemente hasta la temprana infancia,"
(op. cit.: 94)

Am aren Jokaera horiek neurosi o b se sib oe n ja to rria izan daitezke,
besteak beste; "En esta neurosis, son características una relación
m uy estrecha con la m adre y una función paterna débil, insuficiente
para liberarlo del d om in io m a te rn o " (L. E. Vaccarezza, 1997a: 12).
ñJeko protagonista am aren m en pe bizi da eta aitaren funtzioa ezin
ahulagoa da, hiida baitago^®. EJ neurosi obsesibo larri baten isla aski
garbia da.
Neurosi obsesiboaren sin to m a k R. 5aizarbitoriaren beste obra
batean ere agertzen dira, l^osseW ren obsesioa^"^ eleberrian hain zu
zen (in QfíL, 6 5 -2 2 6 ), eta bitxia da noia síntom a horietako batzuk
aurki daltezkeen bi obren protagonisten baitan, diferentzia handi ba
tekin, fJ e k o protagonistaren egoera oso larria den bitartean ez da
beste horrenbeste gertatzen ROko protagonistarekin. Honetan
pertsonaiak desordena konpultsibo obsesibo leuna du, eta nahiko
bizitza nórmala egin dezake arazotxo batzuk gorabehera, fL/eko pro
tagonistak ez bezala. Monek besteekin eriazionatzeko tenorean zeha
ro porrot egiten du ("obseslboak, bestearekln elkartzeko unean, po
rrot egiten d u ", O tlL 8 0), baina ñ O eleberrian porrotek ez dute
protagonista psikiatriko batean konfinatzen, ezta hurrik em an ere.
Bataren neurosi obsesiboa ia kom edia m oduan agertzen den bitar
tean, bestearena tragedia handiago baten barruan kokatzen da, Main
38
Qainera, aitaren heriotza bera traum atikoa izan zen protagonistarentzat haurretan, askotan gertatu ohi den bezala: "para un niño, la desaparición de una persona
querida puede constituir un traum a, porque las pulsiones libidinosas dirigidas hacia
esa persona, habiendo perdido su fin, abrum an al niño” (O. f'enlchel, 2 0 0 5 : 141),
59 RO hem endik aurrera.

zuzen ere, neurosi obsesiboari buruzko bere artikulu fam atuenean,
"A rratoien gizona" azpitituluaz ezagunagoa (J. Lacanek zioenez "hay
que releer 'El h om bre de \as ratas' c o m o la Biblia. El caso está
repleto de to d o lo que todavía queda por decir sobre la neurosis
obsesiva", 2 0 0 3 ; 4 0 7 ) eta ñO eleberrian bertan aipatua (71), 5.
Freudek zioen ezen "n eu rosis obsesiva, grave o leve " izan zitekeela
(2 0 0 6 : 1 44 2). Larria da, argi eta garbi, EJeko protagonistarena, eta
arina ROkoarena.
Interesgarria da bi obra hortetan aurkitzen diren paralelismoez
apur bat hitz egitea. 5. Freuderen obran aurkl dezakegunez, oso
ohikoak izaten diren zalantza eta a ritm om ania neurotiko obsesiboengan defentsa gisa^°. Zalantza bi obretako protagonisten baitan ager
tzen da (ROn batez ere erabakiren bat hartu behar duenean eta EJen
bere pentsam enduak benetan gertatuak ala asm atuak diren seguru
ez dagoelako), eragileak ezberdinak diren arren. A ritm om ania behin
baino gehiagotan aipatzen da ROn, eta protagonistak nahiko ondo
ulertzen du zer gertatzen zaion:
"Besterik gabe, kaikulu aritm etikoak egitea adibidez. Aritmomania
esaten zaion Joera baitut: eglnkizun desatseginen aurrean batez
ere, blnaka kontatzen hasteko, edo zazpinaka, nahi adina iuza
dezakedan mugara iritsi arte. Sedanoren esanetan, Joera horiek
obsesibo konpuitsiboak dira, eta neurotikoa barne gatazkatik babestea om en dute helburua: erabakiak hartu beharraz iíbratzea
edo hartzeko unea ahaiik eta gehien atzeratzea..." (In ONL

4 0 5. í=reud (2006a: 2 8 6 -2 9 8 ).
41 Iku5 halaber 5. Freud (2006e: 1458): "se le Im puso la obsesión de llegar a
contar hasta 4 0 ó 5 0 entre el relám pago y el trueno, sin saber en absoluto por qué
había de hacerlo"; 5. Freud (2006e: 1459): "La obsesión de contar que hubo de
acom eterle durante la torm enta queda interpretada, con ayuda del material ya acu
mulado, co m o una medida defensiva contra te m o re s que significan un peligro de
m ue rte "; O. Fenlchel (2 0 0 5 : 3 49): “ Un paciente tenía la com pulsión de evitar el
núm ero tres, porque éste representaba, para él, sexualidad y pensam iento de castra
ción. Para asegurar que el núm ero tres habría de ser evitado, acostum braba hacer
todas las cosas cuatro veces. Un poco m ás tarde tuvo la sensación de que el número
cuatro era demasiado cercano al tres. Por razones de seguridad, com enzó a preferir el
cinco. Pero el cinco es malo por ser impar, y fue sustituido por el seis. 5eis es dos
veces tres, y siete es impar, de m odo que se hizo ocho. Y durante años ei número
favorito del paciente fije el ocho".

hain zuzen ere, zazpinaka kontatzea izango da fJ e k o protagonis
tak

egingo

duena,

obsesiboki

bukaeran,

eleberria

horrekintxe

amaitzen baita, baina eieberrl honetan protagonistak ez daki ongi
zergatik, gustatu egiten zalola, atsegina dela besterik ez du sentitzen'^^. Kasu honetan zazpinaka kontatzeak bi funtzio betetzen di
tuela dirudi: aide batetik etengabe irlsten zaizkion pentsannenduak
ekiditeko m odu bat da defentsa gisa (ez dezagun ahantz batzuetan
esaten duela nahl gabe eta gogoz kontra ere agertzen direla bere
buruan eszena honek, gorago azpim arratu bezala), eta beste aidetik,
amaren profezia m adarikatua betetzeko m odu bat da, entzefalograma laura irlsteko ahaleglnean, hots, (itxurazko) heriotzara, baina, hain
zuzen ere, hori da defentsa m oduan bilatzen duena arltm om aniarekln, ez pentsatzea benetan, entzefalogram a laura irlsteko. Errealita
te arrazlonala erreakzio irrazional baten bidez ordezkatzen da:
"Pero, diferentes com o parecen, las 'neurosis de carácter' tienen
esto en com ún: ia manera normal y racional de manejar, tanto
las exigencias del m undo externo, com o los Impulsos Internos,
ha sido sustituida por algún fenóm eno irracional, que parece
extraño y no puede ser controlado voluntanam ente." (O. Fenlchei, 20 0 5 : 35)

"Pentsatzeko Joera ko npultsiboa" ere beste ezaugarri bat da^^,
eta hori nabarm enagoa da £Jen fíO n baino, £J osoa pentsam endu
andana

konpultsibo

etengabe

bat

balta.

Pentsam endu

horiek,

pertsonalaren gogorapenak direla edo asm akizunak direla, etengabe
errepikatzen zalzkto buruan, gogoz kontra batzuetan, eta ezin du ia
ezer egin haiek uxatzeko, defentsa gisa zazpinaka kontatzea ez bada,
hain zuzen ere, "las repeticiones pueden ser reem plazadas por la
acción de co n ta r" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 3 2 9 ). h orre k eriazlo zuzena
izan dezake norbait hiltzeko gogoarekin. Protagonistak am a hiltzeko
beldurra du, oraindik hll ez duelako, edo hil duela ahaztu zalolako, ez
baitakigu ziur pentsam endua gogorapena ala asmakizuna den“^“^:
42 BB<j K eleberriko protagonista ere etxez etxeko saitzallea da eta zenbakiak
kontatzeko manía du norbaiten zaIn dagoenean (ez 4 0 edo 5 0 arte Freuden pazlentearen kasuan bezala, 100 arte baizik).
43 Ik u s M .J . Olaziregi (2 0 0 4 ; 542),
4 4 Ikus O, Fenichel (20 0 5 : 5 3 0 ); "M uchos síntom as com pulsivos típicos tien
den a anular actos agresivos, por lo general im aginarios".

"El acto de contar en forma impulsiva puede ser tam bién una
defensa contra deseos de matar, ya que ei acto de contar cosas
es una manera de asegurarse de que ninguna de ellas falta" (O.
Fenichel, 2005: 329)

Bi obren arteko paralelism oen artean denborarekiko obsesioa
ere aipatu behar da‘^^. ñ O ko protagonistak berak esaten du: "Dena
den, arazoa denbora da: denbora tgarotzen sentitzen duzula (...)"
{(j NL, 115). Arrazoiak ezberdinak dira, ordea: fíO n protagonistaren
denborarekiko obsesioa erabakiak hartzeko zailtasunari iotuta dago,
zalantzaren ondorioz, eta EJen arrazoia hankak eibarritzeko gogoa da,
am aren profezia m adarlkatua betetzearren, haia noia eriojuekiko ob
sesioa e txeko kariloiak izan zuen paperagatik alta hil zenean.
RO eleberria izan zen neurosi obsesiboaren arrastoan Jarri gintuena EJ aztertzeko orduan. Ez dago 5alzarbitoriaren hirugarren ele
berria ongi uiertzerlk neurosi obsesiboaz eta psikoanalislaz oinarri
m ínim o batzuk Jakin gabe. neurosi hau ongien ezagututako koadro
klinikoetako bat da psikoanailsiaren alorrean.
Oso erabilia izan da literaturan eta zinem an. MeurosI obsesiboa
Freudek beste afekzio batzuetatik bereizteko beharra izan zuenean
teorizatu zuen:
"Me ha sido necesario comenzar m i trabajo por una innovación
nosográftca. He hallado razones suficientes para situar al lado de
la histeria la neurosis obsesiva com o afección autónom a e inde
pendiente, aunque ia mayoría de los autores coloquen las obse
siones entre los síndrom es de la degeneración mental o las
confundan con la neurastenia." (5. Freud, 20 0 6 b ; 279)

neurosi obsesiboaren sorreran haurtzaroak eta sexualitateak ga
rrantzi handia dute: "La neurosis obsesiva deja ver, m u c h o más
claram ente que la histeria, c ó m o los factores que Integran las psiconeurosis no deben buscarse en la vida sexual actual, sino en la
infantil" (5. Freud, 2 0 0 6 e ; 1 44 5), neurosi obsesiboa Edipo-konplexu tlk dator berez. 5 e m e a k bere am a desio du, balna hau tabu denez,
debekatuta dagoenez gero, horren gaitzespenean atzera Joate bat
dago, eta fase faiikotlk uzki-fasera itzultzen da. Hau ere ukatzen
saiatuko da n eurotiko obsesiboa, eta orduan, defentsa m oduan, zen4 5 Iku5 M. J. OlaziregI (2004b: 544).

bait Síntoma Ikusgarri so rtu ko dira (horietako asko agertzen dira fJ e n
eta ñOan):
"El hecho de que los impulsos rechazados en la neurosis obsesi
va se componen de tendencias edípicas fálicas e Impulsos mas
turbatorios genitales, y al mismo tiempo, no obstante, son de
naturaleza anal, resulta ahora comprensible. La defensa se dirige
primeramente contra el complejo de Edipo fálico, sustituyéndolo
con el sadismo anal. Luego la defensa continúa contra los impul
sos anales. El análisis puede, eventualmente, mostrar el proceso
real de la regresión y demostrar que la neurosis obsesiva aparece
después de esa regresión." (O. Fenlchel, 2005: 314)
Neurosi obsesiboa ezin da ulertu uzkl-fasera itzuitze hori gabe.
Uzkl-fasea gorozkiekin erlazíonatuta dago:
"El excremento es, en efecto, el primer rega/o infantil. Constituye
una parte del propio cuerpo, de la cual el niño de pecho sólo se
separa a ruegos de la persona amada o espontáneamente para
demostrarle su cariño, pues, por lo general, no ensucia a las
personas extrañas. (Análogas reacciones, aunque menos inten
sas, se dan con respecto a la orina). En la defecación se plantea
al niño una primera decisión entre la disposición narcisista y ei
amor a un objeto. Expulsará dócilmente los excrementos como
'sacrificio' al amor o los retendrá para la satisfacción autoerótica y
más tarde para ia afirmación de su voluntad personal. Con la
adopción de esta segunda conducta quedará constituida la obsti
nación (el desafío), que, por tanto, tiene su origen en una persis
tencia narcisista en el erotismo anal." (5. Freud, 20061: 2036)^®
U zkl-erotism oa eta nartzisism oa erlazionatuta daude beraz, beste autore batzuek Freuden ondoren ere ikusi duten bezala: "Lacan
explica los síntom as del obsesivo relacionados de form a tan íntima
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ikus halaber 5. Freud (20 0 5 i; 2 0 3 6 -2 0 3 7 ): "La masa fecal -o 'barra' fecal,
según expresión de uno de m is pacientes- es, por decirlo así, el prim er pene, y la
mucosa por él excitada, la del intestino ciego, representa la m ucosa vaginal, hay
sujetos cuyo erotism o anal ha persistido invariado e intenso hasta los años Inmedia
tos a la pubertad (hasta los diez o los doce años). Por ellos averiguam os que ya
durante esta fase pregenttal habían desarrollado en fantasías y Juegos perversos una
organización análoga a la genital, en la cual el pene y la vagina aparecen repre
sentados por la masa fecal y el intestino. En otros individuos -neuróticos obsesivospuede com probarse el resultado de una degradación regresiva de la organización
genital, consistente en transferir a lo anal todas las fantasías prim itivam ente genitales,
sustituyendo el pene por la masa fecal, y la vagina, por el intestino".

con el narcisism o que parecen bastarse por sí so lo s" (M, Ferrer,
1 99 7: 6 4 ). hartzisism oak ulertarazten du fJ e k o protagonistak sabalan Ispllu bat Ikustea, ImaJInatua Inondik ere, non etengabe bere
IrudI nartzisista Ikusten baitu Islatuta: "Freud afirm ó que el yo es
p rim ariam ente una cosa corporal, es decir, la percepción del propio
cuerpo. La 'Im agen del cu e rp o ' es el núcleo del y o " (O. Fenichel,
2 0 0 5 : 4 7 0 ). fJ e k o protagonistak bere buruaz hitz egiten du etenga
be, bere bizitzako gako-uneez dirudienez; bere bizitzan suertatutako
une garrantzitsuekin obseslonatuta dago, edo bere bizitzatzat jotzen
duenarekin behintzat. Esan bezala, neurosi obsesiboa, nartzisismoa
eta gizakiaren uzki-fasea eriazionatuta daude:
"En la medida en que el complejo de Edipo constituye también ia
base de los síntomas obsesivos, esto es válido también para la
neurosis obsesiva. Pero aquí, Junto al complejo de Edipo, actúan
regularmente, y al mismo tiempo son combatidos, impulsos ana
les y sádicos muy poderosos, originados en el período preceden
te. La orientación instintiva sádicoanal del neurótico obsesivo es,
por lo común, fácil de reconocer en el cuadro clínico, tan pronto
como la atención es dirigida a este punto." (O. fenichel, 2005:
315)“^^
OIdar nartzisistak uzki-fasean sortzen dira, haurrak gorozkiak
kontrolatzeko ahalm ena garatzen duenean:
"la conducta de las personalidades anales está impregnada de
manifestaciones de un sadismo que siempre existe en estos
casos, o de formaciones reactivas contra el sadismo. El hecho de
que el niño, en ia retención, halla una satisfacción narcisista en ia
capacidad de controlar los esfínteres, constituye también un pun
to de partida de sublimaciones o de formaciones reactivas. Un
ftjerte deseo de poder puede derivar del sentimiento de poder
que acompaña al control de los esfínteres. El poder deseado
puede ser obtenido en el control de sí mismo o el de otras
personas, y el ansia de este poder está determinado, en general,
por el temor a la pérdida de la autoestima." (O. Fenichel, 2005:
323)
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"Y dado que la neurosis obsesiva tiene su base en un erotism o ana
intensificado, que a su vez se iialia determ inado en parte por factores constituciona
les, frecuentem ente se dan en una m ism a familia varios casos de neurosis obsesiva."
(O. fenichel, 2 0 0 5 : 325).

Eta uzkia kontrolatzeko ahalm ena oldar sadiko batekin dago
erlazionatuta;
"En las neurosis obsesivas se encuentran constantem ente, ya
sea tendencias a la crueldad, francas o encubiertas, ya formacio
nes reactivas contra las mismas. Con igual frecuencia encontra
mos -y en las formas más variadas-impulsos eróticoanales y
defensas contra los m ism os. Esta constante asociación de ras
gos de crueldad y de erotism o anal, en las neurosis obsesivas,
aspecto sobre el cual fue Jones el prim ero en llamar la atención
[E. Jones, "Mate and Anal Erotism in the Obsessional Neurosis",
in Papers on Psychoanalysis, hew York, Wood and Co., 1913],
fue lo que convenció a Freud de la estrecha relación entre estos
dos tipos de fenóm enos y de la existencia de una etapa 'sádicoanal' de organización de la libido [5, Freud, 'The Predisposition to
Obsessional Neurosis', in Collected Papers II. London, Institute of
Psychoanalysis and Hogarth Press, 1 9 2 4 ]." (O. Fenichel; 313)

Pentsam endu edo ekintza sadikoa nabarm ena da EJen, eta
askotan agertzen da protagonistak am aren hliketaz pentsatzen d u e 
nean.
Uzki-faserako Itzultze horren bidez beste síntom a asko ulertzen
dira ondo; "la teoría de Freud, de que la regresión a la etapa sádlcoanal constituye la piedra angular de la estructuración de una neurosis
obsesiva, puede explicar m u ch o s hechos que de otra manera resul
tarían co ntrad icto rios" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 314)'^®. heurosi obsesl
boak EJen (eta fíO n) agertzen diren síntom a asko ulertaraz dltzake.
Denborarekiko obsesioa adibidez, hain ohikoa uzkl-nortasunetan;
"Las personalidades anales se hallan tan perturbadas en su actitud
frente al tie m p o co m o en cuanto al dinero; ta m b ién con respecto al
tiem po pueden ser tacaños o pródigos, o am bas cosas alternativa
m ente" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 3 2 1 ). Main zuzen ere, hesteak libratzea
zikiikokl egiten da, zlklikotasunak m arkatuta dago'^®:
48 lku5 halaber beste aipu hau ere: "la orientación sádicoanal de! neurótico
obsesivo se hace, por supuesto mucho más ciara aún. Todos los neuróticos obsesi
vos, ha dicho Freud, tienen 'rituales escatológlcos secretos' (5. Freud Z006d: 11691257) que en parte son Juegos eróticoanales, en parte formaciones reactivas contra
dichos Juegos, y en parte ambas cosas a la vez" (O. Fenichel, 2005: 314).
49 Eta hortik, halaber, neurotiko obseslboak izaten dituen eskrupuluak, EJen
haln garbi azaitzen ez diren arren, ñOn bal ordea.

"harnih ha cotejado una buena cantidad de datos antropológicos
que demuestran que la percepción del fluir del tiem po, especial
m ente la habilidad para m edir el tiem po, tiene hondas raíces
inconscientes en el erotism o anal ("Die triebhaft-affehtiven (fo 
m ente im ZeitgefuehI", Imago ^!1, 1925). Con qué frecuencia se
debe defecar, con qué intervalos debe hacerse, cuánto tiem po
deberá tom ar el proceso m ism o, por cuánto tiem po se puede
postergar, con buen resultado, la defecación, y así sucesivam en
te, son las situaciones en las que el niño adquiere las ideas de
orden y desorden con respecto ai tiem po, y las de m edición del
tiem po en general." (O. Fenichel, 2 005: 322)

D iskurtsoaren azterketa egitean ondo azpinnarratu ditugu fJ e k o
protagonistak denbora neurtzeko erabiltzen dituen siste m a guztiak:
"M uchos neuróticos obsesivos tienen un interés exagerado en toda
clase de horarios. Incluso pueden regular toda su vida de acuerdo
con horarios sistem atizados" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 3 2 4 ).
Hau guztia esanda hobeto ulertzen da Jungek zioena, alegia,
am arengan aurki daitekeela neurosi batzuen Jatorria, eta noia beste
autore batzuek lotzen duten am a ikaragarria neurosi obsesiboarekin,
batez ere alta absente dagoenean (L. E, ^accarezza, 1997a; 12),
ama baita kasu gehienetan um eari hesteak líbratzeko eskatuko dio
na. Horren ukapenarekin^°, am ari ez obeditzearekin daude erlazionatuta nartzisism oa eta Joera sa dlkoa ^^ Meurotlko obseslboaren slntom ak gauza horlek guztiak erreprim ltzean sortzen dira, síntom a horlek
defentsa m oduan erabiltzen baltlra. Mau, esan bezala, Edlpo-konplexu tlk dator. 5 ub je ktu ak am areklko bere desio sexualak ukatu nahiz
fase genltaletlk atzera egiten du uzkl-fasera, eta itzultze hau ukatzearekin daude erlazlonatuta gorago esandako fenom enoak. Edlpokonplexua ez galndltzeak sortzen du horrek. H orregatik Joera horl
am a hiltzeko desloarekin ere nahas daiteke, Edlpo-konplexua
ukatzeko m odu bat baita, am a ukatzeko m odu bat, edo amareklko
desio sexualak ukatzeko m odu bat. Intzestu Joera ordezko fenom eno
5 0 Eta ul^apen honekin (gorozKlak beranduago kanporatzearekin) dago erlazlo
natuta prokrastinazioa, ROan bertan alpatuta agertzen dena: "zaiantzaz gainera -erabaklak hartzea batez ere- biharam unerako uztea -'procrastination' esaten bide zalo
Ingelesez horri-neurosi obseslboaren ezaugarrietako bat baita" (96).
51 ikus O. Fenichel (20 0 5 : 31 9 ): "La terquedad es un tip o pasivo de agresivi
dad, desarrollado allí donde la actitud resulta Im posible. Esto ocurre por primera vez
en la vida de un niño cuando éste está en condiciones de desafiar el em peño de los
m ayores m ediante la constricción de sus esfínteres".

batehin deform atzen da. Eta horixe aurkitzen da EJen ere, oso garbi
geíditzen ez den arren am a hiltzearena desio hutsa den ala ekintza
hori benetan gauzatu duen protagonistak:
"El ejem plo expuesto más arriba, sobre ia expresión franca de los
deseos edípicos, y en ei que el paciente sintió los dos impulsos
de m atar nnujeres y cortarse el pene, es típico en cuanto a la
manera en que los deseos incestuosos son deformados en ia
neurosis obsesiva. El paciente habla de "m atar" a la madre,
cuando su idea, en realidad, es realizar un coito con ella. Los
sueños sexuales del paciente eran evidentem ente de naturaleza
sádica. De manera que lo que allí actuaba no era sim plem ente
una vinculación infantil con la madre, sino, específicamente, una
deformación sádica de esta vinculación." (O. Fenichel, 2005:
312)

Uzkl-fasera itzuitzeak edo erregresloak beste síntom a batzuk ere
espllkatzen ditu, adibidez neurotiko obsesiboak zikiratzeari dion bel
durra, uzkitlk ateratzen den gorozkiak zakllaren form a baitu, balna
gorputzetik bereizten denez gero, zakilarekin gauza bera gertatzeko
beldurra agertzen da: "las e xpe he nd as pregenitales de separación,
con respecto al pecho y a las m aterias fecales, son precursores
arcaicos de la idea de castración" (O. Fenlchel: 3 1 5 -5 1 6 ). 5. Freudek Idatzi bezala:
"En ei hom bre se hace m ucho más perceptible otro fragm ento
del proceso, que surge cuando la investigación sexual del niño le
lleva a com probar la falta del pene en la mujer. El pene queda así
reconocido com o algo separable del cuerpo y relacionado, por
analogía, con el excrem ento, prim er trozo de nuestro cuerpo al
que tuvim os que renunciar." (5. Freud, 200 6 i: 2056)

Ziklratze beldurra ez da agertzen CJen, m odu nabarm enean
behlntzat, balna bai fíO eleberrlaren bukaeran^^.
Beste hainbat gauza ere ongl ulertzen dira uzkl-faserako itzultzearen bidez, ballobltasuna edo anblbalentzia esaterako. Mau ere
uzkl-erotlsm otlk dator: "El e ro tism o anal (...) es siem pre de naturale
za bisexual, por cuanto el ano es sim u ltán e am en te un órgano excre
tor activo y un orificio pasible de se r estim ulado por un objeto que
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iku5 M. J. Oiaziregi (20 0 4 b : 5 45): "Finean, horixe oroitarazten baitio desiratzen duen subjektuak obsesiboari, subjektuaren beraren kastrazioa".

penetra en é l" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 5 1 6 ). Freudek "ballobitasun"
berba E. Bieurlerrengandik hartu zuen^^:
"La palabra 'ambivalencia' fue tomada por Freud de Bleuler ['Vortrag ubre Ambivalenz", 1910, in Zentralblatt für Psychoanalyse,
1, 266], que fue quien la creó. Bteuter consideró la ambivalencia
en tres terrenos. Volitivo (Ambitendenz): por ejemplo, el indivi
duo quiere al mismo tiempo comer y no comer. Intelectual: el
individuo enuncia simultáneamente una proposición y su contra
ria. Afectivo: ama y odia en un mismo movimiento a la misma
persona,
Bleuler considera la ambivalencia como uno de los síntomas
cardinales de la esquizofrenia, pero reconoce la existencia de una
ambivalencia normal.
La originalidad del concepto de ambivalencia, en relación con lo
descrito hasta entonces como complejidad de sentimientos o
fluctuaciones de actitudes, estriba, por una parte, en el manteni
miento de una oposición del tipo sí-no, en la que la afirmación y
la negación son simultáneas e inseparables; y por otra, en ei
hecho de que esta oposición fundamental puede encontrarse en
distintos sectores de ia vida psíquica." (J. Laplanche/J.-B. Pontalls, 2003: 20)
Eskizofrenian ez ezik neurosi obsesiboan ere aurkitzen da bailobitasuna:
"La ambivalencia se descubre, sobre todo, en determinadas en
fermedades (psicosis, neurosis obsesiva), así como en ciertos
estados (celos, duelo); y caracteriza algunas fases de la evolu
ción de la libido, en tas que coexisten amor y destrucción del
objeto (fases sádico-oral y sádico-anal)" (J. Laplanche/J.-B. Pontalis, 2003: 21)
Bttasun horren bidez ulertzen da neurotiko obsesiboek duten
zalantzarako Joera. Meurotlko obseslboak duda obsesiboz beteta
egon ohi dira:
"El contenido inconsciente de las dudas obsesivas puede ser
múltiple, si bien ios múltiples conflictos no son más que versio
nes especiales de un pequeño número de problemas generales.
5on conflictos de mascuiinidad versus feminidad (bisexuaiidad),
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"Para esta constelación de sentimientos ha hallado luego Bleuler (1910) e
nombre de 'ambivalencia" (2006e: 1482).

de amor contra odio (ambivaiencia), y especialmente dei eiio
(exigencias instintivas) contra ei superyó (exigencias de ia con
ciencia).
La última fórmula citada es ia decisiva. La bisexuaiidad y la ambi
valencia no constituyen conflictos en sí mismos. Lo son única
mente si representan ai mismo tiempo un conflicto estructural
entre una exigencia instintiva y una fuerza que se le opone." (O.
renichel, 2005: 358).
Batzuetan zalantza obsesiboek azalpen 5inpleagoa dute: "Ciertas
dudas obsesivas son de un carácter un poco m ás sim ple. Algunas
dudas sobre la validez de las propias percepciones y Juicios repre
senta el deseo de que no sea cierto aquello que es objeto de duda"
(O. Fenlchel 2 0 0 5 : 5 5 8 ). Errealitatetik aldentzeko m odu bat da:
"Otra necesidad anímica común a los neuróticos obsesivos (...)
es la necesidad de la inseguridad o de ia duda. La creación de la
Inseguridad es uno de los métodos que la neurosis emplea para
extraer al enfermo de la realidad y aislarle del mundo, tendencia
integrada en toda perturbación psiconeurótica. Los enfermos rea
lizan un esfuerzo evidente para eludir toda seguridad y poder
permanecer en duda." (5. Freud, 2006e: 1478)
Hau guztla ondo Ikusten da fJ e n . Protagonistak zalantza handlak
ditu pentsatzen duenaz, ez dago seguru gogorapenak ala asm aketak
dlren. Q oragoko alpu askotan Ikusi den bezala, zerbait baleztatu
ondoren ukatu egiten du (ikus 1 1 -1 2 eta 15-17 adibidez). <aarbl
dago hórrela errealitatetik aldentzen eta isotatzen dela, eta zenbait
gauza zalantzan Jarriz egla ez izatea eta ukatzea bliatzen duela.
Ballobltasun tlp lko bat "a m o d io /g o rro to " bikotea da. Badirudi
eleberri guztian zehar £Jeko protagonistak anna gorrotatzen duela,
baina eleberrlaren bukaeran ondo ikusten da gorrotoarekln batera
amodloa dagoela. Eleberrlaren bukaeran protagonista esanekoa eta
otzan bihurtzen da, eta oso hitz goxoekln m intzo zaio am ari bere
irudlmenean:
"Baina eskuak bular gainean gurutzatuko ditut eta ez dut begirik
irekiko. Eta ni ere karmelitaz jantziko nauzu ama. Alta bezala. Eta
negar eginen duzu, baina ez dut Red-ox-era ihes eginen. Eta ez
dituzu niregatik munduko eskailera guztiak garbitu beharko. Eta
ez natzalzu berandu etorriko sudur zapi zuria sabelaren kontra
estutzean." (150)

Dena dago erlazionatuta, baliobltasuna, neurosia, am odioa eta
gorrotoa, am a ikaragarria, konpiexu edipikoa...:
"5e observará que Freud, ai fin de su obra, tiende a conceder a ia
ambivalencia una importancia creciente en ia clínica y la teoría
del conflicto. El conflicto edípico, en sus raíces pulsionales, se
concibe como un conflicto de ambivalencia {Ambivalenz l^onfliht),
siendo una de sus principales dimensiones la oposición entre
un amor bien fundado y un odio no menos justificado,
dingidos ambos hacia la misma persona" [5. Freud, "inhibición,
síntoma y angustia" (1925), in Obras completas, vol. l, (Madrid,
Biblioteca Mueva, 1958-1968, vol. l, 1242]. Desde este punto
de vista, la formación de los síntomas neuróticos se concibe
como el intento de aportar una solución a tal conflicto: así, la
fobla desplaza uno de los componentes, el odio, hacia un objeto
substitutivo; ia neurosis obsesiva intenta reprimir ia moción hostil
reforzando la moción libidinal bajo la forma de una formación
reactiva". (J. Laplanche/J.-B. Pontaiis, 2003: 22)
A m o dlo/go rroto baliobltasuna n orm altzat Jo llteke zenbait baldlntzatan, balna Freud harhtu egiten da flnkotasun handiaz aurkitzen
duenean;
"Más extraño nos parece el otro conflicto; esto es, el que se
desarrolla entre el amor y el odio. 5abemos que un pnnclpio de
enamoramiento es percibido muchas veces como odio, y que el
amor que encuentra negada la satisfacción se torna fácilmente
en odio, y los poetas nos aseguran que en estadios tempestuo
sos del enamoramiento pueden subsistir yuxtapuestos, como en
una competición, ambos sentimientos contradictorios. Pero nos
asombra encontrar una yuxtaposición crónica de amor y odio,
muy Intensos ambos y orientados hacia la misma persona, ha
bríamos esperado que el amor hubiera dominado al odio o hubie
se sido devorado por él. Realmente, tal subsistencia de los con
trarios sólo es posible bajo especiales condiciones psicológicas y
con la colaboración de lo inconsciente." (5. Freud, 2006e: 14811482)
harrigarria Izan arren, ballobltasun hori funtsezkoa da neurotlko
obseslboaren baitan: "La revisión de una serle de análisis de neuróti
cos obsesivos nos da la im presión de que esta relación dada en
nuestro paciente entre el a m o r y el odio co n stitu ye uno de los
caracteres m ás frecu en te s y m anifiestos de la neurosis obsesiva y,
en consecuencia, uno de los m ás Im p o rta n te s" (5. Freud, 2006e;

1482)^^. Hau sadism oarekin erlazionatuta dago (eta uzki-nortasunarekin), EJeho protagonistarengan ikusten den bezala am arekiko eria
zioagatik: "lo s fe nó m e n os neuróticos observados se derivan, por un
lado, del a m o r co nscien te intensificado por reacción, y por otro, del
sadismo que continuaba actuando en lo inconsciente en calidad de
odio" (5. Freud, 2 0 0 6 e : 1 48 2). Ez da harritzekoa gero protagonista
ren elbarritasun nahia, hainbestetan aipatua: "51 contra un am or
intenso se alza un odio casi tan intenso c o m o él, la consecuencia
Inmediata tiene que se r una parálisis parcial de la voluntad, una
incapacidad de adoptar resolución alguna en cuanto a to d o s aquellos
actos cuyo m óvil haya de ser el a m o r" (5. Freud, 2 0 0 6 e : 1482).
Mau oso garbi agertzen da am arekin im ajinatzen duen elkarrizketan,
benetako egoeraren isla dirudiena. Bestalde, elbarritasun nahia pro
tagonistaren helburua da eieberri guztian zehar. Obsesionatuta dago
elbarritasunarekin, m otib o askorengatik, sarritan aipatu dugun be
zala.
Ballobitasuna am o dio /go rro to binom ioan ikusten bada, ez da
harritzekoa antzeko zerbait m anifestatzea protagonistaren niaren eta
superniaren artean. Ezaugarri hau oso aipatua izan da beti neurosi
obsesiboaren ikerkuntzan: "El yo se cond uce con el superyó, en
efecto, c o m o pre via m en te lo hizo con sus educadores: en form a
obediente, rebelde, u obe dien te y rebelde a un m is m o tie m p o " (O.
Fenichel, 2 0 0 5 : 3 3 1 ). EJeko protagonistaren pentsam enduetan gar
bi ikusten da jo e ra hau. Alde batetik behin baino gehiagotan gog o 
ratzen du am aren hilketa eta noia iristen den berandu etxera haren
gogoaren kontra eta haren desloa b ete gabe, haren hitzei obeditu
gabe; alabaina, eleberriaren bukaeran o be dien te eta esaneko
azaitzen da; "D ado el relativo p re dom inio de la dependencia del yo
con relación al supen/ó, que caracteriza a esta neurosis, se c o m 
prende que el yo se vea obligado no sólo a obedecerle en cuanto al
rechazo de las exigencias Instintivas, sino tam bién a intentar una
rebelión contra é l" (O. Fenichel, 2 0 0 5 ; 3 3 1 ).
Protagonistaren helburu nagusia elbarrituta gelditzea da, hórrela
amaren desloa betetzen ari dela uste duelako. Am aren esana gaizki
ulertu du. Superniaren ahotsaren m ezua gaizki ulertzea ere oso ohi
koa da neurosi obsesibo larrian. Am aren beidurra, altari bezala han54 Cfr. O. Fenichel (2005: 326): "El neurótico obsesivo es ambivalente".

kak elbarrituko zaizkiola eta bera bezala hilko dela, sem eari behin eta
berriro azaldua, honen superm an integratuta eta oso grabatuta gelditu ko da, eta azkenean agindu bat bezala se ntitu ko du bere buruan:
"fre cue nte es que los síntom as expresen, en form a evidente, m an
datos d eform ados del su pe ryó " (O tto Fenlchel, 2 0 0 5 : 3 0 9 ), Frotagonistaren gogoan, hórrela, am aren beldurra am aren agindu okerra
bihurtzen da. Am a, bere ahotsa, supernla^^, obedlentzla, desobedientzia, gorrotoa eta m aitasuna, dena dago oso erlazionatuta neuro
tiko obsesiboaren gogoan:
"Es prácticam ente imposible concebir la función del superyó,
dice Lacan, si no com prendem os lo esencial de la función del
objeto a realizada por la voz, voz pura que se instaura en ei lugar
del Otro (Otro que en el desarrollo Individual en general es ocu
pado por ia madre), y luego por las personas que detentan la
autoridad o el poder. May un goce en esta remisión ai Otro de la
función de la voz. Esta voz que, en tanto objeto parcial, es el
primero en la serle de los objetos, aunque se la suele dejar en la
sombra, y es el prim er objeto porque vehicullza la demanda,
demanda Justamente de tener un lugar en el deseo del Otro." (Q.
Baravalle, 1997: 28-29)

Baina "B estea " eta bere ahotsa oztopo dira sem ea hazi eta
Independiza dadin. Besteak, am ak, ez du bere sem ea gaidu nahl,
am a fallkoa denez bere zakila galduko bailuke, kasu honetan senarrarena ere gaidu zuen bezala, eta horrek zeharo zlklratuta utziko luke
zentzu guztletan. Ballobltasuna m odu bortltzean agertzen zaio neuro
tik o obsesiboari, am aren galtzespenaren eta beronen poseslbotasunaren onespenaren artean aukeratu egin behar baltu: "El O tro del
obsesivo es no sola m e n te su m adre, de cuyo deseo de falo el
obsesivo no ha hecho el duelo y cuya definitiva pérdida lo fija y lo
s u m e en una nostalgia sin fin. 5 e r o no ser... el falo im aginarlo de la
m adre es su cu estió n" (h. Ferrer, 1 99 7: 5 0). Eta am aren zakll
sinbollkoa ez Izatea erabakltzeak haren hllketa deslratzea inpllkatzen
du: "Ese p rim er significante del Otro, que es el deseo Indeterminado
y, por tanto, arbitrario y caprichoso de la m adre, debe c e de r su lugar
al significante del Mom bre-del-Padre y articularse con él en la metá-
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M. J. Olazlregik ere Lacanek supernlaren ahotsarl em aten dion garran
gogoratzen digu: "Lacanek dloskunez, supernlaren adlerazpen kllniko guztlek ahotsa
nabarm entzen d u te" (2004b: 548).

fora paterna. De alguna m anera la m adre debe ceder su tugar al
padre, la m adre fàlica debe m o rir" (h. Ferrer, 1 99 7: 5 2). Ama
hiltzeko desloak errudun sentim enduz betetzen du protagonista eta
horrek ere bultzatzen du bere buruaz beste egitera, bere borondatez
alta bezala elbarrituta hll nahl Izatera: "Una dependencia am bivalente
con respecto a un superyo sádico, y la necesidad de librarse a
cualquier p re d o de una insoportable tensión de culpa, son las cau
sas m ás frecuentes de suicidio" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 3 5 5 ).
Baliobitasuna beste kontu batean ere da garrantzl handikoa,
neurotikoari gustatzen zaizkion em a kum ee kin dituen harrem anetan,
eta honetan ere am aren garrantzia handia da. Freuden ustez am ak
em akum eekiko eriazioaren alde sam urra eragiten du, bere bizitzan
sortzen den lehen m aitasuna am arekikoa delako. Baina aro latentea
ren ondoren sexualitate helduagoa agertzen denean, alde sa m u r hori
ez bada sexualitate helduago horrekin ondo nahasten (korronte sa
murra eta korronte sentsuala alegia), gizona ez da Iritsiko harrem an
satisfaktorio hoberenera, zeren "la co rrien te 'cariñosa' y la corriente
'sensual" baitira "las dos co rrien tes cuya influencia asegura una
conducta erótica plenam ente n orm a l" (5. Freud; 2 0 0 6 f: 1711). Morretarako behar-beharrezkoa da gurasoak abandonatzea, batez ere
ama:
"Estas fijaciones cariñosas del niño perduran a través de toda la
infancia y continúan incorporándose considerables magnitudes
de erotism o, el cual queda desviado así de sus fines sexuales.
Con la pubertad sobreviene luego la poderosa corriente 'sensual',
que no ignora ya sus fines. Al parecer, no deja nunca de recorrer
los cam inos anteriores, acumulando sobre los objetos de la elec
ción primaria infantil m agniliides de libido m ucho más amplias.
Pero al tropezar aquí con el obstáculo que supone la barrera
moral contra el incesto, erigida en el intervalo, tenderá a transfe
rirse lo antes posible de dichos objetos primarios a otros, ajenos
al círculo familiar del sujeto, con los cuales sea posible una vida
sexual real. Estos nuevos objetos son elegidos, sin embargo,
conform e al prototipo (la imagen) de los infantiles, pero con el
tiem po atraen a sí todo el cariño ligado a ios primitivos. El hom 
bre abandonará a su padre y a su madre -según el precepto
bíblico- para seguir a su esposa, fundiéndose entonces el cariño
y la sensualidad" (5. Freud, 2006f: 1711)

Baina ama falikoa eta ikaragarria bada, hori lortzea zaila eta
traum atikoa gertatuko da. Orduan gizonak oztopo handiak aurkituko
ditu alde sam urra eta alde sexuala korronte bakar batean gesaitzeko,
eta lehenengoa am arentzat gordeko du, eta bigarrena gainerako
e m akum eentzat:
Horregatik, neurotiko obseslboak e m a ku m e a k am abirjinen (alderdl sam urra) eta puten artean (alderdi sexuala) banatzen ditu, eta
e m a kum ea k degradatzen dituen neurrian bakarrik izan dltzake harrem an sexual gustagarriak beraiekln, baina ez osoak edo "norm alak"^®. Horren ondorioz gizon askok ezin d u te harrem an sexual gustagarririk izan em akum ea degradatu gabe:
"El hom bre siente coartada casi siem pre su actividad sexual por
el respeto a la mujer, y sólo desarrolla su plena potencia con
objetos sexuales degradados, circunstancia a ia que coadyuva el
hecho de integrar en sus fines sexuales com ponentes perversos,
que no se atreve a satisfacer en la m ujer estimada. 5ólo experi
menta, pues, un pleno goce sexual cuando puede entregarse sin
escrúpulo a ia satisfacción, cosa que no se permitirá, por ejem 
plo, con la m ujer propia. De aquí su necesidad de un objeto
sexual rebajado (...).'' (5. Freud, 2 0 0 6 f: 1715-1714)^^

Batzuetan zirkunstantzia honek am a bera ere prostituta mailara
Jaistera eram an dezake:
"Descubrim os ya los m otivos de las fantasías descritas en un
apartado anterior, en las cuales el adolescente rebaja a su madre
al nivel de ia prostituta. Tales fantasías tienden a construir, por lo

5 6 Freuden ustez, neurotiko obsesiboen ezaugarri bat ez ezlk, bere garalho
glzon gehienen egoera zen, eta fenom enoarl "inpotentzla psikikoa" deitzen zion: "no
podem os eludir la im presión de que la conducta erótica del hom bre civilizado presen
ta generalm ente, hoy en día, el sello de la Im potencia psíquica. 5 óio en una limitada
minoría aparecen debidam ente confundidas las corrientes cariñosa y sexual" (2006f:
17 1 5-1714).
57 Ikus beste hau ere (ibid.): "La vida erótica de estos individuos permanece
disociada en dos direcciones, personificadas por ei arte en ei a m or divino y el amor
terreno (o animal). 51 am an a una m ujer, no la desean, y si ia desean, no pueden
amarla. Buscan objetos a los que no necesitan am ar para m antener alejada su
sensualidad de ios objetos amados, y conform e a las leyes de la 'sensibilidad dei
com plejo' y del 're to rno de lo reprim ido', son víctim as del fallo singular de la im poten
cia psíquica en cuanto que el objeto elegido para eludir ei incesto les recuerde en
algún rasgo, a veces insignificante, el objeto que de eludir se trata". Mau zeharo
betetzen da ROko Victoria (alde samurra) eta Eugenia (alde sexuala) pertsonaietan.

menos en la imaginación, un puente sobre el abismo que separa
las dos corrientes eróticas, y degradando a la madre, ganarla
para objeto de la sensualidad." (Ibid.)

horl dela eta, gorago esan bezala, fantasía eta Intzestu Joerak
tabuagatlk gaitzesten badira ("Intzestuaren kontrako hesla") gizonak
uzkl-fasera Itzultzera eram ango du eta berau ere erreprlm itzean neu
rosi obsesiboa agertuko da bere síntom a Itxuraz absurdoekin.
£Jeko protagonistaren pentsam enduetan badirudi hasieran Mar
garen bidez lortu nahi duela aide sam urraren eta aide sexualaren
elkarketa, zeinerako am a oztopo garbia den. Am ari ez zaio Marga
gustatzen eta esan egiten dio sem eari. Baina Abel ere oztopoa da,
eta Margaren honekiko desira bera ere bai. Badirudi aide sam urra eta
aide sexuala korronte bakar batean fundltzea lortzen ez duenean,
harga em a kum ee n lehen taldetlk bigarrenera pasatzen duela, em a 
kume errespetatuen m uitzo tik degradatuen m uitzora, alegia, eta orduantxe galtzen du hartaz sentitzen zuen lotsa eta begirunea, eta
horregatik bortxatzen bide du. Mau "b e n e ta n " gertatu ez bazen, eta
bere pentsam enduetan bakarrik suertatzen bada, honek ez du au
rreko diagnostikoa ukatzen, neurotiko obsesiboak ekintzak pentsa
mendu eta fantasien bidez ordezkatzen dituelako askotan:
"Una especie de regresión sustituye, además, la resolución defi
nitiva por actos preparatorios. El pensamiento reemplaza a ia
acción, y en cualquier estadio previo mental de la misma se
impone, con poder obsesivo, en lugar de! acto sustitutivo." (5.
Freud, 20 06e: 1484)

Batzuetan pentsam endua ekintzaren lekuan jartze n da defentsa
moduan, ekintza e kiditeko hain zuzen ere. Aide horretatik begiratuta,
CJeko protagonistaren pentsam enduak, am aren hllketa. Margaren
ustezko bortxaketa eta abar, ez lírateke benetan gertatuta ko ekintzen
gogorapenak izango, pentsam endu hutsak baizik, eta ekintzetatlk
babesteko helburua izango lukete, errealitatetik aldentzeko ahalegi
na, eta beste defentsa m ota bat izango litzateke, aritm om aniaren
antzekoa:
"En efecto, Freud señaló ya en 1895: 'El hom bre encuentra en el
lenguaje un substitutivo de la acción, mediante ei cual el afecto
puede ser derivado p o r abreacdón casi en idéntica form a' [J.
Breuer/5. Freud, Obras com pietas, vol. i, Madrid, Biblioteca Mue-

va, 1958 -19 68 , vol.

i, 2 8 ]." (J. Lapianche/J.-B. Pontaiis, 2003:

2)
Horregatik beste baliobitasun erakustaidi batean protagonistak
dudatu egiten du aritm om aniaren eta istorioak asm atzearen edo
gogoratzearen artean. Batzuetan a ritm om ania hobea iruditzen zaio
istorioak asmatzea baino, eta beste batzuetan kontrakoa (11, 33,
4 3 , 1 26 ...). Jakina, p entsam enduek ez d u te neurotikoak uste duen
indarra, baina lio n e k zinez sentitzen du ideien omnlpotentzia^®:
"Freud dem ostró que ia creencia en la omnipotencia del pensa
m iento corresponde a un heciio real. Los pensamientos, por
cierto, no tienen la eficacia externa que el neuróüco obsesivo se
imagina. Pero dentro de él los pensamientos tienen realmente
m ucho más poder que en las personas normales. Los pensa
m ientos com pulsivos realmente com pelen a algo, y en esta
cualidad reside su poder," (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 3 3 7 -3 3 8 )

Meurotlko obsesiboentzat norbaiten heriotza gatazkaren soluztoa
izaten da, baina heriotza horl im ajinatua izan ohl da gehienetan.
H orregatik esan zuen Freudek ezen neurotlko obsesiboek "precisan
la posibilidad de la m ue rte para resolver los co nflicto s que ellos dejan
insolucionados. 5u carácter esencial es el de ser incapaces de toda
decisión, sobre to d o en las cuestiones a m o ro sas" (2 0 0 6 e ; 1480).
Hain zuzen ere "su s p ensam ientos se ocupan Incesantem ente con la
duración de la vida y la posible m ue rte de otras personas" (5. Freud,
2 0 0 6 e : 1 48 0), eta horixe da fJ e k o protagonistari gertatzen zalona,
etengabe arl da am aren hllketaz oldozten (eta Abelen hliketa hlpotetikoaz ere bal agian)^^.
hizkuntzak beste gauza batzuetatik babesteko bailo du, Isolam endurako; "(-.-) en las neurosis obsesivas desem peñan su parte la
form ación reactiva, la anulación, el aislam iento y la sobrecatexls del
m un do de los co nce pto s y las palabras (caso especial del aislamien
to )" (O, Fenichel, 2 0 0 5 : 3 4 9 -3 5 0 ). Balna kontzeptu eta hitz horleK
ez dlra betl logikoak eta zentzunezkoak:
"La sobrevaloraclón del intelecto hace que los neuróticos obsesi
vos logren a m enudo un alto desarrollo intelectual. Esta elevada
5 8 Ihus 5. Freudek Idatzitakoa berak sendatutako neurotlko obsesibo bati buruz:
'la om nipotencia por él pretendida de 5us Ideas" (2006e: 1479).
5 9 Qai hau S5QK eleberrian ere agertzen da.

inteligencia ostenta, sin embargo, rasgos arcaicos y está llena de
magia y superstición. 5u yo sufre un desdoblamiento: una parte
es lógica, la otra, mágica, Ei m ecanism o defensivo del aislamien
to hace posible el m antenim iento de tai desdoblam iento." (O,
renichei 2005, 541)

Orduan, EJen Ikusten den bezala, pentsam enduak eta idelek
nahiko eroak dlrudlte, berez nolabaiteko koherentzia duten arren;
"las ideas obsesivas se muestran inmotivadas o disparatadas, lo
m ism o que el texto de nuestros sueños nocturnos, y la primera
labor que plantean es la de darles un sentido y un lugar en ia vida
anímica del Individuo, de m odo que resulten comprensibles e
incluso evidentes" (5, Freud, 2006e: 1455)

(jogorapenak direnean, eta ez asmakizun hutsak, badute zentzu
bat, balna n eurotiko obseslboak zenbait prozedura erabiltzen ditu
desltxuratzeko, ahanztura besteak beste, eta hórrela lotura loglkoak
eta erlazio kausalak txlkltu egiten dltu; "S obre to do en las diversas
formas de las neurosis obsesivas, el olvido se lim ita a destruir
conexiones, su p rim ir relaciones causales y aislar recuerdos enlaza
dos entre sí" (5. Freud, 2 0 0 6 g ; 1 5 8 4 ). Mau gauza nabarm ena da
EJen eta honek ideia zoroak asm akizun hutsak Izan beharrean,
ahanzturaren bidez desitxuratutako gogorapenak direla pentsatzeko
aukera em aten digu, Balna beti m ugitu beharko da malla hlpotetlko
horretan, testua besterlk ez baltugu, ez pertsona erreal bat, eta
testuaren bidez ezin da frogatu bietako zeln den, gogorapena ala
asmakizuna. Baina bal kasu batean bal bestean neurosi obsesiboaren
presentzia ukaezlna da.
Gogorapenak desltxuratzeko beste m odu bat, idela zoroaren
eltea lortzeko, ellpsla da: "La elipsis, c o m o técnica deform ante, pare
ce ser típica de la neurosis obsesiva" (5. Freud, 2 0 0 6 e : 1476).
Behin baino gehiagotan gogoratu dugu zenbait kritlkok EJen Jlte
ellptlkoa azpim arratu dutela, beglen bistakoa dena bestalde. Ellpsla
nabarmena da etengabe, balna batez ere Abelen hllketan eta Marga
ren bortxaketa hlpotetlkoan. Qalnera, pentsam endua nahiko kaotlkoa
da eta etengabe saltatzen da gai batetik bestera, eta horregatlk
paragrafoen arteko tartea bikoitza eta hlrukoltza da etengabe. Mala
ere, ikusl den bezala, Freudek esaten zuen Idela zoroen arteko kohe
rentzia bllatu egin daitekeeia, eta horlxe da lan honetan egin duguna
diskurtsoaren hasierako inpreslo kaotlkotlk nahiko historia loglkora

pasatu garenean, protagonistaren estilo eliptikoak utzitako hutsuneak
betez, edozein irakurlek egin ohi duena edozein literatura irakurtzen
duenean. liain zuzen ere, hain kaotikoak eta loturagabeak diruditen
ideiek eta pen tsam e nd ue k koherentzia izan ohi dute, eta diskurtsoaren azterketan garbi ikusi da protagonistak berak esaten duela istorio
guztiak bat eta bakarra direla (59 ), eta hori ez da batere arraroa
neurosi obsesiboaren sin to m e ta n (gogoratu nahi ez den edo min
em aten duen oroitzapen bat eram angarriagoa baita hutsunez eta
desitxuraketaz beteta baldin badago):
"!a investigación analítica de un historial patológico nos lleva a la
convicción de que, frecuentem ente, varias ideas obsesivas suce
sivas, pero de texto literal diferente, son, en el fondo, una sola y
la m ism a." (5. Freud, 20 0 6 e : 1474)

Autore batzuek neurosi obsesibo larria eskizofreniarekin nahastu
bide dute. J. J. Lasak "am a eszkizofrenogenoaz" hitz egin zuen EJen
epilogoan (17 3). J. Juaristik ere hitz egin zuen eskizofreniaz bere
euskal literaturaren historian EJ\ eskainitako lerroetan:
"Con Ene Jesus [...] se apartaba 5aizarbitorla del realismo objetlvlsta, adentrándose en la problemática de la patología del lengua
je . El narrador ficticio de esta novela -en que emplea hasta el final
la primera persona y el discurso interior- es un esquizofrénico, y
su tem a, la etiología de la esquizofrenia (o, para decirlo con
palabras del propio autor, "la madre"). Formalmente, el estilo se
caracteriza por una tensión enb-e ei control consciente del discur
so (o los conatos de m antener ese control por parte del narrador,
fiel a su decisión inicial de contar su historia) y una desenfrenada
"corriente de conciencia" que aflora interm itentem ente, desarti
culando las conexiones lógicas del relato." (Jon Juarlstl, 1987:
150)

Ikusten denez, J. Juarlstlren ustez eleberrlaren gala eskizofrenla
ez ezlk bere etiología ere bada, eta galnera kontaklzunaren lotura
loglkoen desartikulazloaz hitz egiten du, orain arte neurosi obsesi
boaren ezaugarrl gisa ikusi dena. Baina posible al da neurosla eta
pslkosla batera m anlfestatzea? Posible al da neurosi obsesiboa eski
zofrenla bihurtzea? Lacanen ustez berau gertatzea oso zalla da, ezi
nezkoa ez den arren:
"Con todo, por fuerza se ha de objetar que, cualesquiera que
sean los síntomas parapsicóticos del obsesivo -por ejem plo des

personalización, trastornos del yo, sentimiento de estrañeza, os
curecimiento de! mundo, sentimientos todos ellos que afectan al
color, tal vez incluso a la estructura del yo-, los casos de transi
ción entre la obsesión y la psicosis, aunque siempre han existido,
siempre han sido muy infrecuentes. Los autores se percataron
hace mucho tiempo de que, por el contrario, había una especie
de incompatibilidad entre ambas afecciones. Cuando se trata de
una verdadera neurosis obsesiva, se corre el riesgo en un psicoa
nálisis de no curar al sujeto, pero verlo precipitarse en la psicosis
es un riesgo que parece extraordinariamente fantasmático, por
que ciertamente es el más remoto. Que el obsesivo, durante un
análisis, incluso a continuación de una intervención terapéutica
lamentable, aun salvaje, se precipite en la psicosis es muy, muy,
muy raro. Personalmente, no lo he visto nunca en mi prácüca,
gracias a Dios. Tampoco he tenido nunca la impresión de que
fuera un riesgo que corriera con tales pacientes." (J. Lacan,
2005: 397-398)
Egoklagoa dlrudl, beraz, esklzofrenlaz hitz egin beharrean Freu
den ustez (2 0 0 6 : 1 4 4 2 ) neurosi obseslboak arlnak eta larrlak Izan
daitezkeela gogoratzea. Azken hauek pertsona helduengan gertaklzun berezl batek so rtu ak Izan ohl dira:
"Las neurosis obsesivas de los adultos se dividen en dos grupos:
las formas agudas -que son raras- y las formas crónicas, más
comunes. Los casos agudos son precipitados por circunstancias
externas." (O. Fenichel, 2005: 347)
Qorago ere Idatzita gelditu den bezala, neurosi obsesibo arlna da
ñOko protagonlstarena eta larrla ñ^ekoarena. Qalnera, badira neurosi
obsesibo progreslboak ere, zelntzuetan egoera gero eta larrlagoa
den borondate kontzlentearen elbarrltasunera irltsl arte:
"(...) hay entre las neurosis obsesivas casos estacionarlos (...) y
casos progresivos. En estos últimos, o bien se producen 'de
rrumbes' del equilibrio relativo, compulsivo, con la franca produc
ción de angustia y depresiones (...), o bien hay un aumento
continuo de síntomas compulsivos, en marcha hacia los temidos
estados finales de completa parálisis de la voluntad consciente,"
(O. Fenichel, 2005: 348^349)
Beraz, egla bada gertaklzun batek (kanpo zlrkunstantzlen bidez)
sor dezakeela neurosi obsesibo larrla eta horregatik neurosi obsesibo
larri batzuek egoera katatonlkoen Jlteen antza har dezaketela, eman

lezake pertsonaien azterketa psikoanailsiaren ikuspegitik bukatutzat
em an litekeela hem en. Mala ere, agian azalpena ez da haln sinplea.
Beharrezkoa da beste galdera batzuk egitea, gauzak hob eto ulertzearren. Zerk sortzen du neurosí obsesibo larria? Zerk sortu du elebe
rrian?
Meurosla hereditarloa da, nahiz eta garatu gabe egon gertakizun
bereziren bat suertatzen den arte, Orduan, lo egon den Izaeraren
alderdi hori esnatu egiten da, gertakizun trau m atiko batek eraginda
askotan. Merentzia gertakizun traum atikoa baino garrantzitsuagoa da
neuroslaren etiologlan:
"En la patogenia de las grandes neurosis, la herencia representa
el papel de una condición, poderosa en todos los casos, y hasta
Indispensable en la m ayor parte de los mism os, Mo podría cierta
m ente prescindir de la colaboración de las causas especificas,
pero su Importancia queda demostrada por el hecho de que las
m ism as causas, actuando sobre un individuo sano, no produci
rían ningún efecto patológico manifiesto, mientras que su acción
sobre una persona predispuesta hará surgir ia neurosis, cuya
Intensidad y extensión dependerán del grado de tal condición
hereditaria," (5, Freud, 2006b: 279)

Baina gertakizun traum atikoa ez da purtzila. Bal herentzia hori
bai neurosia pizten duen geM:akizuna dira beharrezkoak, eta kopuru
ezberdinetan egon daitezke, hau da, kausa sortzailea eta Joera neurotlkoak elkar osagarriak dlra®°:
“ Las causas concurrentes vulgares pueden tam bién reemplazar a
la etiología específica en cuanto a la cantidad, pero ja m á s susti
tuirla com pletam ente, May m uchos casos en los que todas las
Influencias etiológtcas están representadas por la condición here
ditaria y la causa específica, faltando las causas vulgares. En los
otros casos, los factores etiológlcos Indispensables no bastan por
su cantidad para provocar la neurosis, resultando así que durante
m ucho tiem po puede ser m antenido un estado de salud aparen
te, que no es en realidad sino un estado de predisposición
neurótica. Basta entonces que una causa vulgar añada su acción
para que la neurosis se haga manifiesta. Pero en tales condiclo-
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" fre u d señaló que en la etiología de la neurosis la causa precipitante y
predisposición neurótica (es decir, la constitución m ás las experiencias infantiles) son
com plem entarlas" (O, Fenichel, 2 0 0 5 : 146),

nes es preciso tener en cuenta que la naturaleza del agente
v/ulgar sobrevenido es indiferente. Cualquiera que sea dicho
agente -em oción, traum atism o, enfermedad infecciosa, etc.-, el
efecto patológico será el m ism o, pues la naturaleza de la neuro
sis dependerá siem pre de la causa específica preexistente." (5.
Freud, 20 06b ; 280-28 1 )

QarbI dago, beraz, fJ e k o protagonistaren egoera larria gertaki
zun traum atiko batengatlk sortu dela, eta hau gabe ez dela nahikoa
orain arte espllkatutako guztla bere azken egoera ondo azaitzeko,
ROko protagonistarena espllkatzeko aski Izango lltzatekeen arren.
Mau da, orain arte esandako guztiak neurosi obsesibo arin bat uler
tzeko bailo dezake, balna larria Izateko zerbait gehiago behar da:
gertakizun traum atikoa® ^ Fiemen ondo etorriko lirateke historiaren
azterketan proposatutako hipoteslak: Abelen hllketa, Margaren bor
txaketa eta am aren hllketa. Morlek, beren larritasunagatik, aski Izango
lírateke neurosi obsesibo larria espllkatzeko. Trauma handiek egoera
psikikoak noia okerragotzen dituzten ulertu ahal izateko beharrezkoa
da ekonom ia psiklkoaren kontzeptua endelegatzea. Qlzabanakoak
energía gordaílu bat du eta traum a bat galndltu ahal izateko behar
baldin badu daukan baino energia gehiago gastatu, hau da, energia
gabezi bat baldin badago, kalteak handiak izan daitezke. neurosi
latente bat azal llteke, eta m odu lardan agian. Baina hori gizabanako
bakoitzaren araberakoa da, zerikusla du bere egoera pertsonalarekin,
bere m e m e n to ko energía kopuruarekin, bere herentzia genetlkoarekin, berak nozitutako gertakizun zehatzekin:
"Cuando una persona ahoga su irritación, y más tarde, en otra
situación y ante una provocación insignificante, reacciona violen
tam ente, hay que presum ir que la cantidad de irritación primera
m ente sofocada continuaba actuando todavía en ella, com o una
disposición a la descarga que aprovecha para ello la primera
oportunidad. La energía de las fuerzas existentes tras los fenóm e
nos psíquicos es desplazable. Los impulsos Intensos que exigen
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Ikus O. Fenlchel (20 0 5 : 151): "La historia infanOl es lo que decide el grado
de estabilidad de la personalidad, es decir, la cantidad de conflictos latentes listos
para ser movilizados. En térm inos generales: a m ayor represión, m enos energías
libres, disponibles para el control de nuevas excitaciones, y m ayor predisposición para
los efectos traum áticos"; eta O. Fenlchel (20 0 5 : 145); "Mo hay duda de que cierto
porcentaje de las neurosis que se describen co m o traum áticas son, en realidad,
psiconeurosls que fueron precipitadas por un accidente".

una descarga son más difíciles de refrenar que los débiles, pero
pueden ser refrenados si las fuerzas contrarias son igualmente
poderosas. Establecer la cantidad de excitación que puede ser
soportada sin descarga, implica un problema económico. Existe
un 'intercambio de energía psíquica', una distribución económica
de la energía disponible entre 'ingreso', consumo y eliminación."
(O. Fenichel 2005, 28)
Eleberrian agertzen den jo e ra ellptikoarengatlk hlpoteslaren alo
rrean m ugituz, balna aldi berean honek uzten dituen hutsuneak kontakizun osoaren koherentziaren arabera betez, pentsa daiteke prota
gonistak Abel hil bazuen, harga bortxatu bazuen, edo bi horletako
bakar bat, eta etxera Iritsi zenean am a bere erretolika Jasanezinarekin
hasi bazitzalon, egiantzekoa gertatzen dela bere pentsam enduetan
behln eta berriro agertzen den hliketa sadikoa benetan gertatu izana
asm akizun hutsa izan beharrean. Energía pslklkoaren ikuspegltlk be
giratuta nahikoa izango zatekeen Margaren bortxaketa gauzatu ondo
ren (ez hain hipotetikoa esaldl batzuen arabera) etxera Iritsi eta ama
ren erretolika jasanezinarekin topatu ondoren protagonista bere senetlk atera eta hliketa sadikoaren astakerla egitea:
” La función básica del aparato psíquico es la de restablecer la
estabilidad, una vez que ésta ha sido perturbada por estímulos
externos. (...). Todas las veces que el objetivo de mantener un
(relativo) equilibrio fracasa, se crea un estado de emergencia. La
incidencia de una excitación demasiado intensa para una deter
minada unidad de tiempo, representa el caso más simple de
emergencia de esa índole,
Pero esta calificación de 'demasiado intensa' es relativa. Significa
'más allá de la capacidad de control'. Esta capacidad depende de
factores constitucionales, así como de todas las experiencias
previas del individuo, hay estímulos de Intensidad tan abrumado
ra que tienen un efecto traumático sobre cualquier persona.
Otros estímulos, Inocuos para la mayoría de las personas, son
traumáticos para ciertas personas que tienen una propensión
especial a ser arrolladas traumáticamente. Esta 'debilidad' puede
tener una raíz de carácter constitucional." (O. Fenichel 2005,
141)
Esperientziak traum atlkoagoak gertatzen dira pertsona akituta
edo galxorlk baidin badago (Ibld.). Beraz, energía kopurua eta traum aren ondorloa erlatlboak dira, pertsona bakottzaren araberakoak:

"El concepto de trauma, por lo tanto, es relativo. 5on factores de
la economia mental, que dependen tanto de la constitución
corno de las experiencias previas y de las condiciones imperan
tes antes y durante el trauma, los que determinan cuál es el
grado a que debe llegar la excitación para sobrepasar la capaci
dad del individuo." (Ibid.)
Qlzakiak nozitzen duen gertakizunak sortzen dizklon energía gastuak bere gordalluan dituenak baino gehiago dlrenean sortzen dira
egoera larriak eta horren guztlaren o ndorloetako bat gertakizun traumatlkoen erreplkapen m entala izan ohi da:
"Cantidades de excitación no controlada, originadas ya sea en
abrumadores acontecimientos repentinos o en una tensión cróni
ca, crean sensaciones de tensión sumamente dolorosas y ponen
en marcha intentos patológicos ya arcaicos de controlar lo que
no pudo ser controlado en la forma habitual. 5e crea una especie
de régimen de descarga de emergencia, en parte como una
función automática contra la voluntad del yo, y sin ninguna parti
cipación de éste, y en parte por las fiierzas remanentes (y las
restauradas) del yo.
Los síntomas de las neurosis traumáticas son: a) bloqueo o
disminución de diversas funciones del yo; b) accesos de emo
ción incontrolables, especialmente de ansiedad y frecuentemen
te de rabia, e incluso, ocasionalmente, ataques convulsivos; c)
insomnio o perturbaciones graves en el dormir, con sueños típi
cos en los que el trauma es experimentado una y otra vez;
también repeticiones, en horas del día, de la situación traumáti
ca, ya sea en conjunto o en parte, bajo la forma de fantasías,
pensamientos o sensaciones; d) complicaciones psiconeuróticas
secundarias." (O. Fenichel, 2003: 142)
Monen bidez, beraz, oso ondo ulertzen da fJ e n ezaugarrletako
bat: errepikapena. Agían horregatik ari da protagonista m entalkl erre
pikatzen zenbait gertakizun obsesibo bihurtu arte, oso traum atikoak
edo 050 esanguratsuak direlako bere bizitzarako:
"Las repeticiones del trauma no se limitan a los sueños. 5e
producen también en el estado de vigilia. En parte son conscien
tes: el paciente no puede liberarse de la necesidad de pensar
una y otra vez sobre lo ocurrido. En parte son inconscientes: el
paciente experimenta accesos, o bien realiza ciertos movimien
tos semejantes al tic, que en apariencia carecen de todo sentido,
pero que en el análisis revelan ser una repetición de movimlen-

tos realizados en la situacióri traumática, o de mov/lmlentos que
hubierari sido apropiados dentro de esa situación, pero que no
fueron realizados. Puede suceder que los m ovim ientos no enca
je n dentro de la situación traumática precipitante, sino dentro de
una situación aún más antigua, olvidada, y que fue nuevamente
reactivada por el traum a." (O. fenichel, 2 005: 144-145)

Eleberri honen kasuan p entsam enduekln Joan ohl den m ugi
m endua bere gabezla da, altaren herlotzak utzl zion arrasto traum atikoagatlk, hll eta gero m ugitzen ez zelako. Horregatik, erreplkapenen
fenom enoa pentsam endu obsesiboetara m urhzten da. Erreplkapenaren kontu honetan bailobitasunaren garrantzia ez da ezdeusa, eta
baliobltasuna, gorago ikusi bezala, neurosi obseslboaren ezaugarrietako bat da: "La actitud del yo respecto a la repetición es muy
am bivalente. La repetición es deseada para aliviar una tensión peno
sa, pero dado que la repetición, por sí m ism a, ta m b ién es penosa, la
persona la te m e y trata de evitarla" (O. Fenichel 2 0 0 5 : 6 0 5 ). MoneK
sorgln gurpll batera eram an dezake galxoa, eta horl da fJ e k o prota
gonlstaren kasua:
"El paciente ha entrado en un circulo vicioso. El 'co n tro l tardío'
que se proponen las repeticiones no es logrado nunca, ya que todo
Intento de alcanzarlo acarrea una nueva experiencia traum ática. Es
c o m o si una persona que ha sufrido un accidente autom ovilístico y
quiere subir nue vam en te a un a utom óvil, tuviera que pasar por un
nuevo accidente cada vez que lo Intenta." (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 605)
Hau guztia esanda,nahiko beglen bistakoa dirudi neurosi obsesi
bo larriak fJ e n , eta ez da harritzekoa eskizofreniarekin nahastea
lehen irakurketa batean, neurosiek eta psikosiek, ezberdinak diren
arren, antzak baitituzte: "Mo sólo los factores precipitantes, sino las
prim eras reacciones a los m ism o s, incluso, son iguales en las psico
sis y en las neurosis" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 4 9 4 ). Balna gertagarria da
pertsona neurotlko batek ezaugarri psikotiko batzuk garatzea psikosi
osoan erori gabe:
"Los m ecanism os esquizofrénicos son distintos de los mecanis
m os neuróticos, ho es verdad, desde luego, que las psicosis
sean una especie de neurosis en grado mayor. Es posible que
una m ism a persona llegue a elaborar los dos m ecanismos. May
personas neuróticas que, sin hacer una psicosis com pleta, tienen
ciertos rasgos psicóticos, o una facilidad especial para el empleo

de mecanismos esquizofrénicos cada vez que padecen frustra
ciones." (O. I^enichei, 2 0 0 5 ; 495)

Kasu horietan neurotiko eskizoide bat izango genuke: "Las per
sonas que, sin te n e r una verdadera psicosis, presentan, sin e m b ar
go, rasgos aislados o m eca nism os de tip o esquizofrénico, han recibi
do los nom bres de "esquizoides", "esquizofrenia m itis", 'esquizofre
nia am bulatoria' u o tro s se m e ja n te s" (O. Fenichel, 2 0 0 5 : 4 9 7 ). Ikus,
adibidez, O. Fenlchel neurotiko obsesibo eskizoide batez hitz egiten
ari dela, zein antz harrigarria duen honek fJ e k o protagonistarekin:
"Los neuróticos obsesivos padecen, a menudo, ia idea obsesiva
de haber com etido un asesinato, y se sienten obligados, a pesar
de advertir la absoluta irrealidad de esto, a dem ostrarse a sí
m ism os ia falsedad de su obsesión. Esto es m uy diferente de
una idea delirante de haber dado m uerte a un hombre. Pero hay
'neuróticos obsesivos esquizoides' en quienes ia fantasía se pre
senta a veces en forma de obsesión, otras veces com o delirio
(habitualmente com o obsesión, pero en determinados casos de
violento esfuerzo mental, com o delirio).

El caso siguiente estaba m ás cerca, por cierto, de la esquizofre
nia que de ia neurosis obsesiva. 5 e trata de un paciente que, a
continuación de una disputa con su m adre, abandonó la casa en un
estado de ánim o m u y alterado. Le asaltó e nto nce s la duda sobre si
la había m atado a golpes, lo cual era una idea obsesiva frecuente en
él. Pero esta vez tu vo la sensación repentina de que e fectivam ente
había co m e tid o tal acto. Fue a la policía y declaró haber dado m uerte
a su m adre. Una vez que el agente enviado a casa de la m adre
volvió al local de la policía y le dijo que no era cierto, el paciente
'recordó' que no había co m e tid o realm ente el pretendido asesina
to." (O. Fenlchel, 2 0 0 5 : 4 98 )
Aipu horretan azpimarragarria da CJekiko antza ez ezik beste
gauza batzuk ere. Alde b ate tik autoreak neurotiko obsesibo eskizoideez hitz egiten du, eta beste alde batetik neurosi obsesiboaren eta
eskizofrenlaren artean zalantzan agertzen da, hain zuzen ere, "e n tre
las neurosis obsesivas y las psicosis m aníaco-depresivas o las esqui
zofrenias, existen estados de transición" (O. Fenlchel 2 0 0 5 , 5 1 8 ).
Morregatik, fJ e k o am a-sem een azterketa pslkoanalltikoa eskizofreniaren agerpen hlpotetikoarekin buka genezake, anallsla gehiago lu-

zatzeko beharrik gabe esktzofreniaren definizio bat em anda, beronen
presentzia EJeho protagonistan ez dela zeharo baztergarria ikusteko:
"Ciínicamente, la esquizofrenia aparece diversificada en formas
aparentem ente m uy distintas entre sí, en las que habitualmente
se destacan los siguientes caracteres; Incoherencia del pensa
m iento, de la acción y de la afectividad (que se designa con las
palabras clásicas 'discordancia', 'disociación', 'disgregación'), la
separación de la realidad con replegamiento sobre sí m ism o y
predom inio de una vida interior entregada a las producciones de
la fantasía (autismo), actividad delirante más o m enos acentuada,
siem pre mal sistematizada; por últim o, el carácter crónico de la
enfermedad, que evoluciona con ritm os m uy diversos hacia un
'deterioro' Intelectual y afectivo, conduciendo a m enudo a esta
dos de aspecto demenclal, constituye, para la mayoría de los
psiquiatras, un rasgo fundamental, sin el cual no puede efectuar
se el diagnóstico de esquizofrenia." (J. Laplanche/J.-B. Pontalls,

2003: 128)
Arretaz Irakurtzen bada, nahiko garbi ikusten da hor agertzen
diren eskizofrenlaren sin to m a k erraz apllka dakizklokeela fJ e k o protagonlstarl. Mau neurosI batetik psikosi batera Iragan den ala ezauga
rri psikotikoak garatu dituen neurotiko bat den erabakitzeak ez du
eleberriaren u lerm enerako argi gehiago ennaten.

4.

O sagai n arratib oen m urrízketa eieb erri
"p siko analitiko " b aterako

Ongl ulertzen ez denaren m lrespen eta begiruneaz tratatu Izan
da EJ. Argitaratu zenetlk eskalnl zaizkion azterketak arreta apur ba
tekin irakurtzen badira, berehala Ikusten da azalean gelditu direla,
Ikerketa sakona ekldin dutela noia edo hala. Maren zailtasuna dela
kausa, aztertzalleek ez d ute gauza handirik argitu oraln arte, eta
Irakurle arruntek thes egin ohi d u te fJ e tlk . Beraz, 5alzarbitorlaren
beste eleberrl batzuk galzkl ulertu izan direla egla balitz, eglagoa
litzateke EJ ez dela la batere endelegatu. Morrek ongl esplikatzen du
bal eleberrl honek Izan duen harrera eskasa irakurlerlaren aldetik bai
eskalnl zaion artikulu urritasuna kritlkaren aldetik. Mau ez da batere
harritzekoa, oso lan hernnetlkoa balta. Main zuzen ere, ez dirudi
Irakurria izateko eleberria denik, aztertua Izatekoa baizlk. Alabama,

irakurketa arruntean gauza handirik ulertzen ez den arren, ezin da
ukatu obrak, ongi ulertu gabe ere, bere eduki ilunen bidez zerbait
mugiarazten diola irakurleari bere barrunbeetan, adar-Jotze hutsa ez
dela ulertarazten diona.
Eleberria aztertzean nnaiz sum atzen den inpresioa da autoreari
ez zitzaiola harrera gehiegi axola izan eleberria idatzi zuen unean, ez
zegoela oso kezkatuta irakurleek egin zezaketen deskodetze lanaz,
Orduan galde llteke ea zeln izan zitekeen nnezu-igorlearen aldetiko
helburua obra idazterakoan, zein izan zitekeen bere inten tio auctor/sa. Erantzuna ez da hain zalla. A utore enplrlkoak askotan esan
bezala (epilogoan bertan adibidez), bere fantasm a zahar batzuekin
zorrak kitatzeko m odu bat izan zen. Badirudi pianteam endu honek
asko harritzen duela gaur egun, inoiz baino ez-m odago dagoelako
beste garai bateko literatura ulertzeko m odua, zeinaren arabera hel
burua ez baltzen je n d e askorengana iristea irakuriea dibertituz, arrakasta eta salm enta kopuru handia .alegia, balzik eta egiatasuna, giza
kondlzioan sakontzea, m undua ulertzea eta norberaren barrua Islatzeko nahia eta beharra besteak beste. Aitlzitlk, gaurko idazleen
intentio auctorisa batez ere in te n tio lectorisaz arduratzea dela dirudi.
horretan oso kontrajarrlta daude posm odernitatea eta abangoardien
garaia. EJ literaturaren alorrean abangoardiek oralno garrantzia zuten
garaikoa da, m odernoa, eta horrek bazterketara eta ahanzturara eraman du posm odernitatean. Dena m erkatarltza bihurtzen den garaian,
arrakasta salm enta kopuruari begira eta idazlearen estatus ekonom lkoaren arabera neurtzen den sasioian, ondorioa beti Izango da in te n 
tio lectorisa azplmarratzea in te n tio auctorisaren beharren kaltean,
intentio oper/saren beraren kalltate malla kontuan hartu gabe. Ez da
inoiaz ere EJen kasua, eta honek gero eta gehiago zallduko du
eleberrl honen ulerm ena postom odernltatean, horrelako eleberrl bat
Idaztea absurdoa dela gero eta gehiago pentsatuko den neurrian,
bere solipsism o eta a utism o malla gehleglzkoa delakoan.
Alabaina, ezin ukatuzkoa da Idazleak ere bere eskubideak dltuela
bere fantasm ez hitz e glte ko eta bere Idazklak katarsl m oduan era
blltzeko in te n tio lectoris guztiez harantzago. Eta horl da EJen kasua,
ez Inolaz ere jo la s bat, giza errealitatearen zatl baten erralnu eta isla
taxuzko bat balzik. Alde horretatik, giza errealitatearen zailtasunean
arakatzen eta sakontzen duen neurrian, eleberrl hau ere, aurreko
bien antzera, errealista da bere m odura (beste m odu batera), glza-

klaren exlstentzla era eglatlan Ikertu nahl duelako, blzitzaren zientzia
balitz bezala. Qogoeta hauek gabe zalla gertatzen da EJ ulertzea.
5aizarbitoriaren hirugarren eleberrian ez dago aurreko bletan
kausl daitekeen kontateknlka ugaritasuna, balna horrek ez ditu gau
zak errazten; aitzitik, aurreko blak baino zallagoa gertatzen da, lehen
pertsona gram atlkalean bere buruaz hitz egiten duen narratzalle barnedlegetlkoaren Jlte berezlagatlk besteak beste, bera balta eleberrla
ren infornnazlo Iturrl bakarra. Monek edozein eleberrlren informazioem lsloa
baldintzatzen
badu,
are
gehiago
bere
desoreka
psikologikoagatik narratzailea Inolz baino susm agarrlago bihurtzen
den lan literario batean. Hasieran badirudi narratzalle honek, Istorloak
m odu ordenatuan kontatzeko ahalm enlk ez duelako, narrazioan uz
ten dituen hutsuneak irakurlea dagoela betetzera behartuta. Arazoa
da, ordea, harreraren aldetlk irakurleak ez duela askotan lortzen
hutsunerlk betetzerik ere, hauek handleglak direlako, eta horretan
datza eleberri honen zailtasun handlena. Mala ere, diskurtsoa eta
historia aztertzean garbl gelditu da, hasierako Inpresioaren kontra,
posible dela historia oso bat ulertzea (diskurtsoaren ellptlkotasuna
eta desordena gorabehera), eta nahiko m odu tradlzionalean ordena
daitekeela gainera, balna ezinezkoa dela historia beste m odu batez
kontatzea bere m ulna kaltetu gabe, historia kontatzeko m odua bera
pertsonaia nagusia karakterlzatzeko m odu bat delako, karakterizazio
gehlena zeharrekoa izakl. Zer kontatzen den, historiaren zein zatl bal,
zein ez eta noia kontatzen den, horrek guztiak ballo du pertsonaia
nagusia karakterlzatzeko, gauzak eginez eta esanez deflnltzen baitu
bere burua. Mala ere, historia bat infer! daitekeen arren, egla da
eleberri honek ez duela historia tradizlonal b a t kontatzen, ez kon
tatzeko m oduagatlk bakarrik, balta kontatzen duenagatlk ere, Asko
m urrizten da eleberri honetan abenturaren kontaketa, abentura bainoago egoera pslkologlko bat kontatzen delako. Eleberria zerbait
baldin bada bl pertsonaia nagusien egoera psikologikoa balta eta
bere bakardade izugarrla. Pertsonaia gehienak oso m odu urrian
deskrlbatuta daude, balna nagusien psikoiogiaz asko esan daiteke.
Zalla da hauen azterketa egitea psikoanalisiaren laguntza gabe. Morregatlk, CJeko bl pertsonaia nagusien pslkologla eleberrlaren gal
nagusia delako, asko m urrizten dira galnerako osagal narratlboak, eta
hauen zerbltzura daude gainera. Espazloa pertsonaia naguslak Ikus
te n duen bezalakoa da, apur bat onirikoa, oso m entala, flslkoa bat-

noago. Sinpietasuna da fJ e k o espazioei dagokienez erabil daitekeen
hitz egokiena, beraiei buruzko xehetasun urritasunagatik. Pertsonaia
narratzaileak oso zertzelada gutxirekln m argotzen dltu eleberrian
agertzen diren tokiak. hauek bl sailetan bana daitezke: toki gogora
tuak aide batetik eta toki hauek gogoratzen diren lekua (gela akoltxa
tua), Orokorrean, agertzen diren toklak ez daude oso deflnltuta,
historiaren maltatik diskurtsoaren mallara pasatzerakoan janzkerarlk
jasan ez balute bezala, oso abstraktuak eta zehaztugabeak direnez
gero. Oso xehetasun gutxi em aten dira eleberrian agertzen diren
toklel buruz, eta oso espazio despertsonallzatua gertatzen da, Irakur
leari hutsune asko uzten zaizkio espazioa nahl bezala irudlkatzeko,
kutsu onldko hori errazago eralkl dezan bere gogoan. Antzeko zerbalt
esan dezakegu denboraren tratam enduaz, haln ellptlkoa bera.
Mon guztia esanda erraz uler daiteke zergatik deltu zitzaion ele
berrl honi argitaratu zenean "a ntln o be la ": espazioaren tratam endua
pobrea da, historiaren urritasuna, ellptlkotasuna eta erreplkapen desordenatua nabarm enak dira, eta pertsonaien tratam enduak berak
nahiko nihilista dirudi, hasieran behintzat. Beraz, horrengatik guztia
gatik, berehala Ikusten da tio u ve d u Rom anaren ezaugarri nagusletara hurbiltzen dela EJ, EHD eta EM ez bezala,
Balna Salzarbltorlaren hirugarren eleberria Nouveau R om an tanHerako eleberrlen eredura hurbiltzen bada, bateragarrla al da hori eta
pertsonaia nagusien psikologla bera fJ e k o alderdi garrantzltsuena
Izatea? Qaldera horren erantzunak ez dirudi zailegla. Oso Nouveau
Romanaren tankerako eleberria den arren, pertsonaien tratam endu
sakonak m ug im e nd u literario horretatik urruntzen du. Salzarbltorlaren
hirugarren eleberriaren sakontasun pslkologlkoa handiagoa da, Itxuraz kontra. N ouveau fío m a n tankerako eleberrlena baino. Horrek ez
du esan nahl pertsonaien tratam endu pslkologlkoa EJen tradizionala
denik, zeren narrazloglntza tradlzlonalean pertsonaien psikologla argum entuaren zerbitzura dagoen bitartean, EJen Justu kontrakoa ger
tatzen balta, Pertsonaien pslkologlsm oa tratatzeko bl m odu oso m o 
derno daude: gehleglkerlazkoa eta gutxleglkerlazkoa; edo la zeharo
ukatzen da pertsonaia Nouveau Rom anaren Idazkl batzuek predlkâtzen zuten bezala, edo eleberriaren lehen planora ekartzen da
galnerako osagai narratlboak la desagertzeralno Itzallz. Eta azken hau
da EJen kasua, H orregatik eleberrl honek Nouveau Rom anaren ezau
garri batzuk betetzen baditu, paradoxaz m ug im e nd u frantsesak itzal-

tzen dituen osagaietako bat biziki azpimarratzen du: pertsonaia. On
dorioz, ikerketaren puntu garrantzltsuena eleberri honetan pertso
nalen azterketa Izan da, am a-sem eena zehazkiago esanda, am a ika
ragarri Jungianoarena eta s e m e neurotlko obsesibo esklzolde larrlarena.
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Juan Mari Lekuonaren egitasmoaz
A m aia ITURBIDE

Juan Mari Lekuona (Oiartzun, 1927'D o n o5 tia, 2 0 0 5 ) literatur
irakasle eta ahozko literaturari buruzko ikerlari izateaz gain {Ahozko
euskdí literatura, 1 9 8 2 , eta Ikaskuntzak euskal literaturaz (1 9 7 4 1996). 1 9 8 8 ), editore lanetan {1 6 8 5 e k o Kopla Zaharrak, 1992, eta
Oiartzungo kantutegia. Bertako herri m em oriatik, 1 99 9) zein biografìetan aritua ere izan zen {Manuel Lekuona (1 8 9 4 -1 9 8 7 ), 1 98 8, eta
Manuel Lekuona Etxabeguren. Bio-bibliografia, 1 99 5). 1987az geroztik euskaitzain osoa izan zen eta Euskal Itzuitzaile, Zuzentzaile eta
Interpreteen Elkartearen sortzaileetariko bat eta aurreneko lehendakaria. Eckhart-en eta Tauler-en lanak euskaratu zituen {Mistika libu
ruak. 1997), 1 9 5 6 tik 1959ra Añorgako parrokian apaiz laguntzaile
zenean, Mi Diario en Añorga. ñ eflexiones p oé tico religiosas de un
sacerdote (1 9 5 8 ) idatzi zuen eta Erroman zeiarik, 1 9 6 5 -1 9 6 6 k o
ikasturtearen am aieran doktoretza tesia aurkeztu zuen; Ideario ascét/co-pastora/ de Fray B artolom é de los Mártires (1 5 1 4 -1 5 9 0 ). Baina
Juan hari Lekuona, batez ere, poeta dugu, hurrengo poem arioen
egile: Mindura g a u r (1 9 5 6 ), Muga beroak (1 9 7 5 ), llargiaren eskolan
(1979) eta M im odram ak eta ikonoak ( 1 9 9 0 ) \ Eta zehazkiago esa
teko, XÁ. m en de ko euskal poetarik garrantzitsuenetariko bat, d enbo
rarekin indartuz doan poesiaren egilea, zenbait m ugarri Jartzen dituen
poeta, poeta aitzindaria. Adibidez, 6 0 -7 0 e k o ham arkadetan poesia
soziala gori-gorian zebilenean, Lekuonak erakutsi zigun poesia sozialaz gain, bazegoela beste poesia m otarik, erlijloaren, estetikaren eta
sem antikaren ikuspegitik guztiz oparoa. Aipatutako alor hauek guz1
1973. urtean M uga beroaH poem a liburuaren barruan "Mtndura gaur" sartu
2uen, "Zazpi poem a" eta "Mondarrean idatzia" poem a sortekin batera.

tieK (beste batzuehin batera, hala noia pslkologlkoa, antropologlkoa
edo soziologikoa) elkarren arteko harrem an estuak edukiko dituzte,
osotasunaren izenean eduki ere. Izan ere, Juan Mari Lekuona di
m en tsio handi eta sakoneko e gitasm o baten ja b e balta.
Baina horretara baino lehen, hitzari eta hizkuntzari buruz jardun
nahi nuke. h um bo ldt-en Iritziz lurra, gizakia eta hizkuntza banaezinak
ziren. Joxe Azurm endiren ustez, hizkuntza sozlologiarekln eta hlstorlarekin lotuta agertzen da, beraz, herri Izatea oinarrian dago. Behin
«abier Leteri entzun nion Orixeri jarraltuz, Juan Mari Lekuonarentzat
hizkuntza ez zela zerbalt aseptikoa, konnunikatzeko tresna soll-soilik,
kom unikatzeaz gain, zerbait gehiago ere bazela, lurrarekin lotuta ze
goeia eta balta bizim oduarekin eta estetlkarekin ere, konplexua zela,
inondik ere, hizkuntzak berarekin ikuskera propioa dakarrela. Horregatik barne hizkuntzaren barruko adlerazpideei eta ñabardurel eduki
ko die begirune g oltik beherakoa eta osca (J.M. Lekuonaren poesien
gazteianiazko zein frantsesezko Itzulpenak irakurriko dituena jabetuko
da hor beste hizkuntza bat dagoela). Agian, arrazoiongatlk euskal
e s tib a n uste finkoa ere bazeukan. Hizkuntza antropologlarekin eta
historlarekín elkar lotuta dagoela uste zuen Juan Mari Lekuonak. Eta
hortik, bere herrikoitasuna eta bertsolaritzatasuna, herri hizkeraren
gordailuak diren zutabeak, tradizioa direnak, eta h ortik kontaketari
eta, beraz, herri irudim enarl eta m itologlari e m ango dien berebiziko
garrantzia. <öero, poeta den aldetik, hitza gol m ailaraino ja s o k o du.
J.M. Lekuonaren hitza tradizloaren em altza da, zehazkiago esateko,
herrl llteraturaren lldotik datorrena. Manuel Lasarteren Enbor zarraren
ezpalah, hantuaren ordaiñez eta BeranduHo lanaH edota Uztapideren
Berriz plazara I eta Berriz plazara II (egile batzuk aipatzearren) Irakurri
ko dituenak J.M. Lekuonaren hitza hobeto ulertuko duelakoan nago.
Edota deskrlpzloetan haln trebea genuen Agustín A nabltarteren Idazlanak Irakurtzerakoan ere. Izan ere, zer esana ardura zitzaion gure
poetarl, balna balta noia esana ere, edo Joxe Arratibelek adleraziko
lukeen bezalaxe, eratasuna.
Hasteko, alor erlyiosoarl eutsiko dlot, honen Itzala Juan Mari
Lekuonaren poeslan luzea bezaln sakona balta. Baina bere lan poetikoan sartu aurretik, zenbait eriyio kontzeptutan a d le ra ja rrl nahl nuke,
gaur egungo glzattean desltxuratuta baltaude. "Eriyio" hitza latlnezko
"re llg a re "-tlk dator eta "banatuta zegoena berriro batzea" esan nahl
du, beraz, apurtutako egoeraren leheneratzeaz edo berriztapenaz hitz
egiten zaigu.

Juan José Tam ayo teologoak erlijioa gizaklak Jaungoikoarekin
daukan batasuna dela dio eta teologiak, berriz, Jaungoikoaren m isterioaz dlharduela. Gustavo Gutiérrez askapenaren teologiaren aitak
teologia -fedearen argitara prani historikoaren gaineko hausnarketa
kritlkoa dela argitzen digu. Teologiaren gaiarekln Jarraltuz, Juan José
Tamayoren esanetan, teologia m endeetan zehar eta galdera guztiz
garrantzitsuei erantzuna e m a ten saiatu nahirik, arrazoi hutsaren zeru
mugan m ug itu izan da, baina gaur egun arrazoi praktikoan kokatzen
da eta, beraz, ez da historiaren gainetik igarotzen oln-puntetan, baizik-eta prozesu historikoen blhotzean datza. Fedea, beraz, zerbait
arrazional gisara ulertuta. Ignacio Ellacuriarentzat teologia hauxe da;
«momento ideològico de una praxis eclesial e histórica» ( fe y Justicia)
eta Jon Sobrinok llburu berean Ellacuríaz ari delarik, hauxe idatziko
du;
«[...] lo cristiano, en lo que tiene de histórico, pero también en lo
que tiene de trascendente, se historiza y tiene que historizarse
en lo humano para llegar a ser cosa real, y lo humano está
siem pre y esencialmente abierto al "m ás", a lo trascendente, y
encuentra su plenitud histórica -e n ello consiste ia fe de Ellacuría- en lo cristiano, entendido esto desde Jesús de hazaret».

Ignaclo Ellacuríak berak Mazareteko Jesús Mitza, Logosa (Verboa)
haragi egina dela azplmarratzen du eta Ireneo gogoratuz, Jesu Kristo
Jaungoikoaren 5em ea delako dela salbatzailea, baina salbazioa dela
haragi hlstodko egin delako.
Jesús. A proxim ación histórica deritzon liburuaren egilea den
José A ntonio Pagolarentzat Jesusek ez zuen instituzio bat utzi m u n 
duan benetako erlljloa berm atzeko, Jesusek Jainkoaren Erreinuaren
egitasmoa adlerazteko Jarraitzaile m ug lm endua m artxan Jarri zuen.
tiortik dator Jesusen ellza. JesusiJarraltzeak egiten gaitu kristauak, ez
bestek. Pagolaren ustez, Jesusek ez dio begiratzen Jendearen bekatuarl, Jendearen sufrim enduari baino eta Pagolak gogoratzen digu
Jesusek su bat piztu nahi duela m unduan. Beraz, hau guztia hierarklaren galneko hum anism oaren aldarrl gisa uler daitekeela esango
nuke edota, bestela esanda, sam ariarraren parabolaren aldeko Jarre
ra gisara.
Rom ano Quardinlk La esencia del cristianism o-n egia kristaua
«Izate errebelatuan» datzala dlosku eta kristaua eta batalatua Izateari
buruz, berriz, hurrengoa:

«Creer, ser renovado y sellado por el bautismo, significa un pro
ceso por el cual el hom bre entra en la inexistencia alternativa
pneumática con el f^edentor eterno-reai; un proceso por el cual
recibe la figura, la acción, la pasión, la m uerte y la resurrección
del Redentor com o form a y contenido de una nueva existencia»,

Juan Mari Lekuonarentzat, benetako krlstaua den aldetlk, krlstautasunak bizitzeko era bat eram atea esan nahl du. "M indura gaur"
salieko "Madln, nadilla" izenburuko poe m a k hala dio:
«Lorea bezain ona nadilla; / negar ixilla / eguzki galdatan. / Apainkizuna / pobreen leiotan. / Jainkoaren del bat / bide bazterretan. /
haizenik ere aaztua. / Datorrenari / soa gozatzen prestua. / Doai
blur bizitza osua / Lore izkutua... / hadin, nadilla!» {Muga beroah,

MB, 63).
Eta kristau peto-petoa den aldetlk, arazoen m ulneralno Joan eta
bertan m urgllduko da. Izan ere, bere burua epaltuko du: «(Aitortu ere
/ a ltortuko d e t nere egla: / ni naiz lenengo pekataria. / JaurtI dezaidala
/ m undu osoak bere arria. / heronena d e t erru guzia)» (hB , 6 5). Eliza
beraren barneko Jokabideak kritlkatuko ditu, "tSameliuen parabolan"
deritzon poem an edota hurrengo bertsootan: «Penagarri zalt / apai
zen Joku tx it aldrebesa, / leialtasun-eza, / pekatuan Meza» (MB, 64).
Eta are gehiago, "Jainkoa II da" poem an Jainkoa aurrerapenek hil
dütela adierazteaz gain, m unduaren egoera sozialez Jabetuta, barrenak inarrosiko dlzklon hurrengo zalantza bortitza ere izango du: «Bes
talde, berriz, / noia d iteke alnbeste negar / Jalnkorik ba-da? / Mundik
gerrate, eriotz astun, / on izateko alnbeste traba / Jalnkorik ba-da?»
(MB, 82).
Kristau ororentzat bezalaxe, Juan Mari Lekuonarentzat ere ellza
Jainkoa adoratzeko pubiikokl agertzen den fededun taldea da. Espíri
tu Santuak gidatutako talde karism atikoa, gorputz bizia eta ez era
kunde m uglezina, Jesusek gauzatutako lekukoa, zeinaren helburua
ebanjelloa predlkatzea balta.
Juan Mari Lekuonak eriyioarekln daukan harrem anen berri Añorgako egunerokoan ere apuntatu zituen, Jon Kortazarrek eguneroko
horri buruz honako esaidlak idatzi dltu: «Jainkoari hitz eginez, eglleak
bere buruarentzako santuago, Jakitunago, zerbltzarlago, ahaldetsuago izateko gogoa erakusten du»; «Askotan Jainkoaren eskuetan uz
ten du bide horren eta prolektu horren Jarralbidea egitea, baina beste

batzuetan, eginkizun historiko gisa ulertzen du bere bizitzako proíektua» edota:
«5agrarloaren aurrean, urtarrilaren 24an idazten du, bere buruarentzako ez du egileak ezer nahi, ez du eskerrik gura, ez dio
inguruari eskerrona exijitzen, bere burua hustu nahi du Jendea
-herria, bere hitzetan-zerbitzatuz».

Pobreak behin eta berriro izango ditu gogoan: «espirituzko doai
bat bait-da / pobre izatea» (MB, 6 6), «here langintza agirikoa da: /
trolebusean meza emanaz, / eguneroko fabrika lanaz, / pobre artean
pobre izanaz...» (MB, 6 8). "P orlandi"-n pobrearentzako ogia ziurtatzearren, p re st legokeela baserriko m undua uzteko dio, horrek
dakartzan ondorio guztiekin. Ilargiaren eskolan-en ere hala dio: «Balna
bien bitartean, / ba dago negarrik ateetan, / ba dago zotinik ezkaratzeetan, / ba dago pobrerik / paradisuko arbola pean» (Ilargiaren
esHolan, lE, 4 3). H um anism o erabatekoaren aldeko aldarririk igorriko
digu poetak:
«Beste Jainko bat Jainkoagoa, / beste gizon bat glzonagoa... /
Ostirai santu ondoren, / ikus goiz-argiz Kaibarioan, / leen zapi
beltzez zegon muiñoan, / pazku-egun, udaberri, / Jainkoa Jainko
nal dutenentzat / pozgarri; / mundu muiñean argituago / Jainko
berri!» (MB, 86).

Eta hainbat urte geroxeago ere: «Qizakume bakoitzaren barruko
leizea / beste leize bati eginiko oihu / dateke» (MimodramaH eta
ihonoak, MEI, 3 3).
Minaren ikonograflaren ildotik, etika eta estetika uztartuko ditu.
Muga beroak liburuan, hain zuzen ere, Vaiverde pintoreari eskainitako
"Ubel" deritzon poem an, besteak beste, Kristoz, Mekaldiaz, Kalbarioaz eta Andre Mariaz m intzo zaigu, eta gerora ere uztarketa honek
emaitza oparoak e m ango ditu. M im odram ak eta ikonoak liburuan
"5an Martin Txiki" deritzon poem a aurki dezakegu. Bertan ahapaidi
hau dago: «Olíante bisigotikoak, zaldi-ferrazko / leihotik, argi gorriz
keinatzen zuen, / eta peristefanon m artiri kantua aletzen» (MEI, 85).
Qogora dezagun, grekozko "m a rtiría " hitzak lekukotasuna adierazten
duela eta Bibliak dloskunez, kristauak m artina izan behar duela, le
kuko fidela.
Bibliako sinbologia ere ageri da Lekuonaren poesian: adibidez,
perfekzioaren eta m undua salbatzen duen Jainkoaren ekintzaren sin-

boloa den zazpia, Espíritu 5antuaren sinonim oa den olloa eta Jesusek ¡suritako odolaren sinboloa den ardoa («Ogi-ollotan indarra; / ardo
arrosatuan izpiritua», MB, 111), Apokalipsiaren liburuan eta Daníeien
profezietan agertzen den zigilutasunaren sinboloa eta elizaren beste
izena den andregaiarena.
Mistikaren erem ura igaroz, Juan José Tam ayok dio teologia mistikoak Jaungoikoari buruz aritzean, zer ez den esaten duela, ez zer
den, beraz, Jaungoikoa ezereza dela m istikarentzat eta ikuspegi apofatikoa duela, hots, Jaungoikoa era batkorraz definitzearl uko egiten
diola. Mistikoa heterodoxoa dela, m istiko ak ez direla, inondik inora
ere, lasaiak eta ez direla Ingurura egokitzen, guztiz alderantziz baino.
M istikoaren hitzean gehiago sakontze aidera, hauxe irakur dezakegu
José Ángel Valenteren Warladones sobre el pájaro y la red-en Miguel
de Molinosi eskainitako atalburuan:
«Palabra esencialmente "experim ental", portadora de experien
cias radicales, la palabra del místico o ia palabra del poeta es
tam bién una invitación a ia experiencia o una experiencia que se
sitúa en ios límites de la experiencia posible, pues es a ia vez
experiencia de ios límites y destrucción o apertura infinita de
éstos».

"Mondarrean ídatzia" deritzon poem a sallan dagokion eguratsari
buruzko bertsoak dira hurrengoak: «Bere dohainak d itu t / azti-senaren oihu lilluratia, / aingeru urrum a, / m istikaren zapore kontsolatzailea» (MB, 125). Baina Juan Man Lekuonaren m istlzism oa telurikoa ere
bada; «Menderakaitza d u t lurraren indarra: / barru-eskem a guzien
eraso gogorra; / kultura pausoen am ildegia; / m lstika-m uinaren urratzailea» (MB, 112). José Ángel V alentek dioskunez, esperientzia mtstikoa esanezina denez eta m ugaren m ug eta n e m aten, pentsa daite
ke MimodramaH eta IHonoaH poem a liburuan esanezintasunaren espenentzla m istikoa pintura-irudien bidez m a m itu rlk dagoela, hori ba
tetik, eta, bestetik, Erdi Aroko eszenatokia eta m ezua kontuan
hartzen dituela, m aitasun jain kotia rrera ko bidean m aitasun profanoa
sartzen baitu
Juan Mari Lekuonarengan tradizio aszetiko-m istikoa izadiaren
baitan dagoelarik, Jainkoaren bila abiatutako bidean gauzatzen da,
"Zazpi p oe m a " sallaren lehenengo poem an hala idazten du: «Izadi
m aitea: Jainko-naiak nakar» (MB, 27).

Heriotzaren gaia eriijio ikuspegitik hartuta, bizi esperientzia ere
bazaio; «Bainan lurraren histori luzean / hau d u t destinoa: / izar-hil
baten itsas-ontzi bakartian / haruntza noa; / jo -m u g a d u t erloa» (hB,

111 ).
Ikuspegi kosm ikoagatik, zikloetan egituratuta egoteagatik eta
heriotzak bizitzari em aten dion ideiagatik Rilkeren poesia m istlkoa
gogora dezake une batzuetan.
Alor erlijiosoa, ezbairik gabe, ikuspegi estetiko-filosoflkoarekin
lotuta egon ohi da eta Juan Mari Lekuonaren kasuan baita psikologiarekln ere. Baina goazen pixkanaka-pixkanaka eta ibilian atalok aletzen.
Juan h a ri Lekuonak estetikari bizltzaren ordu asko eskaini dizklo.
Estetikaren historian begira, eraglnik nabarm enenak ErdI A rotik eta
barrokotik datozklo poeta olartzuarrari, eta estetika m ote l begira,
m unstroen eta Itsuslaren edertasunarekin batera, subllm earen eremua da gehien landu duena.
«Esteta idealista bat naiz nl" adierazita utzl zuen Añorgako egune
rokoan eta baita "5eré poeta siem pre" ere. 5ublimaziorako bidean Ideallsmoan koKatu eta errealltatearl txiro eta m urritz irizten
dion poeta honen poesia irakurtzerakoan (hausnarketa zaIe, subJektiboa eta autokritikoa ere badena), hurbil dagoela Megelengandlk esan daiteke. hegelek bere estetikan dio artearen edukia
ideiaz osaturlk dagoela eta forma konkretuaz eta zentzumenezkoaz errepresentatuta. Artearen zeregina ideia eta bere errepresentazio zentzumenezkoa bateratzean datza, askatasun osoaren
bila.

Zentzum ena poeta eriijiosoetan askotan espirituaren eta airearen
bidez em aten da. Lekuonaren poeslan "izpìrltu", "a rlm a ", "h atsa" eta
"arnasa" hitzak sarrltan agertzen dira eta "Eguratsa nigan" deritzon
poeman hala dio;
«Eta gozablderatzen dit psiche guzia, / uxatuz tristura, / barruko
herstura, / pausarte kiratsen mila malezia. / Eta hatsa gogo kausitu zen; / ta arimaren proiektoa izatera heldu / arnasdunen katea»
(MB, 123).

Qrekoz "p s ik h é " hitzak "arim a, bizia, IzakI biziduna" esan nahl
du, "espirltua" grekoz "p n e u m a ", hau da, "arnasa, putz egite, hatsa"
esaten da eta "p n e u m a " "p n e o " aditzetik dator eta "p u tz egin, arna-

sotsa atera, arnasa h artu" esan nahi du. Qeneslan (2, 7) kontatzen
zaigu Jainkoak noia sortu zuen gizona: iurreko hautsa hartu eta
sudurrean bizi arnasa em an zion eta, ondorloz, gizona izaki bizidun
bihurtu zen. Biblian amasaren kontzeptuarekin erlazionatuta, "nefes"
eta "rú a j" hitzak ere agertzen dira. Gal honen Inguruan Alberto Rlcciardiren iritzi hau bertaratzen dut:
«La nefes. com o vida personal del hombre, se distingue clara
m ente del soplo universal de vida {rúaJ o nesamá), que es supraindividual en carácter:
"5 i la nefes es la vida individual en asociación con un cuerpo, la
rúaj es la fuerza vital que está presente en todo lugar y existe
independientem ente del individuo y frente a él. 5e podría decir
que la m ism a fuerza es considerada desde puntos de vista dife
rentes: el elem ento vital, considerado com o prindpium , poder
efectivo, se llama rúaj; la m ism a cosa, com o realizada y activa en
la criatura, es decir com o principatum, se llama nefes. 51 la nefes
es individual y termina con ta m uerte del Individuo, la rúaj es
universal, e independiente de la m uerte de la criatura: no m ue
re"».

5orm enaren gaiarekin Jarraituz, Jainkoak gizakia bere irudiaren
arabera sortu zuela díoen Qenesiaren pasartea (1, 27) ezaguna zai
gu. J.M. Lekuonak hurrengo hitzak utzl dizkigu idatzita: «Iñor ba-data,
am a Jaunaren iduríl» (MB, 30).
Jarraian, MImodramaH eta ¡HonoaH poem a liburuaren eta Bibliaren arteko harrem anez Jardungo dut. Izan ere, M imodramaH eta ihonoak poem a liburuak, hein handl batean, Biblian baitu oinarrí. Biblia
osatzen duten bi Itunek elkar behar d ute (Itun Zaharraren profeziak
Itun Berrian betetzen dira) eta errebelazlo biblikoa historikoa delako,
gero eta gehiagokoa edo m ailakakoa da eta norabide baterantz (Jainkoarenerantz) zuzendua. Atzerako ispilu gisara funtzionatzen duen
MimodramaH eta ihorioak poem a liburuaren lehenengo zatia ezinbes
tekoa da bigarren zatia ulertu ahal izateko eta biek bide bakarreko
norabide sendo eta historíkoan dihardute. Monetaz gain, Apokalipsiaren liburua hor ere badagoela esango nuke. Qaur egun, "apokalipsis"
hltza zerbait izugarríarekin eta am aierarekin loturik dago, baina Juan
han Lekuonak beti bezala hitzaren Jatorríra Jo du, bere esanahl hete
ra. Biblian Apokalipstaren liburua, nahiz eta pasarte batzuk epaiketaz
eta hondam endiz, ontasunaren eta gaizkiaren a rteko gatazka kosmikoz eta m ezu eskatologikoz beterik egon, Jainkoaren errebelazloaren

iiburua da. Bertan zaldia kristautasun aratzaren sinboloa da, zaidla
gizateriaren hl5toda osoa lauhazka blzlan zeharkatu eta, oztopoak
oztopo, azkenean garaile irteten delarik. M im odram ak eta ikonoah
poema Iiburua zaidlaren e rrltm o blzkorraz jo s lta dago eta halnbat
zaldlz aldenk alde zeharkatua.
Erdi Aroko estetlkarl erreparaturlk, koloreak olnarrlzkoak dira aro
honetan, guztiz zedarntuak, eta objektuel argla darlela em aten du.
Koloreak zeln arglak edertasunarekln bat egingo dute, argla Jaungolkoaren sinonim oa Izango delarik edota, Platonen sistem aren ba
rruan, ontasuna. Osagarrl hauekln batera, proportzioa Izango litzate
ke kanon e stetiko honen beste ezaugarrletariko bat, atal
desberdlnen arteko harrem an harm onlatsua, eta balta hlerarkla ere,
unlbertsoan dauden gauza guztlak Jaungolkoaren Ispiluak eta slnboloak baltira. Beraz, argia, g olko argia, izango da bide eta helburu.
Eskolastlkak garrantzi handia dauka Juan Mari Lekuonarengan.
Jakina denez, bere Jarrera frantziskotarren eskolatlk dator (Platon,
Piotino, 5an Agustín, 5an Buenaventura) tom atarren eskolatik baino
gehiago (Aristoteles, Santo Tom as Aklnokoa), se ntim e n d u e ta tik edaten du arrazoim enetik baino gehiago. Plotlnok arglari buruz eta, be
reziki, suarl buruz hauxe idatzi zuen Enéadas-en: «Él es el que en un
principio posee los colores, y del que las otras cosas reciben la
forma y el color. Él alum bra y brilla, porque es una idea». Erdi Aroa
hasieratik dago Juan Mari Lekuonaren poeslan eta, hórrela, Erroman
zela, 1955ean Muga beroaH poem a liburuaren “ Qoiz-Argl" deritzon
poema idazteko gala Plotlnoren haritik etorri zitzaion. "Q oiz-argl" de 
ritzon poem ari dagokio ahapaldl hau:
«here blotzeko gaudi lllun onetan / iñolz piztu beklt / zorion utsetan / a rg i-lk u 5 k a i ori / orain sinismenez, iiiun, antz-irudi; / g e ro
zaitzadaia aurpegiz- aurpegi. / Atozkit, oi! argi-dirdal zaitugunal /
Migan pttz ezazu zerutar eguna. / Izan utsarekin, zure Izatean / btzl
nadln, bizl, / Zuri so, maitale / goi-argi beteanl» (MB, 56).
Argia sua bera zalo askotan: «Ta bihotza nigan / elur-zurlzko
mendia zen / eguzki argltan» (MB, 1 07), «5uak du guretzat giza-giroa:
/a rg la eta beroa» (MB, 115). Bestaldetlk, Mlrutasunak edo Trlnltateak
garrantzia Izango du Lekuonaren poeslan, bai form aren aldetik (hortik
triptikoak), bai esanahiaren aldetik (argia bera delarik): «Qorago bear
dut. / Moan neurrlrlkan ez duan arglra. / Argla... Argla ez. Bera zaigu
daña: / argi eta ikuskal / ta gainera Ikusle, / Irutan bat daña» (MB, 36).

M im odram ak eta ikonoak poem a liburuan, berriz, 5an Buena
ventura te olo go eta fiiosofoaren aingerua eta Jaungoikoarengaria
heltzeko "Itinerarium m entl5"-a Izango dltu bídelagun. Qogora deza
gun "a ing eru" grekozko "a n g e lo 5 "'e tlk datorrela eta aingeruaren
esanahiarekin batera, "m ezularla, bidalla" esan nahi duela eta Bibllako aingeruak Jainkoaren Irudira so rtu ak direla, izakl espiritualak Izanagatlk ere, form a flslkoa ere badaukatela, ikusgalak direla.
Argiaren gaia dela-eta, Tom as A kinokoak dio errealitate fisikoa
dela, 5an Buenaventurarentzat, berriz, errealitate m etafisikoa da eta
U m berto Ecok 5an Buenaventura dela-eta, historia de la 5e//eza-n
hauxe azalduko dIgu;
«La luz ez para él forma sustancial de los cuerpos y, por tanto,
principio de toda belleza. La luz es maxime delectabais, la cosa
más agradable en que pueda pensarse, porque a través de ella
se crea la diferenciación de los colores y de las luminosidades,
de ia tierra y del cielo. La luz puede considerarse bajo tres
aspectos. Como lux es considerada en sí misma, como pura
difusión de fuerza creativa y origen de todo movimiento; bajo
este aspecto penetra hasta las entrañas de la tierra y forma allí
los minerales y los gérmenes de vida, aportando a las piedras y a
los minerales esa virtud de las estrellas que es obra de su oculta
influencia. Como lumen posee el ser luminoso y es transportada
por los medios transparentes a través de los espacios. Como
color o resplandor aparece reflejada por el cuerpo opaco contra el
que choca. El color visible nace en el fondo del encuentro entre
dos luces, la que es irradiada a través del espacio diáfano da vida
a la incorporada en el cuerpo opaco. En virtud de todas las
implicaciones místicas y neoplatónlcas de su filosofía, Buenaven
tura es inducido a subrayar los aspectos cósmicos y estáticos de
una estética de la luz Las páginas más hermosas sobre la belleza
son aquellas en la que se describen la visión beatífica y la gloria
celeste: en el cuerpo del Individuo regenerado en la resurrección
de la carne, la luz resplandecerá en sus cuatro propiedades
fundamentales: la dantas que ilumina, la impasibilidad por la que
nada puede corromperla, la agilidad, y la penetrabilldad, median
te la cual atraviesa los cuerpos diáfanos sin corromperlos».
Bibllak dioskunez, Jainkoa m unduaren argia da eta gu harengan
islatzen gara. Argiak salbazioa esan nahl du (Salm oak 27, 1), hasiera
da eta llunpeen kontrajarreran dago (Qenesia 1, 3-5 ), poztasuna eta
energía dakartza (Salm oak 9 7 , 1; Isaías 5 0 , 19) eta baita betlkotasu-

na ere (Daniel 12, 3), sarritan akuilu eta gida gisa ere badagoelarik
(Isaías 60, 1-3), baina argitasun batearen adibiderik gardenena 5an
Juanen Ebanjelioa dela baieztatu ahal da.
Lekuonarengan argia zentzu erlyiosozjantzita dago eta adibiderih
orokorrena ekarriko d u t hona: "iko n o " hitzarena. Honek adorazioaren
gairaino garamatza. Adorazioa gizakiarl barrutik ateratzen zaion jarrera
da, berezkoa, eta kristau batentzat espirituari dagokion Jainkoarenganako harreman zuzena. Jainkoa adoratzeko garaian, espirituz eta
egiatan adoratu behar dela dio Bibliak (Juan 4, 24).
Eskolastikarekin jarraituz, 5 cho pe nh au er-ek El m u n d o c o m o v o 
luntad y representación liburuan "m a te ria " latinezko "m a te r re ru m "etik ("gauzen a m a") datorrela esandakoan, gogoratzen digu eskolastikoek ziotena, hau da, m ateriak form arantz egiten duela.
Juan Mari Lekuonak maiz hitz egiten du bere poesian bai m ateriari buruz («hor m ateria m isteriotsua, / sustraiz eta iluntasunez oretua», lE, 5 0), bai form ari buruz (adibidez, "kerantza" hltza erabiliz).
Materiaren eta form aren arteko uztarketa bihotzaz, lurraz, suaz, uraz
eta eguratsaz diharduen “ Mondarrean idatzia" poem a sailean ageri
da, baita buztinari buruzko adibideetan ere. Balna, ezbairik gabe,
Lekuonarentzat m ateriarik eta form arik sublim eena argia da.
Argia tarte delarik, m istizism oaren eta erotism oaren arteko ha
rremanak aztertuz. O ctavio Pazek hurrengo pasartea igortzen digu La
llama doble saiakeran:
«E5 natural que ios poetas místicos y ios eróticos
je parecido: no hay m uchas maneras de decir
obstante, la diferencia salta a ia vista: en ei am or
criatura m ortal y en ia mística un ser intemporal
neamente, encarna en esta o aquella forma».

usen un lengua
lo indecible. í^o
ei objeto es una
que, m om entá

M im odram ak eta ikonoak poem ategian sugar bikoitzaz (erotismoaz eta m aitasunaz) ari da, ukitu m isttkoa ahaztu gabe. Baina
erotismoaz zerbait gehiago esan nahi nuke edo, zehazkiago esanda,
kortesiaz Jantzitako erotism oaz eta horretarako, berriro ere, aipatu
berri dudan O ctavio Pazen saíakerara jo k o dut:
«Pero a veces la reflexión sobre ei am or se convierte en ia
ideología de una sociedad; entonces estam os frente a un m odo
de vida, un arte de vivir y morir. Ante una ética, una estética y
una etiqueta: una cortesía, para emplear el térm ino medieval.

La cortesia no està al alcance de todos; es un saber y una
práctica. Es el privilegio de lo que podría llam arse una aristocracia del
corazón, h o una aristocracia fundada en la sangre y los privilegios
de la herencia sino en ciertas cualidades del espíritu».
Juan Marí Lekuonak poesiak bizim oduarekin lotura estuak zituela
zioen eta baita berarentzat zein garrantzizkoa zen sem iotlka ere edo
ta, bestela adierazita, kortesiaren kodigoa. Adierazi dudanaren adibi
de betea dugu llargiaren esholan.
Barrokoan, Erdi Aroan ez bezala, ñabardurak daude, kontrapuntuan egon ere, argien eta llunen arteko Jokoak etengabeak dira eta
argiak objektuak blitzen ditu.
Monetaz gain, barrokoaren beste ezaugarri batzuk hauexek izan
go lirateke: gauzak neurriz gainezka m uitzokatzeko Joera, arkitektura
ikusgarriak, ustekabez Jositako artifizioak, argilunen zein bolumenen
arteko kontrasteen bitartez lortutako efektu dra m a tiko bezain dinami
koak eta egitura korapilatsuak, heterogeneoak. Estilo honen lekukoak llargiaren esHolan eta M imodramaH eta IHonoaH poemategiak
genituzke, zeinetan gainera alor sem antikoaren eraginez, esanahiak
oinarrizko egitu re ta tik konplexuagoetaraino Joaten baitira, esanahien
arteko harrem an sare hierarkikoak direla-eta. llargiaren esHolan-er\
hala dio;
«hatea hautsiak zintzilik: hori ziruditen / trentza askatuen eraztun
etenak: / arrain lehorren urbide, / larrosa m oztuen espetxe, /
zaldi-maldikü am ets zankolatuak, / fantasia azkarrak, / kliima
elektrikoak. / 5oro betearen eunzko aihenak / garrondora hedatunk zeuden / -zaldl gazteen zai, zezen oidartuen zai-, / diiindan» (lE,
41).

MimodramaH eta IHonoaH poem ategiaren barrokism oak Bibliako
Apokalipsiaren libururaino eram an gaitzake, m agm a itxurako sinboloz, kontrajarpenez eta irudi oparoz betetako kontaketa baitu. Pasarte
llun eta apokaliptikoen ondoan («Eta izarrak zerutik / erortzeaz bat,
desertu beitz bilaka / litezkeeia hondam endi kosm ikoaren errautsak»,
I^EI, 17), epifanlazko eta garaipen kutsuzkoak aurki ditzakegu:
«Egunari besta gauaren erdian, / Isiltasunaren zeremonlan esferak
zuriz / Jantzirik. Diz-diz hierofanien hamabi / argi-zuzlak. Eta
zuhaitzaren errituak / oleska, bidaia eliptikoen bobedazpian» (MEI,
67).

Itsusiaren estetikaz sakon Jardungo du Juan Mari Lekuonak, Erdi
Aroko m istikoek, fllosofoek eta te olo go ek bezalaxe, Jakin baitaki unibertsoaren harm onian eta ordenan itsustasunak edertasunak bezainbesteko garrantzia daukala, O sotasunean oinarritutako ikuspegiak eta
etikak horretara eram an dute, horregatik bere poesian argiak daude,
baina baita ilunak ere, ikonoekin batera m im odram ak, beti elkarren
eskutik, elkarren osagarri, elkarren beharrean, mina, oinazea eta
heriotza bizltzaren partaide ere direlarik, Qalnera, ez dezagun ahantz,
batetik, Erdi Aroan m un stroa k zerbait harrigarri direla eta m odu alegoriko eta sinbolikoen bitartez naturaz gaindiko errealitateaz eta
errealitate horretako tasunez zein akatsez diharduten bestiario m oralízatuak daudela eta, bestetik, m u n stro e k bereizgarri barrokoak (itxuragabeak eta bihurrituak izatea, adibidez) daram atzatela euren baitan.
Itsusiaren estetika eta etika abiapuntu harturik, Juan Mari Lekuonak
Euskal herri zaharraren m itologian (basapiztien galeria zoragarri ho
rretan) erem u oparoa aurkltuko du. Eta hórrela, liluraren eta beldurraren arteko talkak eginez, M im odram ah eta ihonoaH poem ategian
"izuen genesla", "Fantasia beitza" eta "A ta bism o a k" deritzoten azpisailak daude.
Esteta Idealista den aldetik, sublim ea ezinbesteko giltzarria izan
go da Juan Mari Lekuonaren poesia ulertzeko. Edm und Burke Indaga
ción filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublim e
y de lo bello-n ederra eta sublim ea aurrez aurre Jartzen ditu. Burkerentzat edertasuna gauzen tasun objektiboa eta erakargarria izango
litzateke eta glza gogoan zentzuen bitartez eragina daukate. Burkek
ez du uste, KVlil. m endea arte pentsatu zen bezalaxe, edertasuna
proportzioan eta atsegina izatean datzala, eta gaineratzen du edertasunaren beste nolakotasun batzuk txikltasuna, araztasuna, flntasuna,
leuntasuna, mailaz m ailako aldaketa eta kolorearen argitasuna izango
liratekeela eta, beste neurri batean, baita grazia eta dotorezia ere.
Sublimea berebiziko zirrara, inpaktua sortaraz dezakeen zerbait izugarriarekin lotzen du. Definizio hau interesgarria gertatzen da. Bertan
sublimea edertasunari kontrajartzen zalolako, sublim ea ederra ez be
zala dim entsio handietan, infinituan eta gero eta gehiagora doan
zailtasunean e ta jo m u g a n m urgiltzen da, tartean bakardadea, islltasuna, izuikara edota lluntasuna daudelarik. Qauzak honela, exotikoaren
eta harrigarriaren ildotik, am ildeglak, aurriak, erem u basatiak bezain

am aigabeak, m endi helezinak edota kobazuloak sublim eak suertatu
ahal dira.
J.M. Lekuonak Muga beroah poem ategian hurrengoa idazten du:
«Inoiz, m ateriaren sublim azio-bidean, / bizi-sarea zentzukoi bihurtu
zen; / eta hatsak -proze su baten azken m a ile ta n -, / adinkor egin
zuen giza-soinaren argi-begìa», h B , 122). MimodramaH eta ìkonoaH
poem ategian honelako ahapaldiarekin egiten dugu topo:
«Arratseko subilmazioak -s u te a k ie ku ko - / amatistez koroatu
zuen egunik iuzeena. / Argi orduak beherantz hasiko ziren, / zero
kosmiko baten penduiu ertzean» (MEI, 61).

Bestaldetik, poeta sinbolista eta Idealista denez, m usika ezinbesteko arloa izango zaio poeta oiartzuarrari. Muga beroak poema
liburuan honelako mezua igortzen digu:
«Musika tanpeka neurtua, / binako ritm oan; / nere zainen pentagram etan / odolaren behatzek /J o duten akorde eder eta sakona.
/ Melodi gorrla / Eta nere sinfonia / barneko iiunbearen / zazpi
kolorezko / ortzadar argia» (MB, 104).

husikaren gaiaren ariora, gogora dezagun Platonentzat ere mu
sika ezinbesteko arloa dela, edertasunaren form aren e skutik baitoa.
Norbanakoaren m usika eta m usika kosm ikoa lotu eta gimnasiaren,
aritm etikaren, geom etriaren, estereo m etriaren edota astronomiaren
bitartez heziketa hiritarra azpimarratzeaz gain, badu beste egitekorik:
katartikoa, hain zuzen ere, m usika dionisiakoaren bidez lortzen dena.
Monetaz gehixeago sakontzearren, Eugenio Triasek El canto de Ids
sirenas-en hauxe dio:
«En el reiato de Er dei final de La República se descnben las
órbitas de ios astros y planetas en torno a esferas que rodeaban
ia Tierra. Cada una de ellas aloja una sirena que pronuncia y
canta el tono musical correspondiente. El recorndo de los cuer
pos celestes a través de una esfera se corresponde con una
tonalidad determinada. Todas Juntas forman un verdadero diá
pasón; la escala entera de los tonos, en orgánica sucesión según
la altura, hasta llegar a las estrellas fìjas».

Eta form aren eta slnbolism oaren beste era b a t den ametsa ere
bete-betean dastatzeko aukera Izango dugu poeta oiartzuarraren
poesian. Qauza Jaklna da poeten a m e tsak gainontzekoenak baino
am etsagoak direla, benetako am etsak. J.M. Lekuonak ezin hobeto

moldatu ditu, hezurm am itu. Fantasia onirikoa goi mailara igo du, irudi
plastikoak bezain intentsuak gauzatzen dituzten konparazioen eta
metaforen bitartez, analoglan zein kontrajarpenean oinarritutako elkarketa barrokoen bitartez, alor alegorikoan zein sinbolikoan sakonduz, labur zurrean: hizkera propioa eraikiz eta plazer estetikoan trebatuz. Baina erem u poetiko eta literarioaz gain, am etsa psikologikoki
tratatzen ja k in du. Gizakia bere konpiexutasunean eta gizakia te stu in 
guruan m urgilduta ardura zaionez, psikologla gog oko arloa izango da
berarentzat. Ezaguna da a m etsen m undua bere osagai arrotz guz
tiekin, bere zama absurdu eta e stim ulu kateatuekin eta bere form a
eta ekintza inkoherenteekin alor arras konplexua dela, azken finean,
ametsetan nitasunaren eta kanpoaldearen arteko borroka latza suer
tatzen baita. Ereud-ek aspaldian errebelatu zigun obsesioei, beldurrei
eta eidarnioei irtenbidea em anez, ftjntzio katartikoa eta askatzallea
betetzen zutela a m e tse k eta baita sendagarria ere, erreaiitatearen
monotoniarekin apurtzen dutelako. A m etsak desira erreprim ituen
gauzatze m ozorrotuak direla esan zigun eta baita zeintzuk ziren
ametsen bereizgarririk nagusienak ere: ideia baten eraldatzea egoera
batean (dramatizazio batean) eta kondentsazioa. Juan Mari Lekuonak
MimodramaH eta iHonoaH poem a liburu kriptiko, exegetiko bezaln
ederrean beldurrak azaleratu dizkigu m im o dram en bidez (poem a
batzuek "Larru ikara", "E speleofobia" edo "Zirrarakoak" deritzote) eta
ametsak goren m ailaraino igo, ikonoak direla m edio. Gainera,
ametsa m itoaren bitartez helarazi digu:
«henufare distíratzaiiea, egunak atzean / utziriko urmaetean. iruie
Jainkosaren / hari gorde baten txorliepoa. E iu r/ maiuta adinbat izar
den bobedan / diamante ertalna gauaren bekokian» (MEI, 71).

Freud-ek dio ezin dezakegula ahantz ikuspegi prim itibo batetik
ikusita, antzinako herriek a m e tsak euren m itologiako gizakiaz gaindiko izakiekin harrem anetan ja rtze ko erabiltzen zituztela eta baita e tor
kizuna iragartzeko ere. Monetaz landa, pentsam olde aurre-zientifiko
baten arabera, antzinakoek unibertsoaz zeukaten ikuspegiarekin bat
eginda, barne gogoan zeukatena kanpoaldeko m unduan errealltatea
bailitzan proiektatzen zutela.
J.M. Lekuonak am etsa psikologiaren aldetik ere tratatu ko du, bai
^uga beroaH poem ategian, bai llargiaren esHolan-er\. Azken honetan
Ingmar Bergm an-en "O ihuak eta xurxulak" pelikula hartu zuen eredutzat. Bertan zinegíle suediarrak pertsonen arteko inkomunikazioaz,

bakardadeaz eta heriotzaz hausnartu zuen, gizakien nahiez, zaiantzez
eta beldurrez, hetn handi batean, bera existentzialista zelako, barne
gatazka bortitzek inarrositakoa. J.M. Lekuonak ondo ulertu zuen
Bergm an-en zine konplexuak bezain paradoxikoak erreferentzia sin
boliko anitz dauzkala, erotism oan, introspekzioan eta estetika mailan
paregabea dela.
Ikonologiari eta sem iotikari ere garrantzia e m ango die poeta
oiartzuarrak. Ikonologlak Inkontziente kolektiboa, arketipoak eta sinboloak bere baitan daram atza, horregatik Juan Mari Lekuona bere
osoan ulertzeko ezinbesteko glitza dugu. A urretik zehatz dezadan
Ikonografiak erem u deskriptiboan diharduela, Ikonologia, berriz, zientiflkoagoa dela, gutxi gorabehera etnologia eta etnograflarekin ger
tatzen den bezalaxe eta azpimarra dezadan Juan Mari Lekuonari aipa
tu lau ja kin tzo k -Ikonografia, Ikonologia, etnografia zein etnologiaardura zaizkiola, baina, batez ere, herri ikonograflan m urgllduko deia.
O m ar Calabresek El lenguaje del arte-n Ernst Cassirer filosofoa
aipatzen du (ikonograflan, estetika sinbollstan, antropologia kulturalean edota Ideien historiaren analisian erreferentzia puntua den egi
lea) eta baita Erwin Panofeky ere (ikonologia kulturaren konplexutasunarekln lotzen duen egllea) eta bi egileon teorien lldotik, hurrengo
pasartea idatziko du:
«Panofeky [...] desde el punto de vista filosófico sufre la influencia
de los destacados estudios de Ernst Cassirer sobre la teoria de
las "form as sim bólicas". 5egún las aplicaciones de esa teoría, la
historia del arte se convierte en historia de los hechos estilísticos
concebidos a su vez com o símbolos a través de los cuales se
expresan procesos generales de abstracción de la m ente huma
na, expresión que se da en los cam bios de las condiciones de la
cultura durante épocas diferentes. La historia y la historia del arte
terminan por coincidir cada vez más, ya que en ésta se encuen
tran tendencias e intereses de aquélla».

Ideia hauen esparrukoa dugu MImodramaH eta IHonoaH poema
liburua, hurrengo bi ahapaldiok lekuko:
«Antzlnako gestuaK datoz kontzientzlaren / azalera: orain bat, gero
bestea. / Bildumenaren bizgarntasuna; zuhaitzen babesa; / kronlexaren kontsumazioa; teilaren Jabegoa; / eguzkiaren bidala; ba
bearen halabeharra... // Kultur Ikuspegla hezur-mamitzerakoan, /
gauza urna zen aztarnategiek zlotena; / harpe, hllobl, margo,

egitura, / Aberatsago zitekeen eie zaharren usmoa, / eriatoetan
antzirudituz zer den mundua» (hEi, 95).

Azpimarratu beharrean nago antropologiaren ikuspegitik M im odramdh eta ¡HonoaH poem a liburua harribitxia dugula. Heriotza psikodramatizatuta ageri zaigu "A legoría", "Zirrarakoak", "O ihaneko dra
ma" edo "Larrazken" deritzoten poem etan. "M erlo" Izenburuko poemari dagokio ahapaidi hau:
«Lastaira txirtxildua, iumazko buruki / onirikoa. Haustear senaren
puzziea, / gehiago ezin konponduzko éran hautsi, / Uktmenak
bakarrik zeglen gidaritza / eroturiko zaidien konsteiazioan» (hEi,
51).

Bizitza ere psikodram attzatuta aurkeztuko digu poetak eta baita
bere aurreneko urratsa ere, Jaiotza, "A m a ren a itzotik" poem a lekuko,
Semiotikari J .h . Lekuonak arreta h andtajarriko dio, ardura handikoak baitzalzkio kodigoak, zeinu ikonikoak, hizkuntzaren barruko hierarkia osoa (bere malla denotatibo eta konnotatiboarekin, bere adierazpide erretohkoekin), hizkuntzaren ikuspegl sinkronikoa zein diakronikoa..., baina, batez ere, bi puntu azpim arratuko nituzke: anbiguitatea eta sinbolism oa.
MimodramaH eta ¡HonoaH poem a liburuaren giltzarrletariko bat
anbíguitatea da, Anbiguitateak eskolastikaren m undura garamatza,
zeinetan gauza bera bi alor desberdinetatik ikus baitzitekeen edo
eskolastikoen hizkera ekarriz, bi suppos/t/o-ren arabera.
Bestaldetik, MimodramaH eta iHonoah poem a liburuaren "Barandiaran" deritzon poem an hauxe irakur daiteke: «Okrea ezilkor. Megalitoa iraunkor. / Mitoa adierazpide. Liburua berri on. / Katedralea gizar
te. Mirla etorkizun» (MEI, 9 5). Sinbolism oak katedral gotikoaren kode
zein azpikode konnotatiboen esanahiak erakusten ditu eta hor arkitekturaren historian sartuko ginateke, katedral gotikoak aro eta m e n 
de desberdinetan kulturalki bete dituen funtzioekin. Interpretazio
erromantikoaren arabera, katedral gotikoaren egiturak baso zeltikoen
ganga irudikatu nahi zuen, beraz, m undu prim itiboa ekartzen zuen
gogora, eriyiosotasun druidikoa. Erdi Aroan eta neoplatonism oari ja >Taiki, katedral gotikoaren arkitekturak (argiarekln batera) partaidetzaren esanahl konnotatiboa zeukan. ?^l^. m endean estilo gotikoak
2entzu m istiko betea berreskuratu zuen, Jainkoarenganako norabidearena.

Antropologian eta soziologian ere sartu zen Juan Mari Lekuona.
Marvin Marrisek Antropología cultural liburuan dioenez, antropologia
gizateriaren, antzinako herrien zein inode rno en eta beraien bizimoduen ikasketa dugu eta antropologia beste diziplinetatik desberdintzen duena bere izaera globala eta konparatiboa da, gainontzeko
diziplinek glza esperientziaren, garai baten edota glza bilakaera kulturalaren eta biologikoaren atal konkretu batez baitihardute. Izan ere,
ikuspegi antropologiko batetik herri eta kultura guztlak malla berean
daude ikertuak izateko garaian, arreta berbera eskatzen baitute. Libu
ru berean kultura zer den definituko du;
«es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, social
m ente adquiridos, de los m iem bros de una sociedad, incluyendo
sus m odos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es
decir, su conducta)».

Qlzarteari buruz hórrela dihardu: «Una so ciedad es un grupo de
personas que com p arte n un hábitat co m ú n y que dependen unos
de otros para su supervivencia y bienestar». EndoHulturazlo kontzeptuaz eta zabalHunde-az ere aritzen da. Gizarte baten kultura aspektu
askotan nahiko berdintsua izaten da belaunaidi batetik bestera eta,
hein handi batean, blzlm oduen Jarraipena endoHulturazlo-ar\ esker
gertatzen da. Belaunaidiz belaunaldlko ezaugarri kuituralen transmlsioa endokulturazloaren bitartez gauzatzen da, gizarte batetik beste
gizarte desberdln baterako ezaugarri kuituralen transm isioa, berriz,
zabalkundeak egiten du. Qurean belaunaldien arteko transmisioa
haln larria Izanlk, batetik, eta, bestetik, em lgrazloaren erronka gai
nean dugula, arazo horiek guztiak kontuan harturik, Idatzi du J-M.
Lekuonak M imodramaH eta IHonoaH poem a liburua, kultura, endokulturazloa eta zabalkundea hor baltaude. Eta oraln hurrengo urratsa
dator. Marvin tiarris antropologoaren teoría nagusia hauxe dugu; ele
m entu kultural guztlek blzlraupen m aterlalean d ute olnarria eta blzlraupen m aterlala ziurtatuta dagoenean, e le m e n tu horiek kulturalak
Izatera Igarotzen dira. Juan Mari Lekuonak euskal m un du tradizionala
ren atalak e le m e n tu kultural bihurtu ditu. hau, batez ere, Mimodra
maH eta IHonoaH poem a liburuaren azpiataletarlko bat den "Itzalen
galerlan" ikus dezakegu, non "San Martin Txlkl", "A tarrabl", "Bereterretxe", "A xular",
dauden.

"B erdablo" eta "B arandlaran" Izeneko poemah

BestaldetiK Lekuonak Jakin baitaki gizakia nahltaez gizartean
txertatuta dagoela, giza m ultzoak eta egituraketa konplexuak ze nola
ko eragina daukaten banakoarengan, gizartea antzerkigintza bIzia be
zain boteretsua dela, m askarekin eta hlerarklekin, sinboloekin eta
itunekin, Ideologiekin eta topaguneekln. Horregatik egon da betl
euskal gizartean Inplikatuta gal kulturaletan, euskalgintzan. Poeslan
ere sozlologlarl eutslko dio. Urrutira gabe, MimodramaH eta ihonoah
poema liburua glza m ultzo batez arl da, euskal kultura barrutik blzi
duen glza m ultzoaz, hain zuzen ere.
Utopiaz, historiaren berrirakurketaz, m em oriaz, identitateaz eta
komunitateaz ere arituko da. Bizitza m alte eta historian sinesten
duenez, J.M. Lekuona beti utopiaren aide ja m da, balna oinarridun
utopiaren aide, horregatik sustraietara jo k o du, hizkuntzara eta herri
poesiara, adibidez. M em oria historikoa ez faltsutzeko, nnemoria histo
rikoa behar bezala berreskuratzeko, historiaren berrirakurketa exljituko du eta poesiaren bitartez m em oria -s u b s tra tu h o ri- berpiztu
digu. Behar historikoaz m intzo diren historialariak funtsean oldarra,
bultzada eta bulkoa den histonari buruz ari direnean, irauitza aipatzen
dute. Juan Man Lekuonaren helburuetariko bat MimodramaH eta /konoaH idazterakoan, hauxe izan da, hain zuzen ere. irauitzaren esa
nahiaren inguruan Hannah A rendt-ek hauxe idatzi du:
«En sus orígenes la palabra "revolución" fue un térm ino astronó
mico que alcanzó una importancia creciente en las ciencias natu
rales gracias a la obra de Copérnico De reuolutionibus orbium
coelestium. En el uso científico del térm ino se conservó su signi
ficación precisa latina y designaba el m ovim iento regular, som eti
do a leyes y rotatorio de las estrellas, el cual, desde que se sabía
que escapaba a ia influencia del hom bre y era, por tanto, irresisti
ble, no se caracterizaba ciertam ente nl por la novedad nl por la
violencia. Por el contrario, la palabra Indica claramente un m ovi
miento recurrente y cíclico [,,.]» {5obre la revoiución).

Identitateaz den bezainbatean, identitate arazoak sustrai politikoak baino gehiago filosofikoak dauzkala esan daiteke. Fernando
Pessoak «Inpórtenos nada m ás el lugar donde estam os,..» idatzi
zuen, Jaim e Siles-en Pasos en la nieve poem a liburuan, hegaztiak
direla-eta, besteak beste, ahapaldiok irakur ditzakegu:
«Como nosotros m ism os, / hacia sí m ism as van / sin salir de sí
mismas / nl de su IdenOdad. / / Sólo cambia el paisaje / para el

que Siempre está / dentro de otro paisaje / que dentro de é! está.
// Por él pasan las horas / pero nunca el lugar / y el tiem po es lo
que queda, / com o su Identidad».

Juan Mari Lekuonak "h e rri" hltza m alte du: «Eta herria bezela /
lurralde batean nago hedatua. / Lurrean d u t ohantze. / Bera ondarea»
(MB, 1 1 1 -1 1 2 ), «Eta erasoan, herriarl utopia zekarkion, / zazpl Jaureglek zln eginiko txlklzloan» (MEI, 8 1). Beti pentsatu du euskal komuni
tatea txikla bada ere eta, aglan, horregatik badaukala m undu globallzatu honetan zer esana eta zer em ana, besteak beste, kulturalki
ezaugarrl proploz beteta dagoelako. Mor dauzkagu gure mimodramak
eta ikonoak. Zentzu ko lektibo sakona Izan du beti J.M. Lekuonak.
MimodramaH eta ihonoal^ poem a liburuan Jakintza bere esku daukan
euskal tribu bateko buruzagi gisara m intzo zaigu, kudeatzaile gisara,
balna baita esperientziaz Jantzitako zahar, eliz artzain, apezpiku edo
diakono m odura ere. "A pezpiku" hltza grekozko "epískopos"-etik
dator eta apezpikuaren edo eliz buruzaglaren esanahiarekin batera,
"zaindari, ja g o le " ere adierazten du. "D iako n o", berriz, grekozko
"d iá ko n o s"-e tik dator eta dlakonoaren esanahiaz gain, beste esanahirlk ere ("zerbitzari, m in istro ") gordetzen du. Bestaldetik, "Kalendera"
azpisailaren "Ekain" deritzon poem an hau irakur dezakegu: «Ihintzak
-izarren u k e n d u z- berritu / zuen larru neofltoen batalo ura» (MEI, 61).
"M eofito", beraz, talde eriijioso baten partalde berria. Bataioari dagokionez, "b ataio " grekozko "b a típ so "-tik dator eta "m u rg ild u , pulunpatu, batalatu" esan nahl du. Slnbollkokl, m urgiltze bidezko bataioan
batalatua Kristorekin hllobiratua izaten da eta slnbollkokl Jasoa, berpizkundea ballitzan. Bataioan espirituaren bltartez arazketa edo garbiketaz gain, dam ua ere badago.
Aipatu kolektibotasun horren beste adibide bat hurrengo ahapaldia izango litzateke: «Qurpildu zuen, azkenik, funtsaren funtsa: / "Be
rez Inor ez da ezer. Beste baten / esku dago orobiraren izaera"» (MEI,
95).
MimodramaH eta iHonoaH poem a liburuak bere osagai poiitikoa
ere badauka, J.M. Lekuona hain poeta engaiatua Izanik, alor horretan
ere badaukalako zer adlerazia. Izan ere, MimodramaH eta ikonoah
poem a liburuaren egituraketa eta antolaketa estilo kontua ez ezik,
e gita sm o poiitikoa ere bada. Main zuzen ere, poem ategl honen oinarrlan Flatonen (fllosofiak bizitza-jakiturlarekin bat egiten duela gogoratu zuen filosofearen) ErrepubiiHa dago. Elkarrlzketaren bidez eta

5ohratesen ahotan Jarrita, ham ar liburuz osatutako Platonen lan ho
rretan, besteak beste. Estatua egituratzeko garaian lan banaketaz eta
espezializazio teknikoaz hitz egiten zaigu, em akum earen eta gizona
ren arteko berdínhetaz (lehen aldiz giza historian), egia begiestea
gogoko d ute ne k bakarrik m alte dutela Jakituria esaten da (eta horren
ondorioz, gauzak begiesteko garaian, itxurak oro saihestuta, objektua
bere betean eta bere osotasunean begietsi behar dela) edota edertasuna onaren sinonim oa dela eta horretarako eguzkia Jartzen du adibidetzat, nahlz eta ontasuna kategoria edota esfera goragoko batean
dagoen.
Qogoangarria da oso leize-zuloaren adibidea. Bertan eskiaboa
dago (gaur eguneko gizon arrunta eguneroko zam ak garraiatzen irudika dezakeena). Eskiaboa pittinka-pittinka itzalen m u n d u tik askatu
eta mundu errealerantz abiatuko da lau urratsen bitartez: aurreneko
ikuspenean leize-zuloko itzalak leudeke eta irudipenari legozkioke;
bigarrenean leize-zuloko o bjektuekin to p o egingo luke eta sinism enari atxikita egongo litzateke; hirugarren ikuspenean kanpoaldeko itza
lak daude eta pentsam endu diskurtsiboari dagozkio eta laugarrenean
kanpoaldeko objektuak daude eta adim enari lotuta leudeke. hau
guztia giza ezagutzarantz zuzenduta dago. Beste urrats batzuk eta
maila batzuk ere egon badaude eta, hórrela, eskiaboa itzalak begiestetik leize-zulo barruko estatua garraiatuak begiestera igaro ostean,
eskiaboak aipatutako itzalak proiektatzen dituen argiaren sua zuzen
begiratzea badauka. Kanpoaldeko objektuak begiesten ohituta egon
ondoren, eguzkia ikusteko aukera izango du. Egiarako giza adim enaren bidaia honetan leize-zuloko suak eguzkia sinbolizatuko luke eta
eguzkiak, berriz, ontasuna. honetaz guztiaz gain, arim aren garrantziaz
eta autonom iaz ere badihardu, heziketa eta politika egitarauez...,
baina, batez ere, hurrengo m ezua igortzen digu: Justizia zoriontasunaren berdina dela, hain zuzen ere, bizitza ontasunaren ideiaren
arabera egin edo eraiki behar delako. M imodramaH eta iHonoaH poe
ma liburua hierarkia eta norabide honen arabera egituratuta dago,
maila eta sail guztiak argirantz doazelarik.
Bestaldetik, ezagutzaz eta Jakinduriaz ari delarik, bi kontzeptuok
zentzu biblikoan ere hartuta daudela esango nuke. Biblian esaten
zaigunez, Jainkoak herlotzaren bizipenetik igaro ostean eta baita zerura igo ondoren ere, guztioi dohainak em an zizkigun Espíritu 5antuaren bitartez (Efesotarrei gutuna 4, 8). D ohainok ez dira aldi batera-

koak izaten, bizitza guztirako baizik, eta dohainok hobetzea gure esku
dago. Bestaldetik, dohainok ez dira zerbait pertsonaia, norberaren
berekoikeriarako, m ozkinak eta abantailak lortzeko, baizik-eta Eliza
(Kristo buru delarik, organism o bizia dena) guztion artean eraikitzeko,
beraz, zentzu kolektibo osoa daukate. Jainkoak dohain desberdinak
em aten dizkio bakoitzari, guztiak beharrezkoak izan gaitezen, guztiok
Ellza eraiki dezagun (Korintotarrei aurreneko gutuna 12, 4-8 ). Zentzu
honetan MImodramaH eta iHonoaH poem a liburua ahotsen polifonia
dugu. Dohainak, oparlak. J.M. Lekuonarentzat guztiz garrantzitsua da
"o pa ri" hitza, agian, "opalkuntza" eta baita "d ohaina" ere adierazten
dituelako.
Juan Mari Lekuonak Bias de O terok lortu zuena erdietsi du MimodramaH eta iHonoaH poem a liburuan (beste estiioz eta irizpidez,
Jakina), hau da, poem ategi polltlkoa egin du, balna hitza desideoiogizatuz, hitza barrutik garbituz, ezeln kutsaduratatik garbitu ere. Bias de
O tero kom unista zen, Juan Mari Lekuonak nazionalism o kulturalean
sinesten du, Euskai Merriko herritarrei dagozkien askatasunen eta
eskubideen defentsan atera den nazionalism o m ota horretan.
Juan Mari Lekuonaren poesiari buruzko idazlan honetan hainbat
ikuspegi (estetikoa, sinbolista, antropologikoa, soziologikoa...) azaldu
ondoren, hurrengo hau ere azpim arratu nahi nuke. V icto r Garcia de ia
Concha El aire de su vuelo saiakeran 5an Juan de ia Cruzen poesiaz
ari denean, U nam unoren esaldiaz oroltzen da: «Mistika, hein handi
batean, filologia da». Mik bene-benetan uste d u t Juan Mari Lekuona
ren poesian ere m istika eta filologia esku beretik doazela.
Irakurketa desberdinak eskaintzen dituen poem a liburua dugu
MimodramaH eta IHonoaH, sem iotikoa, ikonologikoa, polltlkoa... eta
balta zientzia-fikziozkoa ere, eskaini Hannah A rendt-ek La condición
hum ana-n dioen zentzuan: «como vehículo de se ntim ie n tos y de
seos de la masa».
Am aiera aldean gaudela, osterà ere, etikaren alorrera itzull nahi
nuke, gure poetarengan berebiziko eta funtsezko zutabera. Juan íiari
Lekuonak "Arrosa xuriaren azpian" balada publikoaren aurrean abestu izan du batzuetan. IHasHuntzaH EusHal Literaturaz (1974-1996)
herri poesiaz gain,
m endeko zenbait poetaren poem arioak aztertzen dituen artikulu bildum an irakur daitekeenez, aipatu euskal bala
dak badirudi ^(Vll. m endean Mevers kantutegian agertutako bertsio
frantsesean duela inspirazio iturrl. ílarrazioan zehar datu konkretuak

(pertsonen zein lekuen izenak, data eta gertaera historlkoak) ezku
tatzen dira eta gala hauxe dugu; neskatxa batek hil Itxura hartzen du
bere chorea saibatzearren. Balada honetako dontzetlak ohorea salbatzeko hil itxura hartzen du eta Juan Harl Lekuonak, Euskal Merriarekiko eta euskal hizkuntzarekiko engaiam enduagatik, euskal kultura
mespretxatzen d u te n e k zapaidua, m anipulatua eta, azken finean,
bortxatua izan baino lehen nahiago izan du lokartuarena egitea. Mauxe Izan da blzitzan ja rra itu duen jo ka b id e etlkoetariko bat. Bestaldetik,
honako hau ere pentsatu Izan d u t askotan: Juan Man Lekuonak bere
bakardadean, poeta orori dagokion bakardadean beti eram an izan
duela bere blzitzan zehar beste bakardade m ota bat, hikodem orena
eta Jose Arlm ateakoarena, hain zuzen ere, Jesusen bldearl jarraitzearren, gizonen bideetatik urruntzearen ondorloz sortutako bakardadea.
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Xabier KaltzaKorta:
"Dantza-kopla zaharrak"
Labayru 2 0 0 7

Patziku PERUREMA

Deus baino lehen, eskerrik asko liburugatik. Lagun eta gutun
moduan eginen dizkiat publiko, nere iruzkin bihurriok, besteren bati
ere entretenigarri eginen zaizkiolakoan.
Ederra liburua, bai, batez ere sarrerako saiolan argiak eta akaberako iradoklzun ernagarrlak. Kopien korpusa ere, ederra bezain galan
ía. Zenbat ale e de r Irentsi o te du, pikoka pikoka, olio gose honek,
atariko soroan dabllela, ale bakoltzaren axal gorrixtak, belar tarteko
distlran llluratu o nd otlkl Mala ere, kopladiz kopladi, kopla beraren
hainbeste kontaera berdintsu aditu beharrak, atzenerako Itzall bezala
egin dik olio gose honen hasierako bazka-grlna hura.
Bai, betl zatozak ongi holako m etatze lanak, balna, ez nere
irudltuan holako liburu batean arglratatzeko, beste era batera informatlzatunk gordetzeko, aglan hobeki, datu-base gisan edo. hlk benpe, askoz ere pozlkago leltuko nian liburua, kopla m odu bakoitza,
bakarka hartu eta, koplaera berberak Euskal Merrian barrena zer Ibllera blhurrl egin duen aldaerak aztertuz/erkatuz galka antolatu izan
balitz liburua. Martara, corpus Inform atlzatu ederra izanen balgenlake
orain aide batetik; eta bestetik, dantza-koplen azterketa liburu xoragarrla, koplaglntzaren eta koplaera bakoltzaren bilakaera, alderdl kronologikotlk, geograflkotlk, estlllstlkotik eta abarretlk azaldua. Qauza
ederra Izanen huke, hlk heuk ezin baduk, beste norbaltek egitea lan
horl. Dadlna dadlla, ekln eta jarrall..
Ml, beste gabe, egindakoa eskertzera natorklk, orrlz orrl, nere
ustez eta argi urrlz bazterrak astlndu bidenabar;

ZZ: ..."H opla sailak urre aleah direla iruditzen zait, eta (haien gaineHo) azterl^etak, kasunk gehienetan, lastoa". Honetan, erabat hirekin naukak Jabier, baina, zer izanen ote iitzake kopla asko eta asko,
behar beharrezko zuen argiprintza hrua aurretik edo o ndotik eman
izan ez baiitzaio?... 5 u m a tu egin behar, kontua zerk ondatzen duen
eta zerk edertzen. Eta sum a horrenik ez duenak, lastoa piiatu behar
ausarki. "'t^opla baHoitzak oihartzun berezia du bakoitzagan, eta kopla
azalduz gero, Irakurlearen adim ena eta se ntim en a ez dira aintzat
h a rtz e n "(Z 5 )... Baita, baita!...
3 1 : "canta papel berriyac D urangoco Panchillonec ipiñiyac". Azterke
tak lastoa d ituk bai maiz, Jabier, baina, zenbat irabaziko ote iuke
canta papel honek, Panchillon zorioneko hura ñor zen argituko balitz?
Zein garaltan eta et><etan bizi izan zen galdezka, eta orduko udalerroldak zein batzar-agiriak erne begiratuz, seguru nauk Panchillon
horren arima oraindik hezur haragitan iplni litekela. Honetan zenbat
lan egin o te nuen nik LEE hartan! Sekulan ezin izanen dik inork
imajina, baina, bai ordea, grinezko m andoian haren fruitua noiznahi
aisa aski goxa. Malako grinaren huts izugarria nabari duk euskal
literaturaren bihotz osoan. Eta ni ez nauk balaku zuriz aisa engainatzekoa.
4 1 -4 2 : .."d iru rik ez badogu, e m ango iak bona". Et e t et. Ez diat uste
bona hori gure gaurko bonoa denik. Dirurik ez badugu, em anen zaik
alea. Malatsu huke nire irudituan. Kopla eta kanta zaharretan maiz
ageri dena baita dlru/ale arteko aukera. Eta bona horrek, -seguru askl
ere erdarazko borona hartatik geldituak-, bai baititu Bizkaian barrena,
gure bikor, ale zentzua duten arrasto nabariak, eta baita bizkaieraz
gaindiko euskal herrietan ere. Erne filologo m alte, eta egin laborari
xahar horiei galde.
- ..."P olita da estóm ag o hitza, estam ango izatea gure aldaera hone
ta n". Qoizuetan eta Leitzan eta inguruko herri askotan ere, estamokoa aditua nagok behin baino gehiagotan. Eta larri ibili, bihurrera
honetaz, hik egiten duan ohar beratsua egina edukitzea ere, txokoren batean aspaldi handian. Taxiderm ista harrapari horietakoren ba
te k argituko likek, agian, baldin eta norl berea e m a teko zintzotasunik
eta apaltasunik izanen balu.
-...."b e g i biez aurrera sartu ziren pozuen". Morra hor kolokazio eder
askoa gure Pello Esnal Jaunarentzako. Euskaldunak, bazirudik, bere
burua lurrera, urera edo dena denekora botatzen duenean, beti -2

durrerd botatzen duela: begi biez aurrera, buruz aurrera, m u(5)turrez
aurrera, (de bruces). Baina, begi biez aurrera hori ez nian inoiz aditu.
Bidenabar esan, bai polita, gure ahoz gora, hortzaz gora honen
ordezko aratean, aratian, (alatian, Ondarru aldean) hori. hondik ote
dator? Ez ote du funtsean aho hitzaren aha- hori gordeko, aurren
ara-, a/a-erroak?
45 ; m ajo: ederki, asko, ugari, ongi, bapo; "m a p ari du elurra".
"m a p afaidu g e n ue n". Inork ba o te daki zenbat nnodutara erabilia
den euskaldunon ahotan m a p hori?
Hortako b urdi zarra banalol^ Hotxie/ hantxe ibilko neutre neure
âtso m otxie". Inork esan o te du honetaz deus? Partizipioa -l-n buka
tzen duten aditz askok geroaldiko -Ko hori hartzean, galdu egiten
dutela -/- hori. Begira : ibilko, ekarKo, etorko, ikusHo...
Eta zeinen ugaria eta berezia den, batez ere, ahaideko izenen
ondotik dabilen m o tz hori: neure atso m otzie, g ure m o tik o m otza,
neskamotza, andrem otza, frailem otza, s a n tu m o tz a ... Mork azalduko
lidake niri xuxen, testubarren ironiko erdieztizko horretan, m o tz ho
rrek hartzen duen balio sinboliko afektibo ugana?...
5Ç>:..."tiua ta banaton zentzuzkoagoa da Jatorrizko Ua ta banaton
baino, doana eta datorrena gizona baita. Adizkeran osterà biak izan
behar lukete hikan, eta ez bigarrena bakarrik". Mori d uk )<.ab\, herorrek hasieran esan bezala, azterleok m aiz egiten duguna, nahiz geure
borondaterik onenaz. Usarlo luze eta erne batetik datorren koplariak
berez sekulan eginen ez lukeen hori. Mori duk urrea iasto bihurtzea,
edo Orixek esanen luken gisan, urrea kakaren neskam e ipintea.
Zenbat ixtori aditua ote naiz, tabernan orduak eta are egunak Jokoan
eta zurrutean daram azkin agureagana desgaraian etorritako atsoarenak. Eta beti azken sententzia berbera, gizonak andre gaixoari: ''Va ta
banaton". Moa (etorritako bidean, h ortik etxera) eta banatorren (bela
le atzetik). Mola baino hobeto eta llaburrago noia adierazi egoera
hori, Jabi, senarp k o la ria k em azte xuhurrari?
61-62: ..."g a ra i bateko biboiina edo txerrebeta, trikitia baino zaharra30 a zatekeen, eta g u k trikiti-kopla bezala ezagutzen ditugunak, garai

Zdharragoetan bibolin-kopla bezala ezagutuak ziratekeen". Eta Am urizak biboiintero xelebreez ongi dioena errepikatuz, hala dlok: "Oarai
batean bibolinteru izatea, barkillero izatea bezala zen: pobrea, baldarra eta alderraia. Txerrebetero edo zarrabetero hitza ere garai bateko

biboiintero adierazteHo erabiliHo zen, ZeanuriHo Hopla honetan ager
tzen denez:
Zotz-zurltzaillea dozu senarra
Zarrabeteroa koñatu,
Zotz-zuritzalleen irabaziaH
Zarrabeteroah ondata".

Qiroa ederto adierazia zagok, baina Ja inkoagatiK ere ez dezagun
aipa yito konturik, bestela euskal folklorearen esentzia guzia ipiniko
balgenuke onakoz gainera (Qolzuetan bestetan adltu ez dudana:
jantzi, galtzerdl, zaku eta abar aide onaz gainera Ipini zentzuan). Eta
beti estallan laga beharreko konpiejo horren kontrapuntu gisan harako Martin Behor leitzar hura etorri zaidak burura. Ehun behor omen
zizkian, eta 1 8 8 8 ko elurtean denak akatu. Baina, huxkeria horregatik
noia utzi bibolina jo tze zi Leitzan sartu den Stradivarius bakarra harena
o m e n huan, zea!... Ikus txistulari aldizkaria, 1 53 . alea, 31 orriari:
"MartiñeH bibolina Jotze zun, ta OregoriH panderua". Iloba Joan Elduaienek esana, Adunako Aizpean. Mik im ajinatzen d la t nolatsuJoKo
zuten biak ere, baina, M artinek bibolina zinezkoa zuela ezin uka.
Begiraiok bestela, LEE liburuan, 4 0 7 orhko argazki eder horn.
Gainera, bazirudik, dantza-kopla zaharrak zarrabetabibolintriHiti
giro horretakoak besterlk izan ez balira bezala ateratzen dela hire
liburutik, eta hlk badakik ongi, hon baino askoz ugahagoak zirela
dantza-koplen adlerazbideak. Zerbalt esatearren, hona Orixek dioena
Leitzako Ingurutxoaz: "’'Euskalerriko dantzarik gehienak kanta-dantzai^
ziran". holabait esan, erritm oa m arkatzen zuen edozein sorkarik balio
zian, eta beste guzia kopla, kanta, eztarna. Zer, izan ere, tresna
hurbilagorik, errazagohk, m erkeagonk eta hunkigarriagonkl... Mork
bere eztarriko hahak baino, bazterjende xelebre harentzako?...
Dena dela, gure udal eta eliz artxiboak behar bezala azter dltezenean, gauza asko argituko dituk, arrabit, biboliñ, danboliñ, kopla,
gizondantza, in g uru txo... eta abarrek zer izen eta izan duten orain
baino puskaz argiago zehaztuz. Ikus txistulan aldizkarian, 153 aleko
18, orria; edo neronek 14, orrian "danbolihaz" esaten ditudanak.
6 5 : Arrazoi osoa duk arotza hiperonim oa dela dioanean, eta ontziarotza hiponim oa, Elizaldek 1 90 7a n zugarotzaz esana etorri zaidak
burura, Edo neronek Areson Ikasl nuen Zugarotzenea etxe izena,
Esate bateko, Goizuetan arotzaikia esaten diotenari Leitzan trabajalhia

esaten ziotek zurgintzan. Morretan sinale arotz hitza Jenerikoa izan
zela garai batean, eta zernahi ofiziotako ofizial, obrero, artisau
zentzua zuela fu n ts e a a gabi-arotz, gurdi-arotz eta beste izen konposatu askok erakusten duten bezala. Testu zaharretan ere m aiz agen
duk. Deitura m oduan Arozanton, A rozsem e (1 5 6 0 -8 0 aldean) eta
holako batzuk leitzen nizkian lehengo batean Aranazko eskuidatzi
batean.
72-73: "Europa osoan kontatzen den ipuin baten BizkaiHo aldaerak
ematen nituen bi iantxo horie ta n". Ez d ia t bat bera ere ikusteko
aukerarik izan. Ez eta interne t bidez ere, nahiz izenak azaldu. Baina,
pozik ikusiko nizkikek. Mik nahi baduk ikus dezakek nerea Plazara
aldizkari Irundarrean, 1 9 8 6 k o 5. alean, "txin txin diruaren h o ts a " arti
kuluan. Ez o te huan, Loidiren etxean kopla bila ibili hintzen orduan
bistatuko nerea?... Bai, itsua eta dendariaren ipuinarekin uztartuz
egin nuen alpam en hura ekarri zidak gogora:
Mila pezeta para ditut pii^oaren azpian
Beste miia paraHo ditut hurrengo astian.
Zenbat aldiz aditu ote d io t gure altari kantuz, bere azalpen eta
guzi. Oraindik belarri xuloan zeukeat, eta gogora arazten badidak,
pozik kantatuko d ia t aurrez aurre ere.
hirea ere polit askoa duk, nahiz beste neurri eta doinu batekoa:
Amar duKet dauKedaz aretx arro baten
Beste hainbeste imlntel^o bier-etzi beten.
Dena dela, nik aretx arro hori probextu nahi diat. Zuek bereizten
al dituzue Bizkaia aldean harjo eta harro hitzak. Quk ederki bereizten
dizkiagu: aryoa eta arroa, eta ez d itu k inondik ere gauza bera. Eta hitz
honetaz Mitxelenak em aten duen etim ologia, (sin duda), aski behartua ote den iruditzen baitzait. Mire argltasunen zain geiditzen nauk.
76: Anton eta Malen, pobre eta baxu lehen. Arestian aipatu diat
Arozanton deitura ageri dela Aranazko eskuidatzi zahar batean. Mik
pentsatzen d ia t m o tz eta zeiebre sam arra izanen zela arotz hura. Eta
lapur kontuak ere, Iturengo harenak bezala, m aiz lotzen zaizkiok
arotzari. Mire hau lekuko:
Anton errementari bentanan loroa
Urrea daial^oan piomoa daroa (135)

Aurreko bileran, herri literaturakoan, Anton eta Antonioz aritu
hituan gure erudito giputxak. h ik banekian A nton santua sortzez ijitoa
zela, eta abereen zaindaria, eta itzainena eta mandazaiena, eta apro
pos egin nian gaidea. Ederki oroltzen nauk 5an A nton eguna nolakoa
ízaten zen Qoizuetan: abererik ezin pastatu, behink ezin uztartu...
Abere eta abeitzain, denak 5an Antonera, meza entzun bidenabar
jan a, pentsu edo abere bedeikatzera, Qero, bazka edo pentsu estra
denentzat. Itzai zein mandazai, m ozko r batean lluntzerako.... Baina
inork esan o te du argi eta garbi, izen edo santu horretxek bere
bakarrean zeinen ederki erakusten duen gure folklore baserritar ho
nen yitotasun eder nabari nabaria. Berastegin ere baduk 5an Anton
erm ita, baita Zubletan eta Lesakan ere, eta non ez?...
Baina, A nton hori bezain ugaria dela esanen nikek Peru giro
horretan: "Ai Peru, Peru, Peru, zu b eti alperra, sarrí izango dozu
alhandora zarra" (1 5 3 ). Eta Peru Abarha hark bezalatsu, no/aKo Perutxu, haiaHo Maritxu, esaera zahar hartan ere, ez o te du funtsean
zentzu gaitz horixe nabah? Larri ibfli, Bidasoaz haruztik sartutako Petiri
(5antz) hartaz atzendu gabe, noski.
Qure folkloreko Maten ugari horrek, berriz, behar bada, Santa
hadalena behartsuarekin izanen lizkikek bere sinbologia bereziaren
lehen erroak. Lazaretoak edo hadalenak, bai baitziren herri askotan,
Jende behartsu, pelegrino, alderrai eta gisakoen aterbetzat eraikiak.
Qoizuetan, hantxe zagok, herriaren sarreran. Dena den, hire kopletako Matxalen horrek harako beste ezagunago hura ekarri zidak:
Andre Madaien (bis)/ iaurden erdi bat oiio
Aitala saria el^arritzian amaK ordainduko dio
AmaK ordaitzen ez baidin badu, or konpon eta adío
Lexikoan (ordainduko), xurigarbi usaina zerlok kopla honi, baina,
m oldez zaharra d enik ezin uka. Mor ere pobretasuna halenekin uztartua ageri baita ba. Ulertzen?...
77; M atxalenek edaten duen u r gorria ez d uk nere Irudltuan ardaoa,
Segurunera koñaka edo beste halako patar klaseren bat baizik. MiK
ezagutu nian Qoizuetan ""Koñakes" deitzen zioten atso m ozkor bat.
Txirritak eta bestek ere, "atsuen patar b o tilla k " aipatzen zizkiaten,
serm oilariei kulpitutik adituak. Qizasem eena ardoa den bezala, pata
rra Izan baita antonom asfaz, -era guzletako patarra-, emakumeen
edari sekretua.

78: Juan de Irigoyenen elaberrian ageri den Am undtegui horrek,
berriz, hain Justu, testubarren horretan, harako Zubietako A m o nte gi
ditxosozko hura ekarri zidak gogora. "En am unátegui vivió tam bién /a
celebrada en coplas de ronda, la fam osa Matxalen BusturlHo: ...
gabien gabien, errondariefi dabiltzes zure portaiien". Zubitako hura,
maitalekua edo antzeko zerbait om en huan. Ez al du hem en ere
zentzu beratsua? Ikus Txem a Larreak 1995ean Pamielan ateratako
Hafarroako euskal idazieak II, 1 0 0 -1 0 2 orriak. Irakaspen ederra,
sekulan atzendu beharko ez genukena, Fermín Ixurko uitziar argiak
foikloreaz e m a ten diguna. Edo ikus, Labayrun bertan, Qauontza Sor
tan, Oaurko Poesia, 1 99 3, 1 5 7 -8 orriak, neronek xaiagardatuak.
95: Ezkontzen bazerade m andazaiyarekin
Artu bearko d itu zu pastaburniarekin
Ongi gogoan d ia t noia adltu nuen pastaburni hitza aurreneko
aldiz Mikela Labaienen ahotik. Atzo hll huan, 9 3 urtetan. Ikus Leitzako
Errege Erreginak 5 5 . or. Edo Mikel Olanoren Leitzako Euskararen
tliztegia. Edo nahlago baduk OEM.n Basta-Burdina. Morra beste hitza
ongi zehaztu gabe daukaguna. Ez baitira inondik ere gauza bera,
pastorratza eta pastaburnia.
97-98: f^ataliñ ariñ-ariñ, tiataliñ ariñe
Zenbana saitzen dezu dozena sardiñe.
Mori duk Leitzako kantaera. Mik eta beste edozeinek ikus zitzakek
kanta horri buruzko xehetasunak LEE liburuko 5 6 1 -5 2 orrian, Cristó
bal Altzateren ahotan. Eta gainera, hlk Daranatz-en paperetan aurkitu
huan "ezuste g o z o " hartan bezalaxe {Çoumbana, 9 6 orrian 6. ahapaldian ) esaten dlk Leitzakoak ere: "zenbana", eta ez "ze nb a ten "
Bizkaiko Gerrikakoan eta beste kantaeratan bezala. Baina, hori bezain
argigarri irudltzen zaidak, kanta horretaz nik e m a ten ditudan aztarren
guzietatik bat bakarrik ere ez aipatzea. Eta guzietan adierazgarriena
honako hau ez aipatzea: "franta horren doinua, porrusaidaren erritm o
arìnean ere Jotzen zuela askotan Ebaristok". Mahi baduk, kantatuko
dizkiat bi kantaerak aurrez aurre. Katallntxonen bizl om en huan or
duan, hori esan zidana, Emilia Azpiroz; eta gaur oraindik, bere 93
urtépekin ederki esanen likek, hagitz buru argia baltauka. Ebaristo
Elduayen, berriz, Leitzako ziztulari zaharra huan, Emilia neskato koxkorra zela, auzoan bertan, Txonkonen bizi zena. Main Juxtu, lehen
aipatu Martin "B e h o r" bibolinteroaren anaia.

Morrek esan nah) dik, aurrez 6 1 -6 2 oharretan esan bezala, danbolinteroek ere (ziztulariek ere) arrabiteroek edo bibolinteroeh bezalaxe bihurtu zutela ahozko usarlo zaharra, puxkaka m oxtu z eta doinubixltuz, dantza-kopla. h ik m uslkaz ez zekiat deus haundlrik, baina,
zenbat karrihadantza edo Halejira patxadako zahar eta ez hain zahar
o te da, han nonbait, trenaren sorrerarekin batetsura ariñ-ariñ bihur
tzen hasia, m elodia berbera, 6 /8 k o konpas patxadakotik, 2/4kora
bixkortuz, Beste bat aipatzearren, txixtuiari aldizkariko 155 zkian,
4 9 4 7 orriko biribliketaz esan zezakeat, Kandido Tolatxenekoari Lei
tzan askotan aditua: "ariñ-ariñ bezela yo tzen zien l^alejira au Aisoho
5uteiH ok". Azken hau Caballero akordeolaria huan.
Bal, hire tesla, batez ere, garai zaharretako dantza, kanta, errefrau, edo bertso zahar patxadako askoren puskak, kopla bihurturik
eta errttm oz bixiagoturik ugaldu zirelakoa izanik, harritu egin nauk
holakorik ez alpatzea. Gehiago ere aurki litezkek LEE dohakabe horretan. Izanez ere, zer esanez hasten da ba liburua, 17 orrian bertan?
Eta zer esanez segitzen 1 9 -2 0 orrietatik aurrera? h orbaltek aitortu
beharko likek, garen bezain e sker gaiztoko ez bagina. Akaso hik
herorrek, heure bilketa lan bikain honen azterketa atsegín hori egiten
duan egunean. Hik ez baduk egiten, hobeki behintzat, ez baitu inork
eginen.
102: A m aiu atso eta am abostJikara/
ondora arrim atzeko biidurrez ikara.
Ongi egiten d uk 1 4/1 5e n segida hori alpatzea, nere Izenarekin
zikindu gabe. Joku beratsua huke, honako 115 orriko hau ere:
Arabarra, arabarra/ amalauan garagarra,
amabostian gariya/ arabar barregarriya
105: Bergarako neskatilíen d o te arriyua/ burruntzari zartxo bat iru
zulokua. Magitz zabaldua, baita. Ikus LEE liburuko, 5 9 3 orrian, Kandi
do Tolatxenekoak kantatua Leitzan: . . . I r u iitzeburu n ittue n do-te! Eta
zerbait geiago banuen e re / burruntzaii kuii zar-zar bat kiderrik gabel"
kanta graziös patxadakoa.
108: burlaren edo kontsolam endu m erkearen giro horretakoak ere
asko dituk. Qure altari etxean askotan aditu diodan hau, besteak
beste:
here nobiyuan ama/ asto batenJabe dana
Aretxeh ekarriko'igu etxian biar dan dana.

Qorpuzkera edo jazkera bidez ere maiz adierazten d uk goien
gradua edo arlotekeria.
Baserritarra izanagaitik ez egin neri buríerik
Nere soiñeko perHalezhuak ez dauka meriñakeriH.
Boiñian kamisarik ez/ lepuan perladuria. (113)
5alada batek Zorrotzan egin dau gona gome
Barrenetik imína deutso aginade suríe. (131)
Zeinen polita, arroparen detaile horiek sortzen duten krom atismoa! Eta zer o te da aginade hori? Xabier Lete hainbeste xoratzen
zuen zorloneko puntilla txu ri hura? Beste batean, 137 orrian, aginadure deitu ziok Zornotzako saladaK.
Marltxu Petrolina ze enbra politeli
Buruen pañeloa moño ipiñite (137)
Zeinen ederki esana dena. Eta enbra horren indar xaloa?... Mori
hartu ote zuten eredutzat edo irudizaintzat (asesor de im agen -tz a t,
alegia) gure poxpolin koitadu haiek, biraorik gabe oneski dantzatzeko, Aze kontraste zakarra, eta u lerm en baldarra, ez?...
Txapel azulak eta barradunak frakak
/^rratian dagoz mutilak galantak (147)
Arditik izan ezta sedazko gaitzakin.
Manuel pintorero abarka zarrakin
konejua dirudi bere bizarrakin (161)
Orroko mutik orrek adió ta adió/
nere gona zarrari parre egiten dio (159)
Oraingo m util zarrah dauf^ate pelea/
ortzetan pipea ta eskuan tosea. (169)
Tximini garbitzaile m utur zikindune/
galtza zar bizar aundi Judasen lagune. (159)
Brontzezko galtza eta txaleko berdea/
gaitzak ezin Jaso ta zertako do andrea (171)
Eta abar, eta abar...
111 : Ortuan laranjiak orria dau berde/
Udako kolorian zu neguan bere.

Marritu nauk kopla horrekin. Beti kolore gatxa, arrotza, alegia.
Baina konparaziorako ortuHo laranjia erabiltze hori? hem en ere egiten
ote zen?... Edo erdaratlk datorren slnbologia erotikoa ote du laranja
horrek, Atarratzeko Jauregiko "bi zitroin d o ra tü " haien gisan. (Ikus m
ez naiz hem engoa, 1 9 3 -9 8 orriak)
Mola ez, koloreak ere m aiz ageri d itu k kopladietan, nere grina
zaharren tentagarri:
Ederra zera baíña ez zera arrosa!
Mo/ore zuri gorri begi amorosa (108)
Battza nazela diñuste/ bañe neun dust ardure gitxi
Ardagoa be beltza da, baña a5ho^î eg/ten dau erosi. (123)
Beltxerana nazena zul^ omen diozu!
ez naz zuri ederra egia diozu. (173)
Arantzazu-mendil^o grabiiin gorriya/
nesiiatxa musugorri engañagarriya (274)
Ez d ia t uste ardagoa hori gure ardo edo bizkaierazko ardaua
denik, ez bada gure ardangaia, behiala sua bizteko basoan bildu eta
herriak saitzen zuena?...
Edo azeri izan nahi zuen zakur haren kolorea: Beiarri baltzaio eta/
burua beliegi (12 7)
Edo Mari Mondongori galdu Jakon oiloarena; Buztena pardo-par
d o / burue beliegi (128)
Bizkaian non eta noia erabili da zehazki beliegi hori? Inork ez
zidak ongi argitu oraino.
Arantzazu-mendil^o grabiiin gorriya/
neskatxa musugorri engañagarriya (274)
AmaiHa maJaderoHJateJok ogia/
saman f^orbaüa ta poitsIHo gorria (327)
Bai ederra eza edo hutsa adierazten duen gorritasun hori,
113: A ntonio OoitlHo arotz edo zurgiña/
amaika nesi^azarri errekau egiña.
Zer izan liteke errekau hori?.., Tnortan egin? Beteta utzi?... Bai,
ezin zehaztuak ere bere grazia izaki. Eta ez o te du zehaztasun guziak
baino hagitzez haundiagoa, gainera?...

123: Zer da zehazki zo tz zuritzailea? Zesterue? Saskilea?..., Zehaztuko didak. Qero, 3 2 4 orrian, hire harridurarako bada ere, carpintero
gisan azaltzen duk, balna, nik sasklle edo zestero dela esanen nikek;
edozein m oduz ere, zurez edo zum ltzez egiten ziren "ofìc/o m e n o r"
[ìonetahoa: goilaragile, bastoigile, otzaragiie...
130: Asiho naz asitzera... Marrltzeko sannarra ez al da hasierako aditz
joHo hori? Begira egiok, LEE liburuko 18 orrian, garai bateko am odio
kantez edo Leitzako arrosnabarrez ari nazela, noia hasten den biga
rren ahapaldia: /Kusten dut, iHustera... Aditz Joko berbera duk. Esaiek
euskal filologo e m in e n te horiei, ea pittin bat argitzen duten ene
inorantzia sekulako hau.
Baina, am o dio kanten sarreran aurkitu dudan aditz Joko politena,
honako hau duk, halere: 5 oiora n indoyala/ solotil^ nentorrela.. edo
BentatiH n ato r/ Bentara noa. Am odioa non sortu, gogoa beti harako
Joan/etorrian. Morratx, kasik oharkabean pasatzen den aditz Joko ilauna, amodio grinarik erogarriena adierazten. Hori bai dela estilizazioa,
eta ez oka eragiten duten gaurko apalndura nabarm enegiok,
131: Urrà- txu ntxulun b erde / m esm e ro m oko rd o
A/ntxe g o ye n atso bat/ HaHagiñen dago.
M a aita da ta susuiun berde/
ama ama data masuste berbe. (135)
Lehen aritu nauk koloretaz, baina, egunen batean erakutsiko diat
hain zabaldua den txuntxulun berde hori, alderrai pobrea adierazten
zuen kolore berdeko ttu n ttu rro (i^apela konii^oa) baino ez zela, eta
amama m asusta = (hejosa) horrek, berriz, aiton alderrai zeiebre
horren em azte am onduaren ijltonegarra baino ez duela adierazten,
Beraz, giro nabari askia, kopla horrek Jaso digun familiarena ere,
amamak m agalean daukan haurra barren: loa loa xunxulun berde,
loa loa m asuste. Maurra ere negarti, beraz. Monbaitean leitua diat Erdi
Aroz honuntz Frantzia aldetik zetozen pelegrino eta Juglare haiek
tunturro berdez Janzten o m e n zirela endem as, beren graduko kolorez, alegia. Ikus DaHiguna IHasten, 113 orrian: "porque v e rt en fran
cés servía, p o r entonces, para calificar de ru d o ". Ulertzen?... Beraz,
berde hori, ez huke Lekuonak esan bezala, euskal testuan apropos
txertaturiko kolore izen arrotza, baizik eta Jende alderrai haren arroztasun pobrea bera adierazten zuen kolore sinboliko ezaguna. Eta

hortatih gero, Bidasoaz honuntz berdea hedaduraz zabaldu izana zernahi arrozheria adierazteko.
Eta onom atopeia hustzat hartu den txu txu lu /tu n tu lu n horren ham aika aldaera gogoan, aitar! askotan aditutako bertso honetaz oroitu
nauk:
Lenago etortzen ziran ofiziabliaH
Txorroskilliak eta pertz-HonpontzalliaH
Tutulumendi edo 5 antu-5altzailliaH
Oizonik formalenah ziHiratzailliaH.
Qarbí aski zagok horko giroa. Eta zer o te ziren tutulumendi
horiek? Mere ustez, goian aipatu txuntxulun -be rd e horietxek berbe
rak, Eta gaur arte iraun dik tu nturro horien usarioak, bai ihautetan,
dantzetan, Zubieta-iturengo joa ldu ne ta n eta abarretan. Leitzan sonatuak ornen hituan Plazaoiako zuletatarraH, holako tunturroak egiten,
barrendik alanbrezko arm azoiekin eta beste. Aurten ohitura berritzeko asm oa ditek, Agustín Aranburu erakustun dutela. Orain mende
pasaxe, Idiazabalgo Zuloeta baserritik sartuak d ituk AranburutarroK
Leitzara. Ikus LEE liburuko 181 orriko azken argazkiak.
Baina, goiko bertso horrek beste hau izaten dik beti ondotík,
gure aitaren ahotan:
De/a listero edo dela sobrestante
Zerbait ofíziyua gehienah badate
Jornala^ haundienal^ frantzesah dauzHate
fíonbait español danah tontotzat gauzi^ate.
Lehen arotzaz aritu gaituk, eta begira, horko ofiziyu eta ofiziabliah ez o te ziren garai batean arotz Izanen euskaraz? Larri ibill. Dena
dela, aurreneko bertsoko "lenago etortzen ziran ofizIabliaH" hori,
blgarrengoak argitzen dik, Eraintzitik etortzen zirela, alegia. Ikerlan
eder bat m ereziko likek gal honek ere, m enderen m endetan arrazoi
askorengatik izan baita frantsesa galzki íkusia Bidasoaz honuztlk. Balna, sobera luzatzen ari zaitak ihaute giroko tu n tu rro berde hau.
132: Eeli Etxebarriak 1 9 2 5 aldean Zeanurin Jasotako horietan, 26,a
honelan dela diok:
5agu zarra! eutzi agin zarra/ EHatzu agin berria/
5agu zar barregarria.

Oroim in poetikoa sorrarazi zidak, aiual... Erdi Aroko ikonografian
ageri denez, haur izan berritako am aren buiarra babesten om en zian
saguzaharrak. Eta hagina, funtsean, esne horm atua baino ez duk.
ikus honetaz "tla rrizko Parata EdiurratuaH" liburuan, 4 0 -4 1 orrietan
esaten direnak.
134: Atsoa ta agurea alkarren a tziani
basora Juan dira p eko ro tz batzian.
Bal, p eko ro tz horrek, gure denborako behigorotza esan nahi dik.
Baina, berdin ziok, ardigorotza, oilagorotza, zerrigorotza, abera-gorotza edo beste zernahi g orotz izan. Qorotza izatea huan ditza. Edo
zein bordarik esanen iikek oraindik, g orotza zeinen sorkari preziatua
zen. Kontua atera besterik ez, ongam izena bereganatu zuenerako.
Zenbat iratze egiten o te zen urterò, eta nolako arretaz zaindua, e txe 
ko azinden hankapean txikitu eta ongirri bihurtzeko!.,. Kopla hori
hobeki bizi nahi baduk, leizak LEE liburuko 2 0 8 orrian, V o x e m ie i
Landa, sa m e kin g o ro tz b iitze n " izeneko kontakizun zinezko askia. Eta
horrekin aski ez baduk, Jozak Trapuan Pupua liburuko 5 0 0 . orrira, eta
egiok gorazarre nere gorotz usainari.
Orri bereko 1 3 4 kopla, berriz, honela entzun izan zioat nik aita
gurearl etxean:
/^tsoa ta agurea aserretu dira/ Atso demonioai^ ixiputik tira.
5ekulan ez diat adltu ixipu hitza aitaren ahotik, kopla horretan ez
bada. Qoizuetan ez baita erabiltzen, Leitzan baizik, isats edo buztan
adieran. O roit erdarazko hisopo haren form az, hitz honen etim ologia
ederra bilatu nahi izatera.
136: Aurtxo txikie negarraz dago/ am a am aiozu titie
Aita gaiztoa tabernan d ag o/ pikaro Jokolaria
Bai erne ibili nauk, bai. Mire kantaera guzietan ere holaxe ageri
dukjoMo/ar/e, seizazpi aldiz. Ikus LEE liburuko 5 9 3 orrian ere, elkarren
5egidan,joKo/ar/e bi bider, Tuteneko izandu am ona Maria Jesus Zabaletaren ahotan. O rotariko Euskal Miztegian, ordea, ez dik egiten ahozko usarlo ugari horren aipam en bat bakarrik ere. Morra hor, gure
hiztegingintzako hutsik haundienetakoa. Dena dela, joh o /a n e ta Jokalari zerbaltetan bereiztu nahiko balitu bezala zirudik, nolabait Jokoiari
arrotz hori te atro ko aktore eginez edo. Baina, hire kopladiok eta
sehaska kanta xahar hark erakutsiko liketek ederki, deus izatekotan,
karta Jokoa de\a, Jokoiari horri dagokiona, eta ez deus besterik. Mala

eta Quz\, harrltzekoa d uk ahoz aho - o - horrek holaxe Iraun izana. ñda
hadi gero, filologoen zientzia extu horietan!...
150: Tarteka konparazio ederrik ere baduk, nahiz beglen bistakoak
iduri, holakoak izaten baitira ikusteko gatxenak;
Eztia ta Hoípea lehengusuaH dira
oraingo mutiltxaoH barritsuak dira
Ederra ta galanta biak lei^u baten
ona ta aberatsa gaitz dira biiatzen.
160 : Polita baita, berdin eta hain g u tx i erabileraz egiten duan oharra:
Despatxatzera noa as/íaKo lana,
Berdin ez da faltaiio emen zer esana
t 1iH ez det nai soidadue/ ain gutxi marinerue
Ez da moja Juango/ ain gutxi serore
166: Ourutza santuaren señaieagatiH/
soñua m uda-m uda g ure Jaunagatil^.
Deus baino lehen ez o te luke sinaie beharko euskara batuan? Mi
seko 5 inet5 ia nagok baiezkoan. Dena den, kopla honen oso antzekoa, bere m usika eta guzi hantxe daukak LEE liburuko 2 7 9 orrian, eta
baita koplarl bere zentzu guzla em aten dion espllkazio polit askiah
ere. Leitzan ezaguna om en huan, Manuel Lasarte bertsolari famatua
ren anaia, akordeola zerozer jo tze n zuena. Balna, beti pieza bera.
Leitu leltu, eta entzun.
iru miila KaraKo/ bosteun zizaila/
(joyerrin ez omen da nesHa bat donzella.
Ez ornen d uk ez, arbolaxka, zizaila horl, zizarea baizik, Joxemari
Iriondok argitu zigunez. Bai polita atzizki hori, antzeko narrastietan
ere ageri dena. hondik ñora sortu eta Jaso o te da m odu horretan?...
Ikus, hurbiltasun fonologikoagatik, besterik ez bada ere, eta are hurbiltasun sikom otzizagatlk, izi hitza Mikel Olanoren Leitzako hlztegian.
Baina, ez duk egia izi hitzaren azkenean dioena, ez baitut esan nik
sekula santan, zirauna leitzarra ziraba goizuetar dela besterik. Iziak ez
dik deus ikustekorik, leiendak dioenez ja in ko a k kastiguz betiraKo
itsutu om en zuen su ge m o tz errukarri horrekin.

176; M o d poco p o c o / Hdidbdza ja h i/
gu noia bizi geran jango/K oak daHi.
liik hola aditu izan d ia t Qoizueta aldean, kalabaza pobrejantzat
hartuz bezala, edo besterik ez zenerako m iseria adierazle m oduan,
Baina, gaur auskalo noia erabiltzen duten Artzakek, 5ubyanak eta
enparauek.
177: Parian pasa eta agurrìh ez egin!
neroneK esan n/on adios Katalin.
O roit lehen ilata iin ariñ ariñ kantaz 9 7 -9 8 orrian esandakoak.
183; Zenbat aldlz aditua eta kantatua ote d u t kanta m oduan Lei
tzan?:
Ttuhurruku ttuhu-ttuhu,, ez neri ei^uttu/
dita gangaran da ta sentittui^o gaittu
M a ganbaran eta ama sukaidian/
nesKa mutiiiai^, berriz, eskailerapian.
ilahi baduk kantatuko diat aurrez aurre, afaltzaindiko arglaldiren
batean.
187: "Diru zaharrak, dira, harm ar hannaseikoak edo urrezl^o dobloiak". Zergatik diok dobioiak eta ez ontzekoak? Izanez ere, ontzeko
arre edo ontzurre batek, ham asei duro edo hogerleko balio baitzuen.
Berriz atzera, 3 1 5 orrian: "A m ak e m ango b eieu st am ar am aseiko/
ezkonduko nintzake u da be rrira ko". Kopla hau zaharra da inolaz ere,
garai bateko ham aseikoa edo urrezko dobloia aipatzen baitu, diok
hurrena. O ntzurre edo dob io i aide batera utzi eta, zeri esaten diogu
zaharra?
garren m endekoa izan bailiteke lasai asko, edo gerraurrekoa behintzat. Ikus LEE liburuan, 5 8 6 orriko azken kopla.
Lehendik a rd it kontuak ere aipatu dituk. Cjero eta seguruago
nauk, lehen 7 2 -7 3 orrian esan bezala, Irungo Plazara hartan, nere
txintxin hots zahar hura entzuna duala. Ez?... Qeroago ere, 207
orrian, ez duk aipatzen Irunen ibilitako urterik. Eta honek guziak, ba al
dakik zer ekarri didan gogora, harako 2 3 5 orriko kopla eder hura:
Pentsamentua baiitz bai mandatarija/
5arriJakingo geunke alkarren barrija.

Eta, eskerrak ez den hala! Bestela akabo gure libertate goseareri
azken kontsolam en iekua. Pentsam entua, alegia. Eta txanponez ari
gareia, honako 189 orriko hau ere ez d uk itsusia, ez denez itsusia:
tlabarnizen ei dago morol^illa merl^e
txahíur tx/W bategaz topiñia bete.
Q u k ju s tu a n , eta gure ilobek, ezta arrastorik ere ez ziotek har
tu ko txai^urtxíH i horri. Eta m oroHiiid horri?, eta topiñid horrí?... Baina
horíxe d uk hitz guzien legea: sortu, hazi eta indarrak pilatu, gero
xahartu abalean e txeko gazte guziekin borrokan atzeneko amasa
em an arte.
2 3 8 : EderraH bi balixo ddu/
HariñosuaH lau/
umilia IxatiaH asHo balixo dau.
E m ekum ez ari duk, ez? Zeren gizasem etan ez baitu asko askorik
balio gaur, haia izateak. Dena dela, altari etxean m aiz aditutako hartaz
oroitu nauk, oraingoan ere:
"EmahumlaH biar du:
Hallar) airosa,
etxian gobernosa,
eta oyian amorosa,
eta neria ala da".
Behiaia Qoizuetako Aidai baserrian btzl zen Fermín ^ibiri delako
xeiebre batek esaten o m e n zian, gipuzHeraz jahina, esandakoa nobletü eta graduz goitzearren, eta bidenabar bere um iidade xelebrea
erakustearren.
2 4 0 : Markinan s o p itila (sopitta, sopitxia). Arratian ípingia, beste leku
askotan adabaHIa, g uk m u tiko ta tik petatxua. Baita peraHa ere zentzu
beratsuan. Artantzuk, arkaztek peraHatu egiten hituan ahariak ez ernaltzeko. Quk egintza horri (artantzuH) p eta xtu esaten genioan atzenaidera. Oraindik ere egiten dizkitek Qoizuetan. Ez zekiat peraKa(tu)
honen etim ología, baina, nere su m a k beti fereHa(tu) hitzarekin lotu
izan dik, eta baita, péreHI (Qoiz) peraHI (Leitz) izeneko tresna (media
luna) zaharrekin ere. izan ere igurtzi, arrasHatu zentzu hori sumatzen
baitu t guzien atze-atzean, oraino igurtzi ederra em an eta gisako esaneratan gordetzen den bezala. Ulertzen, JavI?...

255: Oorengo ganbarara bidia labana/
tapiñan sartu JaHu m u til barrabana.
Zer da xuxen barraban hori? h u til bihurria, barrabas samarra. Bai,
baina, etim oiogiaz?,., Behar bada bi gauza guziz desberdin nahastera
nihoak, baina, ikustak Qoizuetako elizako eserlekuen auzi batean, zer
ageri den 1 6 1 5 urtean: l a Casa de Altam ira ó Arrabatanea". Eta ikus
erdarazko hiztegletan rabadan hitza. Arablar Jatorrikoa diagu (rabb
addan), eta aharien Jabea esan nahi om en dik funtsean, baina, gure
artera zabaldu zenerako, artzai-m util, edo unai-m orroi adierazteko
erabilia izan zela zirudik, batik bat. Beraz, Qoizuetara arrabatan etorri
zenen bati zor diogula bai gaur arte iraun duen Altam ira deitura bai
Arrdbatanea etxe Izen zaharra. Parte gaiztokoa behar zian Inondik ere,
arrabatan horrek, ez huan bestela horren aisa galduko. Eta ez ote
dute nonbaitean erro berbera rabadan eta barraban horrek? Eta nire
ikasmina are gehiago korapilduz , ez o te digu arrabat (rabadan)
horrek hire lanean usu aipatzen duen arrabeta ditxosozko horren
sorburua argitu nahiko? Ez al ziren ba arrabetah ( edo unai-morroiaH)
arrabetari izaten m aizenik? Orduan, unai-m orroi edo rabadan ofiziotik
sortua ez ote da izanen arrabita m usika tresnaren izena? Erna filologo
alfer horiek, erna!...
262; Altuan bizi naz baia Halera dauHat g o g o a l
ortiHJenteaH dauka ta bizitza alosoHoa.
Oso o ker ez banaiz, sentencias y refranes sonatuan ere ageri
dela uste diat holakoren bat, balna ez dlat Inon aurkitu. Zer esan nahl
du zehazki alosoHoa horrek? Basoko bizitza exHaxa, m ehea dela. Edo
aglan hutseglteren bat o te dago tartean, a lasoHoa, (hura bezalakoa)
edo gisako zerbait adierazi nahian?
286: Ezkondu nahi dute, nun d ute dotia?! hantalaren azpian botella
betia. honez gero blzpahlru lekutan idatzla Izanen dlat, harako Qolzuetako Ezkartln gertatuta ko galde erantzun zelebre hura, balna, hirl
ere ez zalk galzki etorrlko berriz oroltzea:
-Erramona? Zenbat emangoizu alabar! dotea?
-Doteal? Mantalan azpin antxe dik bere moteal...
Bere toxa alegia, hlk heuk liburuan bertan iradokitzen duan slnboiogia horretan. Orrl bereko hau ere, m aiz asko aditu nauk Qolzuetan, batez ere lhautetako m ozorroen Jantzia altzakl. /^/ ai ai m utilla,
Zdpela-gorrial/ Zer dezu izena, Ipurdi-gizena? Balna oraindik ez ze-

kiat, segurantziaz esateko, kopla hori, kantari baten galde hutsa den,
edo biren arteko galde-erantzuna. ikus LEE liburua, 3 2 8 orrian, koplam olde horren sorburu bila hasi nahl Izatera.
3 1 8 -1 9 -2 0 : Zlnez harrigarria Zirri-m irri m itikoaz Arratibel eta Barandiaranek Ataunen jasotakoaz esaten duan hori guzia, Zenbat aldiz
aditua ote nago, m ito tik batere ez duen gai honen inguruko kontu
folklorikoak. Zenbat baserritan (etxetan) izan o te da neskam e jitana
edo erdljitana horietako bat, eta endem as, herrian besteak bezain
norm al harrem an sexualik ezin izan zezaketen agote/Judu/mairu kastakoen etxetan l... Qerraurrekoak, eta o ndokoak ere, kontatuko iizkikek franko Jendeak, herriz herri bila hasi ezkero. Horra hor kasik gure
gurasoen garairaino bizitako prostituzio d iskreto askia, gure pratiarka
xahar ja kin tsu sotanadunok m ito bihurturik gauen gaueko mairubaratzaraino eramana. Izan ere, zer izan du ellza katolikoak sexua baino
m ito em ankorragorik. Eta zenbat aldiz aditzen o te d u t oraindik, mitoak behar ditugula! Bai, egia. Baina, hain xuri sortuak?... Eta zenbat
holako, gure Joxe h ie le n lan xoragarrietan, besteak beste, gure
folklore hagitz agot-yito hau estall nahi zentzugabean so rtu ak!.,. Bai,
nik ongi estim atua zeukeat gure bizia anim atu duten apaiz xaharron
lan gaitza, baina, zentzuzko galbahe e de r baten prem ia larria su
matzen zloat euskal m itologia ergel honi guziari. Honetan bai, jasotzaiieal^ izorratu duela Jasotahoa, kontua bere ironia natural xalotik
atera, eta urrutiko m ito zahar bihurtu nahl itsuan. Eta hau, beti gure
aurkarien esku zikinetan utzi gabe, guk, euskal folklorea zinez bizi eta
m alte izan dugunonok, argi eta garbi esaten hasteko ordua dela uste
diat.
3 2 5 ; Etxean aitaren ahotik adituak dizkiat nik 1 eta 6 elkarren segi
dan, askotan:
Udaberria dator/Manueia bero.
Pozii^ emango /uhe esHatu ezkero.
iñok eskatzen ezta esi^eintzea lotsa.
Aiperrik gaitzen dauka bere santu motza.
Eta ez nekian Joxan Artzek hiru disko bazituenik grabatua holako
perlekin. Pozik adituko nizkikek. Baina, hirugarren horren kutsukorlk
ere adítu izan d ia t U rum ea alde honetan. Honatx bi, Qoizuetan berta
tik bertara bixi a sko ja so a k :

Larrua merke merke
Biureta aldian.
Bakalloren andriak
Errial batian
lantxireri andria
Ez da lau erralde.
hark ematen omen du
Larrua debalde.
Ondotik, hala d lo k 3 2 6 orrian, Arratialdeko kopla batzuez ari
haizela: "g ipu tz Jantzia dutela ageri dira: o be to > obeki, edurra >
elurra, dogu > degù eta abar". Mamaika holako entzun eta ikus
zttekek hafarroa aldeko kopietan ere. Arestitxoan aipaturiko goiko bi
horietan, urrutirago gabe: "aldean > aldian, andreak > andriak, ba
tean > batian", nahiz kantariak eta kantatu zuteneko lekua ere nafarrak izan. Qipuzkeraren eragin sikosozial honetaz ere, ez kronologikoki eta ez geografikoki, egin gabe zagok oraindik azterian seriorik.
Zeren zain o te daude gure filologo zozo horiek.
Eta bukatzeko, bidera atera zaizkidan beste hitz batzuk, soka
motzean besterik ez bada ere, ez nizkikek aipatu gabe utzi nahi:
Porasuz: poderioz 17. A tzoskola: azkazala. Adarsoinu: adulterio
23. AJutu: egoki 24. 5ilutegla: inprenta 3 0 . Txolet: antosin (acetre,
gallofa, bacineta, erdaraz). Mandazai edo karram ateru 107. Ixlñelak
zer da? (sari, rekonpentsa) 1 27 . Zaidar : zuldar? 1 46 . Artza: criba,
galbahe handia. Odxen zaidabaiaz oroitu nauk 147. S otenak em an:
egurtu 177. dandarrez: arrastaka 2 9 2 -9 2 . Karkabatan egon? 3 0 0 .
Maiorazkanea 3 1 4 . hori hori, zer o te da zubona hori? izan ere,
ontzarl (?) delakoaz oroitzen balnaiz, behiala lum ero sorgin surrean
nenbileia, noia ikasi nlon Azkueri, onzo ne ro zerga biltzailearen kon
tua.

Besterlk ez: plazer haundla eta m erkea Izan dela neretzako.
hire erantzun zain, hurren arte. Ongi izan.
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Joseba Sarrionandiaren
tlarrazioak postmodernitatearen
ispiluaren aurrean
A m aia SERRAMO

1983an idatzitako ilarrazioah Joseba 5arrionandiak sortutako
lehen ipuin-bildum a da. Iparraldeko zein Megoaldeko euskalkiak ara
zorik gabe m enderatzen dituela, bertan darabilen hizkera oso zehatz
eta aberatsa da. Marrazio gehienak, bestalde, fantasia gaietakoak
edota legendarioak dira, irudi eta m etafora iradokitzailez hornituak.
Hari horiekin Josten ditu oinarrizko egiturak eta bertan kokatzen ditu
narrazioetako pertsonalak (estazioan dauden gizon zein andere bakartiak, m arlnel zaharra, Ginebra erreglna etab.) eta halen abenturak
edo zorlgaltzak. Bide horretan, llteratur iturri ezberdlnetatlk Jasotako
ezaugarriek Sarrionandiaren lan honl hibrldlsm o ukltu bat em aten
dlote. Balna, Ipulnen eraketak eredu ezberdlnel so egiten dlela aurreratzeak euskal literaturara berandu heldutako postm odernitatearen
barruan koka dezakegula suposatzen a! du? Obra aztertuz azalduko
2alzklgu ezaugarrlak eta Izango dugu aukera postm odernitateari
egotzl dlzkiotenekin alderatzeko. Morl izango da gure helburua orain,
tlarrazioak liburuaren berezltasuna eta ezaugarrlak zehaztuz, Peter
2lma-k proposaturlko zantzu postm od e rn lstak agertzen o te diren ar
gitzea, hain zuzen.
Joseba S arrionandiaren lite ra tu r sorburu naroa

Agerlkoa da, oro har, Sarrlonandlak, bere lanen bidez, kultura
unibertsala gerturatzen digula, betlere Iturrl ezberdlnetatlk edandakoa
bere egiten duen sentlberatasunezjantzlz. Qoazen, bada, kanpo era
gin horl nondlk sortu den aztertzera.

Itsasoaren inguruko abenturak eta m itoa k em ankorrak izan dira
beti literatura m unduan. Sarritan agertzen dira lan baten marni edo
osagai bihurturik. Eta, iiteraturaren bidez, zinem araino ere iristen da
itsasoko istorio horien itzala. Alde batetik, M elville-ren "M oby Dich"
bezalako eieberriak zinemara m oldatuak izan dira eta, bestetik, bai
hartan, baita telebista saioetan ere, Coieridge poeta ingeles erromantikoaren "The rim e o f th e a ncien t m arine r" olerkiaren hainbat atpu
agertzen zaizkigu. Itsasoaren tradizio luze honek Sarrionandiarengan
oihartzun handia izan du. Tem ando Pessoa poeta portugaldarraren
"O m arìnheiro" obrak liluratuta, hura itzuli zuen eta 1985ean "harinela" izenburupean argitaratu. Coleridge-ren aipatutako "The rime of
the a ncient m arine r" olerkia ere euskaratu zuen "M arinai zaharraren
balada" izenez 1 99 5. urtean eta oierki horretatik eratorritako aipuak
Sarrionandiaren harrazioah liburuan bertan topa ditzakegu, hala noia
"W im a naufrago bakartiah" kapituiuan "uriH ere ez han, itsasoaren
erdian" dioenean, esaldi horrek gogorarazten baitu Coleridge-ren
"Lvater, w ater even/w here, b u t n o t a drop to d rin k " beste hura.
Morrez gain, J. Sarrionandiaren hainbat ipuin eta oierki ezin dai
tezke ondo ulertu P ott bandakoek Borgesi zioten m irespena kontuan
hartu gabe. Idazie eta itzultzalle argentinarrak literatura ulertzeko
m odu bat irakatsi zien bere ondorengoei. Mark ere itsasoarekiko zuen
lilurak (bere lehen poem aren izenburua honen lekukoa da: "him no al
m ar") jarraitzaiieen m irespena areagotu zuen. Bestalde, hainbesterainokoa izan zen Borgesek P ott bandako kideengan izan zuen eragina,
non hauetako inork ere ez baitzuen 8 0 k o ham arkadan eleberrirlK
idatzi (aintzat har dezagun Borges oso m iniaturista izan zela beti eta
ez zuela sekula nobelarik idatzi).
Sarrionandiak berak Borgesengandik Jaso zuen literatura uler
tzeko m odu bat, literatur sorm en era ko bide bat: Europako korronte
literarioei so egin eta horiek bere herrtra ekartzeko gogo eta erabakia; Europan ikusitako m odernitatea euskal kulturan sustatzeko
nahia, hain zuzen ere (euskal tradizioan, hizkuntzan etab.etan oinarrituz). Esteban Echeverría argentinarrak Borgesi eskainitako gomendioa {"b eg i bat europar adim enean eta bestea aberriaren erraietan
uHan behar da"^) baliagarri izan zitzaion Sarrionandiari ere. Jorge Luis
1
" ìla y q u e te n e r u n o jo p u e s to e n ia Inte lln g e n cla e u ro p e a y e l otro dava
e n las e n tra ñ a s d e la p a tria "

Borgesi Europan izandako egonaldi luzeek ez zioten jaio terrira ko grina
iau50tu; Joseba Sarrionandiari bere kartzeiako egonaidiak eta, ilies
eginda gero, erbesteak Europa eta Jaioterrla iotzen zituen iiteratur
ikuspegi harekiko identlfikazio liandiagoa sentiarazi zioten, deserrotze
sentimenduarekin batera,
" 'han' eta 'hemen' puntuen artean, zatiturik, bizi da 5arr(onandla, 'hemenetan':
"Euskai sorgtnek, inora Joan nahi zutenean, esaten omen zuten,
"hemenetan".
Qu ere, hemen gaude eta han bizi gara"
(Aitzpea Azkorbebeitia, "Joseba 5arrionandia: irahurketa proposamen bat", 122. orr.)
Mala ere, Europa aldera begira egoteak ez zuen 5arrionandia
itsutu, Jon hiranderengan ere Jarri baitzuen interesa. Ordura arte
egindako euskal olerklgintza zein narraziogintzan ez dugu Mirande
bezalako idazle apurtzailerik topatuko, alde batetik, Jorratu zituen
gaiak euskal literaturak ordura arte landu ez zituelako eta, bestetik,
bizitzarekiko izan zu e n ja rre ra k bere lanetan eragin zuzena izan zuela
ko. Mirandek idazterako orduan erakutsi zuen m aisutasuna eta m o 
dernitatea Sarrionandiak g ustu ko zituen.
Egia da ere, eta ez dugu ezkutatu nahi, Miranderen eta Borgesen Jarreran badagoela parekotasun bat: biak zirela kontserbadore
eskulndar, nahiz eta beren ideia propioak m antenduz, kritikoki Jokatuz. Mala o m e n zioen Borgesek: " f...) politihd-gaiez ditudan uste
sendoaH o so ezagunaH dira; alderdi kontserbadorearen i^ide egin
ndiz, eszeptizism o m o d u bat dena, eta /nortxoK ere ez nau tiartu
l^omunistatzat, nazionalistatzat, antlsem itatzat, "horm iga tie gra're n
edo 'fìosas'en Jarraitzailetzat. Uste d u t denborarehin gobernurih ez
izatea m ereziko dugula. Ez d itu t inoiz neure iritziak estall, ezta urte
gogorretan ere (...)"^ . Alde sozio-politiko honek, berriz, ez du izan
eragin berezirik Joseba Sarrionandiarengan.
2
"(...) m is convicciones en m ateria política son harto conocidas; m e he
afiliado al partido conservador, lo que es una form a de escepticism o, y nadie m e ha
tildado de com unista, de nacionalista, de antisem ita, de partidario de Mormiga liegra o
de Rosas. Creo que con el tiem po m erecerem os que no haya gobiernos. Mo he
disimulado nunca m is opiniones, ni siquiera en años duros (...)"

Mau guztla dela eta, ezin dugu ukatu Sarrionandiaren lanetan
dagoen testuartekotasuna ikaragarri zabala dela. Morretaz ballatzen
da bere ipulnetan ere, bereak sentitzen dituen hizkuntza eta kultura
buitzatuz eta kontakizun horlek zertzelada errom antikoz apalnduz.
Jarraian aztertuko dugun N arrazioak liburuan aurreko baleztapen
guztlen adibide zuzenak topa ditzakegu.

Ila rra zio e n m unduan barna

Liburu honek ez dirudi Ipuln-bildum a huts bat, balzlk eta belradurazko horm ak dituen tenplu baten antzera eralkitako kontakizun
m uitzoa. Eztainuak beirate bateko puskak elkarri lotu eta, era berean,
bereiztu egiten dituen m oduan, liburuaren narrazio bakoltza Istorio
bakar baten zein ezberdinen zatlez osatua da, kolore ezberdineko
zatiez. Batzutan distiratsuak, bestetan zurl-beitzak.
P ostm odernltateak gehlen estim atzen dituen generoek (nobela
beitza, historikoa, zientzia-fikziozkoa, e m a ku m e zko a ...) liburu hone
tan ez d ute presentzla handieglrik, baina fikziozko kontakizun hauek
m ito eta e le zaharrezjoslrik daude eta, Jakina denez, legenden erabiiera p ostm odernistatzat Jotzen da. Dena dela, badugu aipatu generoen adibide adierazgarriren bat: "K rista le zH o b ih o tz a " Izeneko kapi
tulua. Bertan kontatzen den istorioak ÄV. m endean Durangon gertatu
zen hereslen aurkako Jazarpenaren berri e m a ten digu. Ipulnean ber
tan Tabira Izena du hirl g oto rtu horrek, D urangok lehen zuen Izena
hain zuzen ("Villanueva de Tablra" edo "Tabira Miriberrl"). Morí dela
eta, genero historikoen barnean sar genezake ipuin hau, halako
oinarria baitu eta Sarrionandiak berak horl aitortzen baitu narrazio
honl egindako oharrean.
Eskaintzen dizkigun Ipuin hauek apurka-apurka osatzen ditu idazleak, amaiera harrigarriak em anez batzuetan eta Irakurleak espero
zitzakeen bukaerak zlurtatuz besteetan. Lehen kapituluak, "EstazioHo
begiradaH " Izenburukoak, badu xarm a berezi bat zentzu honetan,
bertan ageri diren istorio ezberdinak sortu bezain laster deuseztatuak
baltlra. Istorio bakoitza eraikitzeko hartzen duen lana gainbehera da
to r kontakizun zati bakoltzaren amaieran. Pertsonaia guztiak elkartzen
dituen espazloa tren geltokia dugu kasu honetan eta, harrigarria den
arren, narrazio ttipl oro bere gain hartzen dituen espazio hau pertso-

naia berezia bihurtzen dela esango nuke {gehiegizko ausardia ez
bada, behintzat). Idazle honek obra osoan zehar espazioen deskripzioa zaindu egiten badu, oraingo honetan estazioaren deskribapena
mimo handlz zehazten du.
Joko honen beste keinu bat "O aueko enHontrua" atalean ager
tzen da, hasieran oiiarra kantari aurkeztuz, oilarraren ukapena egiteko
segituan:
"Zeinu gisa, oiiar gorri bat aitzatu da enbor zaharraren gainera,
Hihiriki, HiHiriHi. Baina ez, hori ez da Istorio honetakoa, ez gaude
lore bakoitzak izen batdueneko lehuan''(81.orr.)
Kontakizuna Josteko m odu hau konstruktibism oaren teknikaren
esparruan sar daiteke, P ostm odernltateak erabiltzen duen teknika
horretan.
Beste kasu batzutan ere, "Arlm a naufrago bahartiak" kapituluan
adibidez, jo e ra konstruktibista hori nabarm ena da, salbazio eske bidalitako m ezuak hitzik ez zeramala esanda, narrazioan amaiera em a 
ten baitzaio. Bukaera horrek adierazten du kapitulu osoa irakurri arte
ezin dela benetako istonoa biribildu, ulerm enerako giltzarri baita
azkeneko Informazio hori.
Gal honi jarraiki, "ItzalareHin so/asa" narrazioari helduko diogu.
Morren istorioa bi ikuspegi ezberdlnetatlk boroblitzen da: alde batetik
idazlearen ikuspegla, kapitulu hon bera egiteko jarraitu dituen pau
soak azalduz, eta b este tik Itzalarena, narratzaile-protagonistarekin
izandako elkarrizketan azaitzen zaiguna. Bi alde honek dialektikoki
lotuz eraikitzen doa narrazioa, sorpresaz sorpresa (Itzala hiztun, ttzala
menderakaitz, Itzala eraila).
Ipuinen zatlak lotzeko J. 5arnonandiak darabilen beste teknika
bat ere azpimarragarna da, epigrafeetan agen diren aipuak narrazio
atalen hari bihurtzen dituenekoa, "MezuriH gabeho heriotza" ipulnean
ikus daitekeen antzera: 5hakespeare-ren alpuaren bidetik "Idiota baíek" izendatutako zatia, Ezekiel profetaren lldotik "5 orh oe tako belarra
bezala" eta Paulknerren harltik '7s/7 zaitez".
Mala ere, ko nstruktibism oaren adibiderik garbienetakoa "QaueKo
enhontrua" deritzana dugu, non elkar gurutzatzen diren hainbat istorioren bidez bl pertsonalak eikarrekin to po egiten duten, geroago
bakoitzak bere bidetik jarraitzen duela. Ipuinaren ardatz nagusi honen
inguruan beste kontakizun labur batzuk agertzen dira, eranskinen

antzera, hala noia zinem a baten esparruan gertatutakoak etab, harrazioaren am aieraraino iritsi behar da atal bakoitzak duen zentzuaz
Jabetzeko.
"5 onbreiru baten isto rioa '' ipuinaren m untala ere aípagarria da,
istorioaren bukaeratik hasi eta gero, Jauzi egin eta amaieraraino doan
ildoa Jarraltzen baitu, hasierako eszena berberarekin amaituz.
Aurrekoan esandakoari begtra, 5arrionandiak berak pertsonaia
baten ahotan egiten digun aitorpena ekarriko d u t hona:
"Qauzek ez dute hasiera ez amaierarik, eta ugariak dira, eta atze
man ezinak, Halaere, orfebreak harribitxi hautsi bat berrosotzen
duen bezala osotzen da ipuin bakoitza, halan eta ez bestelan
izan behar dueia dirudien arte
("5onbreiru baten Istoriod",
72. orr.).
Testuartekotasun eta polifoniaren agerpena Postmodernitateak
duen ezaugarrl nagusienetariko b a t da, Hasieran esan bezala, liburu
honek ham aika idazle, elezahar, istorio eta abarren eragina du, Ele
m entu horiek narrazio bakoitzean m odu zehatz eta Jakin batez integratzen ditu idazleak, narrazioak esparru m agiko bihurtuz. Bere ezaguera zabalaz baliatuz, A rturo Erregearen garalko m itoa k eta Danteren 'Kom edia Jainkotiarra'ren itzalak "Ginebra erregina t)erbe5tean"
narrazioraino ekarri ditu Joseba Sarrionandiak. "O ulíiver-en bidaiah"
idatzi zuen J. 5 w ift-en aipam ena egiten du "Itzalaref^in so/asa" ipui
nean, baita Cesare Pavese idazle italiarrarena, T. 5. Eliot poeta iparram erikarra edota Safo e m a kum ezko poeta greziarrarena ere, Beste
batzuetan, pertsonaiei e m a ten dizkien izenak esanguratsuak dira,
askotan om enaidi gisa erabiltzen baititu izen horiek {Estazioi^o begiradaK"eko Jon adibidez. Mirande gogorarazten diguna) eta kapitulu
bereko aipuan leku izena em aten dio haren fikziozko egileari (Michel
Saulaie, Mormandiako M ont Saint Michel inguruko Saulaie kaleari hartua). Irakurleak testua hobeki uler dezan, narrazio bakoitzaren au
rrean behatoki egoki bat eskaintzen du, epigrafeen bitartez, non
hainbat idazieren aipuak agertzen zaizkigun: Herm an Melville, Sha
kespeare edo Faulknerrenak; G ottfried Benn bezalako poeta espresionistarena, Atxagarena edo Joannes Etxeberri Ziburukoarena; sintaxiarekiko ezohiko Jarrera zuen e.e. cu m m in g s idazle estatubatuarrarena; Erdi Aroan aditua zen Francisque Michelena etab.

horrez gain, hizHuntza ezberdinen arrastoak badaude noizbehinka: grekoa eta iatina ("Orientalia, Botanica, Rhetonca, Cromatica
Teatraiia
76. orr.), edo aiemana, ("Im Lauf der Zeit", 88.
orr.) etab. Tartean topa dezakegu baita ere 5chopenhauerren obra
baten izenburua gogorarazten digun Paralipomena hitza. Qainera,
Euskal Herriko parajeen izenez ere baliatzen da (Durango, Igorreta,
Lagako hondartza, Orreaga, baserri-izenak), narrazioei kutsu eta giro
euskaldunagoa em an nahian. Mala ere, "S onbreiru baten istorioa"
kapituiuan azaitzen den Lorelei izenarekin (neskatilari jarritakoa hain
zuzen) germ aniar elezahar batera garamatza. Alem an m itologtan
bada Rhin ibaiaren ondoan dagoen harkaitz handi bat Lorelei izeneKoa, non m arinel ugarik kantu erakargarnak entzun eta bizia galdu
zuten. Sarnonandiak darabilen zehaztasuna itzela da (aurreko
anekdota, horren lekuko) eta literatur baliabide horiek guztiek testuartekotasunaren presentzia ozenki baleztatzen dute.
Polifoniari dagokionez, hainbat ahots ageri zaigula esan beharra
dago, hiru pertsona gram atikalak liburu osoan zehar tartekatzen dira.
Malen erabiieraren bidez narrazioei lirikotasuna, ukitu poetikoa, em a 
ten die. "Qaueho enhontrua" ipuinean, hitz lauz idatzitako testuan
ezkutatuta, oierki bat dago:
"hirian geratu naiz, mundutik hain hurbii, libre naizeia ustez,
errautsetan zurbii. Zarataren zarataz dena dago isil, baina ene
bihotza oraindik ez da hii, horditurikan ere zeure bila nabil."
(91.orr).
Batzuetan ahots bat baino gehiagoko erabiierak irakurlearekin
jolastea bilatzen du. Qoian aurkeztu dugun aipu bat gogoraziko dugu,
oilar kantariaren existentzia baieztatu eta ukatu egiten zuena:
"... oilar gorri bat aitzatu da enbor zaharraren gainera, HiHiriHi,
HikiriHi. Baina ez, hori ez da istorio honetakoa, ez gaude lore
bakoltzak Izen bat dueneko lekuan", ("öaueho enHontrua" kapltuiua, 81. orr).
Adltzaren 1, pertsonaren eta naturatik urrun dauden hihei bu
ruzko ironiaren bitartez, irakurlearen inplikazioa bilatzen du. Bestetan,
irakuriea konplize bihurtu nahi du:
"idazieak ez zioen ezer, balna itzaiak bere pentsamenduak irakurri
balitu bezaia ihardetsi zion:

-Bakarrik hagoela? Memen niagok ni, eta hor bestaldean irakuriea, Idazle memelo bati begira.
-Irakurlea? -gaidetu zuen idazleak.
-irakurlea, bai Charles, hire eta nire gisakoa, hire eta nire anaia,
Edo arreba -esan zuen itzalak," ("Itzalaren solasa", 44 orr.).
lido honetatik, "M ezurih gabeHo h erio tza " Ipulnean narratzalleen
ahotsekin egiten den jo k o edo erabileraz arltuko gara orain. Ipuinaren
bi ataietan Martin izango dugu narratzalle, 1. eta 5. pertsonez mintzo
delank. Martinen ahots honek barnekoak dira, irakurlearekin hitz egi
te ko baliagarnak, bere ingurukoentzat berriz m utua da, negarra da
bere ahotik ateratzen den soinu bakarra.
Idazle batek obra bat Idazterakoan, ordura arte irakurritakoa eta
ikasitakoa gogoan izanik izkinatuko dltu bere lanak, nahltaez. Batzuek
eragin horiek argiago azaitzen dituzte, gusta tu zalzkien beste Idazle
batzuel gorazarrea eginez, J. Sarrionandia kasu. Morretarako darabi
len tekniketako bat da pollfonlarena. Kontakizunetako protagonisten
bidez erakusten digu m undu llterarloak beregan so rtu duen kutxa
m agiko am algabea. Kaxa horren barruan kokatuko lirateke harraziodl^
liburuan topa daltezkeen hainbat ahotsen izenak, hala noia Lorelei,
Mebbel, Miren, M ikel... Marratzaile orojakilearen ahotsa ere garrantzl
handikoa da, berak ez beste inork baitu pertsonalen bizitza eta ekin
tzen bern,
"5 onbreiru baten isto h o a n " narratzaileak Istoriotlk kanpo koka
tzen du bere burua une batez, am odloaren izaerari buruzko gogoetak
azaltzeko, 3. pertsonatik l.r a igaroz, "Zilegi b e H it..." (74, orr.)
Ahotsen jo ko a z aritzean, "O aueho eriH ontrua" kontakizunean
malla ezberdinetan agertzen direnak alpatuko ditugu orain. Alde ba
te tik, narratzalle ezberdinen ahotsak daude:
— Ohiko narratzalle orojakllearena, 3, pertsonan hitz egiten diguna,
Istorloaren hari nagusla m aneiatzen duena,
— 2. pertsonan hitz egiten duen narratzailearena (MirenI zuzentzen
zalon m intzoa edo Mirenen beraren barne ahotsa ote?).
— Mikel narratzaile-aktore-protagonistarena, 1, pertsona erabiltzen
duena.
Eta beste aldetlk istorloaren zatl ezberdinetan parte hartzen duten ahotsak aurkitzen ditugu: bulegoko taldearenak, atraku zein zlnearen Ingurukoak etab. Joko polifoniko honen barruan MIkeleH eta

Mirenek, am en batean ad05 Jarriz, b e liin -b e liin e ko duo isila osatzen
dute.
hala eta guztiz ere, ahots hauek ez dira espazio eta denborarik
gabeko erem u batean ageri. Marrazio bakoitza, benetan esanguratsua den denbora bat edukitzeaz gain, anakronism oaren gerizpean
eratzen da, orokorrean, idazleak liorretarako teknika ezberdinak erablitzen ditueiarik. Denbora kronoiogikoaren aurkako azalpen argi bat
aurkezten digu hasiera hasieratik 5arrionandiak;
“ Kristala hautsírik eta orratzak geidirik dituen horma-erioju bat
dago, gainerako guziaren zaindari" ("Cstazioko begiradaH", 9.orr)
m . m en de honetan bizitzak hartu duen e rrltm o azkarraren kon
tra eglteko m odu bat em aten digu "A m o d io fantasid bat" kapituluan
Igorretako idazleak. Marrazio honetan denborak ez du to klrik eta
azaltzen dituen idelak zenbakituta ageri dira. Ordularlrlk gabeko m u n 
duan, "m aitasun Istorio" baten inguruko gogoetak eta Iradoklzun
5olteek ez d ute naturak eskaintzen dlgun denboraren ordenarlk m an
tentzen.
Denbora subjektlboa, pertsonaia, nahlen eta gustuen arabera
koa ere ageri zaigu honelako deskribapen m otz baina adlerazgarrian:
"hormako erioju handiaren hotsa entzuten da, olhartzunez bezala;
haren denbora eta eskuko erlojuarena ez dirudi berdinak izan
daitezkeenik." ("5onbreiru baten istorioa", 76. orr.).
"(jaueHo enHontrua" ipuinaren denbora ere alternatlboa da,
errltmo berezla du. Bizitza gurutzatu honetan protagonistek duten
enkontruak oso denbora gutxi Irauten du, azkar pasatzen da. Beralek
topatu baino lehenagoko erloju psikologikoa berriz, oso m ote l zihoan.
Beste aldetik, denbora lineala apurtzen da nolzbehlnka flashback-en bidez. Hórrela Ikus daiteke "M arinel zaharra"n, agureak kontrabandlstarl bere abentura kontatzen dlonean;
"...entzuten dut marinel zaharraren ahotsa:
- hiru ari ginen, bata anaia, bestea sennea nuen, eta hirurok. Bale
zuri bat hurbildu zela eta, hura harrapatu behar genuela otu
zitzaigun (...)" (125. orr.).

Morberak duen denboraren pertzepzioa golan azaldutakoarekln
bat letorke eta, ondorloz, gutarlko bakoitzak errealltatea ulertzeko
dugun m odua ere ezberdlna litzateke. Horl kontuan harturik, esan

genezake Egia objektibo eta behin betikoa ezln dela Izan, liona he
nnen postm odernltatearen beste ezaugarri bat; eriatibotasuna, egla
eta erreaiitatearen puskaK besterlk ez hartzeko gaitasuna eskalntzen
duena. Horren adibide garbiak baditugu llburu honetan. Lehen kapituluko Ipuintxoan errealítaterik ez dago, egiarik ez dago, dena Imajinazloak sortua om en da. Bestetik, gertatzen ari dena narratzalleah
ulertzen ez duela adierazteko, bere agnostizism oa zein punturaino
heitzen den Ikusteko, "Itzalarekin sola sa" kapituiuan gerizak idazlearekin duen elkarrizketa dugu kasurik argi eta, aldi berean, umoretsuena:
"(...) -Edo, zergatik ez, errusinol bat Izanen nauk -esan zuen,
errusinoiaren silueta eta xorinoaren xlstua imitatuaz -heure zer
bitzuan, guziz heurea den hire itzai hau.
idaziea harriturik zegoen, irakuriea itzai haln bereziren aurrean
egongo zen bezala." ("Itzalarekin solasa". 41. orr.)
"A m o d io fantasia b a t" istorloa ere oso zatikatuta aurkezten digu,
ideia soltez osaturik. Irakurle bakoitza Idela horietako batekin identifikaturik senti daiteke, akaso denekin, agian batekin ere ez, berak
duen bizipenaren eta sinisten dituen egien arabera.
Joseba Sarrionandìak e rlatlblsm o honen errebindikapena egiten
du "Itzaiarehin sola sa" ipulnean, m anlfestu honekin:
"Ez, maluskulazko Egiarik ez diagok - esan zuen idazieak-..."
(42.orr.)
Eta "5 o n b re lru baten lsto no a"n Irizpide horl Ispilatzen du, agure
protagonistak ipulnak Idazten dltuela aprobetxatuz, hobe esanda,
Idazten hasi eta, salatu arren, am algabe uzten dituela aprobetxatuz.
hórrela errealltatearen zatlak besterlk ez dltu blitzen. Tenore postmodernlstako Ikuspegia.
"Aurrean ditu ipuin amaigabearen paper plioak, izkirlatu eta oharrez beterik batzu, zurlak oraindik bestetzu. Orri bat Idazmakinan
sarturik, erdi idatzink. Aidamenean, paperontzian, orri zimurtu eta
hautsiak. tiara hor Ipuinaren pushak, eroaren gogo suntsitu beza
la. Esaldi luze bat asma dezake Ipulna bukatzeko, tlkl taka, tiki
taka, gero pundua eta kito", ("Sonbrelru baten istorloa", 75. orr.)
Postm odernltatearen literatura helbururik gabeko Idazketa omen
da, balna Irakuriea bereganatu nahl du. Kontraesana dirudien arren,
Interpretazio erraza du: m etafislka, pedagogia edo baloreen inguruan

inolako zeresanik ez duten literatur liburu p ostm odernisten heiburu
bakarra irakurlearen e ntreten im e nd ua ornen da. Literatura jo la s tres
na bihurtunk, Irakurlearen hurbilpena biiatzen dute. ílarrazioaH libu
ruan aurki ditzakegu jo la s te k o sortuak diren ipuin asko, bai sortudeuseztatu m etodoa erabill dutenak {"EstazioHo begiradah"), balta
absurduaren, konnunikazto ezaren inguruan eraikiak izan direnak ere
{"'Mma naufrago baHartiaH" kapituluan m arinelak noraezean ibiltzeak
eta salbatuak izateko hitzik gabeko mezua bidaltzeak agerían uzten
dujokoaren egitura).
"(jinebra erregina herbe ste an " ipulnean Istorio ezagun batl entretenim endurako pasadizo berri bat gehitzen zalo eta jo k o horretan
egileari ez zalo ausardia faltatzen anakronism o bitxi pare bat itsasteho: Erdi Aroko istorio batean kazeta eta irratia kokatzen ditu. Konta
kizun honetako azken galderan erreparatzen badlogu, ("...zertara
zatoz zorigalztoko, ez baduzu zorlona m un du ko lurraldeotara zurekin
ekarriko", 3 5 . orr.), Istonoaren amaiera zaballk uzten dela kontura
tuko gara, hórrela errealitatearen izaera m ugagabea m odu egokian
ispilatzen delako, beharbada. Hala ere, irakurleak berari luzatutako
itauntzat har dezake, kontakizunaren bukaera osatzeko aukera em a 
ten zaiolank. L iteratu rjo koa honen ondono litzateke.
Beste batzutan dei egiten zalo irakurleari, zeharbidez, kontakizuna jarral dezan, ("...b a in a se gi dezadan, haria", narratzaileak esaten
digunean - 7 2 . o r r ,- edo narrazioaren harían, agurearen "Lorelei bale
tor?" galderan narratzaileak "ez, berah aurhitu beharHo du, ez zaio
bila e torrlko " erantzuten dionean - 7 6 . o rr.-).
Jolasa jola s, literaturak ez al du beste helbururik? Unai Elornagak
bere autopoetika defendatzeko zioen bezala, "literatura filosofía geru
za baten pean ezkutatzen den jo ko a da". "5 o n b re iru baten istonoa"ren narratzailean bezala, niri ere zilegi beHit une honetan gogoeta bat eranstea. Idazleak berak esaten badigu zertarako idazten duen,
ez dugu zalantzarik izan behar haren helburua zein den zehazteko
garaian. Mala ere, egile horrek onartzen badu irakurlea solaskidea
dela, (eta itzalak ez du honetan dudank; "M emen niagok ni, eta hor
beste aldean irakurlea, idazle m e m e lo batl begira" - 4 4 . orr.), berak
sortunko lanaren interpretazloan zabaitzen dio bldea. Kontakizunetan
ereindako e le m e n tue k, díbertim enduaz gain, em ozioak, g og oetak...
5or ditzakete Irakurlearengan, azken batean bera balta deskodetzatlea. Modu horretan, istorio hunkigarri baten irakurketan, narratzalle

protagonistak ageri duen Jarrera pasiboak zur eta lur utz dezaKe
irakuriea. "M arinel zaharra" kapituluan adibidez, non agureak kontrabandoan aritzen zen m u tiko kontalariari esaten dion bere semea ez
dela itsasotik bueltatu;
"-Luzaroan etxean egon ondoren, gaur itsasora irten da semea,
goizean zortzi abiatu dira bafora iiorretan, eta orain zazpi itzuii dira,
ene semea ez.
Ez du euria atertzen. itsasoa, gaur kaiatxoririk gabeko aho beitz
eta sakon bat deia pentsatu dut (...)
-Orain, esaidazu zertara etorri zaren -esan du marinel zaharrak,
itsasoko tristura guzia bere diamantezko begietan gorderik."
(1Z9. orr.)
S em e galduaren sam ina barru barruan gordetzen duenaren au
rrean, solaskide eta kontalarta den m utikoaren isiltasuna eskaintzen
zaigu. Sarrionandiak, entretenitzeaz gain, ez o te zuen irakurlearengan
g ogoetak bultzatu, se ntim en du ak ernatu etab. nahl izango?
"hinstaiezHo b ihotza" kapituluak ere pentsatzeko parada eman
dezake, beharbada ipuin egokia izan liteke Inkisizioaren Jokaera arbuiagarria gaitzesteko eta bidegabekerien aurrean pertsona zuzenek
izango luketen zalantza existentziaien inguruan hausnarketa sortarazteko.
"5 onbreiru baten l5 to rio a"n, berriz, bizitzaren izaera errepikakorra dela adierazten da:
"Bizitza ez deia espiral bat, zirkulu bat delako gogoetatan ari da
Werner hebbei" (71. orr.)
Figura g e o m e triko hori irudi honekin segituan indartuz:
"hegazti saibaiak laku izoztuen gainean ari dira zirkulutan hegatsez" (72. orr.)
Eta beste ikuspegi batetik begiratuta, bizitza norablde zehatzik
gabeko bldala dela esaten zaigu, horretarako agurearen Itxurak "ma
leta zahar baten antza" izatea (71. orr.) esanguratsua da.
Bestetik, am odloa degradazlo m ota bat dela baleztatzen da:
"...maitemindua zorionaren eta angustiaren infinitoan hondatzen
denez, egoera horretan gauzarik gorenak bezala baidarrenak ere
izkiria ditzake...", (74. orr).

M aitemindua arriskuan dela eransten du gero, "...funanbuloa
laban zorrotz baten g a in e a n ..." bezala (77. orr.).
Istorioak eta pertsonaiak aukeratzeko orduan 5arrlonandlak
egindako apustuak Irakurlearen se ntlm en du ak nahasturik agertzea
eragin dezake (alde batetik, poza, bestetik tristura, am orrua etab.).
Oro har, gerturatzen dizkigun protagonistak bakartiak dira, glza estatusetlk kanpo daudenak, botereak m altatzen ez dituenak: Ginebra
eta Qalahad nnaltale debekatuak, Claudine em agaldua, W erner Mebbel bakardadean bizl eta hilko den agurea, Martin gatxotasun berezi
ren bat duen m utikoa, kale-garbitzalleak, sinestun kritlko edo heretlkoak, eroak, preso o hiak... Pixkanaka-pixkanaka guztl horiek eta
halen Istorlotxoek Irakurlearengan eraglngo dute.
Dena dela, J, Sarrionandiarentzat llteraturaren helburua zein den
zehazteko, "Itzalaren solasa" Ipuinean azaitzen dizkigun adierazpen
teorlkoetan Ipinl behar dugu oinarrla. Monela m intzo da, Idazlez m o 
zorrotua:
"Ene asmoak honuntzagokoak dituk, halako egoera baten testimonloa ematea, misterio eta posibllltateen eremuetara sartzea,
euskal lengoaia urri hau adlerazblde egitea, gauzen nabardura
poetiko ezkutuak azaitzen entselatzea, eta honelakoak." (42. orr.)
Igorretako Idazie honek, beraz, llteraturaren jo ko a beste helburu
batzuekln ere lotzen du: testlm o nlo a e m ateak gogoetak sor dltzake
Irakurlearengan, m isterloen erem ua eta gauzen nabardura poetikoa
lehen planoan jartze a k se ntlm en du ak eta em ozloak ere buitza dltzakeen bezala.

Ondorlo gisa

harrazioaH liburua m iatu ondoren, lehengo galdera berreskuratu
behar da: 5arrionandla Idazie p ostm o d e rn Ista al da? Egla esan, ezln
da ukatu postm odernltatearen ezaugarri ugarl Ikusten direla bere lan
honetan islatuak, balna horrek ez dltu kentzen Idazie honen berezita
sun osoa p ostm odernltatearen esparruan m ugatzeko zalltasunak.
Arestian, llteraturaren helburuez aritzean espresukl azaldu dira 5arrionandlaren hitzak, non idazterakoan bera zeren blla doan argi gel
ditzen den. Postm odernltatearen tresnak erabillz, erem u m isterlotsuetara hurbildu nahl galtu, edozein Izaki edo egoeratan gorderik

dagoen aztarna poetikoa eskuratu eta irakuriearen aurrean agerian
utzi naiii du. Ez du errealitatearen Irudi fotografikoa bilatzen, ez, baizik
eta azaleko begiradek nabarm entzen ez dutena: se n tim e n d u e k argiztatutako bizipenak, barne gogoetako kezkak, isilean gordetako
istorio kritikagarriak, gizarteak baztertzen dituen pertsonaia arrun
ta k .,. Horiek guztiak hitz ederrez Jantzink, Honek, postnnodernitatearen jo ko a ri zertxobait gehiago eransten dio.
Bestalde, Aitzpea Azkorbebetiak oso m odu interesgarrián azpim arratzen du Joseba 5arrionandiaren berezitasuna:
” 5arrionandiak bere-berea duen hizkera da, ziurrenik, beraren tes
tuen ezaugarn delgarrienetakoa. irakurleari honez gero nahastezin
egingo zaio ilrlkotasunez eta samurtasunez blai egindako idaziearen hizkera; hizkera iandua, xarmangarrla, Josu Landak zioenez
"baseiinaz bezala idazten dueia" irudituko zaigu usu" ("Joseba
5arrionandia: iraHurketa proposamen bat", 118. orr.)
Jon Kortazarrek, Sarrionandiaren narrazio lan guztiak aztertu eta
gero, literaturaren funtzioari buruz idazle honek duen kontzeptuaz
idazten du. Eriatibotasunaren bidean, kontzeptu hori ez da aldaezina.
Qoian aipatutako helburuak kontuan hartuz, Sarnonandia surrealism oaren estetikan kokatzen du eta, bide batez, boterearen kritika
egiten duen estetikatzat hartzen du. lido horretatik, urte batzuk beranduago, Atabala eta euria izkiriatzen duenean (1 9 8 6 ), bere helbu
rua erradikaiizatu egiten du:
"Uste dut ez dela esistitzen euskaraz desarrazoitu aditza, balna
arrazoi hitza eta arrazoitu aditza erabiltzen direlarik, desarrazoitu
aditza ere behar genuke: badakigu zer den arrazoia: zentzua,
egokitasuna, errespontsabilitatea, eredu onartuen Jarraipena, zu
zenbidea, agintzen duenaren kriterioa, legea." (Atabala eta euria,
124. orr. - Jon Kortazarren J. 5arrionandiaren ipuirigintza, 31.
orr.).
Eta Kortazarrek hitz arglgarrlez azplmarratzen du irlzplde hau:
"Berriro hemen abangoardien oihartzuna: literatura orden burgesaren aurka Joateko modua bihurtu zuten... Eta ildo berean au
rkitzen da gure idazle euskalduna ere" (J. Kortazar, J. 5arrionandiaren ipuir)gintza, 52. orr.).
Azkenean, berriz, beste norabldea nabarm entzen du Kortazarrek, "D lsectl m em bra poetae", Ifar aideico orduai^ liburuko Ipuinean,

Bernart d'Etxepareren aho tik m intzo baltzaigu Idazlea, Ikuspegi leunagoa, zaiantzakorra azalduz. Gizakien Izaera eta Jarrera hausnartzea
interesatzen zalo orain, artzalnarena, m arlnelarena...
"han Egia -betl ere maiuskuiaz, nosHi- ez zen literaturaren heiburu nagusi, Eglarik ez zelako, orain balna egiaren -letra larriz orain,
nosKi- eta bertutearen arteko esplorazloa bihurtu du eglleak lite
ratura." (J. Kortazar, J. Sarrionandiaren ipuingintza, 36. orr.)
Liburu honetan Joseba 5arrlonandiak m alsutasun handlz lotu
dltu hizkera eta galak. Era berean, esan llteke narrazio bakoltza sor
presaz beterlko kutxa ballitzan sortua dela, irakurleak bertan gorderlk
dauden sekretuak ateratzea heiburu duena.
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Postmodernitatea ez da axolagabekeria,
ezta azalkeria ere
Qorka MERCERO ALTZUQARAI

Berri sam arra da gurean postm odernitatearen gaineko eztabai
da. Auzoko batzuenean, ordea, batez ere kntika angiosaxoiarenean,
badira bl ham arkada tnguru Jardun kritiko-kulturalaren erdigunean
kokatu, iiautsak iiarrotu eta pentsabide berritzaiie bezain ezinbestekoak irekltzen hasi zenetik. Luzetsita Izan dugu postm odernitatea,
beraz, gurean ere sartzeko aukera em an arte. Berandutze hori dela
m edio, azken hogei urteotan gurean izandako gertakari literario behlnenak -zer esanik ez gertakari sozlal edo polltikoak-lkuspegl postm odernistatlk analizatzeko aukera paregabea gaidu dugu. Diskurtso
postm odernlstak bereblzlko ahala dakar gure m undu-lkuskera agortua eraldatu eta ezagutza-, etlka-zeln polltlka-blde berrlak asm atzeko.
Postm odernitatedh axola handia du. Ez galtezen axolagabe izan bere
esatekoen aurrean.
Esan bezala, berandu heldu diogu postm odernitatearen eztabaidarl. Neurri batean, ez da harritzekoa. izan ere, auzoko ilteratur kritika
sistem en aldean, gurea abiatu bern sam arra da eta zeregin ugarl ditu
haln glza ballablde urrlrako. Azken ham arkadotan, hurbilpen teorlkokrítlko asko sam arrez ja b e tze ko ahaleglna egin behar Izan du: sem lotlka, estrukturallsm oa, harrera estetika... Morrezaz gain, euskal literaturaren ekolzpen gero eta zabalago eta interesgarrlagoarl zor zltzaiona altortzeaz arduratu behar izan da. Gauzak hórrela, ulergarrl sam a
rra da postm odernltateaz ahaztu Izana. Behin harl buruz hitz egiten
haslta, ordea, ulergaltz eta etsigarri sam arra gertatzen da halako
jendaurreko aurkezpen gutxlesgarrl eta galtzesgarrlak aur-kltzea. Izan
ere, gurean hedatuen dagoen ustearen arabera, aro garalklde post
m odernoak ez digu ezer onlk ekarriko, azalkeria eta axolagabekeria

nagusi diren aid! amoral, deitoragarri eta ahalik eta azkarren gainditu
beharrekotzat jo ohi baita. Uste horren adibide txiki b a t em atearren,
hona hem en Koldo Izagirrek postm odernltateaz galdetuta esandakoa
VolgaHo BdtelariaH-en:
VB.- Bide batez, zer da postmodernismoa, zuretzat? flola if^usten
dituzu iiontzeptu tionen inguruan egoten diren eztabaidaH? tlorren islariH if^usten ai duzu eusl^ai iiteraturan?
ki.- Ez daukat ideia handirik, ez ditut segitzen eztabaida horlek.
Lauso batean heltzen zalt zerbait, utopien gaindltzea eta horl...
Postmodernia, azhen finean, ez al da nihilismo burgesa? Ideologia
nagusla da, balna ez dut uste modu Inteiektualizatu batean heldu
denik gure literaturara.^
Azken bolada honetako ekarpen kritikoek ere antzeko bidetik Jo
dute. Jon Kortazarrek, kasu, postm odernitatea axo/agabeker/arekin
parekatu du.^ Iñaki Aldekoak ere antzera egin du, axolagabekeriaz
bainoago aza/ker/az hitz eginez eta azalkena horri leporatuz euskal
llteratur sistem aren barruan kanon m odernoak azken aldlan 'Jasan'
dituen erasoen errua.^ Era horretan, badirudi biek ala biek postm o 
dernitatea ulertzeko m odu beraren aide egin dutela, funtsean post
m odernitatea denaK balio du lelo entzutetsu bezain m alapartatuarekln parekatzean datzana. Ez da egla. Postm odernitateari ez zaio
dena berdin. Egla da postm od e rn ltatea k erronka iatza egin dlola
m odernltatearen hatsarre eta helburuel, baita utopia kontzeptuari
berari ere, baina horrek ez dakar berekin axolagabekeria edo azalkeriaren nagusigoa. Postm odernltateak, besterik gabe, erantzukizuna
eta sakontasuna ulertzeko beste m odu batzuk proposatu dltu, errea
lltatearl fidelagoak zaizkion neurrlan, benetakoago eta ezlnbestekoagoak ere badlrenak. Hitz batean esanda, m od ernita te ak ez dauka
ardura eta sakontasunaren m onopolioa; are gehiago, ballo postm o1 V/olgako Batelarlak, 'Koldo Izagirrerl elkarrizketa', \JoigaHo Bateldrldl<. U teratur
ino lzka ri Hosaf^oa (20 0 6 -0 7-2 1 ) ttp://eibar.org/blogak/volga/categoryli5t_htm l?cat_lö
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Jon Kortazar, EusHal H ontagintza g a u r. P o s tm o d e rn lta te tih eginli^o azterHeta

bat, itzul. Juan Kruz Igerabtde (Cuenca: Centro de Profesores y Recursos de Cuenca,

2005), 11-6. orr.
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Iñaki Aldekoa, 'Postm odernitatea gurean?', Egan 5 8 (20 0 6 , 1/2), 141-56.
orr. (152-6. orr).

dernoei m uzin eginda, berak salaturiko oker berberetan erortzen dela
esan liteke, axolagabekeria eta azaikerlan, alegla.
Berriki argitaraturiko elkarrlzketa batean, Jon Kortazarrek esan
du gaur egun bl eztabalda nagusl daudela postm odernitatearen Ingu
ruan: batetlk, ea m o d e rn Itatetlk banatzen den edo ez; bestetik, noiz
Jalo zen.^ Egla esan, bl eztabaldok a sp a ld la n jo ziren Itxitzat p ostm odernltatetik bertatik. Batetlk, argl dago -bati baino gehiagori akaso
harrigarria suertatu arren- ez dagoela m od ernlta te rlk gabeko postm odernltatenk: m odernitatea ez da Inoiz erabat gaindituko. Bestetik,
postm odernitateak ez du onartzen bata bestearengandik argl eta
garbi banaturlko periodo historikoen kontzeptua, ez m odu zo
rrotzean, behintzat.^ Mire ustez, argi sam ar dago eztabaida horien
ordez, beste bi direla une honetan arduratu behar galtuztenak. Lehenik, eta artikulu honetan bertan Jada azaleratu dlren Interpretazio
kontrajarriak kontuan harturik, ezinbestekoa zaigu p ostm odernitatea
ren esanahiari buruzko eztabaldari heltzea, hau da, z e r da p o s tm o 
dernitatea? Bigarrenik, bal Kortazarrek, bal Aldekoak beren ekarpenetan egokiro harturiko bideari Jarralkl, funtsezkoa dlrudl galdetzea ea
dagoeneko p ostm odernitatean bízl garen ala ez, hau da, ba al dago
p ostm odernitaterih gurean? Hurrengo lerrootan, bl galdera horlel
erantzuten salatuko nalz.

2er da p o s tm o d e rn ita tea ?

Ezer baino lehen, m aiz nahasi ohi diren bl te rm in o ezberdintzea
komeni da: p o stm od e rn itatea eta p ostm od e rn ism o a. Lehena gure
garalko Huituraú dagokio -ko n tz e p tu a bere adiera zabalenean ulertu
ta -, hau da, bailo, sineste, ohitura, Jokabide eta eraketa sozlal, e ko 
nom lko zein polltlko garalkideel: Huitura p ostm od e rn oa esango g e 
nuke, beraz. Bigarrena, ordea, kultura horren barruko Jarduera intelektual eta artlstikoarl dagokio, hau da, garalko filosofía, teoría kritiko,
literatura eta artea, oro har: hórrela, literatura p o stm od e rn ista esango
4 Juan Luis Zabala, 'iSritlka oroitzeko beste m odu bat da, eta guretzat oroim ena
garrantzitsua d a ' [Jon Kortazarrl eglnlko eikarrizketa], Berria (20 0 7 -0 6-0 6 ).
5
Bl eztabalda hauen gaineko azaipen postm oderno sendo baterako, tkus
Jean-Fran<;ol5 Lyotard, 'R ew riting Modernity', in The Inh um a n. R e fle ctio n s o n Tim e,
itzul. Qeoffrey Bennington eta Raciiei Bowiby (Stanford, Kaiifornia: Stanford University
Press, 1991), 2 4 -3 5 . orr.

genuke, adibidez. Garrantzitsua da banaketa honetatik abiatzea, une
historiko bakoltzaren ekoizpen intelektual eta artistikoa bere testuinguru sozíal, ekonom iko eta poiitikoaren araberakotzat hartu ohi bada
ere, bien arteko dibergentziak ere nabarlak izan daitezkeelako, Morixe
da gure garaian gertatzen dena; postm odernitatea eta postm odernlsm oak badute zerikusirik, Jakina, baina hainbat eta hainbat kontutan
ez datoz bat.® Are gehiago, ez da egokia garaiko Hultura osoa postm odernotzatJotzea, ezta garaiko ekoizpen intelektual eta artistiko oro
postm odernistatzat Jotzea ere (geroago azaitzen saiatuko naizen be
zala, nire ustez oraindik ere kultura naguslkl m odernoan bizl gara, eta
pentsabide zein literatura garaikide gehiena ere param etro m odernistetan oinarritzen da). Hainbeste dibergentziaren aurrean, zeri deituko
diogu orduan postm oderno eta zeri p ostm o d e rn Ista? Morrí dagokio
nez, hauexek dira hem en hartutako irizpideak eztabaidaren olnarriak
finkatzearren: batetik, postm odernism oa pen-tsabide garaikidearen
korronte Jakin batekin parekatuko dugu, postestrukturalism oarekin,
alegia; era horretara definituriko p ostm odernism oak, azken buruan,
errealltatearl begiratzeko m odu berritu bat dakarkigu, m undu-lkuskera berritu bat, alegia, artea zein llteraturan horrek izan dezakeen isla
estillstikoa alde batera utzita; bestetik, postm odernitatea m unduikuskera berritu horrek kultura garaikidean dukeen gauzapena litzate
ke; ez da egokia gauzapen horl ziurtzat Jotzea, kultura batetik, eta
Jardun intelektual zein artistikoa bestetik, garapen-aldl desberdinetan
egon baitaitezke; zentzu horretan, postm odernltateaz hitz egin be
harko litzateke alpatu m undu-ikuskera berritua kultura garaikidean
gauzatuz doan neurrian soilik.
Postm odernism oa postestrukturalism oarekin parekatzeak pentsabide, filosofia eta teoria krltiko garaikidearen erem ura garamatza.
Berez, hainbat lido aurki daitezke postestrukturalism oaren barruan,
hala noia dekonstrukzioa, postm arxism oa, p ostfem in ism o a, postkoloniallsmoa... Edonola ere, zentzu horretan ulerturiko postm odernis
m oak dakarren m undu-lkuskera berria da gure ardura hem en. Zaila
da postm odernism oari zor zalon guztia a ltortuko dion deskribapen
zehatz eta laburra egitea. Bertokoa sinesgaitz suertatuz gero, ez
6
Postmodernitatea eta postm odernism oaren arteko ezberdintze tionetarako
Ikus, besteak beste, Steven Connor, P o s tm o d e rn is t C ulture. A n In tro d u c tio n to Theo
ries o f th e C o n te m p e ra n / (Oxford; Biackweli, 1989), 27. or.

dezala horratlk gaitzets irakurleak, arren, p ostm odernism oa bera,
egotz diezalola bere sinesgaiztasunaren errua m ezularlaren akatsari
solllk. Izan ere, m ezularl trakets honek zlnez uste baltu p ostm od e r
nismoaren baltan dagoela gure kultura biziberritu ahal izateko giltza.
Deskrlbapenak hiru arlorl erreparatuko die, ontologia, etlka eta polltlka p ostm odernlstel, alegla.
Postm odernism oari, esan ohi denaren kontra, ardura handia dio
egia. M endebaldeko filosofia osoak bezala, hark ere errealltatea
deskribatu nahi izan du. Kontua da p ostm od e rn ism o ak ez duela
onartzen bere horretan antzinateko filosofoetatik gaur arte zabaitzen
den tradizio m etafisikoa. M endebaldeko tradizioan errealltatea
esentziez osatutzat hartu Izan da. Qauzak hórrela, gure tradizioak bi
mailatan irudikatu Izan du errealltatea: batetik, une historiko Jakin
bakoitzean errealitate horrek hartu duen Itxuraketa edo beraren gai
nean gizateriak lortu duen ezagutza-maila; bestetik, errealitate Ideala,
esentziala, sakonekoa, benetakoa. M odernitatearen egitasm oa bltasun horretan kokatzen da ilunetik argitara, azaletik sakonera, faltsutik
eglazkora daram an m ug im e nd u bezala. Morlxe bera da aurrerabide
edo progresoaren kontzeptu m odernoa, historian zehar gero eta
argitasun-, sakontasun- eta eglazkotasun-m alla handiagoak eskuratuz, azken buruan gizateriaren askapenera eram ango gintuzkeena.
Eskema beraren arabera ulertu behar dira utopia m od erno indibidual,
sozial zeln nazional guztiak, benetako n/aren aurkikuntza, iraultza
marxista eta nazio-askapen m ugim enduak, besteak beste. P ostm o
dernism oak, bere aldetlk, ez ditu e gita sm o horlek e rrotik ezabatzen
beste zerbait erabat berrl proposatzeko. Malere, m odernitatearen
hatsarreak eraldatu eta beste m odu batean berrinskribatuz, oso bes
teiako ikuspegla eskaintzen digu entita te horien guztien gainean.
Kontua da ez dagoela esentziarik. Errealitateko entitateak ez dira
berbera!^, hau da, ez dago /d -entltate pururik. Errealitate esentzial
baten ordez, p ostm o d e rn ism o a k barne-dlferentzlez osaturiko erreali
tate bat azaleratu du, zeinean Izate edo e ntitateak 'Ixten ' edo determinatzen dituzten m ug ak ehidinezinal^ diren /hesò/deez ere osaturik
dauden. Izate edo entitateen bezain berezi^oa eginez beren m ugetatlk kanpoaldean zein barrualdean dagoena. Morreia, entitateak
zehatzezinak dira, erabaklezinak, badirena eta ez direna zorrozki m ugatzeko m od urlk ez dagoelarik. Testuinguru honetan ulertu behar da
postm odernism oaren nozio glitzarrietako bat, bestetasuna, alegla: nl

beti naiz 'n i' eta beste bat, aldi berean, gainera; ez dago gizarte-eraketarik -e z marxista, ez libe ra l- gizartea benetan den hori gorpuztu
duela aldarrika dezakeenik, gizartea ere beti da beste; nazioek ez
d ute berezHo m ugarlk, nazio bakoitza eta arrotzaren arteko m ugak,
une historiko Jakinetan oso beharrezkotzat Jo daltezkeen arren, ez
dira esentzialak, nazioari ere bezaln berezkoa zalo bere m ugetatik
kanpoaldean zein barrualdean dag oe na ^
Dena da beste, beraz. Morrek, Jakina, ez dakar berekin erreaiita
tearen ukaziorik. Errealltatea hor bertan dago, gure sudur parean.
Ezln dena da errealitate hori guztiz zehaztu, guztiz dete rm lna tu . Ezin
dena da errealitate hori erabat ezagutu. h o d u horretara, postm odernlsm oak erronka egiten dio m odernitatearen ulertze-m etafisikar\, Ro
b ert Eaglestone-k dIoen lez:
Ulertze-metaflslha bi eratara uler daiteke: bal metodoetarako desi
ra, bal metodoak berak bezala, zelnl esker eta zeinen bidez Mendebaldar pentsabideak, hainbat modulara, beste zalona barne
hartu, bahitu edo kontsumitu egiten duen, eta hórrela, beste horl
berarekin berdlntzen duen, berberera azpiratuz; 'oi, filosofìa orojaleal', dio Levinas-ek Pascal alpatuz. Ulertze-metaflsika zaiantzan
Jar-tzen ez diren oso kontu olnarrizkoetan agerl da; esaterako,
gure Irakurtzeko moduan, historia egiteko moldeetan, edota filo
sofìa egiteko era eta zergatietan. Postmodernlsmoak arrêta jar
tzen du bai barne hartze-, bahltze- edo estaltze-eklntzan, bal
ekintza horren aurreko erreslstentzlan -alegia, bestetasunaren
azaleratzean, une batekoa bakarrik bada ere,®
Ontologia ez esentzial, baizik eta diferentzial horl dela medio,
errealitatean buruzko adlerazpen oro ezln da behin-behlnekoa baino
Izan. Adierazi bakoitzaren baitan, beti ere, desberdintasuna dago.
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ßestetasunaren ontologia honen gaineko hainbat azalpen aurki daitezke
bitillografia postestrukturallstan zehar. Fam atuenetako bat Jacques Derrida-ren dlfférance delakoaren bitartez eglnlkoa da. Ikus Jacques Derrlda, 'Differance', ln 'Speech
a n d P h e n o m e n a ' a n d O th e r Essays o n h u s s e rl's T h e o ry o f 5 ig n s , Itzul. David B.
Allison (Evanston, IL: Northwestern University Press. 1973), 129-60. orr. hi neu salatu
naiz beste nonbait d iffé ran ce delakoaren gaineko azalpen iaburtu bat em aten. Ikus
Qorka Mercero, 'Bernardo Atxagaren Lekuak: Obaba, edo 'Arrazoi' m odernoa eta
oroim en postmodernoaren arteko borroka', Lapurdum X (2005), 1 2 7 -3 6 . orr. (130-2.
orr.).
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Adierazle orok, betl ere, beste adierazle batera garamatza. Ez dago
esanahi transzendentailk, ez dago esanahi ahlstorlkorlk. Jacques Derrlda-k esan bezala, 'ez dago deus te s tu tik kanpo', edo era horretara
errealitatea bera ukatu egiten zela zioten kritika erratuei erantzutearren bestela esanda, 'ez dago deus te stu ln gu rutik kanpo'.^ Mau da,
dena da historikoa, dena doa aldatuz denboran zehar, bestetasunerem uetan barneratu ahala. Horrek guztiak apaltasun-arlketa zorrotz
batera behartzen gaitu gizakiok: ezingo dugu inoiz, M endebaldar tradlzioak deslratu bezala, errealitatearen galneko naguslgo kognltibo
erabatekorik aldarrlkatu. Ontologia diferentzlal bat ez zaio inoiz errendltuko osoko ezagutza-egltasm o bati, Berriro ere, horrek ez du
ukatzen errealitatea, ezta glza arrazolbidea edo ezagum ena ere. Kon
tua da ez dagoela errealitatearen galneko ezagutza 'b e n e ta ko ' edo
esentzlalik, errealitatearen galneko interpretazioaH baizik.
Puntu honen inguruan, hain zuzen ere, zabaldu zen duela hogel
bat urte gutxi gorabehera p ostm odernism oaren aurkako erasorik gogorrena. Izan ere, argudlatzen zen, dena Interpretazioa dela baleztatzeak ez a! gaitu derrigor eram aten erlatibism o etsigarri batera, non
justizla-asm oak gidaturiko edozein ekim en etiko edo politiko baliogabeturlk geratzen den? Mola borrokatu gizarte-gauzapen ustez Justuago baten aide gauzapen hori gizartean berez dagokiona beharrean
gizartean dagokionaren Interpretazio hutsa baino ez bada? Eraso gogorrena pentsaera m arxistako filosofo- eta kritlkari-talde bikain baten
partetik etorri zen (Eredric Jam eson, Perry Anderson, Tern>; Eagleton,
eta abar). Puntu honetan, talde horrek planto egin eta m arxism oaren
egitasm o askatzaile eta lagaezinaren aurrean axolagabekeria eta erla
tibism o nihilista onartezina sustatzea leporatu zion postm odernismoari. Dirudienez, puntu honetan heldu nahi izan dlote Kortazarrek
eta Aldekoak ere postm odernitatearen gaineko eztabaldari. Balna
postm odernistek -zeinen orlentazio etiko-polltikoa, bide batez esan
da, ez dagoen hain urruti m arxistek d utenetlk-argudio indartsuak
zituzten beren pentsabidearen hatsarreak defendatzeko. P ostm oder
nistek puntuz puntu erantzun d iete beren aurkako akusazio guztiei.
Eztabaida ez dago Itxita, desadostasunek badiraute oraindik ere, bal
na argi eta garbi dago postm od e rn ism o aren aurkako akusazio eta
9
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gaitzespenak ezin direla garai batekoak bezain erabatekoak izan, ez
bada argudio postm oderntstei setakeriaz entzungor egin nahi zaieia
behintzat.
Ba ai dago etika postm odernistarik? Bai, dudarik gabe, baina
beste arloetan bezala, etika hori tradiziozko etika m odu berezi batean
deskribatu eta berrinskribatzearen prozesutik eratortzen da. Hasteko,
postm odernism oak ez du onartzen badagoenlk ongia eta gaizkia
zehatz-m ehatz eta edozein baldintzatan bereiztea ahaibidetuko digun
hatsarre-m uitzohk. Ez dago egia transzendental eta ahistorikorik zei
nean oinarritu hutsik gabeko erabakim en unibertsalik. Azken batean,
ez dago errezetarik, gure sen onak kontrakoa iradoki arren. Erabakiak
hartzeko gaitasunetik eta erabakl horiek arrazoi etikoetan oinarritzeko
erakutsi ohi d u g u n jo e ra tik ez da zuzenean ondorioztatzen etlka egon
badagoelako frogarik. Qaitasun eta Jokabide etikotza t hartu ohi ditugunak ez dira, berez, erabakiezinta5una\<, sorrarazitako efektu edo
ilusio etlkoak balzik -efektu edo llusio optikoez hitz egiten den zentzu
berberean-. Qure kulturan, kasu, indarkerlaren erabilera hatsarre etikoen aurkako hutsegite bistakotzat jo tze n da, gero eta m odu Indartsuagoan, dirudienez. Etikoaren erem ua batetik, ez-etikoa eta indarkeriaren erem ua bestetik: m uga zorrotz m arkatu nahi da. Ederki,
eragozpenik ez. lialere, kultura horrek berak, zenbait egoeratan, Justifikatu egiten du indarkeriaren erabilera, esaterako defentsa bidezKo
edo legitim oaren kasuan. Jakina, nola ezl Qutako inor gutxik onartu ko luke kanpotiko eraso etengabeen aurrean b este masailaJaitzera
behartuko gintuzkeen kode etlkorlk. Baina, orduan, lehendik zorrotz
m arkaturik utzi nahi zen m uga lausotzen hasten da, indarkeriari ere
m u etikoaren barruan to kitxo bat egiten baitzaio. Bestela esanda,
ezin da Jada argi eta argi zedarritu etikoa eta ez-etikoaren arteko
m uga. Esan liteke, akaso, argudio honek defentsa legitim orako
eskubidearen aurkezpen m altzur bati esker ezabatu duela m uga hori,
eta ez dagoela, berez, inongo arazorik m ugarl zegoen-zegoenean
eusteko. Orduan, berriz, hauxe da em an litekeen arrapostua: non
hasi eta non bukatzen da defentsa legitim orako eskubidea? Mola
Jakin eskubide horrek noiz baim entzen digun indarkeriaren erabilera
eta noiz ez? hoizean behin, tratu txarretako kasu 'be re zi' batzuen
berri heltzen zaigu, zeinetan e m a ku m e e k gizonezko erasotzaileak
hiltzea beste irtenbiderik ez duten aurkitu. Legeak lege, Jendeak
em a kum e horien Jokaera justlfika tze ko Joera agen ohi du, denok
daukagun defentsa legitlm oan buruzko senari Jarraituz edo. Kontua
litzateke: noiztik ote zeuden e m a kum e hoNek etlkoki baimenduta

defentsa legitim orako eskubidea m odu horretan gauzatzeko? 'Maita
suna' bukatu zenetik? Lehen irain, m espretxu eta laidoak Jasotzen
hasi zirenetik? Beren askatasun pertsonaia erabat m urriztu zitzaienetik? Tratu txar psikologikoak erabatjasanezin bihurtu zirenetik? Lehen
jipoitik? Bigarrenetik? M amargarrenetik? Ehungarrenetik? Izan ai zu
ten, inolz ere, azken ekintza horretarako eskubiderik? Muga ez da
garbia. Derrida parafraseatuz zera esan llteke: ez dago etIHarik testuingurutik kanpo. Ez dago errezeta etikorik, erabakiezintasunean
eginiko aukerak baizik, alegia.
Tradiziozko etika ez onartzeak ez du berekin ekartzen p o s tm o 
dernism oak orientabide etikorik ez izatea. O ntoiogia diferentzlal postm odernistaren arabera Izateak edo e ntitateak ezin dira argi eta garbi
zehaztu edo d eterm inatu, esentzialak izan beharrean barne-diferentzia ekidinezinez osaturik baitaude. lio ri da egia, horrelakoa da
errealitatea. Mori da onartu behar duguna. Mau da, p ostm o d e rn is
m oak hatsarre e tiko bat onartzera bultzatzen gaitu, hatsarre bakarra,
honako hauxe: errealitatearen erabakiezintasuna onartu. Bestetasunari leku egin behar diogu. Ez dago hortik aurreragoko etikarik. Mortik
aurrera errealitatea zehaztapen argi batera errenditzeko ezina dago.
Bestelako Jokaera oro errealitatea bortxatzen ariko litzateke ezlnbestez. Moni guztiari xum e, eskas, gutxiegi iritzi ahal zaio, baina ongi
zedarritutako etika baterako desirak ezin gaitu errealitatea ukatzera
eraman,
Etika p ostm odernlstak, beraz, erabakiezintasunaren erdiguneraino eram aten gaitu. Balna errealitateak ekintzara bultzatzen gaitu,
erabakiak hartzera, zlrt edo zart egitera. Mola, ordea, ez badago
erabakitzeko irlzplde garbirlk? Mola bultzatu inongo e kim en politlkorlk
hartu beharreko erabakiak ezin badira Justifikatu? Joera m arxlstako
pentsalarlek zorrotz kritikatu Izan d ute puntu hau, p ostm od e rn is
m oak e kim en politiko oro Indargabetu egiten duela argudiatuz, nlhllismora eta axolagabekeriara kondenatzen gaituela salatuz. Ez da
hala. P ostm odernIsm oarl, m od ernlta te ko pentsam enduan bezala, lagaezlna zalo Justiziaren Idela. Justlzla, postm od e rn lsm o aren tza t ere.
Izate edo e ntltateei zor zalona em atean datza. Kontua da ikuspegi
postm odernistaren arabera ez dagoela zor den hori argi eta garbl
zehaztu edo determ lnatzerik. Batna horrek ez gaitu Justiziarekiko
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erantzuklzunetik salbuesten. Justizia bliatu behar dugu, JustuaK Izan
gareia inoiz ere aldarrlkatu ezingo dugularlk. Justizia bllatu behar
dugu, gure erabakiak Inoiz ere ju stlfika tu ezingo ditugularik.
Erantzuklzuna gutako bakoltzarena da, gurea eta gurea bakarrik, ez
baltugu ezein hatsarre etlkoren euskarrlrik gure erabakiak bertan
berm atzeko. Beraz, p ostm odernlsm oak axolagabekerlara ez bultzatzeaz gain, are erantzukizun zorrotzago batekin konprom etitzeko
beharrean uzten gaitu.
lionalnoko deskribapen honek postnnodernism oaren nondik norako batzuk galnetlk aurkeztu baino ez du egin. Edonola ere, akaso
balioko zuen irakuriea kontura zedin p ostm o d e rn Ismoa ez dela axolagabekerla, ezta azalkeria ere, Itzul galtezen, orain, postm odernitatearen gaineko auzlra. Qorago esan bezala, lerrootan ez dira postm o
dernitatea eta Hultura garaikidea a utom atlkoki berdlntzen. Morl beha
rrean, honako hauxe da hem en p ostm o d e rn Itatetzat hartzea proposatuko dena: p ostm odernlsm oak definituriko m undu-lkuskera
barneratunk izango lukeen Hultura edo aro historikoa. Argi dago,
beraz, postm odernlsm oa bezala postm odernitatea ere ez datzala
axolagabekerla- edo azalkerla-kontuetan. Galdera da: heldu al da
gurera halako postm odernltaterlk?

P ostm odernitatea gurean?

Egungo m undu-panoram arl beglratuta, argi sam ar dago arestian
deflnlturlkoaren m oduko p ostm o d e rn Itatetlk urrutl sam ar gablltzala
denok ere. Idela postm odernistak, oraindik ere, g utxlengo intelektual
eta artistiko batengan baino ez ditugu aurkituko. M undu-m allako or
dena politikoa, kasu, esentzlallsm o nabarl batean dago oinarrltuta.^^
11 Justiziaren nozioak postm odernlsm oarentzat daukan garrantzi bereblzikoa
Derrida-ren azterian aparta iionetan egiazta daiteke; Jacques Derrtda, 'Force o f Law.
The "Mystical Foundation o f A uth o rity'", Itzul, Mary Quaintance, ln Jacques Derrlda,
Acts o f Re//g/on, Qli Anidjar-ek editatila (Londres eta New York; F^outiedge, 2002),
2 3 0 -9 8 . orr,
12 Christopher Butier-ek, adibidez, nazioarteko gatazka polltlko etengabeak dakartza harira ideia postm odernistak egungo kulturan gorpuztu ez direlako seinale gisa,
ikus Christopher Butler, P o s tm o d e rn is m , fii V ery 5 h o r t In tro d u c tio n (Oxford: Oxford
University Press, 2002), 14, or. Butier-ek dioen bezala; 'Edozein egunkari-irakuriek
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Ordena poiitiko horri egiten ari zaizkion erronka nagusienak ere
esentzialism o berberekoak dira.^^ Identitate-gatazkak dira, seguru
asko, egoera horren seinale garblenak, identitate nazional, eriyioso
zein kulturalen galneko gatazkak. Mundu honetan, oraindik ere, Jende
gehiegik dauka garbi nor den, non Jarri behar dituen bestearekiko
mugak eta zer zaion zllegi m uga horiek ezartzeko orduan. Horri
guztlari dagokionez, m undua ez da batere postm odernoa.
(jurera itzuliz, Jon Kortazarrek tenka m od uko bat ikusl du Euskal
herriko kultura garaikidean; batetik, kontsum o-gizarteko axolagabekeriaren erdian geure buruarekin gustura sentitzeko Joera; bestetik,
gatazka politikoaren iraupenak goi-goian m antentzen duen Inkonform ism oa. Kortazarren analisian, tenka hori da postm odernitateari
Euskal Merrian sartzeko bide garblrik Irekl ez diona orain arte^^. Ml bat
nator postm odernitatea gurera heldu ez delako konklusioarekin; ez,
ordea, Kortazarren argudioaren abiapuntu zein garapenarekin. Korta
zarrek dikotom ia nagusi baten arabera ulertzen du m odernitatea eta
postm odernitatearen arteko aldea: utopia i/s. axolagabel^eria, alegia,
m odernitateak utopian sinesten duen bitartean, p ostm odernitateak
utopian uko egin eta zinism o axolagabe m od uko bat besarkatu
nahiago du.^^ Egla da p ostm odernitateak utoplak ukatu dltuela. Uka
pen horrek, halere, oinarri ontologlko, kognltibo eta etiko sendoak
ditu. Ez da egia, Kortazarrek proposatu bezala, Utopien alternatiba
bakarra axolagabekeria denik. Begira diezaiogun Kortazarren planteam enduko tenkaren erdigunean dagoen aferari, gatazka politikoari,
alegla. Kortazarren planteam enduan nazio-askapenaren aide dihardutenak dira utopiari eusten diotenak. Monek, noski, ezin dira axolagabetzat hartu. Mazlo-askapena bigarren mallan utzl dutenak, ordea.
15 A I Kaeda-rekin pentsatu, esaterako.
14 Jon Kortazar, EusHal i^ontaglntza g a u r, gorago aipatua, 25. or.
15 Kortazarrek ez du axolagabeH eria esaten. Masieran, In d ife re n tzia zioen (Ikus
Euskal i^ontaglntza g a u r, 16. or.). Azken boiadan, axo/agabetasuna nahiago du, akaso
hasierako term inoak zeukan Honnotazio peioratlboa salhestu eta kokagune neutroagoa bliatu asm oz (ikus, kasu, Juan A. Hernández, 'Postm odernitatea kontu fiiosofikoa
da nagusiki' [Jon Kortazarri egintko eikarrizketa], El Pais (2 0 0 7 -0 5 -2 5 ) 37. or.). Maiere,
a w la g a b e ta s u n horrek 'balio batek beste batek hainbat balio' duen alorrera baidin
bagaramatza, zail da irudikatzen '-tasun' atzlzkta erabiltzeko arrazoia, nik behintzat ez
baitiot balloen arteko trukagarritasun horri erabateko susm o txarra baino hartzen
(EusHal h o n ta g in tz a g a u r. 16. or.). Morreia, a xo la gab ekeria argi eta garbi adierazi
nahiago izan dut, Kortazarren planteam enduaren hondoan dagoen esanahia horixe
delakoan.

axolagabekeriatan dablltza. Balna, hasteko, azken hauetako askok ez
diote, berez, nazio-askapenari guztizko ukoa egin, beste balio
batzuen atzetlk ezarh baizik, giza bizitzari zor zaion errespetuaren
atzetik, kasu. Nazionalista 'm o d e ra ta ' hauen jarreraren oinarrlan
hatsarre m odernoak daude, ez zaie dena berdin, ezin dira postm odernotzat hartu. Kontua litzateke, beraz, nazlo-askapenaren beraren
garrantzia zaiantzan ja rri dutenen kasua. hauek al dira axolagabekeriatan dabiitzanak? Azken jarrera honen adibiderik esanguratsuena
Bernardo Atxagak plazaraturiko Euskal hiriaren ideia da. Monelaxe
azaldu du Atxagak bere nozioa:
«Yo sueño con "ciudad vasca", además el juego de palabras me
favorece; hablando en lengua vasca, Euskai herria es "pueblo
vasco" y Euskai hiria, "ciudad vasca". Creo que la palabra ciudad
en cualquier diccionario... tiene mejor eco. La ciudad, en princi
pio, no es de nadie y es de todos, no hay un origen, nadie puede
decir esta ciudad es mía porque yo llegué el primero, no, es de
todos los que han llegado, de todos ios que ia han construido y la
van a construir... MI idea sería que pasáramos de un espacio en
donde puede haber una identidad primera original, a un esp>aclo
con muchas identidades...»^®
hau ez da axolagabekeria. Mau identitate p ururik ez dagoela
aldarrikatzea da. Mau identitate ja k in bati m ugak non ja rri erabdhi
ezinezko kontua dela onartzea da, errealitatearen erabakiezintasuna
ren aurreko ardura etikoa. Atxagari ez zaio dena berdin. Atxagak
hiriaren berezko irekidura lotu nahi izan dio euskal identitatean, iden
titate orok halako irekidura baitu berezko ezaugarh. Ezin gara axolagabeak izan berezkotasun horren aurrean. Morrexetan datza etika
postm odernista. Atxagak, azken batean, ez du euskaltasuna ukatu,
bere form ulazioan euskal izenondoak funtsezko garrantzia baitauka:
hiria, baina euskal hiria. Ez, Atxaga ez da indiferentea euskal diferentzia horren aurrean.
Pentsam olde hau gure kulturak ea barneratua daukan? Ez, ez
dauka, noski. Postm odernitatea ez zaigu oraindik iritsi, edo hobe
esanda, ez gara oraindik postm od e rn o bihurtu. Izpi postm odernista
batzuk baino ezin ditugu oraindik sum atu, Atxagaren arestiko nozioa
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adibide. Baina, berriro ere, postm odernitatea ez datza axoiagabekerian; kontrara, erreaiitatearen aurreko ardura berri eta zorrotzago
baten garapenean datza.

P ostm odernitatea euskal literaturan?
Edo, azalkeria e s te tlk o ra n tz al goaz?

Jon Kortazarren ekarpenaz gain, gaiaren inguruan azken boiadan
piazaratu den ianik entzutetsuena Iñaki Aidekoarena da. Aidekoak
baiio estetiko garaikideen auzian bildu du arrêta. Kortazarrek bezala,
zantzu p ostm od e rn o batzuk baino ez ditu ikusi Aidekoak arlo horri
dagokionez, gaitzesgarriak iruditu zaizkionak. Izan ere, Aldekoaren
ikuspegian postm od e rn itatea k dakarrena zera da, literatura ona eta
txarraren arteko m ugen ezabaketa.
Aldekoaren ekarpenaren m am ia bere artikuluaren azken orriai
deetan dago. Bertan, postm odernitatea azalkeria gaitzesgarri batekin
parekatzen du. Azalkeria horrek balio e stetiko m odernoen iraulketa
bultzatu eta literatura ona eta txarraren arteko ezberdlntasunak eza
batzea ekar lezake. Mire ustetan, Kortazarrek egindakoaren antzera,
Aidekoak ere m odu arbitrario sam arrean eragotzi dio postm odernitateari bere ustez gaitzesgarriak diren Jarrera Jakin batzuen errua, hala
noia "Tropelaren belaunaldia" prom ozionatzeko ahaleginak, Amala
Alvarezek aldarrikatu euskal Iiteraturaren historiaren berrikuspen fe
minista eta euskarara itzulítako literatura unibertsalak duen jarraipen
eskasa.
Hasteko, eta arestian garaturiko argudioa errepikatuz, literatura
postm odernista ez dago lotura azalkeria, axolagabekerla edota 'd e 
nak bailo d u ' leloa arlo estetikora eram atearekin, m undu-ikuskera
17
Kortazarrek Peter 2lma Jarraitu du isuitura garaikidearen ezaugarri nagusia
axolagabekerla dela baieztatzerakoan. Baieztapen hori, goiko argudio nagusia alde
batera utzita ere, nekez onartzekoa irudltzen zait. Une honetan gogora datozkidan
ardura sozial batzuk bakarrik aipatzearren, oroim en historikoa berreskuratzeko ahaleginez hitz egin liteke, edo beroketa globalaren m ehatxupean bizi garen honetan sentsibilitate ekologiko gero eta indartsuagoaz, genero-tndarkeriaren aurkako kontzientziaz,
Irakeko gerrak gurean ere eragin zuen protestaz, etxebizitzen salneurri eskandalagarriez... (jauza horiek guztiek ez al digute batere axolarík? Ez zait irudltzen kuitura
garaikidea bereziki axolagabetzatjo daltekeenik ez bada interpretazio partzial samarra
eginda.

berri bat esploratzearekin baizik,

entitateen

m ugen

lausotasuna

onartzetik abiatzen den m undu-ikuskera horl esploratzearekin, alegia.
Zentzu horretan, kanonaren inguruko liskarrak, edota kanon modernoari eginiko erronkak ez dira zertan eta besterik gabe postm odern o tz a tjo . Are gehiago, Aldekoak aipaturiko hiru erronka horlek mod e rn o tza tjo litezke berdin-berdin.
Ikuspegi postm odernlstak ez du ukatzen literatura ona eta txarraren arteko muga. Berriro ere, kontua litzateke m uga hori non Jarri
ez dagoela zehatz-m ehatz erabakitzehk. Jacques Derrida-k dioen be
zala, '[Ijiteraturtasuna ez da esentzia natural bat, testuaren berezko
ezaugarria.'^® Literatura esentzia bainoago esperientzia litzateke. Lite
ratura, edo literatura ona, noski. Zentzu horretan, argi dago Ilteratur
teoria ez dela gauza izan llteraturtasuna -literatura ona, alegla- zedarritzeko, eta argi Izan beharko genuke dagoeneko ez dela halakorik
inoiz eglteko gauza izango, literaturak beti gainditzen baitu bera Izendatzeko asm atu dugun kategorla.^® Qauzak hórrela, kntikari postm odernistarl eskatzen zalona zera da, bere ezintasunaren onarpena, edo
bestela esanda, llteraturtasuna erabakiezina dela onartzea. Mori da
kritikariak har dezakeen hatsarre e tiko-este tiko bakarra. h o rtik aurre
ra, ez dago zehatz-m ehatz erabakitzerik. Morrek ez du esan nahi,
berriro ere, Ilteratur ona eta txarraren arteko m ugak ukatzen direnik.
Baina ez dago Ilteratur esentziarik.
lido horretan, batetik, ados egon galtezke Aldekoaren asmoekin.
Izan ere, literatura ona besterik gabe belaunaldi berriek edo em aku
m ee k eginikoarekin parekatzea ez da irlzplde onargarna. Bestetik,
ordea, Aldekoaren argudioa literaturtasunaren zehaztapen zurrunegi
batean oinarritzen da, baztertu egin beharrekoa ikuspegi postm oder
nista batetik. Aldekoak dioenez, 'estetikaz haragoko balio eta Interesgune berriak sartu zalzkigu Jokoan', estetika horri e sker argi baleude
bezala literatura onaren e z a u g a r r ia k . Kanona ezin da ezeren gotor18 Derek Attridge eta Jacques Derrida, ''This Strange institution Caiied Literatu
re". An interview with Jacques Derrida', in Derek Attridge (ed.), Jacques D errida. Acts
o fU te ra tu re (London: Routiedge, 1992), 3 3 -7 5 . orr. (44. or.).
19 Derek Attridge-k dioen bezaia, ezintasun horl e z lnb estel^o a da, iiteraturari
berezkoa zaio, aiegla. ikus Derek Attridge, The 5/ngu/ar/ty o f U te ra tu re (London:
Routiedge, 2 0 0 4), 1. or.
2 0 Iñakl Aidekoa, 'Postm odernitatea gurean?', gorago aipatua, 155. or.

leku aldaezin bihurtu. Horrek literatura onari bideak ixtea baino ez
luke ekarriko eta.
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SorKuntza

Itsasoari begira
Pello OT?<OTEKO

ITSASOARI BEGIRA

Itsasoari begira apaltzen dira gogoetak
olatu aparren kresal usainak
zentzum enen kitzlkadurak itzaltzean.
Eta haizeak narama lurrin hozkirriz
borondatea am iltzen den lurraldeetara.
Ez daukat bihotza ainguratuHo didan ohoiik
eta itsaso zabaiean zabunka nabii
uhainen harat-honateko dantza dastatzen, bakarnk.
Itsasoari begira pizten dira oroinnenaren garrak,
arim aren sinapslak ilinti gonak dituzte sortzen.
Eta haizeak narama soinu kinbiiduetan
grina ororen Istm o gaidura.
Ez daukat eskuak oratuko dituen heldulekunk
eta eguzkl prlntzetan kulunkaturik
Igerlan noa harrera egingo dldan arragora.
Itsasoari begira nago, lasal.
Begirada han, urrutlan lltzaturlk.
Modelertzaren am lldeglak baretzen nau
egonezaren Itxaronaldlak larntzeke,
zure etorreraren esperoan, apal.
Izan ere, haizeak naram a bere laztan gozoaz
eta ez d aklt nora, balna berdin zait
zure iurrlnaren lorratza nlrekln sum atzen badut.

HUT5AREM HURREMQOA

Labarren ertzetan dago sam inaren akabera,
pausu baten zaiantzan hutsaren hurrengoa besterik ez,
Buruaz beste egitea
ez dago pauso baten salerosketa hutsean,
Norberaren burua aurkitzea, aldiz,
aurrerapauso baten ahaleginean aurki daiteke.
Eta hor zaude zu, begirada galdurik,
erantzun horren zain,
haizearen ferekak bultzatu zein erakarri,
lortu ezin dezakezularik.
Qogorra eta egoskorra da deuseza,
berarekin gaude eta
berarekin diraugu.
Are tem atiagoa da bizitza
labarretan ainguratzen.
Akats itzela egin zuen Zaharrak,
ala itzela da Zaharraren akatsa?
hortasunaren errotak ezin du
ezerezaren amil-ikara ehotu.
Lerroturik gaude am ildegi ertzean
eta itsaso zipriztinek erroak ahttzen dizkigute,
Dagoeneko bakardadea baino ez d u t behar,
bakardade iasaia, infinitu eta hotza,
Benetako bakardadean egiten duguna
horixe baita, Herlotza,
Eikarrekin bizi gara
bakardadean hiltzeko,
Denok bakardadean hiltzen gara.

BIZITZA DA BALIO BAKARRA

Ezerk ez du garrantzirik
bizitza aurrez aurre daukazunean,
M unduko negar guztien bildum a
lortu eta elkarturik ere,
bizitza norabide bakarreko haragia da,
izan diren eta izango diren
sorkuntza guztiak ezagututa ere,
bizitza da balio bakarra,
bizitza benetako ondasuna da.
Ezerk ez du kezkatzeko arrazoirik
bizitza parez pare sentitzean.
Edabe goxoenaz dastatutako
egunsentiaren ferekarik xam urrena,
ala laztan am ultsuenarekin batera
datorkizun irribarre xaloena ja so ta ere,
bizitza norabide bakarreko haragia da,
bizitza da balio bakarra,
bizitza benetako arnasa da.
Ezerk ez du zentzurik
bizitza bekoz beko begiratzen duzunean,
Bizitza norabide bakarreko haragla da.
Barruak astinduko dizun
em oziorik zirraragarriena
zein bihotz-zím iko bortitzenak
zure izatea antzaldatuta ere,
bizitza da bailo bakarra,
bizitza benetako arim a da.
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AMA URKIZA
Abentura, irudimena, sentimendua...
uztartzen dahien autorea
Iñahi ZUBELDIA

Biografia

Ondarroan Jaio nintzen 1 9 6 9 ko urtarrilaren lO ean. Urtea hasi
eta berehala. lialaxe se ntitu izan d u t betidanik; urtea hasl bezain
laster zahartzen naizela. Ondarrutarra naiz, bada, jalotzez, balna
euskal herrltarra blhotzez. Ez naiz leku zehatz batekoa sentitzen.
Euskara blzl duen herrlkoa naiz eta kostaldekoa. Euskal Herrltlk kanpora ere blzl izan naiz eta hizkuntzak bueltatu izan nau neure herrlra.
hizkuntzak eta itsasoak. Kaletarra naizen arren, itsasoak, eta zabala
bada ibaiak ere bai, tasaltasuna dakarklt, nire barruan igeri eglteko
gogoa. Ura Ikusita eta usalnduta eguna hastea bezalakorlk ez dago.
Alde horretatik, Donostian blzl eta lanera olnez gerturatu ahal Izateaz
prlblleglatua sentitzen naiz.
Atzera begiratzen dudanean, haurtzaro zoriontsua izan nuela
esaten dut. Aitak, patrol izateko ikasketak egin arren, Itsasoa utzl eta
kooperatlba b a t sortu eta han lanean Jardun zuen erretlroa hartu arte,
eta am ak, Jostuna izakl, etxean Josten irakasten hasi eta bere eskola
noia sortu zuen Ikusi ahal izan nuen. Aitak, dlru-sarrera handiak
suposatzen zituen lanbidea errefusatu eta bere gustukoa zen eta
bere phntzlploei erantzuten zion lanbidearen alde egin zuen; eta
amak, osterà, ezerezetlk, eta lanari eta kem enarl esker, e m akum eei
sorm enerako leihoak irekitzen zlzkien Jostunen eskola eraiki zuen.
Langileak, Integroak, eta anbizio handlkoak izan dira biak ala blak,
bakoltza bere esparruan.

Alala eta kontakatilua nintzen um etan. Barre gangarrekoa. Dantzana eta kantaria. Amesiaria, baita. Maini nuena iortzeko indarra nueia
sum atzen nuen.
Ikastoian irakurtzen eta idazten ikasi ez beste, nire osaba Juieni
idazten iiasi nintzen. Osaba Juien, orduan, Vienan bizi zen eta nik,
noizbehínka, postal bat edo beste bidaitzen nion. Berak, ordea, gutun lüzeak erantzuten zizkidan. Eta liarrem an hura m agikoa egin
zitzaidan. Viena ez nekien nik m apan kokatzen. Vienako kontuak
beste m undu batekoak zitzaizkidan: m usika, literatura, atzern hiz
kuntza... Ondarroako leihotik harat m undu handi bezain ezezaguna
zegoela konturatu nintzen. Eta hitzaren bidez, ezezaguna ezagun
egiteko bidea egiten zela. Gogoratzen dut, garai hartantxe, lehenen
go mailan irabazi nueia eskolarteko lehen idazketa lehiaketa. Arrano
baten hegaldia kontatu nuen.
Beraz, osabarekiko harremanari esker hasi nintzen idazten eta
gaur arte. Miretzako, idaztea, m unduarekin interaktuatzeko modua
da: m unduan ezezaguna zaidanan gerturatzeko eta ni m un du horretan txertatzeko eta integratzeko m odua.
Bederatzi urte inguru nituela, ordea, zepelaitza gainetik hegaldatu izan balitzait bezala, barre horren ozen egiteari utzi nion. Barre
gangarra gaidu nuen. Kontalari izatetik entzule izatera pasatu nintzen.
Begiratzea nuen gustukoago, istorioak aurkitu, aztertu eta interpretatzea. A m etsak a m e ts zirela konturatu nintzen eta errealitatea errea
litate. Mire m ugak deskubritu nituen. Indartsua nintzela, bai, baina
den-dena ez zegoela nire esku. Inguruaren m ugez ja b e tu nintzen. Eta
adln hartan, Jada, nire hern m aitea, txiki gelditu zitzaidan.
Bide batez, arduratsu egin nintzen. Qehiegi, beharbada.
Qarai hartan Jasotako eta niretzat zutabeak izango ziren zurtoinak
hiru izan ziren: ikastola (heziketa), herriarekiko konprom isoa (integrazioa) eta kuitura (nortasuna).
Ikasi egin behar nuen, bihar edo etzi "ñ o r" izateko; ekarhnk egin
banezakeen ekarn hori herrian zor nion, eta, oroz gaiz, euskalduna
nintzen. Begi aurrean d itut, oraindik, nagusien m u n d u tik nola ikusi
nituen "Intxixu " edo eta Artzeren m ailuaren dinbi-danbak herriko
frontoiaren horm aren kontra. Belarnetan iitzatuta gelditu zaizkit baita
"Bai euskarari"-ren aldeko m artxa edo eta "b erreh un mila ez" oihua.

Qarai hartako m anifestazioak ere ez d itu t berehala ahaztuko.
Behln, Guardia Zibila atera eta aitak larretara bota ninduen. Man
egoteko agindu zldan, bera bueltan etorri arte. Eta nik, iarre tartetik,
aita noia jo zuten ikusi nuen. "G og or" bezaiako diskoak baikoitik
behera botatzen ere ikusi nituen gurasoak, Guardia Zibiiak harrapatuko ez bazituen. Hark guztiak, euskara nirea zela eta gorde egin
behar nuela ulertzera bultzatu ninduen. hik, bederen, hartara Jarri
nituen nire indarrak.
Bi m un du guztiz bereizi zitzaizkidan: nire um etakoa, am etsetakoa, zelnetan izotzetako patinetan egin nahi izango nukeen edo
dantzaria Izan, zergatik ez, eta bizi genuen, niretzat, inguru latz hura.
Letrak, beraz, m undu latz hartatik ateratzeko bidea ziren, bai
am ets egiteko, ba! espazio berriak, hobeagoak izango liratekeenak,
eta ez hain m ugatuak, sortzeko eta bizitzeko. Eta, bide batez, nirea
zen eta hain berezia zitzaidan hizkuntzaren hondartza zabal hartan,
nik ere, nire neurrian, neure hondar aletxoa uzteko.
Herrian, garai hartan, liburutegi kaxkarra genuen, llun-iluna eta
zaharra. 5arreran ko m u na k zeuden eta txlza antzak atzera eragiten
zion edonon. Hala ere, apal ilun eta pisutsu haiek erakarri egiten
ninduten eta hara Joaten hasi nintzen. Liburutegian eta herrian antolatzen ziren idazketa lehiaketei e sker ezagutu nuen A ugustin Zubikarai. Berak, niretzako egokiak izan zitezkeen liburuak gordeta izaten
zituen eta liburutegian sartzen nintzenean, apalel begira hasi aurretik,
"ton, zuk irakurri hauxe" esaten zldan "e ta am aitzen dozunean, etorri
barrirò". Mire lehenengo irakurketak erdaraz izan ziren, harik eta
Augustinen liburuak irakurtzen hasi nintzen arte eta gurasoek m erkaturatu ziren euskarazko lehenengo liburu bildum ak erosi zizkidaten
arte.
Ikastolan, berdintsu Ibiitzen nintzen edozein m ateriatan baina
nire begikoak, beti, hizkuntzarl lotutakoak ziren. Lehiaketetan parte
hartzen hasi nintzen, nire lanaren eta ibilbidearen fruituak besterenganatzeko neurnkoak ziren ja k ite k o eta erantzun ona ja s o nuen.
Batetik, sariak Irabazten nituen eta horrek beti aurrera egiteko kem ena em aten du. Eta bestetik, Vienatik bueltatua zen nire osaba Julenek "K arm el" aldizkariaren zuzendaritza hartu zuen eta oso gazte-tandik, Karmel-en idazteko aukera em an zldan. Han has! nintzen gorengo m ailako idazleen eta euskaitzaleen lanak eta egitasm oak ezagu
tzen.

Ordurako, bada, nírea, barrura begiratu, barrua aztertu, barrua
edertu eta sortzea zirela argi nuen. Irakurketa, idazketa eta pianoa
izan nituen nerabezaroko urte nahaspilatsuak baretzeko form ulak.
Institutua bukatu ondoren, unibertsitaterako garaia iritsi zen eta
kazetaritza egitea erabaki nuen. Idazketa eta konnunikazioa biltzen
zituen. Albisteak edo gertaerak aztertzea gustatzen zitzaidan, iritzia
konpartitzea eta jendearen ikuspuntu ezberdinak ezagutzea. Kazetaritzak, gustatzen zitzaizkidan bi alderdiak zituela uste nuen: idaztea
eta iritzia sortzea.
Karrerako lehenbiziko urtean, gainera, garai hartan Eusko Jaurlaritzak sorkuntza sustatzeko em aten zituen beka baten Jabe egin
nintzen. Urte bete em aten zidaten eieberri bat idazteko eta dirutza
ikaragarria. Beka hark asko suposatu izan zuen niretzako. Eta kazetaritzaz gain, filologia íkasketak egitera anim atu nintzen.
Kazetaritzako hirugarren mailan nenbiiela, ordea, laugarren eta
bosgarren m ailako beste ham ar lagunekin bat egin eta estatu mailako kom unikazioko lehen Junior enpresa sortu genuen. Taldeko em a
kum e bakarra nintzen eta taldekideek ezberdin ikusten nindutela
irudltzen zitzaidan. Ez beharbada e m akum ea nintzelako (nik sumatu
bezala), ez bada, aurretiaz ere elkarte bat edo beste sortzen eskarm entua nuelako. Baina nork Jakin! Kontua da, Ehedia izeneko enpre
sa haren lehendakari izendatu nindutela eta sei hilabeteren buruan
2 8 0 bazkide izatera heldu ginela. Egitasmoa a bian jarri ez beste, gure
asmoa,

publizitatea,

prentsa

laburpenak,

irudi

korporatiboa

eta

antzeko zerbitzuak eskaintzea zen. Baina zerbitzuak prestatu eta eskaintzeaz gain, beste lanik ere egokitzen zitzaigula konturatu nintzen:
batez ere, bazkide guzti haiek prestatu, bakoitzari bere betebeharrak
zehaztu eta aldioro, kom unikatuta izatea. Enpresa kudeaketaren balioaz eta komunikazioaren beharraz eta garrantziazjabetu nintzen. Eta
m undu berri hark guztiz liluratu ninduen. Urte hartan bertan Ingalaterrarajoan nintzen niretzako berria zen m undu hartan espezializatzeko
gradu-ondoko baten bila. Ez nuen ezer aurkitu.
Qarai hura, bestalde, oso nirea izan zen. U nibertsitateko garaia,
irakurketaren garaitzat daukat. Betidanik irakurri nuen asko baina
unibertsitate garaian, irentsi egiten nituen liburuak. P ott banda deskubrim endu bat izan zen.

Hurrengo urtean, ETBeko beka lortu nuen. Kazetari gisa aritzeko
azken ahalegina izan zen. Aurretik irratian eta idatzizko prentsan ere
zenbait praktlka egina nintzen. Eta ETBen ere, gustura egon nintzen
arren, enpresa kom unikazioak sortu zidan lilura ahanztenk ez zuen
lortu.
te rre ra amaieran, beraz, F rantziarajo nuen eta han aurkitu nuen
enpresa kom unikazioan buruz sakontzeko gradu-ondokoa.
Erantziara jo a te ko , ordea, dirua behar eta aurreko urteetan literatur lehiaketen bidez Jasotako diru guztia, Eusko Jauriantzako bekarena eta praktiketan irabazitakoa Toulousera Joateko erabili nuen. hala
ere, ez nahikoa izan eta frantsesetik euskararako itzulpen hainbat
egin nituen. Quztiarekin, Toulousen 15 hilabeteko ikasturtea eta alokatu nuen 15 m e tro karratuko gela ordaíndu ahal izan nuen. Sekula
egin dudan inbertslonk onena izan zen. Bai malla profesionalean, eta
bereziki, malla pertsonaiean.
T oulousetik bueltan, ezkondu eta Ideko Teknologia Zentruan hasi
nintzen lanean kom unikazio arduradun gisa eta u rte betera, Danobat
Taldean nintzen, kom unikazio korporatiboa, kanpo eta barne kom unikazioaz arduratzeko.
Qarai hartan, Euskal Idazleen Elkartean bazkidetu nintzen. Mire
buruari idazten Jarraitu nahi nueia esatea bezala izan zen, hau da,
idazleen kom unitatean sartzea opatu nion neure buruan. Handik au
rrera, literatura nire bizitzaren parte zen.
1 99 8. urtean, Euskal Idazleen Elkartetik, em akum ezko idazle
baten gonbita Jaso nuen, asteburu bat e m a kum eo n artean pasatzeko. Am a izan berri nintzen. Umea txikia zen bitartean ez nintzela
idaztera d edikatuko esana nion neure buruan baina gauean titia e m a 
tera altxatzen nintzenean, iotara bueltatu beharrean, idazten harrapatzen nuen neure burua. Qonbitan baiezkoarekin erantzun nion.
hainbat e m a kum ezko idazierekin bat egin nuen bilera hartan. Egundoko indarra su m a tu nuen. Eta ulertu nuen, barruan neram anari ezin
niola uko egin.
ZOOO. urtean argitaratu zen Desira izoztuah, bigarren sem earen
Jaiotzarekin batera, nire bakarkako lehen liburua, eta handik aurrera,
ez naiz gelditu.
2 0 0 1 . urtean, Euskal Idazleen Elkartetik deitu zidaten, Plan Estrategikoa egin berri zela eta haren kudeaketaz arduratzeko. Pozarren

hartu nuen erronka eta baita iau urtez gustura lan egin ere. Urte
berean hasi nintzen baita D eustuko U nibertsitatean Kom unikazio Instituzíonalan buruzko klaseak em aten. O ndotlk etorri ziren, EITB-Deustuko m asterreko tutoretza eta Komunikazio Ikasgelaren zuzendantza
lanak. Qaur egun, Bankoa-Crédit A gricole-eko Qiza Baliabideetako eta
Komunikazio Zuzendaria naiz eta hiru sem e-alaba ederren am a.
Kazetariek, sarntan, llteraturan "d e n e tik" egin o te dudan galde
tzen didate (genero ezberdinez ari direiahk). hik esperim entatzea dut
gogoko eta literaturak horretarako sekulako aukera eskaintzen du,
Nik aukeran "b ai" bestenk ez d io t esaten, edo "zergatik ez? Qoazen
probatzeral". Deskubritzeko, ikasteko eta m ugiarazteko gogoak bizi
nau. Ekimen eta erronka berriak d itu t gogoko: Ideiatzea eta planifikatzea lehenik, eta horien inguruan, Jendea konbentzitu eta irabaztea, 5ortzea eta saitzea. Baina argi daukat, hasi bestenk ez naizela
egin.
hire arloa kom unikazioa da ezbaihk gabe. Eta ezberdinak badira
ere, osagarriak direla iruditzen zait barrara begira idatzi eta liburuak
argitaratzea, edo e ta je n d e a ri entzun eta bitartekantza lanean arituta,
enpresa eta langilearen beharrak ko m u ne an jartze a.
Pasioa da sentitzen dudana barruan daram adanaren berri em a 
ten, bai idatziz, zein hitz eginez. Jendea e gita sm o edo proiektu baten
inguruan bilbatzea d u t heiburu nagusi, dela enpresaren heiburu eta
balioen inguruan, dela liburu baten orrietan barrena.

B ib lio g ra f ía

— AfriHaHo ahozHo literatura, memoria ho/e/<t/5ot/K l^ritlHa sozialera, Egan
1998
— "Denboran luzatutalio gutizia" in QutizIaH, Txaiaparta 2000
— Des/ra izoztuaH, Elkarianean 2000
— Qeia //unet/fí, Miria 2000
— Betaurrei^oai^ ditut, eta zer?, Elkar 2001
— tlondartzal^o WosKoa, Baigorri 2001
— Bazterreiio ahotsa, Elkar 2002
— Zaidií^o-maldikoan (beste egiieekin), Aizkorri 2002
— Ondarroako piratai^, ibaizabai 2003

— AmaH plastaHoa eman dit, Aizkorri 2004
— liaurrentzaHo poesiaren antología (egile asKoren artean), Alfaguara-Zubia
2004
— "darre egiteHo maHIna" in El vestido nuevo dei emperador. Les tres cares
del VestJt, Barre egiteHo maHIna, O novo móvil do emperador; Oepii
2005
— BeHatuaH, Eikar 2005
— hlre herrIaH ostadarraren HoloreaH dltu, Elkar 2006
— hire hiríHo poemaH, Pamieia 2006
— Zortzi unibertso, zortzi Idazie, Alberdania 2006
— OndarroaHo piraten abentura berriaH, ibaizabal 2007
— "Zita amarekin" in AmetsetaHo liburua, Mitza 2007
A u to reak itzu litak o obrak

— Teresa Lisieuxkoa. Idazlan guztlaH (frantsesetik euskerara), Ei Carmen
1996
— Teresa LIsieuxHoa. hlre bizitzaren historia (frantsesetik euskerara), El
Carmen 1997
A u to re a ri itzu litako obrak

— Deseos de hielo, Ttarttaio 2006
Enpresa ko m u n ik azio az

— Enpresa HomunlHazioa, profesionalen iHuspegitlH, UEU 2007

S a rre ra

Í5il-i5ilik bidea Irekltzen ari da Ana Urkíza Maur eta Qazte iiteraturaren esparruan. Melduen literaturan, agian, oihartzun handiagoa izan
du haren obrak; bereziki Desira IzoztuaH, BeHatuaH eta Zortzi uni
bertso, zortzi idazie liburuek izan d ute erantzun m ediatiko handiena.
Baina hem en lia u r eta Qazte literatura Jorratzen ari garenez, obra
horiek albo batera utziko ditugu, Anak haurrentzat eta gazteentzat
idatzi dueña aztertzeko.
Bere lehen bl liburuak (MQLn) ZO O lean argitaratu zituen: t1iH
betaurreHoaH d itut, eta zer? eta MondartzaHo HiosHoa. Biak su er
tatzen dira atseginak, Irakurterrazak, xum eak, polltak. Lehenengoak

(Izenburuak ere hala eskatzen duelako) karga m oral edo pedagogiko
txlki bat dauka, baina hala ere gustura irakurtzen da. Bigarrena,
berriz, irudim en handiko ipuina da, irakurtzerakoan sentsazio atseginak eta baikorrak uzten dizkizuna.
Marngarria da bi lan hauetan Anak erakusten duen haur m unduarekiko hurbiltasuna, gaiak Jorratzeko darabilen leuntasuna eta kontakizunaren xalotasuna. Gauzak erraz ulertzen dira eta darabilen hiz
kuntza eta iruditeria haur batek nahiko erraz harrapatzeko m odukoak
dira. Beraz, esan dezakegu Anak bi obra hauen bitartez sarrera
ezinhobea egin zuela haur literaturaren esparruan.
Ondoren Anaren haurrentzako bi olerki ageri dira Zaldiko-maldiHoan izeneko liburuan (2 0 0 2 ). Arriets zuria eta Fasiaran nindoala dira
olerki horien izenburuak. Lehenengoa irakurn ondoren, nire erreseina
pertsonaiean apunte hauek hartu nituen: poesia irudim entsua, iradokitzailea, originala, polita. Uste d u t iruzkin labur honek nahiko garbi
adierazten duela nire sentipena olerki hon irakurtzerakoan. Bigarrena
irakurritakoan, honako hitz hauekin egin nuen nire apuntea: onginala,
jolastia, polita.
Hurrengo urtean, 2 0 0 5a n, argitaratu zuen Anak Ondarroako piratak, seguru asko haur literaturan orain arte idatzi duen liburunk arrakastatsuena, 5 .0 0 0 aieko tirada agortu eta berrargitaratu egin baita
2007an. Pertsonaia hernkoi eta berezi-bereziak agen dira abentura
liburu honetan: Kutxi, pirata herrena, Juan Zentellas, Bibotax, Otzakil,
AItzaprakak etabar, zein baino zein kuriosoagoa eta xeiebreagoa.
Liburuak izugarrizko indarra, intnga eta interesa gordetzen du eta
arrantzale herri bateko gertaera eta sineskera bitxi eta harrlgarriak
kontatzen ditu. Badakit zenbaitek esango duela liburu kostunbrista
bat dela, eta hara, esan dugu hitz m adarikatual Qure kritikoentzat
beti askoz hobeak dira arazo existentzialistak edo eskatologikoak
tratatzen dituzten liburuak, etorkinak, txiroak, ijitoak, magrebiarrak,
beitzak edo arabiarrak goraipatzen dituztenak, arazo pslkologlko sakonetan m urgilduta bizi diren pertsona arraro edo paranoikoenak,
liburu zozongo eta um eentzako interesik gabekoak, herriko kultura
eta pertsonaia bitxietan oinarritutakoak baino, nahiz eta hauekin
u m eek askoz gehiago gozatzen duten, Moby Dick, Robinson Crusoe
edo V/erneren hainbat libururekin bezala. O ndarroako piratak liburuak
kosta aldeko um e guztiak eta barne aldeko gehienak aseko ditu bere
intriga, abentura eta istorio harrigarriekin. Bizi-bizi kontatuta dago eta

herri-hizkuntza eta hizkuntza iiterarioa ederki uztartuta daude. Morregatik dira hain sinesgarriak protagonisten elkarnzketak, hizkuntza he
rrikoi zuzen eta laburrean adierazita daudeiako, kosta aidekoek duten
txispa berezi horrekin.
Liburu horrek Jarraipena izan du 2 0 0 7 a n OndarroaHo piraten
abentura berriaH izenburua duen obrarekin. Aurrekoa bezaiaxe liburu
bizia, abenturaz eta em ozioz betea dugu bigarren hau ere. Lehenen
go iiburuari buruz esandako guztiak esan iitezke bigarren honetaz
ere, Beraz, ez noa goian esandakoak errepikatzera.
Obra berri bat argitaratu zuen Anak 2 0 0 4 . urtean: AmaH plastaHoa em an dit. Lehen irakurieentzako liburu xum ea da, baina m aitasunez eta se ntim en du z betea dago, H orregatik eta, une batzuetan,
poesiaz kutsatuta dagoelako, oso liburu polita egiten zaio irakurleari,
Egia esan behar badut, niri asko gustatu zait, hau esatea iritzi subje k tib o bat azaitzea dela ja kin ik ere.
Eta liburu kolektibo batean ere parte hartu zuen Anak 2 0 0 4a n,
bere poesiak paratuz, beste autore askorekin batera: haurrentzal^o
eushal poesiaren antologia izenburua du liburuak, Kasu honetan,
poesia horiek ulertzeko zailak eta intelektual sam arrak iruditu zaizkit
niri, Baina hau ere iritzi subjektiboa izan liteke,
h urrengo urtean, 2 00 5 e a n , beste liburu kolektibo batean parte
hartzen du Anak Barre e gite ko m akina ipuinarekin, Ipuin hau El vesti
do n ue vo del em perador, Les tres cares del Westit, O n o vo m ó b il do
em perador izeneko liburuan argitaratu zuen, Ipuin polita eta irudim entsua da eta oso ondo idatzita dago, Ipuin klasikoan inspiratu eta
antzeko b a t sortu du Ana Urkizak, berria eta originala: Erregeak barre
egiteko m akina ekarri du. Baina, ez du barrerik eragiten, ezta herria
ren gosea asetzen ere, Tram ankulu horrek ez du ezertarako balio.
Ironia eta u m o re fina erabill ditu ipuina ehuntzerakoan.
Eta, azkenik, Hire hiriko p o e m a k izeneko liburua idatzi zuen Ana
Urkizak, 2 0 0 6 a n . Badakit dexe nte ko arrakasta eta kritika ona izan
duela obra honek, baina ni ez nau bete, Horrek ez du esan nahi nire
iritzia besteena baino baliotsuagoa denik. Agian nik ez d u t asm atu
liburuaren m am ia eta izpiritua harrapatzen. Baina "zintzoa" izanik,
nire iritzia em an behar d u t hem en. Pixka bat hotzak iruditu zaizkit
poem ak, intelektualegiak, batzuetan zailak. Oso laburrak dira,
esentzia harrapatu nahi balute bezala eta niri ulertzen eta sentitzen

zail suertatu zaizkit... Batzuetan ideia bikainaK imajinazíoa, sintesia
nabari da poem a hauetan, baina niri ulergaitz suertatu zaizkit. Hainbat
olerki nahiko bizkor harrapatu baditut ere, beste batzuk ez d itu t hain
erraz barneratu.
Hala ere, Ana Urklzaren Haur eta Qazte literatura ebaluatu behar
banu, nota bikalna jarriko nioke orokorrean, sentiberatasuna, Irudlmena, bizitasuna, abentura eta beste hainbat eta hainbat osagarri
ageri direlako bere obran.
Eta Anaren obra hobeto ulertzeko ona Izango da bere lana berak
noia Ikusten duen galdetzea. Beraz, egllearekin batera aztertuko
dugu bere obra.

Elkarrizketa

Elkarrizketatzallea; Iñaki Zubeldla (I.Z.)
Elkarrizketatua:
Ana Urkiza (A.U.)
I.Z.:

Hoiz eta nola sartu zinen haur llteraturaren m unduan?

A.U.; Irakurle bezala betidanik gustatu Izan zait haur literatura. Laburrean arituta em ozio handiak bizlarazten dituen generoa da;
Indartsua eta sarkorra. Ez nuke esango m iresten ditudan obra
eta egileen lanak berrldazten salatu naizenik balna, era batera
edo bestera, m iresten ditudan obra eta egile horiek niregan
sorrarazi dituzten bezalako em ozloak erreproduzitzea litzateke
nlre gogoa. BetaurreHoaH d itu t eta, zer? eta MondartzaHo
HiosHoa liburuak aspaididanik nlre barrenean jo s ita zeuden Isto
rioak ziren eta Eta zer? Bildum ako lehen ipuinak irakurri nltuenean, nlre istorloa blldum a hartara o nd o egokitzen zela Iruditu
zitzaidan. Kontatu nahi nuena eta m odua blldum a harekin bat
zetorrelakoan nengoen. MondartzaHo HiosHoa Iputnaren kasuan
ere zerbalt berdintsua sentitu nuen. Parte hartzeko proposatu
zldatenean, blldum a hartarako egokia Izan zitekeen istorloa gordeta nuela sentitu nuen.
I.Z.:

Zure u m eek eraglnlk izan al d ute haur llteraturaren esparrua
aukeratze horretan?

A.U.; Bal eta ez. Haur llteraturaren esparrua aukeratzerakoan ez zu
ten eraglnlk izan baina bal jarraitzerakoan. <3aur egun, haur

literaturarako zerbait idazten dudan bakoitzean, lehenengo beraiei irakurtzen d ie t eta begirik itxi gabe Jarraitzen badute isto
rioa eta irnbarreren bat edo hausnarketaren bat iapurtzen badiet, ipuinak funtzionatuko duelakoan geiditzen naiz. Ipuina
bukatu aurretik nekatzen hasten badira, m uturra okertzen ba
dute, edo eta galderarik ateratzen ez bazaie, barrua mugiarazi
ez diedan seinale izaten da. Eta argi daukat idatzitakoak beste
buelta bat behar duela.
I.Z.;

Mire ustez haslera nahiko ona e m a ten dlozu zure haur literaturako ibilbideari lehenengo bi obrekin BetaurreHoaH ditut, eta
zer? eta hondartzaho kiosHoa. Zuk sentsazio bera izan al zenuen, hasiera hartan?

A.U.: Betaurrekoal^ d itut, eta zer? liburuarekin oso gustura gelditu
nintzen. Liburu duina zela iruditu zitzaidan, bai edukiz edo m ezuz eta baita form az ere. Marrera oso ona izan zuen. ilo n d a rtzako Hiosf^oa, osterà, obra pertsonalagotzat daukat, sakonagotzat, barrukoagotzat. Eta barruan neram an ipuina zelako,
hain zuzen ere, oso gustura gelditu nintzen form a egokia em atea lortzean.
I.Z.:

Mola hartu zituen kritikak bi obra horiek?

A.U.: Kritikaz ez ezik, irakurlearen harreraz hitz egin nezake. ßetaurreHoaf^ d itut, eta zer? liburuak oso harrera ona izan du. Irakur
leari obra hurblla, xam urra eta goxoa egiten zaiola esango
nuke.
I.Z.:

Zaidiko-maldii^oan izeneko liburuan hasten zara haurrentzako
poesiekin. Poesia irudim entsuak, iradokitzaileak, onginalak eta
politak kalifikatu d itu t nik nire balorazioan. Gustura se ntitu al
zinen haurrentzako poesia horiek egiterakoan?

A.U.: Ez zen poesia idazten nuen lehen aldia izan baina bai haur
literaturako liburu batean agertzeko idazten nuen lehenengoa.
Eta bai, gustura se ntitu nintzen. Qeneroen adinik ezaz ohartu
nintzen.
I.Z.;

Zure obren

artean

berezia

da OndarroaHo pirataH.

Qazte-

txoentzako liburua da eta arrakasta handia lortu du. Hizkuntza
ere m odu errealista batean erabiltzen duzu, gazteek euren ar-

tean Ondarroako hizkera darabiltelahk. Erraza izan al zen zure
tzat obra horren sorkuntza?
A.U.: Obraren sorkuntza erraza izan zen, bai, txlkitan aitari entzundako istorioen haritik ten egindakoa baita. Buruhauste gehiago
izan nuen, ordea, erregistroak asm atzen. Alde batetik, kostaideko hizkeraren gatza erabiii nahi nuen eta, bestetik, Euskai
herriko um e guztiei helduko zitzaien lan bat taxutu nahi nuen
eta hizkerari zegokionean, hurbilekoa egingo zitzaiena. Esaidi
laburrak, biziak e ta jo sta ria k asmatzea izan zen giltzarha. Qaztetxoenei guztiz atsegina eta erakargarria egin zaie.
I.Z.:

Zerk eraginda idatzi duzu obra horren bigarren partea: Ondarrodko piraten abentura berriah.?

A.U.: Bi arrazoi nagusik eraman ninduten bigarren zatia idaztera:
bata, Idazteko eta kontatzeko istorio gehiago izatea; bestea,
irakurle gazteen plazer eta interes aurpegiak ikusteak. Onda
rroako piraten istorioetan hain buru-belarri sartuta eta lehenen
go liburuan hain garbi bukatzen ez ziren hainbat gertaerek
irakurle gazteengan halako interesa pizten zutela ikusita, biga
rren atalak merezi zuela iruditu zitzaidan. Eta, arestian aipatu ez
dudan arren, hirugarren arrazoi bat ere balegoke: nik neuk ere
oso ondo pasatu nuen istorio horiek harllkatzen.
I.Z.:

Kritikaren aldetik nolako barrera izan d ute bi obra horiek? Eta
gaztetxoen aldetik?

A.U.: Lehenengo liburuaren kasuan, kritika onak izan zituen baina
Kumeak. Kontuan hartua izan da hainbat lekutan (bilduma,
aurkezpen, pro m o zio...). Bigarrenaren inguruan, ez d u t berri
handirik jaso . Irakurleei dagokienean, lehenengo liburuaren ira
kurle askok kom entatu eta idatzi didate eskerrak emanaz. Mirugarren atalaz galdetu didanik ere badago.
I.Z.:

Amai^ plastaí^oa em an d it liburua irakurle hasi berrientzat da.
Liburu goxoa da, m aitasunez eta se ntim en du z betea, eta ukitu
poetikoz ere bai esango nuke nik, Erraza egin al zitzaizun hain
irakurle txikitxoentzat idaztea?

A.U.: Liburu horretan ulerm en zailtasuna lantzen da. U lerm en zailtasuna bai um eei begira eta baita nagusioi begira ere. Horregatik

aipatu nuen obra aurKezterakoan, ñire aburuz, fam ilian irakurtzeko obra zela. Eta, haln zuzen ere, landu beharreko gala zalla
zelako, haurrel ulertzera em an ahal Izateko hizkera behar zuen
baina zuzenegia ere izan gabe. Arrazonam endura se ntim en duek eram an gintzaten nahl nuen. hortik, ukitu poetikoa.
I.Z.:

Batzuek d lote eurek ez dutela begiratzen norentzat idazten
duten, Beti literatura idazten dutela, norentzat izango den kon
tuan hartu gabe. Posible o te da hori? Martzailea ez al da, ba,
edozein kom unlkazio ekintzatako subjektu garrantzltsuena? Zuk
noia idazten duzu, hartzailea kontuan hartuta ala kontuan hartu
gabe?

A.U.: Posible da, noski, irakuriea kontuan hartu gabe idaztea, Korron
te edo estilo Jakin bati atxikita idazten duten idazieak badira.
Baina kasu honetan, literatura literaturagatik egiten dutela esan
liteke eta literatura m ota hau, ona izanik ere, irakurlego m urritzago batengana helduko da. Olnarrian, gakoa, Iiteraturaren
helburua (zertarako idazten dugun) eta emaitza zein den (literaturari esker zer lortzen dugun) zehaztean legoke,
Haur literaturan, ezbaink gabe, hartzailea kontuan hartuta idatzi
izan d u t beti. Haur literaturan presenteago daukat hartzailea
helduentzako idazten dudanean baino.
I,Z.:

Barre egiteko m akina ipuin irudim entsua eta polita da. Um ore
eta ironia fina erabili duzu ipuin hori ehuntzerakoan. Badirudi
Erregeareri ja n tz i berria ipuin klasikoan oinarrituta dagoela. Mola
bururatu zitzaizun ipuin hori? Badu zerikusirik aipatutako ipuin
klasiko horrekin?

A,U,: OEPLIk proposatutako lana da. Lau idazlek (katalaneraz, gazteleraz, galizieraz eta euskaraz) eta lau m arrazkilarik parte har
tzeko aukera irekl ziguten. Eta hain zuzen ere, Erregearen ja n tz i
berria ipuin klasikoan oinarritu eta ipuin horren bariazio bat
idaztea izan zen proposam ena, Erronka polita iruditu zitzaidan
ipuin klasiko bat brodatzen saiatzearena. Denboratxoa egin
nuen pentsatzen baina behin ideia bururatu zítzaidanean, lagun
batek ipuin inteligentea zela esan zidan eta arrazoi hori dela
m edio, um orezJanzten saiatu nintzen,

1.2.:

Badakit hire hiriho poem ak izeneko liburuak d exenteko arrakas
ta Izan duela. Baina, barkatuko didazu, Ana, nin hainbeste ez
gustatu izana. Miri, orokorrean, inteiektualegiak iruditu zaiz-kit
poem ak, pixka bat hotzak, eta ulertzeko zaiiak. ideia bikainak
badaude tartetan, eta irudim ena eta sintesirako ahaieglna ere
baioratu d u t honetan. Baina nire inpresioa da zaii suertatuko
zaizkleia gazteei, ez dituztela oso ondo u ie rtu k o ... Beste inork
esan ai dizu horreiakorik? Edo zuk ba al duzu besteiako iritzi
edo inpresiorlk gazteengandikjasota?

A.U.: hire hiriko poem ak oso liburu polita da niretzako. Qustu handiz
taxutu nuena. Hausnarketarako parada eskaini nahi nuen. Main
bizkor eta nora ez eroan bizi garen honetan, inguruan ditugun
detalle txlklel, plazer naturala em aten diguten gauzel eta natu
rak harrotzen dizkigun galderel erantzuteko ta rtetxo bat har
tzeko gonbita edo eskaintza izan nahl zuen. Hausnarketa laburrak. Plazer txlkiak. Ideia irudim entsuak. llusioak... Mi gustura
geiditzen nintzen lanarekin eta argitaletxeari ere berehala gustatu zitzaion. Kritika oso onak izan ditu. Mala ere, egla da,
haurrentzako baino areago, gazteentzako obra dela. Mire sem ealabei irakurn nienean, ez zela beraientzako egindako lana kon
turatu nintzen.
I.Z.;

Eskoletara joandakoan, zer inpresio Jasotzen duzu um e en eta
gaztetxoen aldetik? Zuretzat aberasgarri al dira eskoletako salo
horiek? Zeln zentzutan?

A.U.; Eskoletako saioak oso aberasgarriak dira. irakurle gazteen aur
pegi irribarretsuak eta begi irekiak ikustearekin idazlea zipio
asebetetzen da. Benetako Irakurleak hauexek direla konturatzen da bat: bene-benetan obran sartzen direnak. Obrak hitz
egiten dlela sentitzen duzu. Pertsonalaren aldam enean Jartzen
direla. Are gehiago, eurak protagonista sentitzen direla. Baita
idazlearen lum atik gertu ere. Galdera oso bltxlak egiten dlzklzute; askotan, harrltzekoak. Eta gehlentsuenetan, zure obra pro
pioa hobeto ulertzeko bailo izaten dlzu. D eskubnm endu bat
izaten da. Lerro artean sortzen den m a g la re n ja b e egiten zara.
I.Z.:

Mola Ikusten duzu haur eta gazte literatura?

A.U.: Euskal literaturaz ari gareiarlk, batetik, m aiiako idazieak eta,
bestetik, iruditeria eta estiloa aipatuko nituzke. hazioartekotuz
doan esparrua dela esango nuke, bai Euskal Merrikoak kanporako ateak Ireki dituelako eta baita kanpokoari ere, itzulpengintzan esker, barrera egin zalolako.
I.Z.:

Zein hutsune ikusten dituzu esparru honetan?

A.U.: nazioartera areago zabaitzea eta nazioartekoa areago ezagu
tzeko aukerak lantzea aipatuko nuke batetik, eta bestetik, um e
eta gazteei hain eder egiten zaizkien album en aldeko apustu
nabarm enagoa egitea.
I.Z.:

Mola Ikusten duzu krltlkoen lana? Badago krltlka o bjektlborlk
edo o bjektlbo izateko asm oa duen khtlkarik?

A.U.: Krltlka objektiboa Izango bada (edo objektlbo izatera hurbllduko
bada), obrak aztertzeko erablllko diren irizpldeek, betl, berdlnak
Izan beharko d ute (ezingo dira obraren edo idazlearen arabera
aldatu), eta, aldez aurretik, Irlzplde horlek arautuko dituen era
kundeak onartu beharko dltu.
l.Z.;

Taldekerlarlk eta nik zuri-zuH niri ta n ke ra ko jo e ra rlk nabarltzen al
duzu haur literaturaz diharduten espezlallsta edo krltlkoen ar
tean?

A.U.: Llteratur krltlkan oro har nabarltzen den tankera dela esan llte
ke, eta ez berezikl haur llteraturan. Eta malla batean, gurea
bezalako literatura txikl batean, idazleen eta krltlkarlen arteko
harrem anak hain estuak direnean (askotan khtlkarlak eurak ere
Idazleak direlarik) eta arestian alpatu erakunde irlzplde Jar-tzalle
bat ez dagoen artean, norm altzat ere har llteke "n lk zurl-zuk
nlrl" tankerako Joera horl. Kritikak "profeslonaltasun" Jltea har
tzen ez duen bitartean, egoera beretsuan Jarraituko dugulakoan
nago.
I.Z.:

Zer egin llteke um een eta gazteen irakurzaletasuna esnatzeko
eta blzkortzeko?

A.U.: Qauza b a t d aukat argi: um eak eta gazteak liburu bat irakurtzera
abenturatzen direnean, ezin zalela huts egin, Beste era batera
esanda: plazerra se ntitu behar dutela, D eskubrltu behar dute,
transm ltltzen a sm atuko dugulako edo beralek e sperlm entatuko

dutelako, literaturan esker m undu berriak deskubritu eta aben
turak iehen pertsonan biziko dituztela eta Interaktibitaterako
aukera paregabea em aten duen bidea dela. Hau guztia, nire
ustez, bi eratara egin behar da: um earen edo gaztearen ingu
ruan gaudenok irakurtzean sentitzen dugun plazerra emozioz
transm ititzen jakin ik, batetik, eta, bestetik, g ustukoak izango
dituzten liburuak eskuetaratuz. Libururik onenak, euren em ozioetatik hurbti daudenak dira. Emozio horiek des-kubritzean
daukagu, beharbada, nagusiok, erronka.
I.Z.;

Eta geroko irakurleak berm atzeko zer egin daitekeeia uste
duzu?

A.U.: Irakurleen kluben fenom enoa ustiatu gabeko m eategi baliotsua dela uste dut.
I.Z.:

Zer em an dizu haur literaturak? Pena m erezi izan du ahalegi
nak?

A.U.: Ezin d u t esan pena m erezi izan duen ala ez. Ezer gutxl eskaini
d io t nik haur literaturan. Berak, osterà, itsasoak bezala jaso
nau: arrain eta korronte handien artean, plazerrez igerian egi
te ko aukera eskaini dit.
I.Z.:

Beste zerbait erantsi nahi duzu?

A.U.: Eskerrak em an besterik ez, erakutsitako interesagatik, eginda
ko azterketa lanagatik eta tarte hau eskaini izanagatik.
Mila esker!

AdabahiaK

Barrióla
J o x e M a ria U R K I A E T? < A B E

2006.
urtea, urte berezia izan dugu, batik bat Gipuzkoan, urte
horretan bete baititugu bi m endeurren guztiz garrantzitsuak: bata
ignacio haria Barrióla irigoien Jaunarena eta, bestea, Jose A rtetxerena. Biak
m endean izan ditugun punta-puntako pertsonaiak.
Euskal Mernaren Adiskideen Elkarteak om enaldi berezia eskaini zion
A rte txe ja un a n eta bere idazianak bi to m o ta n argitaratu zituen. Euskarazko antologia bat EOAtI aldizkariaren arduradunak beste aie batean
em an zuen argitara. Horretaz gain UEU-n ikastaro berezia ospatu
genuen bi idazle hauen om enez. Bertan bien alderdi intelektualak eta
gainerakoak aztertu ziren.
Memen gatoz berriro ere zuen aurrera bi liburu lodi eta sendoen
aurkezpena egitera. Biak Barnola doktorean buruzkoak: lehenengo
alean Barnolaren nortasuna barne-barnetik aztertzen da, euskal sendagile hum anista baten ikuspegla bere "D iarioan" 1 9 2 8 -1 9 9 8 is
latzen den bezala: 9 6 6 orn eta 3 5 8 llustrazio, azkenean aurkibide
ono sm a tiko batekin osatua. Bigarren alearen izena hauxe da: "Tex
to s " (1 9 2 2 -1 9 9 8 ), 1 1 8 5 ornalde eta bertan Barnolaren 155 idatzi
agertzen dira, batzuk luzeagoak, besteak laburragoak. Maietako hain
bat oraindik argitaratu gabeak, besteak aldizkarietan, boletinetan eta
egunkarietan argitara em anak. Denetaz m intzo da idatzi hauetan:
eriyioa, heziketa, unibertsltatea, Medizinaren histona, Qiza-sendakuntza orokorra, ohitura zaharrak, bidaiak, etab. Uste dugu liburu hauen
bitartez sakonago ezagutuko dugula Barrióla doktorea.
Barrióla doktorea 1 9 9 8 ko azaroaren 5an hil zen 9 2 urte zituela.
Zaiantzarik ez, bizitza luzea eta em ankorra izan zuela. Marngarria diru
dien arren, inor gutxik, etxekoak ezlk, ezagutzen zituen berak eskuizkribuz idatzitako 2 2 koaderno edo dietarioak. Batzuk form a ba-

tekoak, besteak beste batekoak: lehenengo ham alauak 2 6 ,5 x 14,5
zm .-koak eta beste 8ak 21 x 15 zentim etrokoak, azken hauek gaika
jarrltako aurklbide batekin. Eta hem en ez ditugu sartu 1 9 2 8 -1 9 3 3
urte tartean idatzitako agenda txikiak. Labur esanda, hasi 1928.
urtean eta hil baino 6 hilabete lehenagoko tartean sekulako idazlan
m uitzoa utzi digu geroak erabil dezan inform azio gísan. Esan beha
rrean aurkitzen naiz aipatutako "D iarioak", idatzi zituenaz gain, ni neu
izan naizeia irakurri dituen bakarra edo bakarrrenetakoa, irakurri berrirakurn, xehatu, hausnartu, zalantzak argitu, hau da, lan luzea eta
neketsua egin behar izan dúdala, harik eta gaur eskalntzen dugun
fruitu hau lortu arte. Zuek esan ahaleginak m erezi izan al duen. liain
zuzen, lehen kapitulua "D iario"ari berari buruzkoa da, zer iritzi zuen
autoreak hari buruz, zalantzak, norentzat izan zitekeen onuragarri,
baliagarritasuna, bere etenaldlak, dena zakarretara botatzeko izanda
ko tentazioak, gazte garaikoekin egin zuen bezala. Barriolak behin eta
berriro irakurri zituen "D iario" hauek bere azken u rte luzeetan, datu
berriak erantsi zituen, beste batzuk zuzendu eta hiru orri, besterik ez,
ezabatu zituen bizarra m ozteko kutxila edo antzeko batekin ebakita.
Ziur nago ez zueia eta ezin izan zuela desegin hainbeste urtetan
egindako lan txukuna, egunez egun eglna, ñabarduraz betea. Hórrela
utzi zuen, nork daki, esku berri baten zaln, indar berria har zezan eta
hala kom eni balitz argitara zltzan. Eta, hara, nlre eskua Izan da tan
honetan Jardun duena, Jainkoak dakien bideetatik barna etorri da
niregana. Zlur diotsuek, hem en agertzen den Barrióla, benetako Ba
rrióla dela, Barrióla bere osotasunean. Mire bahetik pasa dira idatzi
guztiak eta, Barrlolarl zor diodan kontsiderazio eta errespetu guztiarekln gauza batzuk bazterrean utzi behar izan d itut, gutxi batzuk,
noski, hori daiteke bion arteko sekretutxoa. Bere pentsam enduetan
eta sentlkizunetan m urgildu naiz eta horren ondorioz hainbat gauza
isllpean gorde d itu t argitara em an gabe.
Esan dezadan argi eta garbi, hau ez dela "d ia rio " edo egunkari
sentim ental bat, horrelako gauzak ez zituen atsegin. EgunkarI hau,
gogoeta bat da, barne azterketa, nolabait esateko, notaritza baten
itxurakoa, bere testim onioa, azterketa txlkienetara, behaketara, gogoetara eta hausnarketara, gauzarlk txiklenak aztertzera, ordenara
eta gauza guztiak gordetzera ohituta dagoen sendagile batek eglna,
beti ere etxeko lido zaharretík.
m endeak gure historian burutu
duen zati aberatsa da, dudarik gabe.

Aide batera utzl ditugu 1 9 2 8 1 9 3 3 urteen arteko informazio
labur eta telegrafiko itxurakoak. Urte hauetan, hain zuzen burutu
zuen digestio-aparatuko zirujau-aditu form akuntza Vienan, Parisen
eta hadrilen. Egunkaria bera, hain zuzen, 1 93 7 ko uztallean hasten
da eta bertan 1 93 6. u rteko gudu zibila du gogoan.
Benetan gudu zibila izugarria izan zen eta sekulako eragina Izan
zuen Barriolaren familian,
Atera kontuak gudu zibila hasi zenean Barriolak 3 0 urte zituela,
lehenengo sem earen zain zegoela, bere bizl profesionala buruan,
h e rce d e s-ko ebakuntza kllnika m artxan eta etorkizun on samarra
aurretik zuela.
Quda zibil garaian eta hurrengo urteetan idatzitako "egunkaria"
klandestinoa izan zen, hura izan zen bere aitorleku, bere p en tsam e n 
dua sakontzeko bidea, ikararen, bakardadearen beldurraren, Barriolatarren sufrikarioen altorle, hau da, euskal abertzale, beren herri maitaleen, bere hizkuntzaren, ohituren, eta batik bat, kristau fedea
bihotzetik m alte zuen familia baten kalbanoa.
"Jaungoikoa eta Lege zaharra" zen abertzaieen ohiua. Quda zen,
gupidarik gabeko guda eta horren ondorioz familia bat hankaz gora,
zatitua, batzuek Ihes egin beharrean Frantzian, Am erikan, besteak
hem en. Hon izan zen fam ilia honen eta beste askoren gertakari
garratza, horiek izan ziren ondorio ikaragarriak. Eta, zergatik? Bada
euskaldunak izateagatik, abertzaleak izateagatik; haien bekatua eus
karaz hitz egitea zen, iragarkiak euskaraz egitea. H orregatik traidoretzat hartuak izan ziren. Qudu garaiko egunkariak gertakari hauek
guztiak kontatzen ditu, analen gorabehera garratzak, 5antoñan preso
hartuak, Dueson eta Larrinagan preso egonak, bere aita Abelinorenak, ihes egin beharra izan baitzuen atzerrira, eta bera, familia baten
buru gisan, ahal zuena egiten, bere ama eta em aztea m antendu
beharrean, ahal zuena eta b o st gehiago egiten. Zer nolako bakarda
dea, zenbat hipokresia eta zenbat p orro t Islatzen diren egunkarian.
Bere idatzian pertsonak, egoerak, hiha, probintzia, denak aipatzen
ditu, anaiak liberatzeko egindako ahaleginak, ellza ofizialaren jarrera,
alboko elizaren Jarrera. Qudu zibllarekin batera, sortzen dira m undu
gerrari buruzko adierazpenak. Barrióla Europan hezla baitzen, m aitasun handia zor baitzion Erantziarl. Alem ania aipatzean, sinestezin eta
nahigabe handienean m urgiltzen da. Zer gertatu behar o te du? gal
detzen dio bere buruari. Erantziatlk eta Ingalaterratlk etortzen zitzalz-

kion berripaperen bitartez Jakiten zuen guduaren berri, besteak beste, euskal errefuxiatuen egoera lazgarria. hazíak Frantzia eraso zute
nean eta Frantzia osoa bere hatzaparretan eskuratu zuenean, Barriolaren egunkarian benetako orri hunkigarriak agertzen dira, 1 9 5 6 1 9 4 0 urteetako gertakarien azalpena, familia urratu baten garrasia
da; Aveltno bere altan Jarn zioten 5 b o st m iloi pezetako isuna, a m a
ren eta Mertxe arrebaren heriotza, zentsura, depuraketa politikoak,
anai-arreben erbesteratzea, Paul, Eusebio, ondasunen konfiskatzea... Era berean, hor agertzen dira hiriko gorabeherak, ñ a n te o ko
Ospitala, Klinika, m usika, te atro a,.,, bere irakurketak,
Liburuaren atal nagusitzat Jotzen d u t "Qartzelako Egunkaria1 9 4 1 -1 9 4 3 " deitu dudana, 1940, urtean Frantzia eta Paris alem aniarren atzaparretan eron zirenean, polizia alem anak g o itik behera begiratu zuen Agirre lehendakariaren bulegoa eta bertatik sekulako infor
mazioa eskuratu zuen eta frankism oaren eskuetan utzi. D okum entu
horien tartean agertzen da 19 pertsonaz osatutako sare bat, haien
artean Barrióla, Monek Lazaro edo Leon Letam endi goitizenez, m ugaian lana egiten zuen m uga pasatzen lagunduaz arriskuan zeuden
pertsonei. Talde honek 1 9 3 7 tik 1940ra funtzionatu zuen, harik eta
detenituak izan ziren arte.
1 0 3 .5 9 0 prozesua ireki zitzaien. Benetako guruzbidea izan zen
haientzat, Hasieran heriotza zigorra eskatu zuten arren, poliki-poliki
askatasunera iritsi ziren. Qarai hau garrantzi handikoa da Barriolaren
blzitzan. Denen artetik Luis Alava fusilatu zuten, gainerakoak denboran zehar eta poliki-poliki liberatuak izan ziren. 1 9 4 1 k o urtarnietik
1 94 5ko abendura arte. Barrióla ñadrilen egon zen preso. Qarai harta
ko "egunkaria" oso aberatsa da. Bere lagunik m inena em aztea izan
zuen. hadnien egon zen garaian, Fom entu, 9, Santa Engrazia, Porüer
eta Torrijos, denak i'iadrilen, em azteak Jasotzen zituen senarraren
izkribuak, edonolako paperetan idatziak . Bertan kartzeiako bizitza
deskribatzen da, kartzela nolakoa den, bertan noia bizi diren, bertan
zeuden gizasem e arruntenak eta garrantzitsuenak, errepublika garaiko pertsonak, sozialistak, m asoiak, m agistratuak, sendagileak, Enri
que Moles eta José liie rro k berari dedikatutako poesía ere. Benetan
irakurgarria garai hau. Bera sendagile zirujau izateak, m esede egin
zion kartzelan. Eta, ondonoz, kartzeiako bazterrak ibili behar izan
zituen, gaisoak zaintzen, hamaika konfidentzia entzuten, hainbat henotz, meza eta gainerakoak.

Euskal literatur sorKuntza:
2007an argítaratutaKo liburuen zerrenda
Juan Luis ZA5ALA

Oharrah

1.- Parentesi artean agerl den data 6err/a-n liburuaren berri eman zenekoa
da. Ezer aipatzen ez denean, Plaza sailean eman zen liburuaren berri;
gainerahoetan, zehaztuta dago zeln sail edo getiigarritan eman zen
berrla. Mantangorri gehigarriko aipamenen berri ez da ematen.
2.- Zerrenda honetan ez dira aipatzen aurretik beste edozein hizkuntzatan
argitara emandako liburuen itzulpenak. horien katalogoa Euskal Itzultzaile, Zuzentzalle eta Interpretarien Elkarteko (ElZIE) webgunean kontsuita
daiteke, www.ezle.org helbidean, eta baita behean, 7. oharrean, ai
patzen diren Joan Mari Torrealdairen lanetan ere.
3.- Testu zahar, berrargitalpen, büduma eta antologlen sailean ez da ilburuaren aurreko argltaipenaren agortzearen ondoriozko berrargitalpen arrunten berri ematen.
4.- Lltekeena da aipatutako llbumetako batzuk, 5aiakera, kazetaritza eta
beste sailean alpatuak batik bat, ez izatea berez, stricto sensu, literatur
sorkuntzakotzat Jotzeko modukoak, eta lltekeena da, halaber, literatur
sorkuntzatik hemen aipatutako batzuk baino gertuago dauden liburuak
kanpoan geratu Izana. Mugak ez baitira beti oso garbi agerl.
5 .- Zerrenda hau ez da oso-osoa, literatur sorkuntzako hainbat libururen

aipamenak falta dira:hainbat lehiaketatako lan saridunak biltzen dituzten
liburu kolektiboak, salakeratzat jotzeko moduko doktorego tesi batzuk,
herrl edo eskualde Jakin batean baino zabaldu ez diren liburuak, zabalkunde eta promozio eskasekoak...
6.- riahiz eta kasu askotan liburuaren ko-egile diren, ez da aipatzen zerrendan ilustrazloglleen izenik, idazleenak bakarrik baizik.
7.-

mende osoko liburu guztien zerrenda eglna eta argitaratua du Joan
Mari Torrealdalk, Jakin aldizkariaren eta Qlpuzkoako Eoru Aidundiaren

esKutik, Ä/K. mendeho euskel liburuen hetalogod-n. h^talogo horretako
b05t llburukl eman ditu argitara Torrealdaik, eta bosgarrenean 1999an
eta ZOOOn argitara emandako liburu guztien zerrenda egin du, ZOOleko
euskarazko liburu guztien zerrenda, berriz, JaWn aldizkariaren 154. zenbakian eman zuen argitara; 2002koena 140.ean; 2003koena
146.enean; 2004koena 152.enean; 2005ekoena 158.enean; eta
2006-koena 164.enean. Bestalde, Torrealdaik ÁK mendearen hasieratik 2006a arte kaleratutako euskal liburu guztiekin osatutako katalogazioa Internet sarean kontsulta daiteke, wwwjai^ingunea.com helbidean.
8.- Zerrenda hau liburuska moduan ere argitaratuko da, CusKa/ Liburuak
2007 izenburuarekin, Olerti Etxearen eskutik. Qisa berean argitaratuta
daude 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2004, 2005 eta
2006ko liburuen zerrendak ere,
9.- Zerrendaren lehen eranskinean aipatutako kritika guztiak, haur eta gazte
literaturako liburuenak salbu, 5usa argitaletxearen web orrian
{www.5 u5 a-iiteratura.com) daude bilduta eta irakurgai, beste egunkari
eta aldizkari askotan argitaratutakoekin batera.
10.- Zerrenda hau osatu eta hobetzeko asmoz, egile, argitaratzaile, banatzaile, saitzaile, bibliotekari eta irakurleei eskertuko genieke informazioa
Juan Luis Zabalari bidaitzea, Helbidea: Aintzieta Pasealekua, 16, 1-D,
20140 Donostia (Qipuzkoa), Telefonoa: 945-471072, Posta eiektronikoa: pipi@berria,info.
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ETKEZAMARRETA, Luden: Inter porcos. Baiona, Maiatz, 2007 (2007-IV-6;
2007-IV-24).
JAIO, Karmele: Zu bezain ahul. Donostia, Elkar, 2007 (2007-K-4).
LIMAZA50R0, Karlos: Diotenez. Donostia, Erein, 2007 (2007-111-16; 2007-IV2 1 ).

LOZANO, Joseba: Hasperenka. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2007 (2007-128).

MUJIKA IRAOIj^, Inazlo: 5agarraH Euzhadin. Irun, Alberdania, 2007 (2007-1112)RODRIQUEZ, Eider: Haragia. Zarautz, 5u5a, 2007 (2007->^ll-4; 2008-1-18).
ThIKOlPE, Mixel: hotz bero. Baiona, Malatz, 2007 (2007-KII-5).
UQALDE, Rafe: fíelax. Tafalla, Txalaparta, 2007 (2007-XII-4).
ZUBIRI, Markaitz: Zahurhale. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-111-15; 2007-V-25).

3. Poesia
ARAMO, Jon: ZeruaH eta ifrentzuaH. Donostia, Elkar, 2007 (2007-X-31).
A5K0REM ARTEAM: Hatsaren Poesia Oierki Bllduma 2007. 5enpere, Matsaren Elkartea, 2007; apailatzailea: Auxtin Zamora (2007-111-51; 2007-iV3)BARAhDIARAh, Qotzon: Katamalo. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-?^l-27).
BORDA, Itxaro: tIoiztenHa. Baiona, Maiatz, 2007 (2007-i^l-21).
QALARDI, Aintzane: ZirrikituaH. Biibo, EuskaItzaindia-BBK, 2007 (2006-^11-19;
2007-VIÌI-7).
QARDE, Luis: Haize hegoaren aroa. Irunea, Pamieia, 2007 (2007-VI-9).
QEREDIAQA, Jon: Jainkoa harrapatzeko tranpa. Irunea, Pamieia, 2007
(2007-^11-20).
QORROTO, Mikelats: Laukiak, zutabeak, biribilak.... Aiegia, hiria, 2007
(2007-KII-14).
QORROTWEQI, Aritz: Zaidi hustuak. Donostia, Erein, 2007 (2007-IV-27).
QRACIA QUINTANA, Izaskun: Eleak eta beleak. Qastelz, Arabako Foru Aidun
dia, 2007 (2006-^1-29).
IBARQUREM, Mlkel: Ahapetik. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2007 (2007-X-28),
ITURBIDE, Amala: Lore mutuak eta tuaren ezHontzak. Madri), Centro de
Lingüística Aplicada Atenea, 2007 (2007-11-15).
IZQUIERDO, Fertxu: Qerratearen aztarnak. Iruñea, Pamieia, 2007 (2007-1117).
MUJIKA, Luis Mari: Barne ibilerak II. Donostia, Mina, 2007 (2007-IV-3).
OTAMEMDI, José Luis: Eriojuen meHanika. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-XI-22).
OT>\OTEKO, Pello: Qolzaibaren argitan. Donostia, Erein, 2007 (2007-?^-16).
5ARA50LA, Beñat: rtaxa huts bat. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-IV-21; 2007VI-12).
5ERRAM0, Asier: Picassoren zaldia. Donostia, Eikar, 2007 (2007-IX-12).

ZUBELDIA, Koldo: 5ent/menduen erresuma. Urretxu-Zumarraga, Mauts Urdina, 2007.
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AQIRREBALTZATEQI, Paulo: Eujenio Agirretxe. Qasteiz, Eusko Jauriaritza,
2007 (Z007-Á-Z^).
ALDAI, Mikolas: InaxlEtxabe. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007 (2007-M-25).
ALDEKOA-OTALORA, Anttonmari: {liholas Alzóla 'BItaño'. Qasteiz, Eusko
Jauriaritza, 2007 (2007-?i-25).
ALVAREZ, Amala: Catalina Eleizegl. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007 (2007-^25).
ALVAREZ QILA, Oscar / IRIQOYEM, Alberto; bla MalaHo haritza. Ignazio Argiñarena Otsotorenaren bizitza eta lanah (1909-1997). Bilbo, Labayru Ikas
tegia, 2007 (2007-XII-13).
A5K0REM ARTEAM. Balentxl, hamalaugarren apostolua. Blibo / Tafalla, Txalaparta / Merria 2000 Eliza, 2007; koordinatzailea: Jexux Mari Zalakain.
A5K0REM ARTEAM: Jesus Elosegl, 1907-1979. Donostia, Aranzadi Zientzia
Elkartea, 2007 (2007-IÍÍ-9).
BIDEQAIM, Eneko: Fiiipe Olhanburu. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007 (2007«11-7).
DUMAU, Mixel: Dufau bi anaiak. Balona, Elkar, 2007 (2007-IV-6).
ELU5TOMDO, Miel A.; Lurdes Arrieta. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007.
E5MAL, Fello: Manuel Olalzola 'Uztaplde'. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007
(2007-X-25).
E5TAMK0MA, Igor: Basilio Fujana. Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007 (2007-«25).
ET«AMIZ ERLE, «abier: Bela HabelatiH Temuara. Atxagaren tlaur eta Gazte
Literatura. Iruñea, Pamlela, 2007 (2008-11-22).
ET«ARRI, Joseba: Aña Etxehandl (1935). Qasteiz, Eusko Jauriaritza, 2007
(2007-«ll-7).
ET«EBARRIA, Igone: Bernardo Marla Oarro 'Otxolua'. Qasteiz, Eusko Jauria
ritza, 2007.
QIL MUMARRIZ, Jorge: Morrisey (& The 5m/ths). hlldai^oan Izango naiz famatual. 5oraluze, Qaztelupeko Motsak, 2007 (2008-1-11).
QILLEMEA, Itzlar: Giuseppe Verdi. Donostia, Elkar, 2007 (2007-1V-4).
QOITIA, Koldo: Woody Allen, bizitza kontraHo eztarritik. Donostia, Elkar, 2007
(2007-«l-20).

IRIQARAI, Jose Angel / ZABALA, Josu: tlestor Basterretxea, erroen moderni
tatea. Iruñea, Pamiela / Arteolan, 2007 (2007-l?^-10 azken orrialdean).
IRIOMDO, Joxe fAañ: José Mari ñrar)alde. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007,
KlhTAMA, Jurgi: 5abino Arana, Euzhadiren aita (1865-1905). Donostia, Elkar,
2007,
MARTIh, Joseba; Elliot Murphy. AmeriHarra Parisen. 5oraluze, QaztelupeKo
Hotsak, 2007 (2008-1-11).
NAVARRO, \^e^ea: Andoni Arozena. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007,
PAGOLA, Rosa Miren: Mikela Oastesi. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007
(2007-XII-7).
PAGOLA, Rosa Miren; Patxi Ondarra. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007 (2007>^ll-7).
TOUYAROU-PMAQABURU, Elena: Gradan Adema 'Zalduby'. Qastelz, Eusko
Jaurlaritza, 2007 (2007-^í-25).
URDAÍ1ETA (Pello Artetxe): Here bizitzaren gurdia. Donostia, Qipuzkoako Toru
Aidundia, 2007 (2007-?^l-14).
URKOLA, Mikel; 5oziologia eta historia batzen. Donostia, Qaiak, 2007.
ZUBI2ARRETA, Iñakl: Manuel Lasarte. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007 (2007K-25).
4.2. Saiaherak
AL0Í150, Jon: Astrolabioa. Iruñea, Pamiela, 2007.
AhOhlMO I5LANDARRA: Adio, Euskal tierla. Euskal nortasunaren aurkako
panfletoa. Mraun, 2007 (2008-11-22).
ARENAZA ALBIZUA, Andoni; kristautasunari azterketa kritikoa. Donostia,
Qaiak, 2007,
ARREQI, Joxe / JIMENEZ, Edorta: Jainkorik bai ala ez? Eriijioari buruz eztabidan. Donostia, Elkar, 2007 (2007-X-20).
ASKOREN ARTEAN; Egungo euskal eleberrlaren historia. Bilbo, Euskal Merriko
Unibertsltatea, 2007; zuzendarla: Jon Kortazar; arduraduna: Iratxe Retolaza (2007-IV-20),
ATKAQA, Bernardo: Markak. Qernika 1957. Iruñea, Pamiela, 2007 (2007-IV18; 2007-IV-19),
AZKARRAQA ETMEQIBEL, Joseba: Hor bere patroi. Arrasateko kooperatibistak
aro globalaren aurrean. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2007,
AZURMEMDI, Joxe: tlumboldt: hizkuntza eta pentsamendua. Bilbo, Udako
Euskal Unibertsltatea, 2007 (2008-11-9 Euskal herria sailean; 2008-1115).

AZURMEMDI, Joxe: {/olHsgeist - Herri gogoa. Ilustraziotii^ nazismora. Donos
tia, Eikar, 2007,
EPALTZA, Aingeru: Bezperaren bezpera. Iruñea, Pamieia, 2007 (2007-;kiI19).

ET^MIZ ERLE, >\abier: Literatura eta Ideologia. Donostia, Utriusque Vasconiae, 2007 (2008-II-9),
GARCIA TRUJILO: Bitorlano Qandiaga. Juduef^lnJudu, errorriatarrehin erroma
tar: eusha/ herrlHoehln eusi^al herriko?. Biibo, Desclée de Brouwer,
2007,
GARCIA TRUJILO: J.L Alvarez (Txillardegl). Existentzlalismoa eta JainHoa:
ItzalaH baino argiak nabarmenagoak. Bilbo, Desclée de Brouwer, 2007,
GARCIA TRUJILLO, Sebastian: Herrl maltea, herri dorpea. Bilbo, Euskaltzaindla-BBK, 2007 (2006'?^ll-19; 2007-VIII-7).
ITURRIOTZ, Ander: Lehen filosofia heladen. Donostia, Jakin, 2007 (2008-115).
LARIMAQA REliTERlA, Ane: Hulturglleak eta llteraturaren esparrua I. Tradizio
intelektualak beranduko modernitatean. Donostia, Utriusque Vasconiae,
2007 (2008-11-19).
LARIMAGA RENTERIA, Ane: liulturgileak eta Iiteraturaren esparrua II. Euskal
kulturgileak euskalgintza mugimenduaren eraikuntzan. Donostia, Utrius
que Vasconiae, 2007 (2008-11-19).
OTAOLA, Javier: Testutxoak. Donostia, Hlrla, 2007 (2007-^111-14).
PERUREMA, Patziku: Dakiguna Ikasten. Irun, Alberdania, 2007 (2007-K-24),
5ALABERI MUÑOA, Patxi: Leizarraga zaharra, Leizarraga gaurkoa. Baiona /
Donostia, EusKaltzaleen Biltzarra / Euskal Merriaren Adiskideen Elkartea,
2007 (2007-1V-28).
5A5TRE, Pablo: Gauzen presentzia. Donostia, Elkar, 2007 (2007-V-5).
TORREALDAl, Joan Marl: 5 0 urte llburugintzan. Donostia, Jakin, 2007 (2007?^l-27; 2008-1-29),
TAILLARDEGI (Jose Luis Alvarez Enparantza): Horretaz. Donostia, Elkar, 2007
(2007-KI-29).
ZABALETA GORROTMTEQl, Inakl: Taldeia' eta hizkuntza: euskal hezkuntza.
Donostia, Jakin, 2007 (2008-11-3),
ZABALTZA, i^abler: Qu, nafarrok. Irun, Alberdania, 2007 (2007-M-30 Euskal
Merria sailean),
ZAPIAIN, Markos: Txillardegl eta ziminoa. Donostia, Elkar, 2007 (2007-AI-21),
2UBIAGA, Felix: Euskara, hermeneuüka. Zornotza, Eleiker, 2007,

4.3. í^ronihak eta bidaia liburuak
A5K0REM ARTEAM: Pñ Oinez Debagolena. Zaragoza, Frames, 2007 (2008III-7 Mendia sailean).
BIKILA ( Joxe Iriarte): fíiag Entinak (Elkartasuna basamortuan). Errenteria /
Oiartzun, El Watan / Qakoa / Mikelazulo Kultur Elkartea / Oiartzungo
Udala, 2007 (2007-11-27 Agenda sailean).
DICMARRY, Eric: (jernika eta abar. Baiona, Elkar, 2007 (2007-IV-6).
ELU5T0MD0, Miel A.: M/esíern Basque Festival 1959. Urte hartan gertatu
zen. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-«-18).
ORMATZA IMAZ, Iratxe: hegoak. Bilbo, Labayru Ikastegla, 2007 (2007-Mll13).
PET^ARROMAM, Iñaki: Begirada bat Kubari. Donostia, Elkar, 2007 (2007-IV19).
4.4. Lekukotasunak, ikerlanak, zientzia eta dibulgazioa
ABRI5KETA, Joan Ignazio / MARTIMEZ LIZARDUIKOA, Alfontso: Euskaldunen
Jatorria populazioaren genetikaren argitan. Donostia, Qaiak, 2007,
AQIRRE3AR0BE, Asier/TELL^BIDE, Josu: 101 bazter Donostiako. Ezagutzen
duzu Donostia?. Irun, Alberdania, 2007 (2007-KII-5).
ALBERDI EQAMA, José Ignacio: Juan de Antxieta Musika Eskola, 25 urte.
Azpeitia, Azpeítiko Udala, 2007.
ALLIKA, Irune / URIARTE, Bitor: Bermeoko toponimia. Bermeo, Bermeoko
Udaleko Euskara Zerbitzua, 2007.
ALZIBAR, Idoia: tiurbildu fíxebarr/ra. Bilbo, Labayru Ikastegla, 2007 (2007«11-13).
AMQ05 PEMA, Alberto: Erronkarlera (ill). Testuak. Alegia, Miria, 2007 (200811-22 Euskal herria sailean).
ARAMA, Aitor: Ameskoako euskara. Alegia, Mirla, 2007 (2008-11-22 Euskal
tierna sailean).
ARAMA, Aitor: Elortzibarko aldaera. Alegia, Miria, 2007 (2008-11-22 Euskal
tlerria sailean).
ARAMA, Aitor: Ezkabarteko aldaera. Alegia, Mirla, 2007 (2008-11-22 Euskal
Merria sailean).
ARAMBURU, Antxiñe / ET«EBERRIA, Birjinia: Zeharroiak Urola <5araian. Legazpi, Lenbur Fundazioa, 2007.
ARAMBURU, Pello Joxe / IMTZA, Luis Mari; Trenbideen eragina Zumarragan.
Donostia, Eusho Tren, 2007.
ARBELBIDE, «ipri: ?^uri-gorrlak. Baiona,Elkar, 2007 (2007-KII-25 Igandea
gehigarrian).

AREJITA, Adolfo / MANTEROLA, Ander / OAR-ARTETA, Segundo; Euskararen
geografìa historihoa. Qasteiz / Bilbo, Eusko Jaurlaritza / Udako Euskal
Unibertsltatea / Labayru Ikastegla, 2007 (2007-XII-28).
AROZEMA, Eugenio; Zentsuraren gurpilean. EuskarazHo antzerhia 19401980. Oiartzungo antzerki taldeak. Oiartzun, Oiartzungo Odala / Euskal
Antzerklaren Arragoa, 2007,
ARRAYET, Eduardo / MARTIHEZ LIZARDUIKOA, Ekain; O/za migrazloak lehen
eta orain. Donostia, C3aiak, 2007.
ARREQI, Joxe; Jainkoaz galdezka. Irun, Alberdania, 2007 (2007->^l-29).
A5K0REM ARTEAN; 1956ko udazkena Oipuzkoan. hernaniko fusilatzeak.
Mernani, hernaniko Udala, 2007 (2007-VI-16, Marian sailean).
A5K0REN ARTEAN: ñrantzazuko Santutegia. Erroma, EMR, 2007 (2007-V8).
A5K0REN ARTEAN: Ardura erlijiosoa eta pastorala zahar egoitzetan. Donostia
Idatz, 2007.
A5K0REN ARTEAN: Azkoitia, frontones Jorge Oteiza frontoiak. Donostia,
Qipuzkoako Foru Aidundia, 2007 (2007-VI-29).
A5K0REN ARTEAN; Bonberenea, 10 urte bizirikl. Tolosa, Bonberenea
Ekintzak, 2007.
A5K0RCN ARTEAN; Bertsolaritza. Tradizio modernoa. Bilbo, Euskal Merriko
Unibertsltatea, 2007 (2007-VIII-12; 2008-11-26).
A5K0REN ARTEAM; Betiko entsaladak eta gaurkoak. Bilbo, AlzkorrI, 2007
(2 0 0 7 -V -ll).
A5K0REM ARTEAN (Edurne 5imon Magro, Idola Labayen Qoñi eta BIttor
Rodriguez Rivera: Elikagaiak, elikadura eta dietetika. Bilbo, Udako Euskal
Unibertsltatea, 2007.
A5K0REN ARTEAN: Emakumeak: bizipenak. Ortuella, Ortuellako Berrltzegunea, 2007 (2007-III-8, Euskal herria sailean).
A5K0REN ARTEAN: Estatistika deskribatzailearen eta probabilitatearen baliabideak. Bilbo, Euskal Merriko Unibertsltatea, 2007.
ASKOREN ARTEAN (Eugenio Arraiza, Eduardo Apodaka eta Joxe Manuel
Odriozola); Euskal herria ardatz. Cultura, Identitatea, Boterea, ezagutza,
sentimendua, eWmena. Bilbo, Udako Euskal Unibertsltatea, 2007; koordinatzallea; Qaizka Aranguren.
A5K0REN ARTEAN: Euskararen normalizazio kasu aurreratuak: Eika kooperatiba. Arrasate / Andoain, Mondragon Unibertsltateko humanitatete eta
hezkuntza Zientzlen Fakultatea, Soziolinguistlka Klusterra, 2007 (2007><11-15 Euskal Merrla sailean).

A5K0REM ARTEAN: Euskararen normalizazio kasu aurreratuak: Elay Taldea.
Arrasate / Andoain, Mondragon Unibertsitateko Mumanitatete eta
hezkuntza Zientzien Fakuitatea, Sozioiinguistika Kiusterra, 2007 (2007?^li-15 Euskal herria sailean).
A5K0REM ARTEAN: Eusko Jaurlaritza eta Catalunyako Generalitatea: Erbestetik Parlamentuen eraketara arte (1959-1980). Qasteiz, Meri Ardularitzaren Euskal Erakundea, 2007; koordinatzaileak: Iñaki Agirreazkuenaga
eta Jaume Sobrequés.
A5K0REN ARTEAN: Qizarte-ezagutzaren garapena nerabezarora arte. Bilbo,
Udako Euskal Unibertsitatea, 2007; apailatzailea: Luixa Reizabal.
A5K0REN ARTEAN: hizkuntza, komunikazioaren eta teknologiaren garaian.
Qasteiz, Meri Ardularitzaren Euskai Erakundea, 2007; koordinatzaiiea:
Maria Jose Arrieta Sagarna.
A5K0REN ARTEAN: Mateorekin otoitzean. Durango, Uribarriko Andra Mari
Eliza, 2007.
A5K0REN ARTEAM: hestor Basterretxea. Erroen modernitatea. Iruñea / Bilbo,
Pamieia, Arteola, 2007 (2007-IX.19).
A3K0REN ARTEAN: Poesia irakurtzeko gida. Arrasate, Arrasateko Udal Biblloteka, 2007.
A5K0REN ARTEAN (Belen Maiz, Miren Zabaleta, Aintzane Agirrebeña, Asier
5arasua, Fernando Muniozguren ): Zarautz hizketan. Zarautz, Zarauzko
Udala, 2007.
ATARITIK ANTROPOLOGIA TALDEA: Oaidakao emakumeen eskutik 19561960. Qaldakao, Qaldakaoko Udala, 2007.
AURKENERENA, Joseba: Euskaidunon mundua hizpide. Bllbo, Qero-Mensajero, 2007.
BAKAIKOA, Baieren: Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia Ituna eta hafa
rroako ekonomia fiitzarmena. Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea, 2007.
BALLUERKA, hekane / I5A5I, >^abier: ikerkuntza psikoiogian: ikerketa-baldintza eta diseinuaren baiiotasuna. Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea,
2007.
BA5TERRETKEA, José Inazlo: Arrazoiaren hitza: argudio-bideen arrastoan.
Bllbo, Udako Euskal Unibertsitatea, 2007.
BIDEQAIN, Eneko: Iparretarrak, erakunde politiko armatu baten historia. Baio
na, Qatuzain, 2007 (2007-KI-30 Euskal herria sailean).
BIKUÑA, Juan Luis: historia baten notak. Bergarako Udal Muslka ßandaK 175
urte. Bergara, Bergarako Udala, 2007.
BULLEN, Margaret / KEREXETA, ¡«¡abler: Antzuolako Alardearen lehena, oralna
etageroa. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2007.

EQUREn, Igor: Oaiek hala dio. Donostia, Lanku Bertso Zerbitzuak, 2007
(2007-«ll-6).
ElZAQIRRE, Ana: AhozHo hitzetatiH idatzietara: ihasi eta jardun. Qasteiz /
Bilbo, Eusko Jauriaritza / Udako Euskal Unlbertsitatea / Labayru Ikaste
gia, 2007 (2007^«ll-28).
E5MA0LA, Jose Migel: ArantzazuHo Andre Maria Potosi hirian. Oliati, Arantzazu, 2007.
ETKEBERRIA, Joseba / hARTIMEZ LIZARDUIKOA, Unai; AldaHeta HlimatlHoa
badator. Donostia, Qaiak, 2007.
ET^EBERRIA, Manu; BizHaiHo arraunaren urrezHo urteaH (1976-1985). Za
rautz, Manu Etxeberna (egile-editore), 2007.
ET«EBERRIA, Pedro / MARTIAREMA, «abler: OñatiHo Unibert5 itateHo Haperaren erretaula. Historia eta zaharberritzea. Donostia, Qipuzkoako Foru
Aldundia, 2007 (2007-VI11-16).
FERMAMDEZ, Beatriz / ORTIZ DE URBIMA, Jon: HizHuntzari itzulia 80 hlzHuntzatan. Bilbo, Udako Euskal Unlbertsitatea, 2007.
QEHUA, Enkarni / QOMEZ, Manolo: 5 5 + 5 urte Hontu Hontari. Txotxongillo
Taldea. Donostia, Erein, 2007 (2007-«ll-19).
QEREMABARREMA, Malte / KAMIRUAQA, Akaitze: AntxinaHo Berriz: bizimodua
eta ohIturaH. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2007.
QEREhU, Idoia; Antzerti 75 urte ondoren. Lasarte-Oria, Etor Ostoa, 2007
(2007-«l-27),
QOMEZ ARRIARAM, Iñaki / GUTIERREZ DE R02A5 5ALTERAIM, Jose Lorenzo:
Ingenlaritza termiHoa. Bilbo, Udako Euskal Unlbertsitatea, 2007.
HERilAnDEZ MATA, Amelia: Piarres Lafitteren eHintzabldeaH (1920-1944)
Hultura jasoHo eusHaltzaleen sarearen baitan. Bilbo, Euskaltzaindia,
2007 (2008-111-11),
IBARQUREM, Karlos / ZUBIA, Felix; EleHtroHardiografia HllniHoa. Usurbil, Elhuyar Fundazioa, 2007.
KALZAKORTA, Jabier; Dantza-Hopla zaharraH. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2007
(2007-KII-15).
KALTZAKORTA, Mitxel; Prosa HomuniHagarrlago egiten. Zenbait proposamen
(1). Bilbo, Udako Euskal Unlbertsitatea, 2007.
LAKAR, Mikel /TELLET«EA, Ana: Baztan solasean: ahozHo tradizioaren bildu
ma. iruñea / Baztan, Mafarroako Gobernua / Baztango Udala, 2007.
L^RRIMAQA, Aster: EusHarazHo albistegietaraHo esHu-liburua II. Bilbo, Euskal
Irrati Teiebista, 2007 (2007-«l-27 Agenda sailean; 2007-«ll-13 Agenda
saiiean).

MAKAZAQA, Jesus Mari: ElgoibarHo euskara: berbak, egiturak eta irakurgaiak.
Elgoibar, Elgolbarko Udala, 2007.
MARTINEZ LIZARDUIKOA, Alfontso / Balza, Jon: Mariren erradiografia. Euskai
inkontziente kolektiboaz. Donostia, Qaiak, 2007.
MEMDIZABAL, Antxiñe: Zumarragako baserriak. Zumarraga, Zumarragako
Udala, 2007.
MUJIKA, Luis Marl: Ipar Euskal tierriko toponimia tipia II. Ezpeleta, 5ara,
Urruña. Donostia, lilria, 2007 (2007-IV-5).
0LA5AQA5TI, Ramon: Mendiminez. Donostia, Elkar, 2007 (2007-V-18).
ORTEQA, Koldo / 5TÙRTZE, Allzia: Bidaidi handien atlas historikoa. Donostia,
Qaiak, 2007.
05T0LAZA OYARZABAL, Ibon: Lezoko herri mugimendua M . mendean.
Lezo, Lezoko Udala, 2007.
OTERhlM, Joxe Mari / DIAZ UM2UETA, Jose Ramon: EITB 1982-2007: liegaldi-kronika. Bilbo, EITB, 2007 (2007-11-14 Agenda sailean).
PAQOLA, Jose Antonio: Jesus eta emakumea. Durango, Uribarrlko Andra
Marl Eliza, 2007.
RODRIQUEZ RIVERA, BIttor / 5IM0M MAQRO, Edurne: G/za nutrizioaren eta
dietetikaren oinarriak. Usurbll, Elhuyar Fundazioa, 2007.
5AhTI5TEBAri, Karlos: Onomatopeia eta adierazpen hotsen hiztegia. Bilbo,
Qero-Mensajero, 2007.
5ARATMQA, Koldo: Harreman-estilo berri bat. Donostia, Elkar, 2007 (2007Kl-18 Igandea gehlgarrian).
5U5PERREGI, >\abler: Gure atsotitzak. Oiartzun, Oiartzungo Udala, 2007.
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Euskaltzaleen Biltzarra / Euskal Merriaren Adiskideen Elkartea / Erroteta,
2007; apailatzailea: Piarres Alntzlart (2008-11-3),
KIRIKIMO (Evaristo Bustintza): Bizkaia begletan (1915-1928). Bllbo, Labayru
Ikastegla, 2007; apailatzaileak: Jabler Perea eta Miren Atut«a (2007-Xll13).
KORTAZAR, Jon: Postmodernitatea euskai kontagintzan. Donostia, Utriusque
Vasconiae, 2007 (2007-VI-6),
LARRAMEMDl, Manuel: Euskai testuak. Alegia, Mirla (2007-KII-14),
LAUAKETA (Urkiaga'tar Estepan): Bide barrijak. huewos rumbos Madril, Centro
de Lingüística Aplicada Atenea, 2007 (2007-^11-12),

LI2ARDI (Jose Marl Agirre): Llzardi. Gutunak (1928-1952). Donostia, Utrius
que Vasconiae, 2007; apallatzalleak: Paulo Iztueta eta Lourdes Otaegl
(2007-V-25).
MIRANDE, Jon: Naur besoetahoa. Donostia, Erein, 2007 (2007-V-3).
05KILLA50 (Jose Basterretxea): HurloiaH. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2007;
apallatzallea: Adolfo Arejlta (2007-V-29).
5AIZARBIT0RIA, Ramon: Egunero hasten delako. Donostia, Erein, 2007
(2007-V-5).
T^ilLIKU (Jesus Marl Olalzola): Mini marrau. Donostia, Elkar, 2007 (2007-11117).
VILLA5AI1TE, Luls: Axularren hiztegia. Onatl / Iruñea, Lalxan Euskara Elkartea /
Pamlela, 2007 (2007-l?^-16).
ZAITEQI, Jokln: JoHin Zaitegi. Outunak (1925-1975. Donostia, Utriusque Vas
coniae, 2007; apallatzalleak: Jon Diaz eta Paulo Iztueta (2007-V-25).
ZAITEQI, Jokln: Jokin Zaitegiri egindako gutunak I (1952-1955. Donostia,
Utriusque Vasconiae, 2007; apallatzalleak; Jon Diaz eta Paulo Iztueta
(2007-V-25).
ZAITEQI, Jokln: Jokin Zaitegiri egindako gutunak li (1956-1975. Donostia,
Utriusque Vasconiae, 2007; apallatzalleak: Jon Diaz eta Paulo Iztueta
(2007-V-25),
ZALDUBl (Qratlen Adema): 5aindu batzuen bizlaz. Bilbo, Euskaltzaindia,
2007; apallatzallea: lienrl Duhau.
ZUBIZARRETA, Patxl: Eztia eta ozpina. Irun, Alberdania, 2007.
ZUBIZARETA, Patxl: ipuinkaria. Iruñea, Pamlela, 2007 (2007-?^ll-5).
Lehen eranskina: Berria egunhariko l^ritihak 2007an
ACMEBE, Chinua: Gainbehera dator dena. Irun, Alberdania, 2007; itzultzallea:
Alberto Martinez de la Cuadra (2007->\l-4, Blxente Serrano Izko),
AQIRRE, Katlxa: 5ua falta zaigu. Donostia, Elkar, 2007 (2007-IV-l, Mikel
Ayerbe).
ALBERDI, UKue: Auikl bat elurretan. Donostia, Elkar, 2007 (2007-111-11, Iratxe Retolaza),
ALLEh, Woody: Anarkia hutsa. Donostia, Meettok, 2007; itzultzallea: Oskar
Arana (2007->^-14, Mikel Ayerbe).
AL0M50, Jon: Astroiabioa. Iruñea, Pamlela, 2007 (2007-VI-24, Mikel Ayer
be),
AflAUT, David; Txokotik zabaiera: Hormaiizator, 5upersen eta euskararen
munduko bestelako fauna. Irun, Alberdania, 2006 (2007-11-18, Iratxe
Retolaza),

AMTZERKIOLA IMAQIMARtOA: 8 Olivetti poetiko / Mundopolski, erreboltaren
ziaboga eta Yuri 5am. Otoitza / Au revoir, triunfadoreakl. Bilbo, Artezbali,
2007 (2007-^1-25, Mikel Ayerbe).
AMTZERNOLA IMAQIMARIOA: Yuri 5am. Otoitza / Au revoir, triur)fadoreak.
Bilbo, Artezbali, 2007 (2007-X-31).
AñORQA, Pello / MITXELEMA, Jokin: Ger/an tiandia. Iruñea, 2007 (2007-KII23, Iñaki Agirrezabal).
AMORQA, Pello: Jenio gaiztoa. Bilbo, Aizkorri, 2007 (20 0 7 -X I-ll, Iñaki Agi
rrezabal).
ARAMO, Jon: Zeruak eta ifrentzuak. Donostia, Elkar, 2007 (2007-KI-18,
Beñat Sarasola).
ARBELBIDE, Mora: Ooizeko zazpiak. Donostia, Elkar, 2006 (2007-1-21, Iratxe
Retolaza).
ARI5T1, Pako: Miren nunca maisl. Donostia, Elkar, 2007 (2007-X-28, Iñaki
Agirrezabal),
ARI5TI, Pako: Txabola terapeutikoa. Donostia, Elkar, 2006 (2007-IV-l, Iñakl
Agirrezabal).
ARTZE, JosAnton: Isturitzetik Toiosan barru (neurthitzak). Iruñea / Bilbo, Pa
miela / Arteola, 2007 (2007-VII-l, Iratxe Retolaza),
A5K0REM ARTEAM: Hotsak eta hitzak. Madril, OEPLI, 2007; apailatzatlea:
Itzlar Zubizarreta (2007-VI-10, Iñaki Agirrezabal).
A5K0REM ARTEAM: Maldetan sagarrak. Euskal gatazka euskal literaturan.
Bilbo, Udako Euskal Unibertsltatea, 2006; apallatzaileak: Ibon Egana eta
Edu Zelaleta (2007-VII-8, Mikel Ayerbe),
ASKOREM ARTEAM: Txikimundi. Donostia, Elkar, 2007 (2007-VI-24, Iñaki
Agirrezabal).
A5URMEMDI, Mikel: l^omatxo artean I. Eikarrizketa literarioak 2000-2006.
Donostia, Utnusque Vasconiae, 2007 (2007-VI-17, Iratxe Retolaza).
A T ^Q A , Bernardo: Markak. Oernika 1957. Iruñea, Pamiela, 2007 (2007-V6, Ibon Egaña).
AU5TER, Mikel: Bidaiak scriptoriumean zehar. Irun, Alberdania, 2006; itzultzailea: Oskar Arana (2007-111-4, Mikel Ayerbe).
AZKUE, Imanol: Osaba Patxiren koadernoa. Zumala, Inpernupe Kultur Elkar
tea, 2007 (2007-XI-25, Iñaki Agirrezabal).
AZURMEMDl, Joxe: Espantaren arimaz. Donostia, Elkar, 2007 (2007-IV-22,
Iratxe Retolaza).
BA5TERRET?^EA, Jose Inazio: Marearen erraietan. irun, Alberdania, 2006
(2006-11-4, Ibon Egaña),

BILBAO, Lelre; Komunean gaitzen naiz. Donostia, Elhar, 2007 (2007-XII-9,
Iñaki Agirrezabal).
BORDA, Itxaro: Jalgl hadi plazara. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-VII-l, Ibon
Egaña).
BORDA, J^abi: Jotakie, Urolan pop. 5oraluze, Paper liotsah, 2006 (2007-11125, Iratxe Retolaza).
BUFALINO, Qesualdo: Gaueho gezurrah. Irun / Donostia, Alberdania / Elkar,
2007; itzuitzailea; Josu Zabaleta (2007-?^-28, Mikel Ayerbe).
CAMO, harkaitz: Lesterren logiha. Donostia, Elkar, 2006 (2007-IV-15, Iñaki
Agirrezabal).
G\RLE, Eric: Oose handlHo beldarra. Pontevedra, Kalandraka, 2007; itzuitzai
lea: Koldo Izagirre (2007-^^1-25, Iñaki Agirrezabal),
COUMA, Sustrai: ti gabe. Biibo, Zubia, 2006 (2007-III-4, Iñaki Agirrezabal).
DOCAMPO, ^íabier P.: Gaur nire Iraganean sartut^o zara. Biibo, A Fortiori,
2006; itzuitzailea: Bego Montorio (2007-111-11, Ibon Egaña).
DREYFU55, Corinne: Gu bai bIzhiorraH. Zornotza, Ibaizabal, 2006; itzuitzailea;
Juan Kruz igerabide (2007-IV-29, Iñaki Agirrezabal).
ECMEdOZ, Jean: Rave/. Donostia, Meettok, 2007; itzuitzailea: Gerardo /larkuleta (2006-VII-29, Ibon Egaña).
EGIA, Lutxo; Zubigilea. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-KII-9, Mikel Ayerbe).
EGIGUREM, Rafa: Chevro/eí írop/Z^a/a. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-^^-21, Be
ñat 5arasola).
ELE>\PURU, Juan Martin; tlarpajolea. Zornotza, ibaizabal, 2006 (2007-111-18,
Iñaki Agirrezabal).
EPALTZA, Aingeru: f^ailuaren odota. Donostia, Elkar, 2006 (2007-1-21, Ibon
Egaña).
ERTZILLA, Manu; Obtigazio bat. Donostia, Mirla, 2007 (2007'V-6, Iratxe Retolaza).
ETXEBERRIA, Aitziber: 51 baioneta. Donostia, Erein, 2007 (2007-V-20, Ira
txe Retolaza).
ETÍ^EBERRIA, hasier: tturrino llandia. Zarautz, Susa, 2007 (2007-111-18, Mikel
Ayerbe).
ET^ÍEBERRIA, Martin / ETí^EBERRIA, ííabier: Ez dadíla eguzt^la sartu. Donostia,
Elkar, 2006 (2006-11-11, Iratxe Retolaza).
ETÍ^EZAhARRETA, Luden; Inter porcos. Baiona, Maiatz, 2007 (2007-V-20,
Ibon Egaña).
FLEM, Lydia; Amodio gutunal^ oinordetzan. Irun, Alberdania, 2007; itzuitzai
lea: Joxan Elosegi (2007-^:-21, Bixente Serrano Izko).

FUMKE, Cornelia: TxerrlHume pirata. Donostia, Elhar, 2007; itzultzallea; Anton
Qarikano (2007-V-27, liiaki Agirrezabai).
GARDE, Luis; Maize hegoaren aroa. Iruñea, Pamiela, 2007 (2007-VII-15,
ibon Egaña).
GARCIA TRUJILLO, Sebastian: Herri maitea, herri dorpea. Bilbo, Euskaltzain
dia-BBK, 2007 (2007-^-7, Bixente Serrano Izko).
GARCIA-VIAhA, Txema; ArhiteHtoa. Bilbo, Euskaltzaindia-BBK, 2007 (20071^-23, Bixente Serrano Izko).
GEhUA, Enkarni: Zergatii^ bizi da basoari Txanogorritxoren amona?. Donostia,
Erein, 2006 (2006-11-4, Iratxe Retolaza).
GILLEMEA, Itzlar: Giuseppe Verdi. Donostia, Elkar, 2007 (2007-VII-29, Iratxe
Retolaza).
QOEMAGA, Aizpea: fíi ez naiz txotxo/o,../. DonosUa, Erein, 2006 (2006-11-4,
Iratxe Retolaza),
GORROTMTEQI, Aritz: Zaldi hustuai^. Donostia, Erein, 2007 (2007-VI-3, Ibon
Egaña).
GUILLAUMOND, Françoise: Oorre luze iluna. Balona, Ikas, 2007; itzultzallea;
Elena Touyarou-Fhagaburu (2007-^vll-23, tnakl Aglrrezabal).
MAMM, Cyril; SubuK ez du ioriH egin naiii. Zornotza, Ibaizabal, 2006; itzultzal
lea; Iñakl Zubeldla (2007-V-27, Iñakl Agirrezabai).
MARAhBURU ALTUMA, Luls; Eusi^araren doiuminal^. Donostia, Hiria, 2006
(2007-11-18, Iratxe Retolaza),
MARAMBURU ALTUMA, Luls; Josafat. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2007 (207VI-3, Iratxe Retolaza).
IGERABIDE, Juan Kruz; Adio, Jonas. Bilbo, Alzkorn, 2007 (2007-K-28, Iñakl
Agirrezabai),
IGERABIDE, Juan Kruz; iiargia ezpainetan. Donostia, Erein, 2006 (2007-1-14,
Ibon Egaña).
IGERABIDE, Juan Kruz: 5udurretiH txintxillHa. Bilbo, Edebé-Giltza, 2007
(2007-VI-10, Iñakl Agirrezabai).
IRUSTA, Antton: Munduarl itzulia 18 ipuinetan. Donostia, Elkar, 2007 (2007VII-22, Iñaki Agirrezabai).
ITURRALDE, Joxemari: Hyde ParK-eto hizlaria. Iruñea, Famlela, 2006 (2007lV-8, Ibon Egaña).
IZAGIRRE, Koldo: R/mme/. Zarautz, Susa, 2006 (2007-1-28, Iratxe Retolaza).
IZQUIERDO, Fertxu; Oerratearen aztarnali. Iruñea, Famlela, 2007 (2007-IV-8,
Iratxe Retolaza).
JADOUL, Emile: Otsoa datori. Zornotza, Ibaizabal, 2006; Itzultzallea: Altor
Arana (2007-lV-lS, Iñakl Agirrezabai),

JAIO, Karmele: Zu bezain ahul. Donostia, Elkar, 2007 (2007-1K-30, Mikel
Ayerbe).
JIAMQ hOMQ, Chen: han Gan-en zalá magiHoa. Donostia, Ttarttalo, 2006;
itzultzailea: Aztirt (2007-VII-8, Iñakl Agirrezabal).
JlhEhEZ, Edorta: Koioteren arrastoa. Zarautz, 5usa, 2006 (2007-11-25, Ibon
Egaña).
KAWABATA, Yasunari; Loti ederrah. Irun / Donostia, Alberdania / Elkar, 2006;
itzultzailea: Ibon Uribarn (2007-1-7, Ibon Egaña).
KAFKA, Franz: Bizian argitaratuak. Irun / Donostia, Alberdania / Elkar, 2007;
Itzultzailea: Maroa Zubillaga (2007-^11-16, Bixente Serrano Izko).
KAZABOM, Antton: Irrikaren distira. Iruñea, Pamiela, 2006 (2007-1-14, Ibon
Egaña).
KAZABOM, Antton: hire ahizpa aluita. Donostia, Elkar, 2007 (2007->^ll-9, Iñaki
Agirrezabal).
KUIPER5, Ben: helek nahi duena margotzen du. Zornotza, lbalzab>al, 2007;
itzultzailea: Altor Arana (2007-VII-22, Iñaki Agirrezabal).
LANDA, Mariasun: Festa aldameneko gelan. Donostia, Erein, 2007; itzultzai
lea: Jesus Mari Lasa (2007-;^li-15, Beñat 5arasola),
LEMBCKE, Marjaleena: Tapaniren istorioa. Bilbo, Anaya-Mantza, 2007: it
zultzailea: Kabier Uriarte (2007-1^-30, Iñaki Agirrezabal).
LERT^^UNDI, Anjel: Ihes betea. Irun, Alberdania, 2006 (2007-1-7, Iratxe Retolaza).
LIMAZA50R0, Karlos: Üiotenez. Donostia, Erein, 2007 (2007-VI-10, Mikel
Ayerbe).
LOPEZ QA5Em, Manu: Qogoa iege. Arngornaga, 5M, 2005 (2007-V-27, Iñakl
Agirrezabal).
MADIÍIA, Itzlar: Seste eguzkia. Tafella, Txalaparta, 2007 (2007-IV-22, Ibon
Egaña).
MARRERO, Carmen / ZERDA, Pablo: Babelgo txot^ongiloiaria. Legutio, 5auré,
2007; itzultzailea: Karlos Zabala (2 0 0 7 -A I-ll, Iñaki Agirrezabal).
MA5IMI, Beatrice/PIUMIUMI, Roberto: Asmatu nornaizen. Zornotza, Ibaizabal,
2006; itzultzailea: Altor Arana (2007-VII-22, Iñaki Agirrezabal).
MEiriDERT5, Koos: Itsasargia. Donostia, Ttarttalo, 2007; itzultzailea: Uxue

Alberdi (2007-^\-14, Iñaki Agirrezabal).
MEMDIQUREM ELIZEQI, Xabier: Ourpii gainean nabil. Bilbo, Edebé-Qiitza, 2007
(2007-M-14, Iñaki Agirrezabal).
MEMDIQUREM ELIZEQI, Aabíer: Lierni eta Morrokoa. Donostia, Elkar, 2007
(2007-lí^-30, Iñakl Agirrezabal).

MENDOZA, Miriam: Jaxintoren giltza erraldoia. Bilbo, Qero-Mensajero, 2007
(2007-;sil-9, Iñaki Agirrezabal).
MIWLEMA, iSoldo: Denbora bateho zinema paperah. Irun / Donostia, Alber
dania, Donostiako Udala, 2006; apailatzailea: Inazio Mujlha Iraola (20071-28, Ibon Egaña).
MUÑOZ, Jokln: Antzararen bidea. Irun, Alberdania, 2007 (2007-KII-30, Beñat
5arasola).
MURUA, Mitxel: Pello Teiieriaren amets eroaK. Donostia, Elkar, 2006 (2007III-4, Iñaki Agirrezabal).
MURUQARREn, Txuma: LarrIaldietaraHo irteera. Soraluze, Paper Motsak,

2006 (2007-11-11, Ibon Egaña).
MEIRA VILA5, ?^ose: Txorimalo hutuna. Donostia, Elkar, 2007; Itzuitzailea:
Pako Aristi (2007-V11-8, Iñaki Agirrezabal).
hOTMOMB, Amelle: tiatlilnarenal^. Iruñea, Igela, 2006; itzuitzailea: Joxan Elo
segi (2007-1-14, Iratxe Retolaza).
OLAIZOLA, Alaitz: Denboraren mahina. Donostia, Erein, 2006 (2006-11-4,
Iratxe Retolaza).
ORMAZABAL, Joxantonio: Amaren tlti-xorroai<,. Donostia, Elkar, 2006 (2007VI-24, Iñaki Agirrezabal).
ORMAZABAL, Joxantonio: liunorduai^ eta argiiaurdenah. Donostia, Elkar,
2007 (2007-?^-28, Iñaki Agirrezabal).
ORR, Wendy: tioeren ontzl bat parf^ean. Zornotza, Ibaizabal, 2006: itzuitzai
lea: Iñaki Zubeldia (2007-1V-15, Iñaki Agirrezabal).
ORUETA, Josetxo: Poi eta Val. Iruñea. Pamieia, 2007; Itzuitzailea: Joxean
5agastizabal (2007-VI-10, Iñaki Agirrezabal).
ORWELL, George: 1984. Tafalla, Txalaparta, 2007; Itzuitzailea: Oskar Arana
(2007-AI-4, Beñat 5arasola).
OTAMEMDI, José Luis: Eriojuen mehan/Ka, Zarautz, 5usa, 2007 (2007-^11-2,
Beñat 5arasola).
PERUREMA, Patziku: Dahiguna ¡Hasten. Irun, Alberdania, 2007 (2007-KI-18,
Bixente Serrano Izko).
PFI5TER, Marcus: Motx eta Potx: zuloa ala muinoa. Irun, Alberdania, 2006;
itzuitzalleak: Lola Erkizia eta Inazlo Mujika Iraola (2007-VI1-8, Iñaki Agirre
zabal),
fV\M05, Mario: tleu naiz Indartsuena. Donostia, Ttarttaio, 2006 (2007-V1-24,
Iñaki Agirrezabal).
ROOT, Phyllis: Tomaxitaren etxe HoxHorra. Zornotza, Ibaizabal, 2006; it
zuitzailea: Juan Kruz Igerbaide (2007-IV-l, Iñaki Agirrezabal),

RUI2, Rubén: 5ekretuah betarrira. Bilbo, Aizkorri, Z007 (2007-XI-25, Iñaki
Agirrezabai),
SABATO, Ernesto: Tunela. Irun / Donostia, Alberdania / Elkar, 2007; itzultzal
lea: Mikel (jarmendia (2007-VI-17, Ibon Egaña).
5AQAR2AZU, Pako: t^atuaren irribarrea. Donostia, Elkar, 2007; Itzultzallea:
Joxan Ormazabal (2007-V-15, Iñaki Agirrezabai).
5AQAR2A2U, Pako: Punpuilaren bidaia. Donostia, Elkar, 2007; itzultzallea:
Joxan Ormazabal (20 0 7 -X I-ll, Iñaki Agirrezabai).
5AI2ARBITORIA, Ramon: Egunero hasten deiafio. Donostia, Erein, 2007
(2007-VII-22, Mikel Ayerbe).
SAflTISTEBAh, Karlos: irudimena hegan. Bilbo, Aizkorri, 2006 (2007-111-18,
Iñaki Agirrezabai).
5ARA50LA, Beñat: Haxa huts bat. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-IV-29, Mikel
Ayerbe).
5A5TRE, Pablo: (jauzen presentzia. Donostia, Elkar, 2007 (2007-^-7, Beñat
5a rasóla).
5EPULVEDA, Luis: Ka/o baten historia eta hegan egiten irai^atsi zion i^atuarena. Irun, Albedania, 2007; itzultzallea: Jesus Mari Mendizabal Bizargorri
(2007-^1-11, Mikel Ayerbe).
SERRANO, Asier: ñcassoren zaldia. Donostia, Elkar, 2007 (2007-l?^-23, Be
ñat Sarasola).
5TIME, R.L.: tía ala bizi. Donostia, Elkar, 2007; Itzultzallea: Itziar Otegi (2007IV-29, Iñaki Agirrezabai).
SUAREZ, Jon: Loa, loa. Bilbo, Qero-Mensajero, 2006 (2007-III-4, Iñaki Agirre
zabai),
TABUCCMI, Antonio: Oher tt/W garrantzigabeaH. Irun / Donostia, Alberdania /
Elkar, 2007: itzultzallea; Fernando Rey (2007-V-13, Mikel Ayerbe).
TAIA, Abdela: 5aibazi0hi0 Armada. Irun. Alberdania, 2007; itzultzallea; Patxi
Zubizarreta (2007-V-27, Mikel Ayerbe).
TAYLOR, Kresmann; Hórrela egiten dute emaí^umeek amets. Irun, Alberda
nia, 2007; itzultzallea: Joxan Elosegi (2007-!^ll-2, Bixente Serrano Izko).
ThOMPSOn, Jim: Hiltzailea nire baitan. Iruñea, Igela, 2006; itzultzallea: Miel
A. Elustondo (2007-11-18, Ibon Egaña).
TURUMBAY, Jasone; Oz-eko magoa. Donostia, Erein, 2007 (2007-^^11-25,
Iñaki Agirrezabai).
TXILIKU (Jesus Mari Olalzola); Mixi marrau. Donostia, Elkar, 2007 (2007-lli18, Iñaki Agirrezabai).
URRETABIZKAIA, Dorleta: Jaione. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2006 (2007-1125, Iratxe Retolaza).

URKIZA, Ana: (lire hiriko poemak. Donostia, Elhar, 2006 (2007-1-14, Ibon
Egaña).
URKIZA, Ana: Zortzi unibertso, zortzi idazle. Irun, Alberdania, 2006 (2007-IV15, Mikel Ayerbe),
?WMAR (Juan Carlos Etxegolen): Euskara jendea. Iruiiea, Pamiela, 2005
(2007-11-18, Iratxe Retolaza),
YOnEKURA, Kenshl: Paperezko hegazkina. Donostia, hirla, 2006; Itzultzailea:
Peru Erroteta (2007-V-13, Iñakl Agirrezabal),
YOURCEMAR, Marguerite: Erremateko tiroa. Irun, Alberdania, 2007; itzultzai
lea: Josu Zabaleta (2007-VII-15, Iratxe Retolaza),
ZABALA, Juan Luis: Bideak, aldapak eta bihurguneak. Donostia, Elkar, 2007
(2007-IV-29, Iñaki Agirrezabal).
ZABALTZA, ^labier: Qu, nafarrok. Irun, Alberdania, 2007 (2007-^!ll-30, Bixente Serrano Izko).
ZUBELDIA, Iñaki: Josu Azalaren abenturak. Zornotza, Ibaizabal, 2006 (2007V-13, Iñaki Agirrezabal),
ZUBIRI, harkaitz: Zakurkale. Zarautz, 5usa, 2007 (2007-111-25, Ibon Egaña),
ZUBIZARRETA, Patxi: Furia. Donostia, Erein, 2007 (2007-!^-14, Iñakl Agirreza
bal).
ZWEIQ, Stefan: Hogeita lau ordu emahume baten bizitzan. Iruñea, Igela,
2007; itzultzailea: Eduardo Matauko (2007-XII-23, Mikel Ayerbe).

Bigarren eranskina; Serr/a egunkariko erreseina laburrak 2007an
ABRI5KETA, Joan Ignazio / MARTIMEZ LIZARDUIKOA, Alfontso: Euskaldunen
jatorria populazioaren genetikaren argitan. Donostia, Qaiak, 2007
(2007-IÄ-30).
AMTZERNOLA IMAQlhARlOA: 8 Olivetti poetiko / Mundopolski, erreboltaren
ziaboga. Bilbo, Artezbali, 2007 (2 0 07 -^ii-ll),
ARAhA, Altor: tiegoaldeko goi-nafarrera. Iruñeko aldaera. tiiztegia. Donostia,
Hirla, 2006 (2007-IV-8).
ARANA, Altor: Lagun berezi bat. Zornotza, Ibaizabal, 2007 (2007-VI-10).
ARAHA, Jose Inazio: Desterruen artekoak. Alegia, Hirla, 2007; apailatzailea:
Luis haranburu Altuna (2007-ÄII-23).
ARESTI, Qabnel: Ipuinak. Bilbo, Ikeder, 2006; apailatzailea: fabler Monasterio
(2006-11-11).
ARIMA5, Txema: Oaltajolea. Donostia, hirla, 2007 (2007-VH-8),
ARhAL, Txabl: floeliaren arka. Zornotza, Ibaizabal, 2007 (2007-IV-29).

AROZEHA, Eugenio: Zentsuraren gurpilean. EuskarazHo antzerhla 19401980. Oiartzungo antzerhi taldeah. Oiartzun, Oiartzungo Udala / Euskal
Antzerktaren Arragoa, 2007 (2007-VII'l).
ARRAYET, Eduardo / MARTIhEZ LIZARDUIKOA, Ekain: Olza migrazioaH lehen
eta oraln. Donostia, Qaiak, 2007 (2007-?^-14).
ARRIETA, Agustín: David Hume: ehintzah, sentimenduak, balioaH. Donostia,
Jakin Irakurgaiak, 2006 (2007-111-18).
A5K0REM ARTEAM: Ametsetaraho hitzah. Markina-^íemein, Lea-Artlbalaldeko
Medabideak, 2007 (2007-?^l-25).
A5K0REM ARTEAM: Andolln gogoan. Bilbo, Euskal Merriko Unibertsitatea,
2006 (2007-11-25).
A5K0REM ARTEAM: AzHoititiH beglratuta, 1996-2006. Azkoltia, Maxixatzen
Elkartea, 2006 (2007^1-14).
A5K0REM ARTEAM. Balentxi, hamalaugarren apostolua. Bilbo / Tafalla, Txala
parta / Merria 2000 Ellza, 2007; koordinatzaiiea: Jexux Mari Zalakain
(2007-VII-22),
A5K0REM ARTEAM: Egunean eguneho Ebanjelioa. Bilbo, Deustuko Unibertsi
tatea, 2007; itzuitzailea: Dionisio Amundarain (2007-111-11),
A5K0REM ARTEAM (Eugenio Arraiza, Eduardo Apodaka eta Joxe Manuel
Odriozola): EusHal Herria ardatz. Hultura, Identitatea, Boterea, ezagutza,
sentimendua, ehimena. Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea, 2007; koor
dinatzaiiea: Qaizka Aranguren (2007-MII-2).
A5K0REM ARTEAM: Eushalglntza sindiHalgintzan txertatu (III). Bilbo, Manu
Robles-Arangiz Institutua, 2006 (2007-1-14).
A5K0REM ARTEAN: Euskararen sustatzea. Eushaitzaindiaren adlerazpenaH.
Biibo, Euskaltzaindia, 2006 (2007-11-11).
A5K0REM ARTEAM: (jlzarte-ezagutzaren garapena nerabezarora arte. Bllbo,
Udako Euskal Unibertsitatea, 2007; apailatzailea: Luixa Reizabal (2007XII-9),
A5K0REM ARTEAM: Hatsaren Poesia Olerhi Bllduma 2007. 5enpere, Matsaren Elkartea, 2007 (2007-IV-8).
A5K0REM ARTEAM: HotsaH eta hitzah. Madril, OEFLI, 2007; apailatzailea;
Itzlar Zublzarreta (2007-V-20).
A5K0REM ARTEAM: Luhasehin otoitzean. Durango, Uribarriko Andra Mari Eli
za, 2006 (2007-1-28).
A5K0REM ARTEAM: Mateorehin otoitzean. Durango, Uribarriko Andra Mari
Eliza, 2007 (2007-?^-7).
A5K0REM ARTEAM: On K/xote MantxaHoa. 400 urte. Iruñea, Iruñeko Udala,
2006 (2007-11-18).

A5K0REM ARTEAM; Poesia iraHurtzel^o gida. Arrasate, Arrasateko Udal Blblloteka, 2007 (2007-VII-l).
A5K0REM ARTEAM: Praileaitz I. Donostia, Praiieaitzen Lagunak, 2007 (2007VII-22).
A5K0REM ARTEAM:
AzHue sariaH 2006. harrazioah, eta oierhiaH. Qas
teiz, Eusko Jauriaritza, 2007 (2007-/^-28),
A5K0REM ARTEAM; ZaHu bete hauts. Bilbo, Aizkorri, 2007; itzuitzaiiea: Juan
Kruz Igerabide (2007-IV-l).
A5K0REM ARTEAM (Belen Maiz, Miren Zabaleta, Aintzane Agirrebeña, Asier
5arasua, Fernando Muniozguren ); Zarautz hizHetan. Zarautz, Zarauzko
Udala, 2007 (2007-?^ll-30),
ATARITIK ANTROPOLOGIA TALDEA: Oaldakao emahumeen esHutih 19561960. Galdakao, Qaldakaoko Udala, 2007 (2007-V-20).
AURKEMEREMA, Joseba: Eushaldunon mundua hizpide. Bilbo, Gero-Mensajero, 2007 {2007-XI-25).
AURTEMETKE, Carlos; ñolorriha itsu (Remigio Mendiburu). Donostia, Bermingham, 2006; itzultzallea; Pello Zabaleta (2007-1-7),
BAROJA, Pio: Ipuinahi. Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2007; itzultzal
lea: Felipe Juaristi (2007-IV-15),
BEQOMA, Mikel / 5EMDRA, Rlkardo; Berunezl^o itsasoa. Matxitxahoi^o guda.
Bilbo, Gure Erroak, 2007 (2007-IV-22).
Behinoia aldlzkarla, 14. zenbakia. Donostia, Qaltzagorri Elkartea, 2006
(2007-11-4).
Behinoia aldlzkarla, 15. zenbakia. Donostia, Qaltzagorri Elkartea, 2006
(2007-VI-10).
Beterriho Liburua aldlzkarla, 35, zenbakia. Andoain, Manuel Larramendi Kultur
Bazkuna, 2007 (2007-IV-29).
Beterriiio Liburua aldlzkarla, 35. zenbakia. Andoain, Larramendi Kultur Bazku
na, 2007 (2007-A-14).
BeterrlHo Liburua aldlzkarla, 56. zenbakia. Andoain, Larramendi Kultur Bazku
na, 2007 (2007-ÍÍII-9).
BIKUMA, Juan Luls; Historia baten notah. BergaraHo Udai MusiHa SandaK 175
urte. Bergara, Bergarako Udala, 2007 (2007-IS-21).
BROWME, Anthony: Hezl^amuxelak. Pontevedra, Kalandraka, 2006; itzultzal
lea: Koldo Izaglrre (2007-111-25).
CARLE, Eric: Gose handli^o beldarra. Pontevedra, Kalandraka, 2007; itzultzal
lea: Koldo Izaglrre (2007-VH-8; 2007-l¡K-23).
CA5EMAVE-MARIQ1LE, Junes: Beñat d'Eiizagarai. Qamere-Zlhlgako herriko
Etxea, 2007 (2007->^-7).

CA5TELLAM0, Rafael: EusHaldun hereüHoak, magia eta sorginah. Donostia,
Qaiak, 2006 (2007-VII-8).
COLOMER, Josep Maria: Inperio hand/aK, nazio txikiaH. Qasteiz, Eusko Jaurla
ritza, 2006; itzuitzaiiea: Pentsamendu Taldea (2007-IV-29).
CHRI5TÍE, Agatha: Katua usategian. iruñea, igela, 2006; itzultzailea: Koro
Navarro (2007-111-11).
DE CAMP05 VLADARE5, Eduardo: físiha Jostagarrri. Usurbil, Eihuyar Tundazioa, 2007 (2007-XII-2).
Egan aidizkaria, 2006ko 3-4 zenbakiak, Donostia, Euskal lierriaren Adiski
deen Elkartea, 2006 (2007-1-21),
Egan aidizkaria, 2007ko 3-4. zenbakiak, Donostia, Euskal Merriaren Adiski
deen Elkartea, 2006 (2007-XII-16),
ERKIAQA, Eusebio: tieurtitzafi. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2007; apailatzailea:
Igone Etxebarria (2007-^11-16),
E5NA0LA, Anastasio: Barrua huste aidera. tiogeita hamar urtelio olerf^iaf^.
Oñati, Arantzazu, 2006 (2007-V-6),
E5NA0LA, José Migel: Arantzazul^o Andre Maria Potosi hirian. Oñati, Arantza
zu, 2007 (2007-V-13),
ET>!EBARRIA, Juan Manuel: Perut}<u eta Jentila. Zornotza, Ibaizabal, 2006
(2007-11-25).
ETÄEBERRIA, Joseba / MARTINEZ LIZARDUIKOA, Unai: Aldaketa klimatikoa
badator. Donostia, Qaiak, 2007 (2007-KII-23).
FERNANDEZ, Beatriz / 0RTI2 DE URBINA, Jon: hizkuntzarí itzulia 80 hizkuntzatan. Bilbo, Udako Euskal Unibertsltatea, 2007 (2007-K-14).
FERRARA, Alessandro: Europa gizakiaren itxaropenaren berebiziko esparru
gisa. Qastelz, Eusko Jaurlaritza, 2006; itzultzailea: Pentsamendu Taldea
(2007-IV-22).
QARCIA TRUJILO: J.L Aivarez (TMlilardegi). Existentziallsmoa eta Jainkoa:
itzaiak baino argiak nabarmenagoak. Bilbo, Desclée de Brouwer, 2007
(2007-l?<-30).
Qogoa aidizkaria, VI-2, zenbakia, Donostia, Euskal herriko Unibertsltatea,,
2006 (2007-V-27).
QORRINDO, Karlos: Ur-aparretan. Bilbo, Desclée de Brouwer, 2006 (2007-121 ).
hemen aidizkaria, 14, zenbakia. Donostia, Euskal Herriko Eriyioso Bizitzaren
Teologia Institutua (2007-VII-29).
hegats aidizkaria, 39, zenbakia, Donostia, Euskal Idazleen Elkartea, 2007
(2007-VI-17).

IBARQUREM, Karlos / ZUBIA, Felix; ElehtroHardiografia HliniHoa. Usurbil, Elhu
yar Fundazioa, 2007 (2007-KII-9).
IBARRA MURILLO, Orreaga: Erroibarho eta Esteribarko tliztegia. Iruñea, Mafa
rroako Qobernua / Euskaltzaindia, 2007 (2007-1^-23),
Idatz & Mintz aldizkaria, 45. zenbakia. Bilbo, Labayru ikastegla, 2007 (2007ÄI-18).
IQERABIDE, Juan Kruz: K herriaidea. Arrigorriaga, 5M, 2007 (2007-VII-15).
IQERABIDE, Juan Kruz; 5udurret/K txintxilika. Bilbo, Edebé-Qiitza, 2007
(2007-V-20).
IRU5TA, Antton: Munduari itzuiia 18 ipuinetan. Donostia, Eikar, 2007 (2007V-6).

ITURBIDE, Amala: Lore mutuals eta tuaren ezhontzaK. I^adril, Centro de
Lingüística Aplicada Atenea, 2005 (2007-111-4).
ITURRIOTZ, Ander: Giza abere fieroikoa hultura homerikoan. Donostia, Jakin
Irakurgaiak, 2006 (2007-111-11).
Kaiegats aldizkana, 10. zenbakia. Donostia, Euskal Idazieen Elkartea, 2006
(2007-1-28).
Ka/egats aldizkaria, 11. zenbakia. Donostia, Euskal Idazieen Elkartea, 2007
(2007-V-6).
tiaiegat5 aldizkana, 12. zenbakia. Donostia, Euskal Idazieen Elkartea, 2007
(2007-X-21).
halegats aldizkaria, 13. zenbakia. Donostia, Euskal Idazieen Elkartea, 2007
(2007-?^li-16).
KAMlhO KAMIMOMDO, Peio / 5ALABERR1 ZARATIEQI, Patxi: Luzaideho Euska
raren Hiztegia. Iruñea, Maferroako Qobernua / Euskaltzaindia, 2007
(2007-l>i-50),
tiarmel aldizkaria, 257. zenbakia. Markina, Euskal Merriho Karmeldarrak,
2007 (2007-IV-8),
Karme/ aldizkaria, 259. zenbakia. Markina, Euskal Hernko Karmeldarrak,
2007 (2007-^^-21).
Karmel aldizkaria, 260. zenbakia. Markina, Euskal herriko Karmeldarrak,
2007 (2007-ÍÍII-30).
KAZABOM, Antton: Mearen atzean. Donostia, Elkar, 2007 (2007-1V-15).
KAZABOM, Antton: Ttantto. Zornotza, Ibaizabal, 2007 (2007-V1-24).
KUIPER5, Ben; Helek nahl duena margotzen du. Zornotza, Ibaizabal, 2007;
itzuitzailea: Aitor Arana (2007-VI-17).
LAKAR, Mikel / t f i i f t x fa , Ana; Baztan solasean: ahozko tradizloaren blldu
ma. Iruñea / Baztan, Mafarroako (jobernua / Baztango Udala, 2007
(2007-VII-22).

LARREATEQI, Yolanda. Zaharrak berri, euriak. Bilbo, Qero-Mensajero, 2006
(Z007-III-25),
LA5A BERQARA, )Sabier: Ahozko historia: oroimenean lokartutai^o ahotsa.
Andoain, Oroituz Andoain 36, 2006 (2007--II-4).
LEOnni, Leo: igeritz. Pontevedra, Kalandraka, 2007; itzultzallea: Koldo Izagirre (2007-VI-3).
LERT^^UMDI, Anjel: GraaK/. Donostia, Elkar, 2006 (2007-11-25).
Literatuzta aldizkaria, 9. zenbakia. Azpeitia, Uztarria Kultur Elkartea, 2006
(2007-1-7).
L luma berrien eleak, 5. zenbakia. Bergara / Donostia, Idazle Eskola / Euskal
Idazleen Elkartea, 2007 (2007-l>^-23),
LÓPEZ BAMUT, Emma: Esi^ulturatik hirira. Monteu/deon José Battleri ñonumentua. Oteiza eta Puig 1958-60. AItzuza, Jorge Oteiza Fundazlo Museoa, 2007; itzuitzaiiea: Luis Mari Larrañaga (2007-X-7).
LOZANO, Joseba: llasperenka. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2007 (2007-VI17),
Maiatz aldizkaria, 45. zenbakia. Baiona, Malatz, 2007 (20 07 -^\l-ll).
MARRERO, Carmen / ZERDA, Pablo: Babelgo txotxongiiolaria. Legutío, 5auré,
2007; itzultzallea: Karlos Zabala (2007-V/I-10).
MARTIh, Jon: La habana. Bilbo, Qero-Mensajero (2007-VII-15; 2007-XII-l).
MARTIMEZ LIZARDUIKOA, Alfontso / Balza, Jon: Mariren erradiografia. Euskal
inkontziente koiektiboaz. Donostia, Qaiak, 2007 (2007-M-4).
MARTINEZ URTARAM, Qalo: Txaiapartaren oihartzuna. Euskaldunon komunitatea gorpuztekoJaia. Bilbo, Qorbeia Taldea, 2006 (2007-1-21).
MEMDIQUREM EÜZEQI, ^ b le r: Lierni eta Morrokoa. Donostia, Elkar, 2007
(2007-VI-24).
MENDOZA, Miriam: Jaxintoren giitza erraidoia. Bilbo, Qero-Mensajero, 2007
(2007-VII-l; 2007-?^ll-l).
MIRANDE, Jon: Haur besoetakoa. Donostia, Erein, 2007 (2007-X-28).
MUJIKA, Luis Mari: ipar Euskal herriko toponimia tipia II. Ezpeleta, 5ara,
Urruña. Donostia, hiria, 2007 (2007-IV-15).
MUÑOZ AVIA, Rodrigo: Perfektuak. Bilbo, Qiitza, 2007; itzultzallea: Fernando
Rey (2007-V-27).
NEIRA VILA5, ^^ose: Txorimalo kutuna. Donostia, Elkar, 2007; itzultzallea:
Pako Aristi (2007-VII-15).
NIELANDT, Dirk: Zomorro gaizto maitagarria. Zornotza, Ibaizabal, 2007; It
zuitzaiiea: Aitor Arana (2007-VI-24),
Oihenart aldizkaria, 22. zenbakia. Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2007 (2007111-25).

OLAIZOLA, Alaitz: Denboraren mahina. Donostia, Erein, 2006 (2007-1-7).
ORTEQA, Koido / 5TÜRTZE, Alizia: Bidaidi handien atias historii^oa. Donostia,
Qaiak, 2007 (2007-?<-28).
ORUETA, Josetxo: Fol eta Val. Iruiiea, Pamiela, 2007; Itzuitzaiiea: Joxean
5aga5tlzabai (2007-V-13).
OTEIZA, Jorge: Quosque Tandem. Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2007;
itzultzailea: Pello Zabaleta (2007-IV-l),
PAQOLA, Jose Antonio: Jesus eta emakumea. Durango, Uribarrlko Andra
Mari Eliza, 2007 (2007-ÍÍI-U).
PERUAREhA, Mikel: Edan ase arte. Donostia, Kutxa Fundazioa, 2006 (200711-18),
PLUTARKO: Alexandro eta Zesar. Bilbo, Pentsamenduaren Klasikoak, 2006;
itzultzailea: Jesus Maria Arrojeria (2007-11-11).
RABELLl, Alvaro: Odisea. Bilbo, Qero-MensaJero, 2006 (2007-lV-l; 2007-Vll29).
REEVE5, hubert: Mundul^o historiaril^ ederrena (Gure Jatorriaren seHretuaH).
Donostia, Qaiak, 2006; Itzultzailea: Maria Colera (2007-111-18),
RODARl, Qianni: Hor naiz ni?. Zornotza, Ibaizabal, 2006; itzultzailea: iñakl
Zubeldla (2007-111-4).
RODRIQUEZ, Txanl / FERNANDEZ, Natxo: iparraidel^o basamortual^. Legutio,
5auré, 2007; itzultzailea: Joxean 5agastizabal (2007-VI-5),
RUIZ, Ruben: Sekretual^ beiarrira. Bilbo, Aizkorri, 2007 (2007-M-4).
5ALAMER0, Andoni: Bide ertzeko printzak. Zumarraga-Urretxu, Apatx, 2006
(2006-1-28).
5ANT15TEBAN, Karlos: Jostaiiu zahar, Jostailu berri. Bilbo, Desclée de Brou
wer, 2007 (2007-?^l-4).
5ARATKAQA, Koldo: Harreman-estilo berri bat. Donostia, Eikar, 2007 (2007Kl-18).
5N0W, C.P.: Bi kulturak. Usurbil, Elhuyar Fundazioa, 2007; itzultzailea: Inaki
irazabalbeitla (2007--XI-25).
5T1NE, R.L.: Hil ala bizi. Donostia, Elkar, 2007; itzultzailea: itzlar Otegi (2007IV-22),
5U5PERREQI, Jabier: Gure atsotitzak. Oiartzun, Oiartzungo Udala, 2007
(2007-?^ll-30).
UNQERER, Tomi: Hiru bidelapurrak. Pontevedra, Kalandraka, 2007; itzultzai
lea: Koldo Izagirre (2007-V-27).
UNZUETA ALBERDl, Iñaki: Gaur egungo teoria soziologikoa. Bilbo, Euskai
Merriko Unibertsltatea, 2007 (2007-^11-18).
URIARTE, Joan Mari: Miskidetzea. Donostia, Idatz, 2006 (2007-111-18).

URKIZU, Urtzi: Beta. Donostia, Autoedizioa, Z006 (2007-Ü-4).
URRETABIZtV\iA, Dorleta: Jaione. Donostia, t^utxa Fundazioa, 2006 (2007-il18).
URTEAQA, Eguzki: Eushara ipar EusHal tlerrian. Zarautz, Dakit, 2007 (2007Vi-3).
ViCEhTE MATED, Emilio: 5an Antonio Maria Claret mislolari apostolihoa. Madrii, Ediciones Ciaretianas, 2007; itzuitzaiiea: Edurne Aizpurua (Bakun
Euskara Zerbitzua), 2007 (2007-XÍI-23).
ViLi_Ah, Rafaei: Onena igaro da. Zornotza, Erroteta, 2006 (2007-Í-14).
ZAPIAiM, Markos: la guztlaren funtsaz. Kojéve globalizatzalle. Donostia, Jakin
irakurgaiak, 2006 (2007-iii-4).
ZUBELDiA, Koido: 5entimenduen erresuma. Urretxu-Zumarraga, Mauts Ordi
na, 2007 (2007-VÜ-29),
ZUBtAQA, Feiix: Euskara, tiermeneutika. Zornotza, Eieiker, 2007 (2007-Xii2).

ZUBIZARRETA, Patxi: Furia. Donostia, Erein, 2007 (2007-V-13).
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Izena _______________________
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B e g ira tu z ie n tz ía r i
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ZIENTZIAKEN KUTXAGUKEA
K U T X A E S f A C I O DE L A C I E N C I A

Z le n tz ia r e n K u tx o G u n e o .
hg u ru riean du gun a h o ln b o t siseema e ik orrero g ileren
bitartez uler dezagun osm m uuiko gune b a t H em en uk/tu.
beliotu, ulertu, g o z o u egin b aftezakezu . Z oto z e ta begira

Z a t o z Z ie n « '^ "
k u tx a G u n e ra

egiozu murtduari b e s te b e p r a d a botez.

170 ejperimentu rnieroictibo.
10 erokusteta |fnko fgoikdtoat^.

Planetarium d^ítalú eta Planetarium Txüda (umeentzako).
EleJcirizitate-íallem.
Denboraidi baterako erakusketak.
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didaktikoe.
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