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Kontagintza (II)
Pako SUDUPE

4.

ELEBERRIAK

4.1. GAZTEEMTZAKO ELEBERRIAK
Atal honen sarrerakoan aipatu dugu 1955ean sortu zela UME5COren babesean International Board on Books for Young People
(IBBY) erakundea, haurrentzako Itbumak eta horlen ir^guruko sustapena eta ikerketa t>ultzatzeko. J.A. Loidlk urte horretan bertan kaleratu
zuen Amabost egun Urgaln'en pollzl nobela, blde-lrekltzalle gertatu
zena euskal llteraturan, euskal pollzla-nobelel haslera eman baltzlen.
1961ean katalanera itzull eta argltaratu zuten. Cz dakigu gazteentza*
ko euskal irakurgala eskainl nahlan sortu zuen idazleak, t«lna, nik
uste, egokia Izan dela liburu hori gazte llteraturarako t>erreskuratzea.
1958an kaleratu zuen A. Anabitartek Poll gazte at>enturen eleberria,
eta hórrela t>ldea ireW zlon beste elet>errl sail bati,
4.1.1. J.A. Loidi: Amabost egun Urgain'en
Krtdkan gehlenek onartu dute esku ona erakutsi zuela J.A. Loidlk
lehen euskal polizia-elet>enia taxutzean, ballablde estlllstikoak ondo
erabili zttuela, jahun izan zuela infomnazSoa zatikatzen eta ezkutatzen
edo atzeratzen, eta pertsonaia sinesgamak sortu zituela, berezlkl,
QarakJl detektlbea. Badago, haatJk, senr»antlkarl dagoklonez, nobelan
agert den nnuridu-lkuskerari buruz, polemikatHo bat krltlkarien artean.
honela pJanteatzen da eztat>aida: zenbateralno atxlkl zltzalon J.A.
LokJi Tk . Aglrreren parametroel, eta zenbateralno hautsl zuen harekin
eta bidea ireW TxJIlardeglren elet>erriglntzart, tradizio-hausturarl?

Lehen argltalpenarl sarrera Aingeru Irigarai euskaltzainak egin
Zion. Qaiaren aldetik nabarmendu zuen berrltasuna eta erabllltako
hlzkera aldetik euskara arrunta eta herrltarra erablll izana; Gai (eushai-

ilburuetan beiñere jo ez dan polizia-gala) bizia eta intresduna derablIla, euskera arrant eta erritar batean izHlrlbatua^.
Horretaz gain, suspensea egokl lortu izana goretsi zuen: Eshuetan duzun liburu unen orrialdetan barrena abiatzen bezaln lalster
sumatuho duzu irakurlea, gorapllloa noia deseglten den IhusteHo
gutizia, eta lenblzlho llburua egiten duen norbaitendako ezta gauza
apurra (lb.).
K, Mitxelenak Cgan-en eglndako llburu injzklnean euskal nobellsta bat jaio zela aldarrikatu zuen. horretarako Jakin behar diren zera
naguslen bern bazuela:
Pertsonak ederki Ikusten ditu, ba/ barrendik eta t>ai kanpotik;
nork bere bizia du, berez ari dira eta berez mlntzatzen, Inork
tiehartu gabe. Badaki gertakarlak bat bestear/ josten eta, hori
ash/ ez dela, ederki -~arln, zorrotz eta biziro- ematen dizklgu
adltzera^.
Xabler Etxanlzek, besteak beste, nobelaren irakurgarrltasuna azpiniarratu zuen eta horl zergatik gertatzen den azaldu, eta horrekln
batean arr>alera zorlontsuak sorrarazten duen irrlbarrea ekarrl zuen
gogora;
hizkera hemtarra eta ulergarrla izateaz gain, elkarrlzketak betetzen du liburuaren zati nagusi t>at; deskrltapenen ordez
ekintza da garrantzltsuena. (jainera, kapituluen arteko loturak,
amattu aurreUk Irakurlearen interesa sortarazten duen Ideia
airean uzteak, kapituluetako izenburuek COaraldl larri", *Bide
irristakorra", "Larrola'ren altortza", "5ua ta txinparta",...) are
erahargarriago egiten dute argumentua. Bukaerak, bestalde,
Irakurlearen barridura sortarazten du eta amaiera zortontsuaren irribarrea ezpaineratzen. t1ot>ela honek ez zuen berrikuntzarik ekarri literaturaren mundura, baina bai euskal llteraturara .
LOIDi. J, A.: Amabost egun Urgain'en, l&taropena. Zarautz, 1955.
MITXELEtA K : kteia n guztiak II. liburuak 1, Wasikoak, Etor, bonosöa.
1988, 59-60 orr.
P)
CT?W1I2 ERLE, «abler: Eustei haur eta Garte Lneraturaren tUstofia. EhU,
Qasteiz, 1997. 244 Of.
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Qotzon Qaratek ezaugarrl goresgarri dezente aurkitu zlzKlon:
1,- Maste-hastetlk jakin-nnlna plzten du. 2.- Eglantza du, herri txiki
euskaldun batean kokatu izanagatlk areagotua. 3.- Detektlbearen
ezaugarrlak asmatzean asmatu du:
Qaraldl detektibea Jatorra da, gentleman gogozhoa egiten zalguna. Oertaklzunen haria dolore eramaten duena, Urgalngo
5 ertaK/2 un arruntentzat LoidlH detehtlbe arrunta auheratu d ir.
Eta batez ere hautatutako euskaran asmatu du:
Loidlren eleberrlak golena Jo zuen, euskaraz denaz bezalnbatean. (jure atzetih datozenaH, eleberri horl Irakurri eta harrituriH geldltuho dira (lb.)
Eleberriaren amaieraz zloen, 5.5. Van Dine iparramerikarrak due
la aspaldl polizia kontaklzunak idazteko eman zituen hogei arauetatlk
hemezortzlgarrena ez duela betetzen; A crime in a detective story
must never turn out to be an accident or a suicide baina kontuan
izanik Van Dineren arau horlek ere erlatiboak dlrela eta bestalde
badagoela beste arau garrantzizko bat dioena: kontaklzuna nolakoa
osagamek halakoak behar dute izan; horretaraz gero: "bukaera bikalna dela esan behar"^.
Kflmenik eta hiltzallerik ez egote horl oso bestela balloetsi zuen
A.M. Toledok;
Urgaingo herrlska euskaldun horretan hlltzalle bat egoteak
hautsi egingo zukeen eletierri honen Idazketaren garalralno
fìkzloan indarrean egon den mundu-lkuskerarekin, eta honen
aurrean JA . Loldik honela jokatu du: Itxurazko hllketa asmatu,
itMurazko Ikerketa egln eta hlltzailearen figura deuseztatu,
hilketarik egon ez delako. Euskal gizarteak hllketak eta hiltzalleak ezagutu edo ez, fìkzlonailzatu gäbe Jarraitzen dute^.
Bemkl eta saKonklen Javl Clllerok aztertu du Renon. Nevadako
Unlbertsltateko Center for Basque 5tudles-en argltalpen batean
euskal detektJbeen istorloak eta hor iruzkin hauek egln ditu eleberri
honetako Qaraldi detektlbeaz:
[4]
QARATE. Q.: At2etTiho eta Cushal herrfko Polizia Cleberrta, Elhartanean,
Donoslte. 2000, 65. or.
[5] Alp. Ub. 61. or.
[6] TOLEtX), A.M.: Oomingo Agine: eusHal eieberrtâren sorrera, Biztsaiko Foru
AWufxte, Brtbo, 1989, 695 or.

The first detective In Basque literature was Martin Oaraldi,
created In 1955 by Jose Antonio Loldl (.) Martin Garaldl Is a
man o f his time, a good Catholic and a better Investigator, he
uses modem scientific methods to carry out his Investiga
tions, and he displays a Heen mind when analyzing clues. /\
detective who lives in Donostia yet has his roots in the
Basque countryside, Oaraidi is the Basque detective closest
to the classic detective novel à la Conan Doyle^.
Loidlk idazten ezjarraltzea deitoratzen zuen.
2007ko uztallean EMUko uda Ikastaroetan parte hartu zuen eta
/Vnatost egun Urgain-en-i buruz hltz egln zuen. Loldlren ekarpenen
artean, besteak beste, honako hauek nabarmendu zituen:
Tehn/Ka modemoaH erabiltzen zituzten lehen euskal pertsonalaH sortu zituen, detektibe ikerketa baten tarruan; nahiz
eta, hem txlkla aukeratu e/eberr/aren kokaleku gisa, ez zen
arduratu leku txikl hon era idiiikoan eta txrtutez beterik
deskribatzen. Euskal literatura nahiko alor elkorra zen garalan,
nobela polizlakoaren aldeko apustua egln zuen, eta hon-ek
pentsamoide a/daheta eragin zuen euskal idazleen artean®.
Artlkulu Idatzlan bemz, zehaztasun gehlago agertu du, berezlkl
"Komunltate tradlzlonalaren kritika ironlkoa" atalean. Maren arat>era,
Lokll Bntalnia Handlko nobela pollziakoen ereduarl lotzen zalo; eta
hatetan ohi bezala, glzaki arteko harreman nahasJak tKukundu eta
orderia soztalaren ongizatea bermatzen du amaleran. Elebernko
galtzalle bakarra komunltateko esamesak eta zurnjmurruak dira edo
glzaklen ohitura t><ar hoh: inorengatlk galzklpentsaka eta galzklesaKa
ahtu t>eharra.
Cz gaude Jada Txomln Aglrreren ohitura not>elako ordena sozial
estatlkoaren munduan:
Lokjik afdezten duen ordena soziala ezin da parekatu edo
identifìkàtu Aglrreren eta gerraurreho egileen euskal komunitate tradizionalareMn. Loidik euskal belaunaldl tierri baten
[7]
Ikus fntemeten CHIfRO, J.: ’ 8asque Detectives: Alive and K»cNng' (n
CenCer for Basque Studies /lewsietter. (62), Fall, 2000.
[8] Ikus 2AMALLOA, Bertat: 'Eushal e te l)e m ^t2ako lehen detekobea’ m Bema. 2007-07-17.
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oihartzun leuna eraHusten digu Urgalnen, herriaren moderntzazioaz hezHatuta dagoen glzamuttzo bat (.) Loldl ez da usadioen defendatzaile 6at, eta ez du aldezten, Aglrrek eta bere
jarraitzalleeh t>ezala, eushal herrixhen ordena sozial estatihoa
(.) LoidiH HriVka sotila egiten dio homunitate moralaren ohiko
ordenari, eta egoera batere dramatizatu gabe Euskal herrian
gertatzen ari den modernitaterako bidea erakusten dlgu^.
Bl irltziak, A.M. Toledorena eta J. Cillerorena ez ditut elkarrl muturka Ikusten. Mlzpidean dago euskaltzalna haustura Txlllardeglrekln
etorn zela baleztatzen duenean eta ez Loidlrekln, eta dentx>ra berean
hizpidean dago J. Cillero dioenean Agirrerengandlk urrutl dagoela
LokJI eta modernitaterako bldea erakusten digula.
rrogabkJerik adlerazgarrlena, nirekiko, narratzalleak "Joxe Jokln"
pertsonala noia tratatzen duen, Urgaln herrixkako herrltarraren ahostzat har iitekeen pertsonala, eta hura Jabe den estatuaren ingurukoak, herrixkaren moraltasuna Irudlkatzen duen ostatuarena.
Pertsonalaren aurkezpena:
Urgaingo ostatuen artean, bazen t>at dotore askoa; Joxe Jokin. herriko gertaera guztJak zeklzkien agure parregarri berntsu porrokatu bat bere nagusi (.) Oaraidik berehala ezagutu
zuen. Lehen ere, herriko jaletan edo, Ikusi izan ba/t zuen
agure hural Joxe Jokln, ostatuko nagusi t>erbera zen. tlortzlk
gabea bera, sudur-kokotz luze, ile-zurl iamjzlmur, begl-bizi
erdi-makur . Ederra etorri zitzaioni halako berritsua zen hura,
izan erel (.) Bere makila zutik hanka artean, bl eskuak maklltiuruan, kokotza horten gainean, lasai-lasai, Olentzero It^uran
jarrita, hone/a zioen eten gabe, Jo eta ke: -Ludi honetan
elkartasunean bizitzeko egin galtu Jaungolkoak. Elkartasun
honi jarraitu ezkero, batak bestea gehiago eta gehiago ezagutuz adizkldetasun (stc) eta...baita anaitasun osora ere, Iritsiko
gara. ßa/na...entzun hau ondo, glzoni Mola Izango gara,
adiskide, nahiz eta herri berean bizi, haln kankailu hau izan
eta elkar ezagutzen ez badugu (Donostiaz an da)?
[9] CMfRO, J : "A m a b o s i^ n Urgain'en (1955) eta etebemgmtza pottzlaKoaren hastapenak' m Cushera-U», (2), 2007, 610-611 orr.
[10] Hamabost egun Urgainen, Eretn, Dooosöa. 9, argKa)., 1995, 52-58 orr.

Olentzero Itxuran jarrita, Oaroako Joanes pertsonaiaren ahotan
ere galzKi emango ez lukeen diskurtso moralista. Maren parodia ere
badirudi, Beste adibide bat: Buenos Aires hinaren eta, oro har, hirl
handlen aide t><arren eta Urgain bezalako herrlxken aide onez ari dela:
han ona izatea ez zen asHi (Buenos Alres-ez an da). Man
ontasun hau guztlen begl aurrean agertu beharrean zeunden
òeti. ñ a , hala ere, askotan, agerketa honetan asper-asper
eginda iHiItzen zinenean, ostiko bai emanda, utikani, eta han
t>idaltzen zinduten gezurti bat bezala. tlorrelakoak hainbeste
ziren eta/...^V
Beste adibide bat. Begira noia gutxiesten zuen Qaraldl detektlbeakJoxe Jokinenjarduna, haren berritsukerla:
Oaraidik harrltuta bezala begiratu zion. -ñuñube gittzaperazi?
Zer dela eta? -Joxe Joklnek esan ez dizu, ba, zlur-ziur, t>era
dela emidun? S o l -ebakl zlon besteak erdi-farrez-. tta/nbeste gauza esaten ditu Joxe Jokinek .jaklnal Hltzontzi
hutsontzi, nolztalt okerrean egon bearl...Ez, gizona, ezi Joxe
Jokinek ez zekien ezer, zuk esaten duzun bezala, ziur-ziur.
Agudo asHo purrukatu nizkion bere Iritzl makalakl...horren
jakintzaren alta, ezjakina zen, eta bere ama...bere irudlkeha.
Irudikertal tlauxe Izan da horrelakoenjaklntzal^^.
hemtarren injdikerla, ezjaklntasuna salatzen ditu pertsonaia hon’en bidez, eta kontrapuntu gisa, Qaraidl detektlbearen Jaklntza azplmarratzen du. J. Clllerok dioen bezala: "Pertsonaia naguslak klase
ertalnekoak dira, lanbide liberalekoak^^, J.A. Loldiren beraren kla*
sekoak hortxe nonbalt;
Oa/nera, herriaren erdigune morala -Joxe Jokinen ostatua- ez
da hain erabak/garrfa eta arazoak ditu informazio iturriak eta
tìideak menderatzeko: horra hor ohitura notxletan agen' ohi
zen tresna garrantzitsu bat komunitatearen ordena moralarl
eusteko (Ib).
Lat>ur-zurrean, ez gaude Txomin Agirreren elebemgintzaren patroian. nahiz poltzia-elebernan funtsezko diren hrlmena eta hiitzailea
11] 58. or.
12] 166 Of.
[15] CILLERO. J.:'/V nabosiegun Urgain'en (1955) eta etebemgmtza poHaakodren hastapenaK" m Cushew-UI, (2), 2007, 611 orr.
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eskas izan. Leturiaren egunharl ezHutua-h ekarn zuen hauslxjran ere
ez gaude, balna, J.A. Loidlrena hausturaren aurrekarietankjotzea, ez
da okerra.
4.1.2. Anabitarte: Foli
Koldo Mitxelenak honela agurtu zuen Cgan-en eleberri honen
kaleratzea:
Euskal eleberrigileetan gehiena -nuberotarreh dioten bezaladugun Anabitarte Jauna agertu zalgu berriz ere piazara, zori
onean, Usaurl eta Donostia-ren hurren hirugarreria den Irakurgai honeWn^*^.
2er esan nahl ote zuen: 1958an euskal eleberriglleetan zaharrena zela, gerraurrean bl eleberri argltaratu eta gerraondoan hlrugarrer>a kaleratzen lehena -Etxalde, Txlllardegl eta Erklaga eleberrlglntzan
genraoridoan baitziren hasi- ala eleberriglleetan hoberena, garrantzlzkoena?
IruzKlnaren amaleran honela zloen: Irakurgal honeh ez darabil
auzi larririk: ez du inoren gogorik kezkatuko, ezta bihotzik erdiratuko
ere. Ez da t>eharnk ere. Bere bidetik dabil egilea, kontakizun arin,
otxan eta jostarien bidetik. Eskubide osoa du, Jakina, eta gure arteko
irakurierik gehienek ez diote noski horregatik kargurik hartuko (lb.).
hlk uste, elebemglle “zaharrena" (zenondo itsusla bank "gehlena" dotorea erablll zuela.
Eleberrigilea hll zenean J.5. Martin Izan zen
gaiak berrtz argitaratzeaz eta aurkezteaz arduratu
berriz Qotzon Eglak idatzl du haren bizitzarl eta
ruxka^®, orduraino hartaz idatzia laburbilduz,
erantstz.

haren euskal irakurzena^^. lazko urtean
obrari buruzko llbueta beraren irttziak

KokJo Izagirrek eta Xabier Mendiguren Elizegik Euskal literaturaren
antologia litKjruan Irltzi hau agertu zuten Foil not»elaz:
[14] Cgan, (3-6), 19S8, 239 or. «Jo «oWo M/íxeíena; ióàzian guzOah //, liburuak
1. KiasO«}aK Etor, Donostia, 1988, 105 or.
[15] 5AM MARTIM, J.: AugusOn Anabitafteren idaz /anah, Aurrezhi Kutxa Probmtziala, DonosOa, 1986.
[IQ eOlA, <3.: Agustín Anabitane (1891-1981), BWegJIeak, Cusho Jaurlarttza,
Qastete, 2006.

AurrehoaH baino ausartagoa eta libreagoa, Donostiako kalan
bizi den haur umezurtz baten abenturak kontatzen dituena eta
Barojaren estlloa gogorazten duena nolabait ere. Alabama,
hau atera zenerako (195d) haize t>en'iak zeblltzan euskal literaturan, Txillardeglren lehen nobelekin batez ere^^.
Lehenago, J.5, MartlneK sumatu zuen Barojaren kutsu hon Usaun eleberrian:
Sere idazkera Jolaskorrean eta bizkortasunean, t>adu estlioz
Pío Barojaren tanura, bere umorea hain mina Izan gabe^®.
3eve Callejak haur literaturaren barrutian aztertu zuen nobela eta
irttzl hau agertu zuen:
tlerrltik Irtendako ume koskorra. gazte helduta berriro ere
herrira Itzullko da eta umetan ezagututako neskarekin ezkonduko. honelako nobe/etan gertatu ohi denez. Egia esan, ez da
erraz Jaklten Poll ohlturazko nobela den, edo plkareska edo
abentura nobela, hlnjren ezaugarr/ren bat daukalako. Eglturaketagatik, hau da, zor/tKarreMo protagon/sta, gainditu beharreko gora-behera asko eta amalera zorlontsua, Dickensen
nobelak dakarzklgu gogora^^.
5eve Callejaren iritzl horrl Izagirre eta Mendigurenena erantsiz:
denboraren Joanean pertsonatek errealismoa Irabazi dute eta idealis*
nnoa gaidu, Joanes sendo-zlndoaren aldean Poll alderral, bakarti.
Whurrla balta. Bestalde, idazkera arin eta inpreslonlsta darabil Ar>at>itartek, Orlxeren antzera aditz laguntzallea isilduz, haren indarrik lortzen ez badu ere^° honako iritzl honetara heltzen da Gotzon fg/a:
C/ste dut gauzaM era horretan begiratuta, hau da, dimentslo
barojatarraz ez baizik dickenstarraz, eta osagai kostunbrlstan
t>ere aide modemoa erants/ia, hobeki uler daltekeela franWsmoaren urte beltz haietan Anabitartek bere eleberrian eskainl
nahi izan zuen saioaren funtsa. Halaxe ulertu zuen, ziur asko,
Koldo Mitxelenak, Poll... argltaratu zenean egln zlzkion agur
hitzen arabera-. "^Euskal eteberríg/íeeían gehiena -xuberotarrek
17] EQIA. Qotzon, Aíp. liburuKkan 15. ortian.
18] EQIA. Qotzon Aip. HburuKhan 12, ornan.
[19] CALLEJA, 5eve: haur literxura eusharaz, Labayru, BUbao. 1994, 329. or.;
eta EQIA. Qotzon.
ttbunjxhan 16. oman.
[20] EQIA, Qotzon Aíp. NbunjKkan 16. orrian
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dioten bezala- dugun Anabitarte Jauna agertu zaigu berriz ere
piazara" (Ib.)Ez daWt 050 ongi ulertzen dudan Q. Egiaren irllzia, 50eko hamarkadako eleberrigllerlk hoberentzat Jo behar ote dugun. Morrela
bada, ni t>atago nago Izagirrek eta MendigureneK agertu duten iritzl
honekln:
Bere apalean Izan zuen garrantzia, fìkzlozho IrahurgalaH haIn
urrí ziren garalan^^.
Alpatu dugun idazkera armaren erakusgarrl bat;
Bein mutil bateh nexHa bateri taba ostu. tiesha txlhia negarrez. Poli-h mutlllari zartaHo bat eman eta taba neshari blurtzea
aglndu^^ edo Une batean, amabost urteho mutillah, sakela
arakatu ta poxpoloah atera, oso larrltuta. Oñaze-karraxia atera
zuan. Gero bl poxpolo batean piztu ta erroarl alderatu zlzHIon.
Erre-soñu garratza nabarltu. Lanv zurlan odol-orttan ugarlah
azaldu. Olagarroak erroa asHatu^^.
Besterik baino gehiago hamabost urte dituen protagonistan
egokitutako hizkeraren Itxuratzea diaidl. Mutiko gazte bihurh baten
hizketa idazteko modu koherentea aurkitu nahi zueia dirudi. Oso
idazkera berezla beste euskal eleberrigileekiko: inpreslonista abangoardista?, artean eleberrigintzan gut><l landua zegoen hlzkuntzaren
heinekoa, nahiz hein batean jusüflkatua izan, protagonista gazte
eskola gutKiko batí egokitzean?
Qoiko zalantzak gorabehera, aitortu behar zalo orlglnaltasuna,
J.A. Loidik poliaa eleberria bezala honek gazte-abentura eleberria
estrelr>atu zuen euskal llteraturan. Ohlturazko eleberrien ezaugarrlak
erabat bazter utzl gabe, kezka exístentzialetatlk kanpo, llteraturaren
beste alor batí t>ldea irekJ zlon.
4.1.5. Izartxo
Egan aldizkantlk Koldo Mltnelenak ez zion Jone Manuel Estonbaren elebern honi (lzent>uruaren azpian: "Ngarren glzaldlko ele-zarra"
dakar) origietom beroe^nk egln: Qure art>aso zaharrak berriz ere^**.
21 Qotzon Cgia Aip. UburuxKar 13. orrtan.
22 AMABfTARTE. A.: Poli. «Mfopena, Zarautz. 1958, 15*14 ofT.
25 PoU. 1958. 16. orrtan.
(24 h r r á lf r ^ , k.: Idazlan guzOah HI. Ubunjak Z. klasiKoaK, Mensajero 5.A.
Qero, Dorxjsoa, 1988, 45-46. orr.

ttonen aurretik Lartaun Eguzkl-semea-ren iruzkina eglna zuen (Jose
Luis Muftoyerrok Idatzia eta Miren Arantzazu Urretak euskaratua),
nahiz azken hau 1960an argltaratu eta Estonba Jaunarena 1959an,
eta hein batean bi elezahar denbora gutxian Irakurri izanak ere eragin
ziezaiokeen “ t>etekada", balna kexu-aire horren muinean bestenk
zegoen, nik uste.
Elezahar giroak horretaraturik, Barojaren Altzateko Jaunaren elezaharra eta Ramón de Basterraren "Vlrulo"-ren mitoa ekarn zltuen
gogora alderaketak eglteko:
Kristautuxea zen Euskalerria Altzatekoa mundura zenean. Be
rn Onaren lehen hotsak entzuten ditugu berriz dol-dol hemen,
Erko gazte blzkorrak Erromatlk ekarrlak, gaitzik gabeko Jentílaldi llluragarrlan bizl baltzlren artean euskaldunak. Eta Berria
entzun orduko nekenk gabe makurtzen da lege berrira Izartxo, je n til t)aratze hartako lore zoragarria. Qure arbaso horiek,
zenbaitek besterik uste badu ere, pake ederrean bizl ziren
erromarrekln, nahIz pagano nahiz krlstauekln. Erko gazteak
batez ere ez du adiskide hoberik, gure mendean Basterrak
sortuko zuen Virulo azkarraren aitzindarl zuzenari zegoklonez
(lb.)
Mitz estaliz, elet)errian darion sot>eranlazko idealismoa salatu
zuen:
Lurralde atsegin hartan ez zen la sugerlk. Tartalo eta Basajaun
Itzalak ere umeen parragarritarako hobeak ziren tyeldurgarritarako tyalno. 5ugearen antzekoena, Basurdi (Barojarena bezaia,
ez da Basurde'raino heltzen) (.) 5utu da biziro Erko zintzoa,
t>aina. eskuak odolez zlkin ditzan t>aino lehen, bere buniari
ematen dio Basurdik merezi duen herlotza (lb.)
Mtskjetan eta Urkiolan urteetan lagun izan zuen Joseta Legartzak
honela azaldu zuen haren izaera: Manuel baiezkorra zan, geiegi bear
bada. Beretzat dana zan ona, dana egoan ondo. Ez eklan ezetz
esaten. G/zonengan eta gauzetan beW alderdi ona ikusten eban (.)
Bera tiizi zan tokla munduko onena betl, nalz Machala nalz Urklda
izan. Urkiofa onena eta euskaldunak onenak^^. Izaera horl eleberrlan
ere itsatsi zuen.
[25J Iku5 Intemeteko “ Ittefaturaren zubitegia‘ -n “Jose Manuel Estonba Amjabarrena (1916-1982).

50eKo hamarkadaren atarían, kontahizunen arloan, elezahar bat
Kaleratu zen: Jon Etxalderen Alos-torrea. 1959an, hamarraldia amaltzear, iKlllardeglk Jadanik Leturiaren egunhari ezHutua argltaratua
zuen; Jon Mlrandek haur besoetakoa Idatzia eta fS. Mitxelenari eskuratua irakurketa kritikoa egln ziezalon eta ahal bazuen argltara zezan.
Jakina da Miranderen eleberria 1959an ez zela argitaragarrla, eta
alputan dugun hau berriz bai, baina, ez da neke ulertzea era horretako elezahar batl K. Mlt^^elenak barrera beroegia ez egltea.
hll zenean, omenaldia egln zloten "Zer" hllerokoa ateratzen zuten
5anti Onaindlak, Lino Akesolok eta galnerakoek^®. Azken honek adierazl zuen Joxe Manuei Estonbak glpuzkoarra izanagatik Jakin zuela
Bizkalan Bizkaikoa izaten:
fía Urkiolatik ainbat Ian blaidu ditu Bizkaiho euskal-orrletara.
ZEñ onen irahurleaH badakie ori (.) Benetako apostolu eta
mixiolari lez. guztientzat guztia izan nal eban oni, Bizkaiak
Bizkaikoa, eta bizkalerazko idazlea Izaten aleglndu zan oni,
biotz'biotzez: Eskerrik asko.
Sano Oriaindiak behin Itaundu zlon tdazle irundar blzkaltartuarl
riolz eta noia erabaki zuen euskal Idazle izatea, eta hark erantzun
zton; "Apaiz-gai nintzanetik nerolan nik barruan idaz-griña"^^. Qaineratu zuen 5anti Onaindlak:
Be-zituan lantxo t>atzuk garai artan egiñak be, eta arein artean
berari t>egiko jakon eleberri t>at, geroago "Izartxo" izenez Zarautz'eko Itxaropena'k argitaratu autsona (sic) (Kuliska Sorta,
55-54'garren zent>akla, 1959). Euskal oituraz jantzitako nobela; goi-arnasa, alze ta goranal geiegi t>ank, baiña polito
antolatua, euskeragozo atsegiñean (lb.).
Morretaraz gero, 5. Onaindiaren lekukotasunaren arabera, Qastelzko apalzgaiteglan egina. Eta badu baduenez, han J.M. Barandlarar»ek ablan jarrltako Eusko-Folklore-aren kutsua. 36ko gerra aurrean
Qasteizko apalzgaitegiko tiardaberaz aklizkarlan idazten zuen, Aldiz,
Auftanr»eridi entzlklopediaren arabera^®, Derioko seminarloan irakasle
zela burutu zuen Izartxo eleberria, 1953-56 urte bitartean.
[26]
oso(M.
[27]
[28]
Donosta,

Zer 1982ho zemendiho alea (azaroKoa) Joxe hanuel Cstonban esKatnia <ja
Aipatutaho atean, 1 0 -or.
CSTOdBA, J .li.: Enciclopedia Oeneral Ilustrada. Uteratura IV, AutWnefX}!,
1974, 292-294 orr.

Zer-en omenezko ale horretan dator, halaber, Josu Penades
Bllbaoren eleberri azterketa. Aldi berean didaktlko, historlko eta
saskl-eleberritzatjotzen du:
iraHasf>€nezko eleberri bat dala esan dalHegu, gorago esan
dogunez, eusHaltasuna ta hnstautasuna alkar-Honpondu ezlñah ez dirala agertu nal dauskulako. Edo balta kondalra~elet>errl bat dala be (.) Baiña saskl-eleberri t>at dala be esan dalkegu; gai mordo bat azaitzen dauskulako; eta batez be.
euskal’ Olturai lotuta dagozanaK. ezkurretan, ezkur-opilla, eztlbiitzea; sagarretan eta sagardoa^^.

4.2. HELDUEMTZAKO ELEBERRIAK
4.2.0. Gerraondoko lehen eleberrlak
Argltaratu ziren kronologlaren arat>era, 1946an, Jon Andoni Irazustaren Joañixio eta Jean Pierre Iratcheten Antton; 1948an, J.A.
Irazustaren Bizia garratza da eta Jose Elzaglrreren Ekaltzpean^ , eta
1950ean, Jon Ctxaideren A/os-torrea.
Batetik, nekazari blzitzan jarraitzen dugu Joañíx/o-rekin, protago
nista nagusia iMserri tjateko semea, soldadutzatik eta etornko dela
susmatzen den gerratik Ihesi Amenketara abiatzen dena. Bestetlk,
jada ez gaude Qaroa-n, ez esWlo ezaugan-| zenbaltengatik eta ez
edukiagatik ere. Eta are gutxiago Blzla garratza da-n.
Esaldi bizi-latxjrrak; izadlaren deskribapen luzenk ez; ahozko
euskara onetik oso hurbll. Esanahiaren aldetik, ez da euskaldun eredugamak zein dlren erakusteko eginiko eleberrla; gertatzen dena
kontuan -hlrugarren pertsonan kontatzen duen kontalarl orojaWleak
ez du bere burua apenas agertzen- mezu nagusia da Amenketara
Jotzeak onik ez dakarklola euskaldunarl; eta hon W eleberrietan, Joartwio-n eta Blzla garratza da-n.
Qotzon Qaratek JoañiHio lehen euskal elebem erreallstatzat Jo
zuen, eta euskarazko errealismoa Europako t>e5te literatur errealismo
[29] AipatutaKo atean, 13. or.
[30] tKus mre SOeho tiamafhadsho £usHal Uteratura III. ArttzerMa eta hamarKdd a ren ihu sp^oroto rra ,142 orr. etaond.

hontagnta

batzuekin alderaturik zioen ez zela burgesiak sortua edo burges heroiduna. Erreallsmoaren sorrera horretan gerra zibilak zerlkusi handia
izan zueia ere adlerazi zuen^^ .
Ana Toledoren iritzlaren arabera,
mendean Europa eta Espainla eta Euskal Merria astlndu zituzten gerrak ez dira euskarazko llteratur testuetara insten diren langaiak, eta J.A. Irazustaren bl elebernen
kasuan ere ez, balna, balere, iradokltzen du bestelako Interpretazlorik
ere;
hala ere, baldiri eta modu batean edo bestean heriotzean
amaltzer) direr) ibilbide horieMn gerra palratu zueri be/auna/diarer) bizltza errotil^ moztu eta erran ibiltzera edo zorltxarrera
behin bet/hoz honderiatu zirela adleraztea biiatu bada, oso
modu eskematlhoan egln dela t>ehintzat, gainera datteke^^ .
Jose Marl Iturraldek birlbll baleztatu du Irakurketa sinbollsta dagoklela bl eteberriel, hon frogatzea beste tiburu baterako utziaz:
Csan beza/a zehaztasun autoblografikoak ugarlak dira bl not^letan. Eta pertsonaia nagusi horiek s/nbo/o dira t>eti, Jon
Andoni irazustarl berarl eta Euskal herriarl gertaturikoaren Ikur
eta Isla. Hórrela Irakurri eta ulertu behar dira bl not>ela horiek.
Eta gainera, bl liburuak t>atera ulertu t>ehar dira, t>ata bestearen osagarri delarik. Bi nobeletan deserrlratze bat dago,
Euskal herriVk Amerlketara bietan; protagonista, batean, soldaduskatik ihes eta etor daitekeen gerra baten beldurrez doalako eta bigarren nobelan, ben-lz, gerratik Ihesi t>altoaz (...) Bi
nobelak eikarren osagarri dira eta pertsonaia naguslak eta
hauen jokaerak Jon Andoni Irazustaren egoera pertsonalaren
eta une horretan EuskadI pairatzen ari zen suftlkarloaren sinbolotzat hartu behar dira ^ .
J.P. Iratcheten Antton berriz, P. harbaltzen Kattallnen gogoetak^“^
eta J. Etchepareren /thurra/dea^^-rekln harremanetan jartzekoa lltza[31] Irazusta, Jon Andoni: Joartixfo, Q. Qarateren edizioa, ISIastKoak 46, Sendoa,
bonosöa, 1991. 13 or. ttor>eh planteatzen digu euskal erreaHsmoaren arazoa; ez da
E s p a ir^ bezaia, ez dftu ezau^arrt berberak; aztertu beharreko puntua azterkizun
dagoer^a.
[32] “ ElßkAL ELEBERRIA (1914-1945): dardararen epízentnj» u m jn ' in Oihen a ftl4 , 1997. 108 or.
[35] KurraWe. J.M.: Jon Andoni Irazusta (18 8 4 -1 95 2 ), Btdegileak 30. sorta,
Eusko Jaurlarttza, Qastetz, 2003, 22-23 orr.

tehe. Bigarren mundu gerra bururatu berritan atalka tterr/a-n argitaratua, Ipar Euskal herri barnealdeko zlblllzazlo giristlnoa kontrajartzen
dio kostaldeko ziblllzazio hintarrari, eta uste izatekoa denez, 1946an,
euskaltasun giristlnoa aldezteko suharki,
Ur Apalategiren arabera, eleberri hori euskal llteraturan ez da
etapa izatera heltzen: euskal elebem azplgaratu eta ohiturazalearen
etxeko t>aratzean, eb<earen atzekaldeko baratzean zehatzagoa Izateko. eglndako Ibllaldltxo zlrkularra da. Etxearen atzekaldeko t>aratza
diot ezen ez baitu (xetentslorik, ez du Txomln Agirre ^ in d itu nahl.
Haren Itzalean siestatxoa egln nahl du, bertan goxo eglr?^.
Bururatu berrl zen bigarren mundu gerra lazgarria agertzen al da
eleberri horretan?:
Ouztlz zuzena Izan nahi badugu obrarekin, altortu t>ehar da
bigarren gerla mundlala agertu agertzen dela eleberrlak kon
tatzen digun istorloan. Antton protagonista soldadu gisa frentean Ikusten dugu. haatik, etxera itzuttzen denean bere mun
du Ikuskerak ez du aldaketa nimiñoena ere jasan. Eleberri
ohiturazalea deritzon gure generoan gertatu ohi denez,
pertsonalek ez dute bame-bllakaerarik ezagutzen, ez psikologlkonk, ezta ideologikorik ere^^.
Kontalariak baliatzen du Anttonen itzulera gerlak ekarri duen
endekap>en morala nabarmentzeko -aide guztletanjlte txarrak nagusltuak-, mundu modernoa galdua dela oihuztatzeko, eta hori gazteria*
tlk haslhk, eta del eglten die gazteei berezlkl bide onera itzul daltezen, Jalnkoaren legearl atxiklak egonik:
Anttoneh berdin jarraikia izaiteko Jitea du, t>alnan gerlatik jinez
geroz llhun dago haren kopeta; gerla denboran Ikhusi dttuen
ttipikeriak, zikhoitzkerla, elgarren herra, lohlkeria eta gaineratehoetarik harrltua da zoln behera erorla den jendea. Alimaleak taino gehiagoko zer othe du gizonak egungo egunean?
Elgar ez dugu gehlago ikhusi nahi, ez da gehlago ez egiarik,
ez gizontasunik. Aide guzietan, Jite tzarrak nagusltuak dira,
gizonek ez baltuzte gehiago aski nahikeria heien t>entzutzeko.
34 lku s3 2 o r.
35 Ikus 152 or
36) "Antton eta Le&jria (edo líteraturtasunarehin Kuku-gordeha dent>ora hetor»koaren o*har>ean)" m £ushera. Ul. 2007, 2, 562 or.
[37] 559 or.

K o n t a g in t z a (II)

fta haiTigarri dena, gazterla denaH baino allago. Ez otJie da
gehiago xutituho gazterlk JainHo legeari atxlhla egonen denik
eta behar den bezalako bizia eramanez, berrlz ere oralko
mundu galdu huntan emekl emeki glzontasuna hedatuko
duenik? tiortarik da heldu Anttonen arrangurarlk haundlena
J. Etxaide Alos-torrea eleberrlan, Joanak-Joan eleberrian gehiago
garatuko dituen ezaugarriah lantzen hasten da.
Mala dio Javier Rojok eleberriaren argumentua kontatu ondoan
Etxalderen asmoaz an dela:
Etxatdek argumentu honekln kristautasunak konfliktoak gainditzeko duen balloa azplmarratu nahl du. Istorio honen bidez
agertu nahl duen moduan, kristautasunak bl olnarrl ditu, Idazleak berak not>elaren bukaeran azaitzen duenez: tìesteenganako maitasuna eta barkamen.
Eta not>elaren amalera, gisa denez, Idaziearen asmo horrekin
t>at dator. Konfliktoaren olnarrlan gizakien alderdi materlala ze
goen, pertsonaien grinetan gauzaturik. Baina, konfliktoan dauden taldeen gainean kristautasunaren funtsa den amodioaren
legea zabaitzen denean, konñiktoa bera desagertzen da, alderdi esplrltuala, berezko joeren ondorlozkoak dlren grinei
mugak Jartzen dizklen alderdi esplrituala nagusitzen delarik.
Joanak-Joan eleberrlan ere agertzen dira ezaugarrl horleh, eta
Etxaideren obra osoan.
4.2.1. Joanak-Joan
4 .2 .1 .1 . Testuingurua eta nedeak
1955an bururatu zuen berez Joanak-Joan J. Etxaldek eta zentsurarekln Oonosüatlk rAadnia eta handlk hona Iblll ondotlk 1955ean
kateratu^®. Ordurako Alostorrea (1950) eleberria, Amaiur (1950[3 8 ] Iratchet, Jean Pierre; Antton , P, UrWzuren ediztoa. Etor, Donostia, 1990,
6 9 -7 0 orr.
[3 9 ] thus EH>0 bete Qarmendiak 1979an egln zlon elKarrtzheta: “Jon EtxakJe:
garai Muoetan kjazte' m Zenßio Argia (827), 1979ko apirtka. EusKaraz idazteKo giroa ez
desgtroa atpatzen du. Besteak t)este, Purra-puna ipum barregamen liburua
»■^taratzeko zer-rx)»aho Konrtenak tbUi zttuen, eta zehazW Joanak-Joan-\ buruz: "Oodoan har 'Joanah-Joan" sa li h o n ra n (Untzum /nzagajaunak sortutaho Zarauzho 'ttxaropena’ arg#tatetxeto "HultsHa so rta '-z ari da) atera zela I95 5g a rre n urtean eta zer
Canati eman zóHtgun baérrìena estvjratzeak".

1951) drama eta Purra-purra (1953) Ipuin t>arregarrlen bilduma kaleratuak zltuen. Antzerkiaren atalean burutu dugu dramarl bunjzko
azterketa labur t>at, eta haren amaierari buruz idatzl dugu elkarri
etsaituak ziren bl t>ando nafarrak (beaumondarrak eta agramondan’ak) adiskidetzeko bidea irekia uzteri zuela dramaturgoak, halnjustu,
partekaturlko kristau fedeaz. Autore honen ezaugarri finkatu bat horlxe da: glrlstlno fedea eta hurkoaren alderako maitasuna proposatzea era guztietako gatazisak konpontzeko metodo gisa*^.
Malaber, antzerkiaren atalean eman dugu 50eko hamarraldlan
gertatu zen Pierre Topet Etxahunen berplzte literarloaren berri, Plarres Larzabalek Etxahun antzerki arrakastatsua (1952); Pierre Bordazarre Etxahun-lrurt pastoralglle-kantagileak; Etxahun Hoblakaria pastorala, Barkoxeko herrian emanik 1953an toklkojokalarlek lau t>at mila
jendek ikusi zutena (arrakasta altmalekoa) eta benetan Etxahunen
irudia boladan jarri zuena. Eta Jon Etxaldek: Joanah-Joan 1955ean.
Berplzte llterano horren alma mater P. Lhande Jesuíta izan zen.
1925an Gure tterr/an hiru artlkulu glltzarri argitaratu zltuen eta
1946an Larrasket eskiulatarrarekin batean P. T. Etxahunen bizltzari
eta obran t>uruzko llburua argitaratu zuen.
J. Etxaldek ez digu ezer ezkutatu, xalo-xalo azaldu digu noia
Itluratu zuten P. Lharxleren artikuluek, 1956ko gerra bete-betean
zela, irakurri zituenean (16-18 urte bitartean):
Aita Lhande'ren irahurhizunaz IHIuraturih gelditu nintzan eta
Ofduan erne zitzaldan Barhoxe'ho Hoblariaz elet>erri bat egiteho xedea. Halare, urteak joan ziran ene asmoa mamitu ahal
izan nueneho. Oogoratzen nalz. ene eletierriaren aurrerieko
zirr1t>orroak egiten hasi nintzanean Alta Lhande'ri eskutltz bat
egln niola argltasun batzuen eske, eta hark, eri egonarren
(bere t>izitzako azken urtean zela uste dut), bereha/axe
erantzun zidan eskuz, zoragarñzko letra batekln. f<arta hura

[40]
Atal hau Watzt ofxloren irakurri dut Javier ROJOren tesia: "Jon Ct?«tde et
nobela Nsttxihoa: nobela genero liooen emaitzaK eta mugaK SOeho hamarlodaKo
euskal idazle baten Hteratur tt>Hbidean‘ EhUKo QasteidfO hizkuntzalarttza eta Cushal
ikasKetaK saNean, ¿004, test zuzendarta; J. tsortazar. Pozten naiz, funtsean, bat gatozelaho btoK, nahtz gisa denez, askoz z^^alago agertzen diren tesian mk zimt>orTatu
bamo egiten ez dttudan alderdi^.

urrea bezala gorde nuen, baiñan eztahit nun. eglñahalak eglnda ezin baitut arkitu^^.
Datekin nahastu egin zen Etxalde, Lhande 1957an hll baltzen,
eta eri urte askoan egon zen 1934an apoplexlakjo zuenetik, balna
hon da gutxlenekoa, oso argi azaitzen balta Ierro horletan zenbat
eragin zion hark. Miru artlkulu horletatik lehenblzlkoan“*^ kontatzen du
Lhandek 1922ko udan anaiarekin eta lehengusu batekin Qaztelondo,
Jauregiberrlbarra eta Malta ibarretan b>arna iblll zirela, mando galnean,
sel orduz, baserri atarietan geldlaldlak eglnez, laborarlengandik
Etxahuni t»uruzko arglbldeak lortzearren. Martutako nekeak, halere,
merezi izan zuen; izan ere, koblakariaren hilobla aurkitu zuten, eta
050 era berezlan, Lhandek kontatu zuenez.
Toklkoek esan ztoten hilerrlko sarreran zume negarti bat zela, eta
haren inguruan egon t>ehar zuela hiloblak. Utzl mandoak, zuzenean
delako zuhaltz horren ingurura Joan eta halako sasi-otoltz bat egln
zuen: baldin eta purgatorloan bazen apaizengatik erran zituenak erran
zituelako, handik ateratzeko abagune ederra zuela zlotson hlldakoa*
ren anman, abagunea zuela Jesuíta baten ikustaldla ballatzeko p>aradlsura Joan zedin eta horretarako gida zezala bera haren berrl lor zezan.
Ez al zuen sasl-otoltza amaitu, t>eglak altxa eta non Ikusten duen
belztutako harnzko gurutze bat beraren aurrean eta ETCMEMOh idazkuna, hurblidu gehlago eta Pierre Topet, hots, poetaren hilobla.
Barkoxeko herrlko etxera jo eta ohartu zen ahoz aho kontatzen
z lr ^ datuak t>at zetozela herrlko etxeko datuekin, eta hori bezain
garrantzizkoa, poetak kantetan emandako datuak zuzenak zirela,
hots, e^azta zltezkeela artxiboetakoekin erkaturik, esaterako, Mundlan maleruslk-en hogei eta bi urüie beüie egunin/ emazie bat hartu
nin ene zoñgaitzin esaten du, Joan da Barkoxeko artxiboetara eta non
Wazkariak erakusten dion ezkontzako agirla, etajustu poetak hogeita
bí urte bete zituen egunean gertatu zela. Eta hortik ondorloztatzen
zuen:
[41] CWAIDE. J.: ñxaun'en bertsoak gipuzheraz (Jon Miranderen /anWcíeíasu*
f ^ ) . rtxaropena, Zarautz, 1969, 12-15 orr.
[42] üW lO e, P.: "Le barde Etthahoun" m Oure tierna. 1925, 420-430 orr,;
492-496 orr.; eta 534-542 orr.

On en conviendra, cette exactitude est à la fols un bei
hommage á la véracité du poète et à la fidélité des mémoires
populaires qui nous ont transmis ces déclarations'^^.
Qisa denez (har bitez kontuan Lhanderen beraren blzitza eta
espíritu erromantikoa), bat-etortze horletarik ondorioztatu zuen haren
kantetan haren benetako bizl-urratsen datu zinetako anitz zegoela
barreiaturik, eta ondoko ikerketek osatu ahal izango zituztela. Aurreratzen zuen P.T, Etxahun euskal poeta herrlkoi handienetakoa izan
zela, euskal llteraturako Villon edo Verlaine.
Hiru artikuluetan oso garbi nabarl da Lhande lerratua dela
Etxahun konprenitzera eta haren apologia egitera, esaterako;
On comprend qu'au souvenir de ces douleurs, et aigri par
des souffrances nouvelles, le malheureux poète en soit venu
un jo u r à maudre la maison nata/e de son père et du même
coup les Impnjdents qui "mettent leur amour sur les Jeunes
filles pauvres". Vinkuak maradlHa beza (jaztelondo Tzopetia
(sic)/ Bai eta nesHatila praubetan amorío ezartial (450 or.).
Poetaren ezkontzan txjruz:
Cette union malheureuse du poète avec une femme plus
âgée que lui et que le choix paternel lui Imposait ftjt l'origene
de toutes ses Infortunes. Etchahoun proteste bonnement que
"lorsqu'il reconnut la valeur de ce qu'il avait acheté" il voulut
"convertir par force" sa Jeune com pone. Jakin nianian zer
nian erosi/ nahl ùkhen nian bortxaz kunbertlrazi. Quels furent
les procédés du "convert/sseur"? Mous l'ignorons. Il est per
mis d'opirier qu'il dut y mettre sans doute quelque énergie (.)
la femme du poète réussit, nous Ignorons pour quel sujet, à
Intéresser la Justice en sa faveur et à faire emprisonner son
mari qui fut écroué à la prison d'Agen (493).
Oln-oharrean galdetzen du Lhandek nolatan ez zuten etxetik
hurt>llago presondegiratu, hots, ez al zen presondegirik Euskal Herrlan poeta etxetik hurbilago egon zedin.
Aldatu dltugun len-o bakan honek aski dira irakurlea ohartu dadin
Lhandek nola idatzi zuen Etxahunez: miresmenez eta haren bizitza
[43] Lehen artikuKjan. 423. or.
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òohakabeagatik erruklz beterik. 1970ean argitara eman zltuen Maritxelhar jaunak Etxahunen bizitzaz eta obraz eglndako ikerketen
emaitzak, eta P. Lhanderen ikerketen argltan eglndako llteratur lanen
eraglnez eta Etxahunen aidera zeuden hainbat uste on suntsitu egin
ziren, balna horiek geroagoko kontuak dira. Jon Etxaideren eleberrlak
ere izan zltuen aldaketak lehen edlziotik bigarrenera eta hirugarrenera, eleberrlak t>erak ere Izan zuen bllakabldea Marltxelharren ikerketek
horretaraturik, balna 1955eko eleberrla dugu aztergal eta tdazieak
hura idaztean Izan zuen xedea azaldu ondotik, nobelaren beraren
azterketara igaroko gara.
Bigarren argltalpenean (1980) tesi nobela egln nahl Izan zuela
adlerazi ztgun, eta helburua azaldu:
tiere helburua elaberri hau mamitzean, egiazko erlesiñoaren
susVaia, erroa eta funtsa maitasuna dela adleraztea izan zen.
tz . ordea, maltasun neurtu bat, nort>ereak eta adlskideak
bakarrik maitatzen dakiena, -amodia klase hau glrlstlno ez
direnek ezagutzen baitute-, ma/tetasun neurrlgat>e t>at baizlk,
gure Jesus Jaunak gurutzetik erakutsi ziguna. alegla, etsala
barkatzen eta etsala maitatzen -hau la eziñezkoa glzonarentzat- dakien amodlaa (.) Elat>erri hontako pertsonalek -eta
halaber hauel sortzea eman dien gizakume historikoek- beren akatsak eta t>ekatuak izanen zituzten, t>aiñan denek zuten
Jaungolkoaren 5emeagan fede handl bat (.) gure elaberrlko
pertsonalak ere, t>eren Jaun eta Malxua eredutzat hartuz, beren etsaiel barkapen oso bat opaz bukatzen dute. honetxegatik nahl Izan diot nobela honI '^Elaberri glrlstlnoa" azalgarrla
ezarrl. Eta, besta/de, gaiñeratu dezagun Irakurgal honek argl
ta garbi aditzera ematen duela ere ezkontza bortxatuek,
gehiago edo gutxlago tyehartuek alegla, zelñen ondoren kaltegarrlak dakarzktten .
Azken helburu horregatik sortu zuen Maider pertsonaia: asmaketarik prinzipalena, Malder'en sorraraztea da, hau, hutsetik ateratako
pertsonaia balta, ene e/aberrtaren betegarrf^^.
[44] Bigarren argnalpena, Qlpuzkoaho AurrezhJ Kutxa Probintziala, DoriosOa,
1980, 464 or.
[45] Bigarren argitalper>ean, 462. orrtho 6. otn-oharrean.

4 .2 .I.2 . £leberría

Zenbateralno bete zituen idazleaK aurrez ezarrltako xedeaK?
Aide batera, aski da lehen kapitulua irakurtzea ohartzeko zer
aldaketa dagoen Qaroa-tlk hona, eta aldi berean, bestalde, antzekotasunak ere agerikoak dira. "Joanes" pertsonaia eta "Plarres" pertso
naia, halabeharrez, blak artzalnak dira. Qaroa-ko kontalarl orojakllea
pertsonaia naguslaren deskribapen flsikoarekln abiatu zen; haren gorputzaren sendotasunaren berrl eman zlgun, noia pago eder batena,
haren sasoia goretsl zuen, nahlz hirurogelta bl aldiz ikusi Alofta mendiko hariztletan hosto berdea berriz Jalotzen, haren begi gozoak,
haren belarri erneak, eta gauzarik onena: guraso zaharrek erakutsl
zioten Ellzaren legea eta Jesukristok lurrean erablll zuen bizltza samurra, haren dohainak azaidu eta deskrlbatu zlzklgun; dena bare-bare,
oso errltmo motelean.
Joanak-Joan-eko kontalarlak, aldiz, lehen hlru orrltan ardi galdua*
ren blla erakusten digu pertsonaia nagusia, pause bizkorrean, hark
lagun batekin izaten duen elkarrlzketaren bidez gorroto dion osabaren berrl ematen digu, noia osabak altari burua berotzen zion esanez
seme zaharrena, premua, oinordekoa, berea ez zuela, berea seme
gazteena zuela, emazteak beste batekin izan zuela zaharrena eta
horregatik ez zuela haren antzlk. Qatazka gogorra, gorroto bortJtzak.
Mundu idillkotik oso urain. Joanes pertsonaia eredua da, ideala,
euskal arlma ederra inolz izan bide den eta beti izan behar lukeenenaren eredua; Piarres, aldiz, hasteko, pertsonaia gatazkatsua, ongla
eta gaizkia nahasi dituena. ez gizaki ideala. Lehen orrl horletan bada,
aide batera, oso bestelako nobela baten aurrean gauden sentipena
jasotzen dugu. Eta izan ere hala da Tx. Aglrreren Oaroarekiko.
Berehala ohartzen gara halaber, antzekotasunak ere handiak direla.
4 .2 .1 .5 . Idazlearen ikuspegia historia hor)tatzerakoan

Has galtezen idazleak historia kontatzeko hartzen duen ikuspegltlk. 1980an kaleratu zen bigarren edizloko sarreran idazleak eglten
dituen adlerazpenetarik delgarrla gertatu zalt honako esaldl hau: Elaberri hontako pertsonaiek -eta halaber hauei sortzea eman dien
gizakume historikoek- beren akatsak eta t>ekatuak /zanen zrtuzten,
baiñan denek zuten Jaungo/Koaren 5emeagan fede handi t>at. Horre-
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lako segurantzia izanez gero nork bere baltan, zer ikuspegi hartuko
du istonoa edo Etxahunen bizitzaren historia kontatzeko; orojakilearena.
mendearen lehen zatian, Frantziako irauitza burges famatua
gorabehera, Zuberoan, laborar! eta artzalnak nagusi ziren gizartean,
gehi oflziaíeak, elizak eragin handia zuela, herritar Kumeengan eragin
espiritual handieria apaizek zutela uste izatea errealitatearekln nahiko
bat etor litekeela pentsatzea, gehientsuenok onartuko genuke, haatik, orduko zuberotarrek Jesukristorengan fede handia izan behar
zutela uste izatea gehiago ematen du idazlearen sinesmenaren
proíekztoa irudikatu nahl den errealltatearekiko leial Izan nahia baino.
Idazlean iruditzen bazaio XIX. mendeko gizakumeen benetako
eta funtsezko biziaz, esplrituaz, intzi argiak, seguruak eta benetakoak
edukl daitezkeela, ukan ditzakeela Lhanderen ar^kuluetarlk eta beste
lorüjrik, zertarako ibiliko da horrelako segurantziarik ez dutenak ibili
ohi diren bezala Istortotik ezkutatzen, onenean pertsonaia baten bi
dez kontatzen edo oso unejakin batzuetan baino ez nabarmentzen,
edo pertsonalek berek kontaketa eraman dezaten uzten; ez, ez,
der« kontrola zezakeen eta uste horren araberako ikuspegla hautatu
zuen. Kontatzen duena urrunegi gelditzen zitzalon bera Idazle gisa
kontaklzunean agenzeko Tnomln Agirrek Oaroa-n bezala**®, orduko
azoka eta aizkora apustuetan eta ibiltzeko, baina bestela denetik
egiten du: azalpen luzeak eman, aukera ikusten duen guztietan epai
moralak jaulkl, eta idazle orok bere esku duena ausarki ballatuz
glrtstinotasunaren funtsa maitasuna dela "frogatzeko" gizakume histonkoen irudikapen omen dlrenei nahi duen taxua eman, eta komeni
zalzkion pertsonaiak sortzea, nahi duen xedea erdlesteko, hots, elebem giristinoa.
Lehen hIru om bizkorren ondotJk, sekulako motelaldia du kontaerak honako sarrera honekin batean: Bi artzai gazUen jarduna entzun
dugu eta gertakizunen aria zirpiltzen Joan aurretik, beroien berri zeràatt ematea bearrekoa zaigu^^. Eta delako "berri zerbait horl" lau orrl
[46] Ihusi OTCQ, Kahos; PerXsoraia eu sM n o b ^a ^tza n , Qero, Bilbao, 1976,
92-102 orr. ttalaber, FOR5TCR, E.M.: fiapcctos de ia ooveto. Debate, Madrid. 1995,
orr.; puntu horf jorratzetw) Percy Lut>bocK-en Tiie Oatt o f Ficöon liburuaz
baHatzenda
[47] 1955eho edizloa, lt?«ropena, Zarautz, 7. or. BeO leben edizto hau erablHKo
nemendih aurrera, oma baKarrtk.

dira, pertsonaia naguslaren senldeak, baserriaren kokapen zehatza,
eralkuntzaren ezaugarrlak, baserri horretako gizaklek zer ohitura
zehatz zituzten (kaletarrentzako argibide ennanka ari balitz bezala),
berriro eleberrlaren gertakariari lotu eta osabaren eta tiobaren arteko
borrokaren berrl emanez amaltzeko kapitulua, eta horrekln batean
gertakarlaren aurrerapena egiteko:
EUahunia'ko mutil-zaharrah bere lllobak egin laidoheriaz
apentzea zin egin du Ix re adore ta Hemen guziz. Qaurgero,
biderih makur eta blurrlenak asmatuko ditu, Piarres, Etxahunla'ko oñordekoa zorigaitz osiñean bein da betiko eror dadin
(15).
Irakurleari txera goxoak eglten dizklo kontalariak istorioa erraz
jarrai dezan.
Kontalariak ematen dizkigun azalpenel doakienez, bigarren kapttuluak dituen zortzl orrltik ("Marritxabaleta nor eta nolako zen" dentzana) zazpl delako apalz haren famaren berrl ematera eskainiak dira,
eta azkena pertsonalak Etxahunen historian zer leku duen kontatzera
ekarna.
Kontalan-idazleak istorlotik aldendurlk ematen dituen azatpenen
zerrenda eglten hastera, gehlegi luzatuko ginateke; haatik, baten
bem emango dugu, kasu honetan azalpenek epai moralarekin bat
eglten baitute. W l. kapituluan "Asto lasterrak Barkoxe'n" dentzanean; on litzaiguke, Asto-lasterren gina, aldl artako gure asabak egin
oi zituzten b ^ te jolas ozpintsu batzuen berri ematea, oraiñaldiko
euskaWuna oitura auetaz ttaraurik ttaitago (170). fiarratzatlearekin
t)atean idaztea t>era ageri da hor euskaldun e^akinen trakasle lanean
"asto laster" eta "tobera-mustrei" buruzko kazeta-artikulu bat ontzen
ad balitz t>ezala, eta Etxahunen bizitzaren kontaketan atal horrek
duen helburu funtzionala aide batera, ohitura horrl buruzko epala
ematen:
Egia esan ßarkoxe'ko erri guzia kutsuturik zegon zitalkerizko
pehatu t>ert>eran, batzuk zuzen-egarriz, bestetzuk makurkeri
dollorrez, ba/rtan danok lagun urkoa Juzgatzeko eta umillatzeko arrokenz. Baiñan nor da pekatuz kutsutu gabeko gizona bere urkoari arría jaurtitzeko? (178).
Irakurlea bat etor liteke kontalari-idazleak emandako epai morala
rekin edo desados, balna ez da t>atere literarioa gertatzen, ez du

laguntzen duela berrehun urte inguruko glzakumeen barneko ballzko
arrazoierì itxuraketan. Predlku aire Izugarrla hartzen du testuak eta
idazieak apalz giristlno tankera nabarmena, nahlz idaziearen nedea
zerìa izanik, ballagarri gertatu xede zuenerako.
Qatozen eleberri honetan kontalarl-idazieak hartzen duen ikuspegla zimborratu ondotlk^ (gure lanaren mugek horretaraturik ez da
gure asmoa azterketa osorik egitea inola ere) eratzen dituen pertsonaien nolakotasunel erreparatzera, harekin batean bi alderdi axola
handiko baitira elet>erriaren esanahla ustlatzeko.
4 .2.1.4 . Fertsonaiak

Kontaklzuna oso aurreratunk duela, kontalarlak berak azaitzen
digu zein den pertsonaia ardatza: bere berrl eman bearrean galtuzu
(Plarresen btern), bera baltugu eleberri ontako ardatz eta bere Ingunjan dabilzktgu Itzull-mitzulika gañerantzeko notiñak olla-lokaren
egalpeko txitoak balHran (258).
24 kapitulu ditu nobelak, eta hemeretzitan atarían Etxahunen
kanta-zatJ bat paratu du idazieak. ISanta-zati horiek Etxahuni egiten
zaizkion omenaldiaren erakusgarri dira. Atariko hori dagoenean kapltulua kantaren espirituan jarraiki garatzen saiatzen da kontalarl-idaztea, hots, Etxahunek bere biziaz emandako ikuspegiari jarraiki.
tVDntalariak heroiaren olerkleklko, olerkari-kantariaren aldera sentitzen duen ongiriahia eta miresmena agertzen ditu nabarmen:
Izadiak zerìon olermen usain naroa, Its eta margul gelditu ol
zen, Otsoats'eko artzaiari bere olerkl xamur, sentikor eta Kementsuak biotzetik jalkitzen zitzalzkionean. Bere atìotsaren
bikaintasunak, olermenez jantzitako bere bertso llllurakorrak
edotta bere bertso zirìkagarrien ezten zorrotzak, Jendea alkarleían t>iltzen zuten bere ingurura (11).
Malz sartzen zaigu pertsonaia nagusiaren baitan haren asmo
ezkutuak argitzeko: bere bideari xuxen Jarraltu nai dio, saieskeri ta
makurkeririk bage ta naiago du bere burua galduta ta ondatuta IkusI,
bere onbearrez edo erosokeriz berak mugarrltutako bidearì utzl t>alrto. Zorjgaitzez, t>era baiño ahaltsuagokin oldartu bearra tokatu zaio;
(4Ö] ig js Javier Rqjoren tesian 356. or. eta ond.

baiñan, onegatlh eztu amor emango bere burnizHo borondateak (23).
hots, Piarres 19 urteko gaztea, munduko maitzurkeri eta azpikerien
berri ez dakiena, espíritu noblea.
Badago eleberrlan blhurgune nabarmen bat, "koblarla erromes"
kapituluan. Batetlk, kapitulu horretan espresukl adierazten digu kontalariak, kontakizunetlk kanpo, zer pentsatzen duen Piarresen Izaeraz,
ikuspegt osoa, aurretlk bere Ikuspegla zatlkatuago eman baitigu,
nahlz irakurleok oso ongi ikusl dugun pertsonaia ekintzak burutzen:
Plarres'en ízateari buruz ene irizpidea esha ba'lezaldate, bere
oneraho ta txarreraho Joera guztlah itz baHar ontantxe bilduHo
nituzke: sentihor. Piarres, Patez ere orine zan ene ustez;
blozbera onez-onean, mlnbera ta erratsua txarrean. Esl^ertsu
ta biotZ‘ Zat>ala on zegionarentzat, ozpintsu ta apenkor t>ere
kaltean art zanarentzat (.) ¿orítxarrez, Piarres'i, mahurkeríz eta
zitalheriz omitutako jendeen bizikide izan bearra egoHítu
zitzaion eta berari kupida gabe egin z/zk/oten txarheriak oherra
izatera t>eartu zuten, glzonik geienak bezala, Piarres'ek ere,
ona ta txarra bereizteko Jaungoikoa’k igorritako argiari ateleloak Itxi t>aíz/zk/on, gizakerizko lerak ziaro garaituta. Alat)aiña, t>ere etsaienganako gorrotoak blotz-muiñeraño egin
t>a'zion zirrttu, bere adiskiderik onenart bizia kentzeak, nalgabe egin zularik gero, barren guztia Iñanrotsl zlon (211).
Bestetlk, horl baino garrantzlzkoago eleberriko gertaklzunarl bu
ruz, beste norabide bat hartzen du; izan ere, Plarresek Donejakuera
joateko erabakia hartzen du, nahl gabe bada ere, bere lagunik handiena üroz hll duetako. Orduraino pertsonaia garrantzizkoenak osaba,
alta-amak, anala gazteagoa, emaztea eta emaztearen maitalea izan
dira; handik harat, osaba eta anaia gaztea aurrez suntsitunk eleberrlrako, Piarres beraren eta haren emazteaz eta haren maitaleaz galnera
kjdzleak asmatu duen alaba saslkoaren pertsonaia izango da ardatz,
Piarresen emaztearen eta harén maltalearen failtua.
Motakoak dira bada, pertsonaia ardatzaren inguruan itzull-mltzuli
dabiltzan notiñak, txltoak?
Qaroa-n "Joanes* erreferentziatzat harturtk deflnltzen dira, hark
ordezkatzen dituen balioen arabera, menditarrak Jatorrenak eta zenbat eta kaletarrago eta hiritarrago orduan eta makurrago (ISontalariidazleak rrialz bere iritziak Patxlko sendagilearen bidez azaitzen ditu.

eta hura ausartzen da baieztatzera "abarkazaleak" prestuago ohi dire
te oro har "abarketazaleak" baino!), Joanesengandik zenbat hurbllago
orduan eta dulnago eta aldez beste, urrunago eta makurrago. Elbarren mitln soziallstan esku hartzen duen semea eta Qaztelerrira Jo eta
han laketu dena oso urrun eta, aldez beste, etxean gelditzen den
maiorazkoa, altaren seglda, hurbllen eta dulnen. Pertsonalak lauak
dira bllakaerank gabekoak“^®. Esan liteke Oaroa-n oso presente den
dualismoa, on eta txarren arteko banaketa, ballo onen eta txarren
artehoa, pertsonalak deskribatzean erablltzen duen joskera dualista
bera ere Joanah-Joan-en Plarresen pertsonaiarekiko gertatzen dela,
hots, haren aide direnak dohalnez dohatuak eta haren aurkakoak
nriakurrez ajeatuak?
Qatozen Joanah-Joan-eko pertsonaletara. Osabaren alurrla;
Jaiotzetih izan zen latza, zitala, gogorra, sukorra, zima tnarrekoa eta neurriz ga/rteho setatsua. Biziari bere aiderdi latz
eta samiña billahatu (sic) zion soilhi eta bere t>aitan ezin kabi
ziteken, gizonak, alkarrenganako maitasunaz eta t^eraz eztitu
bear dituztela biziaren garrazkeriak. Besterentzat ez-ezik nort>erarentzat ere alakoxeko zen. Bere burua estu ta gogor
artuzale baitzan eta sekuia etzlon atsegintasunik opa. Mundu
guziarekiko espetan zegon eta lau edo bost lagun t>esterik
etzitun inguruan bere konflantza t>etekoak (38-59).
Bet) Piarres noia galduko Iblllko da, batez ere oinordekotza kendu
eta Matöni en^teko. Ez dio Inolz barkatuko llobari bien arteko borrokan r^agusltu izar«. (Sontalan-idaziearen ikusmoldea kontuan, benetako bilakaerartk izan ez dezakeen pertsonaia da, berez da horrelakonea eta irakurleak t>ere eglten badu kontalarlaren mundu Ikuspegla
pentsa dezake t>ere baltan halaxe hllko zela bere iloba maltearen
ondean. Elebemko gertakarian bere egltekoa konplitu ondoan, arwia
gazteer\aren pertsonalarekln tjatean suntsitzen du idazleak.
Plarresen anaia gazteagoa. Aurrekoa ez t>ezala lantzen du pertso
naia hau. Maren ammuan bezala, eta batez ere bere egintza makurrengaök (dentiflka dezake irakurleak. Osabak bereganatzen du,
Etxahunlako premu izatea eskalnirlk. Lehenik, osabaren mutil agerl
[49] K o OTEQI, Karlos: Pertsonaia eushal nobetaglnUan. Qero, Bitoao, 1976,
40. eta ond. Halaber. C.M. FORSTtR: Aspectos de /a noveia. Debate, MadrkJ, 1995,
74-64 orr.

da, haren galzklde, eta lehen ahaleglna ustel ateratzen zalonean
osaban, berak hartzen du gidantza, eta analaren emaztearen haragi
gose denez, huraxe lortu nahl luke eta horretarako zuzen ez balzik
azpyokoan antzen da, pertsona tolesa balta. Bere xedea lortu ezina
ezin eramanik, gorrototsua balta, "asto-lasterrak" antolatzen dizkie
"ezkon-nahasie" maltaleei, hots, eglntzen bidez osabaren ezpal bereko agerl zalgu, izendatuki testu-zatl honetan agertzen den bezaia:
Zu ezin aldendu zera zure odol egarria ase arte, til orobat, ene aragi
goseaz okitu gabe. Blok ere zur baten ezpal galtuzu, osaba (118).
Plarresen altaren pertsonaia analarekiko kontrastean eralkla da:
Juanes osterà, etorrtz eta eragitez motelagoa izanik, nort>aiten morroi jartzeko obea zegon eta t>ere lanak zintzo egiñaz
bizIa morroiJoango zitzalon. Qanora ta kemen falta baltzeukan
nort>ere Indarrez aurrera ateratzeko (.) Juanes ordea, t>ere
nausitasun eskubldearl Itzala gordeazteko gizon urria zen.
flalz etxean, nalz etxetik kanpo, bera baiño kementsuago bat
oldartzen zitzalon orotan, t>lldurrez edo bere burua apalago
etsltuz, bestearen esanetara jam ol zan (68).
Lehenbizi, bera ibili zen osabaren mutil Plarres gaztetako nrjaitaleagandik t>erelzi nahian, gero Piarresek hura utzl zuenean bera lt>lli
zen osabaren eta emaztearen aurka obeditu zuen seme zaharrer^arl
ezin zitzatola oinordekotza kendu eta.
Kemen gutxikoa. Esate batera. errain Engrazlrekiko:
M ak? KemenlK ba'lu...balñan, bera ere errlñaren blldurretan
dago. Gañera, berak bakar-t>akarrlk antolatu zun ezkontza au
ta oker egiña ez altortzearren bere babesa ematen dio Engrazl'rl (105).
Piarresen ama; ayurriz artega ta urduri xamarra zen eta Et^ahundar guziek bezaia berotualdl gaiztokoa (27). Definttua dago bere
onginahia; Matt/n bestelako mutílla duk: atseglñago, adeltsuago,
zlntzoago ta òa/ta langilleago ere. Ene ustez, oinordekotza Irabazi
egin bear duk eta Matt/n'eh obeto irabazia zeukak P/arres'eh òa/rto
(82) eta aiherkundeetan (Piarresekiko): zlpotz, dollorral Zer egin diok
ene seme iaztanari? (.) Lotsatu ere egiten naun olako seme t>aten
ama izan bearrez. Ik eztaukak erraink, eztaukak biotzik, eztaukak
kristau sentipenik... (30).
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Etrain Engrazlreklko berriz; amak eia ezkon-aizpaH ezln a/Kar
ihusi dute. bleh suHalde t>ereko eD<eKoanc/re nai ba/dute Izan, baiñan
eztd orregatih Piarres'en aldekoa ere (105).
Piarresen arreba Mayl: hau ere Plarresekiko deflnitua, haren aldeko bakan-a gorago alpatu dugun blhurguneraino, eta azken zatian
funtzio garrantzlzkoa betetzen du, auzo Meglaphalia baserrlko Madalen etxekoandrearekln batean: amak esandako zipozkerlak zirela eta,
bere anaiaren aide egin zuela eta: sekula etzun damurlk Izan bere
analaren aide aterea, bal-t>aitzekln bere jokabidea garbla ta zuzena
izan zaia (31). Amak emandako tratu txarrak erasanda; Piarres negarrez t>illatu zun; ez bere egiñaren damuz, ama baten ukoak eglndako
zastadak ito-bearrez t>aizik. Arreba kontsolatzera Joan eta Piarres'ek,
eskerronez malkoak zerlzkiola bere arreba t>e5arkatu zun itz mugatu
ba/rtan sakonaz. -Eskarrikasko, Mayil (Ib.)
Czin gara pertsonaia t>akoitzaren berri ematen xehekiro luzatu,
ezta ere pertsonaien arteko sartu-irten eta elkar-eraglnetan, pertsonaiek eikarren artean sortzen dituzten sareek baidintzatzen baltituzte
halen egintzak. malz idazlearen xedeen kalterako, baina Piarresen
pertsonaiarekin batean haren emazte Engrazi denez bigarren pertso
naia giltzama, behatu diezalogun bertagotik kontalari-ldazieak hura
noia eraikitzen duen, eta senar-emazteen arteko harremanak noia
irudikatzen dituen.
Piarresek lehen begirada aski izan zuen gurasoek eta osabak
ezkontzeko hautaHi zloten andregaia nolakoa zen antzemateko:
Lenengo begi-ukaldia aski izan zun Piarres'ek berari opa zioten andregaia zer neska tankera zan somatzeko. 5oin eder
eta marduleko emakumea, agertzapenetan nat>armena, arrak
emearen irritsez Jartzerañokoa eta itzetan ausarla eta /rtorentzat begirunerik gabea. Ctzan iñolaz ere arpegiaren xamurtasun eta emetasun jartoz gizonezkoen biotzak maite-indarrez
ikuitzekoa, baiñan ta i ordea. bere t>egiak zerioten lizun-egamz glzonik otzenaren aragi-imtsak kordoka-aztekoa (87).
Emakume hau Eva Adan-gaibideratzaile ez ezik, berez zen ninfo»^noa, gizonen bat ohekide Izan gabe luzaro ezln etsi zuena;
Engrazlk etzezakean glzonezkorik gabe luzaro iraun eta gogokoa izan ala ez, norbait oekide eukitzearren menderatuko

zitzaion besterih ezean (169). Bear-bearrezhoa zitzalon gizonezHo bat bere llzun-egarria asetzeko eta etzun abagunerih
galtzen bere maltale-ola osterà ere bere sare liluragarrfan
oratzeko (199).
Atabalna, Jainkoak sexu-grinaz oparoki hornltu bide zuen emakume horrek bestelakoak ere adierazten ditu hurkoenek daraman blzimodu bekatuzko galduagatlk kargu hartzen diotenean; hala adierazten dio Etxahunlako nagusiarl, hots, altaglnarrebarl;
Piarres'ekln ezkontzen etzula zuzen Jokatu, ezpaitzen bere
senarrarekiri ezertan ere bat etortzen. Orain berriz. bere gogo
ta atsegiñeko gizoria arkitu zun eta ezertxoregat/K etzion bere
zorìonari ukorik eglnen (139),
Eta maltaleari berarl honelako altormenak eglten dizkio: ^ /b a t,
eztaMusazu rii zu gäbe sufritzerì ari na/zena? 2u, ene blzla, ene
amasa, ene Izate guzia zera. tllrekin alkartuta blzl nal ezpa-duzu
nalgabez llko naiz (207). Mon sexu-irritsa baino zerbalt gehlago da.
XIX. mendearen lehen zatlan dibortzioa ez zen posible, eta Espalnlan
Jon Etxaidek idatzl zuen 1953 inguruan ere ez (zentsurak atzera
botako zlon) batna kontalarlak nahl izatera aukera hori, iradoki bada
ere, egln zezakeen; balna ez, kontalarl-idazlea ez zegoen horretara
ko, horrelakorik ezin zen iradoki ere egin, eleberri honetan kontalarlidazleak agertzen duen pentsamoldearekin aukera bakarra Jainkoarl
otoitz egln eta opariak eskainiz hura beratu eta gauzak zuzentzea
zen.
Qainera, eniazte ezkon-hausle hort beizten eleberri guztlan zehar
aritzen da. Plarres seriar legezkoa artzain lanean baitzuen, haniabostean behin itzuitzen zltzaion eta errepara bien arteko elkarrizketan,
emaztea hasirik:
-Ez ote dlat abereah ba/rto gehlago bailo? Ala ta guztiz ere,
ementxen uzten nauk bear-bearreKo asegarrirth gabe. -AmabosteüH amatx)stera jeixten naun, larunt>atetan, Ire egarría ta
b/de-batez nerea asetzearren (.) Je/xten ba'naun, Iregatik Jeixten naun batez ere. Cdo-ta eztun aski amabostean beíngo
asegarría? Ta eztun orí bakarrlk; azkenaldl ontan eta lenago
ere ba/ ama/hatxotan, IregaükJatx/ ondoren zapuztu egln naun
(127).
Anria gtea ere ez zen batere gozoa t>ere haurrekin:
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Engrazi, zaHarra ta latza zen t>ere aurrahln, nolz nai etnetlh
alzatzen zitun traba besten'h egiten etzutela esanaz, emakume ziztrin aren burua t>ere xalantzarentzat bester/k ezpaltzegon eta arekin bakarrik blllatzen baitzun blotz-atsegiña (228).
Qarbi dago kontalari-ldazIeaK noren aide egiten duen senaremazteen arteko harremanean. Jaklna, ez da Etxaideren beraren
arazoa, euskal glzartean eta euskal literaturan artean sexua tabua da,
eta har! buruz idazteko oreka falta nabarmena. Koldo Mitxelena Etxai
deren pertsonalek ez dute aset>etet2en eta gutxlena Plarresen emaztearenak;
Ez nau, egia esan, Inork asettetetzen; ez Etxahunek, are gutxlago bere emazteak, ez t>ere osaba, guraso eta senideek.
Zer dela eta ezin ikusl hori? Zurrundurik t>ezala agerl dira
-tyesteak Plarres gaidu t>eharrean, bere burua hondatu beharrean Pian'es-, ez daklte t>eren erralak urratzen t>esterik. Ez da
gogoglro aldakor xotlllk. Ez da, hitz batean, argHlunik, eta
argl-ilunean dago malz gizatasun mardula. Badakit horrelakoa
dela ü^agedl glroa, ba/na tragedl mallara heltzeko besterlk ere
behar da. Ezbeharrlk saminenak ez dira tieti bihotz ukigarrl^.
Qatozen oraln emazte ezkon-hausle eta haren anr^orante era
berean ezkon-hauslearen artekora.
nolakoa zen Plarresen emaztearen amorantea, auzo zuten Megiaphalla basemko Xalbat?: Oaztetan, neska kaxkaññen atzetik burua
geiegixko berotuta ¡blitzen zanetakoa ere t>a-zan eta auek zoratu-azteko arte guzlak t>a-zekizkln (97). Altak gogor hartu zuen eta oso
emazte ona hartu zuelako iraun zuen hamar urtez blde onetik balna:
etsalak nekez egiten du Io asperturlk eta garala eidu zela etsltu
cunean. ^ Ib a t'l lllak zeuzkan gnña zaharrak piztu-erazten salatu zen.
Ontarako. emaKume eder eta tentagarrl bat ipiñi zlon auzoan eta
btözpeöh arenganako lei llzunkorra emetzen asi zitzalon (109) Maslera batean berak zinkatu zuen auzoko Engrazl, gero Engrazik bera, eta
f>ark haren aitaginarret>ari bezaia honek ere bere altan hor^ako aitormenak egiten dizklo: alkar malte dugu eta Ellza'z ezin ba'dalteke ere,
l^g^z, Alada/en'eWn uztatpea urratu nai nuke Engrazlrekln ezkontzeko (166).
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Qorago esan dugu Kontalari-idazlea ez zegoela horretarako. Bes
talde, Xalbaten pertsonaia xamurrago tratatua da Engrazlren pertsonaiaren aldean, honi barkatzen ez zaizkionak barkatzen zaizklo harl:
-Aa/bai, -esan zlon Engrazl'k leratsu beren buruah lehu seguruan etsI zitunean-, emen Inorh ez gaitu ikusten. Galtezen
goza blok daklgunez. .. -Engrazi; eztakizu ordea, ene bizltza
erabemtzea aglndu niola Madalen'l? ^albat gizajoarl, la garaiturlk zetzan unean, tentaketaren erasorik gogorrenean, oralndlk
geldltzen zitzalon Iraun gogo bat itzal zorlan. Zinkaldlarl ordea
ateak zabal-zabal egln zlzklon eta bera bezelako Izaki aul
batek ezln eutsi arraigaren oldar sutsuarl (207).
Kontua ez da pertsonaiak lauak dlrela edo birlbllak, hots, idazleak
idela sinple baten arabera eratu dituela eta beraz bllakaerarik ezln
dutela izan^^, balzik ere ikusmolde glrlstlnoak onar dezakeen garaperia baino ezln dutela izan,
Bigarren zatian, gorago alpatu dugun blhurgune gertatzen den
kapituluaren ondotlk, Piarres, erromesaldlel ekinik, onblderatzen eta
Jainkoaganatzeko bidean abiatzen denetik aurrera Jainkoan eskalniko
zaion opana, Maider, hasten da protagonista bllakatzen, galnerako
pertsonalei eragiten eta halek onblderatzen. Piarresen emaztearen
nnaitaleak berarekln topo egiten duenean, hots, Xalbatek bere "bekatuzko alabarekln* topo egltean hala diotsa altak alabarl: Oauza bat
bakarnk esan nal nizuke oralngoz, Malder: asko malte zaltutala (235).
Plarresek alta zein duen salatzen dio delako Malder pertsoriaiarl
eta hamabi urteko neska hasten da Madalenako enrtitara Joaten
Jainkoarl altagatik otoltz egitera, maltalea utzl eta amagana itzul da
din. Otoltzak ez dira aski izango, azkenean bizia emango du JesuKrlstok Golgota mendian bezala honek Madalenako mendian, elurretan
izozturik, eta azken hatsa eman aurretlk altari eskaera egingo dio;
-Atta, ene azken gogoa duzu: ez nuke nal nlre ama ta biok
alkarrekin gehiago ibllll zalteztenlk. -Malder, zin daglzut, zu
bizlrtk ateratzen ba'zera edo ezpa'zera, enalzela zure amaga-

[51]
Elebem batean zenbat eta pertsonaka bint>il gehtago eta lau gut^da
ordudn eta Konptexuago eta hataber modemoago. hon ere ez da, jakmal DenaK lauak
izatea bai. bada, elebem tradizional higatuaren e^ugam rtabarmer>a.
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na gelago urbllduHo (262). Oraln pozIH llko nalz, Madalena
deunak ene otola entzun baitu (263).
Eta altak emandako hitza bete egingo du.
Engraziren Jalnkoaganatzea ez da heriotzako ordurarte helduko.
Mil-hurren sentitzean barkamena galdegingo dio Piarresi eta honek
barkatu egingo dio:
Engrazl, orok galtun pekatarlak mundu zital ontan, -ekln zlon
Plaires'ek Iketan, euren arteko izotzaldla zlaro urtu zaia
aditzera eman nalrlk-, eta zerbalt onik egln t>a'dezakegu
emen blzl galtunan artean, alkarrl barkatzea dun ezpalrik gabe
(.) Engrazik, bere azken orduko t>arkapenarekin, yoranez
Idekl zai zegon Etxahunla'ko ateak zat>aldu zizklon Plarres'l,
eta Jesus'ek ordañez, zeruko aterlk ederrenak zabaidu ziz
klon blzl guzlan deslal ta salestu Ibllll zen ardl gaixoarl (278279).
Qart>i gelditzen da bien artean nork zuen arrazoi, nor zen borrero
eta nor blktlma.
Pertsonaien eta denboraren arteko sartu-lrtenel ez diegu lekurik
egln: ez du garrantzl handlrik nobelan, gorago adierazi bezala pertsonaien biiakaera pertsonaia ardatzarekiko harremanak eta batez ere
elebem girisOnoa egln nahiak baldlntzatua dagoelako^^.
Leku gehlago eman diogu Oaroa eta JoanakJoan-ert arteko
antzekotasunak agertzeari desberdintasunak nabarmentzearl balno.
Elkarrtzketen dramatikotasuna, errealismo nahla (atal oso bat hartuko
l^guke elebenri honen errealismoa aztertzen ahaleglntzeak, zaiantzarik
gat>ekoa dena da bestelako asmoak zituztela Domingo Agirrek eta
Joh Etxaidek gai horrekiko, eta emaitzak ere desberdinak direla,
harer« izaki ideal eredugarhak aurkeztea, imitatzea merezi zutenak
aurkeztea. eta honena berriz, munduan ongia eta gaizkia berezkoak
direla baina hurkoarenganako nnaitasunaren bidez eta Jainkoah
bihotza zabalduz glzadlarentzat blzltza hobea lor litekeelako uste osoa
etet>errtan erakustea) eta joskera dest>erdinak dituzte. Antzekotasur«k agertu ditugu. Ohlturazko eleberriekiko etena askoz nabarmenago agen da Txillardeglren Leturiaren egunkan ezkutua-n.
[52] Jdvter Rojoren tesian, iKus 312. or. eta orx).

P. Laflttek honela laburbiidu zuen Joanah-Joan .
5egur gaizkia bere tzarrenean emalten zaihu beglen bichtarat
bere zlmarhu. thema, dolu, arraphlzte eta ondorlo itsusienehin: ikusten ditugu atsegin galf^or, herra, t>ekhaizti eta bertze sui^har gaichtoak alhan; t>ainan ordainez, arima zuzen
t>atzuen entsegu, Ian, bertute eta merezimenduak. Predikurik
gat>e, alegia deus ez (zein Irakurketa desberdina!), bide
galchto t>azterretako lili zitaiek higulntzen gaituzte gaizkltik eta
lore sendagarriak oneratzen^^.
Maren iritzian Qaroa eta Kresa/a gainditu zltuen; banago Echaldek
ez othe daukun eskurazko libururik azkarrena Jalgl: Qaroa eta Kresala
lehen ginauzkan oral arte sail hortan; oral "Joanak Joan" ezartzen
dugu aitzindarl (ib).
Koldo Mitxelenak, gorago alpatu dugu, Et><alde not>etagllea eskasean aurkitzen zuen Etxalde idazlearen aldean, eta eleberrla bera
beste hizkuntzetakoekin alderaturik erdl mallatlk behera.
Jon Kortazarrentzat obrak eleberri historikoa gaindttzen du:
Egile miretsi batl eskainirlko omenaldia delako; alabalna,
amaiera aide batera utzirik, hagiografía baino harago doa
Etxaldek sarbide-ibilaldia eskaini digu eleberri horretan, Izan
ere t>aztertua Izatetik gizartean onarpena Izan arteko Igarobldea da nabarmendu nahi duena -batzuetan argumentu h u meegla erablliz eta Koldo Mltp^elenak esanikoaren arabera,
kausalitatenk ezarrl gabe. bal eta pertso-naien trataeran ere-,
baina, Jakina, esperientzia erlijiosoan oin harturik^.
Deus ex machinaren egltekoak gorabehera, badu descenssus
ad Inferos. Infemura Jalste bat; tradizlonalistari Jainkorik gat>eko gizakumeek berez duten desordenarako Joeraren berri ematen duena.(lb.) Eta Idazlearen balioztapen orokorra: Antzlnako teknika, ia-ia
nalf-a, erat^li zuen eletierrlgllearen gainetik dago Etxaldek bet/ izan
nahi zuen eta izatera heidu zen idazle dotorea (Ib.)Ez nuke atal hau bunjratu nahl Javier RoJoren tesitik hona ekarrl
gabe J. Etxaideren nobelen arteko batasunaren baleztapen gotorra;
55
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Usoa Alostorreko aztertzean esandahoa behar balrio gehiago
ez erreplHatzeagatiH, Joanak joan-en Irakurketa eglteko, bl
ataltxotan banatuko dut dbkurtsoaren osaketarl dagoklon
hau^^; eta batez ere Qorrotoa lege nobelaren atarlkoan t>aleztapen erat>atekoagoa. Joanak Joan Izeneko not>elarekln, Jon
Etxaidek Usoa Alostorreko*n zlrrltiorratzen zituen p/anteamenduek garapen la osoa hartzen zuten: lehen aldlan mlntzo den
narratzalle orojakllea; fìkzloa heterodlegetlkoa; narrazloa lehenaldi histonko batean kokatzea; konfliktoan dauden alderdi
batzuen presentzia; konfllkto honI erlljloan olnarrltutako Irtent>tdea ematea; errealltatetlk hartutako datuak not>elaren asmoaren arabera aldatzea; behIn eta t>errlro erreplkatzen dlren
gal eta motltioak (justlzlarena, ezkontzarena, grinarena...).
tionelako osagaiak agertzen dira Etxalderen not>eletan eta
halen arabera definì dalteke bere not>elaglntza^.
4.Z.Z. Leturiaren egunkari ezkutua

Cgunkarl itxuran taxuturiko lehen elebern modernos euskaraz,
Mugam bat euskal narrazlogintzan. Kritlkan eta iruzklniarlen aldetik
Izan zuen harrerarl dagoklonez, liburu gisa kaleratu baino lehen hast
2en eta 1965 arte luzatu, hortxe nonbait, lehen artlkulu salla, lehen
harrera kritikoa deitu dezakeguna. Masi Zaitegik CuzKo-Oogoa-n llbu^ r e n zaü bat argitaratzean Idatzl zuen iruzkln laudorlozkoarekin eta
bururatu 1965ean Joxe Azurmendik Jakln-en idatzltako "Jalnkoaren
billa* artlkuluarekin.
Beste era bateko kritlka Izan zuen 70eko hamarkadan, Saizarbltortaren Egunero hasten delako-ren ondotlk, besteak beste, I. Sara*
sola, K. Otegi eta M. Zarateren azterketekln. Eta harrezkero gure
egunotaraino, halnbat eratako azterketa eta kritlka erakarri ditu. Qure
azterpuntutlk begiraturlk, besteak beste, hor da “Txlllardegi lagun-gl*
roan" liburuan^^ blldunk J. Azurmendlren "Kierkegaard-en "egunkan
ezkutua*' artikulua, eta EMUk 2007ko uda ikastaroetan llburuari eta
[55] Javter R c ^ J. Ctxakjeren nobelagmtzaz egindaho test ar^taragabea: 426.
oman.
[56] Javier FtojoK J. Ét>«aKíeren nobelagintzaz egirxJako tesi argitaragabea: 457.
omari.
[57] AZURM&ÍDI, J.: "k»erHegaar(J*en'•egur>hane2hutua"inTí«/íardeg<íagun-gí*
'oan. UdaKo Eushai Umt)ertsitatea, Bibo, 2000.

haren literatur testuinguruarl eskalnltako Ikastaroan, idatzl zenetik
t)errogelta hamar urte igaro zirela oroltzeko antolatuan, halnbat irakasle eta idazlek eglndako ekarpenak.
Era askotako Irltzlak agertu dira balna salbuespenik gabe denek
onartu dute gal aldetik ekarri zuen eraberrltzea. Mik uste, formulazlorlk erabatekoena. haustura osoaren adterazpen blrlbllena A.M. Toledorena deta:
Txlllardegih eten eglten du eleberrlgintza mende erdi batean
ehoiuzJoan den tradlzio urn eta ahula. Balna etendura hau ez
da seguraski mende honen hoge/tahamargarren hamarkadaren iriguruan poesiaren eraberrikuntzak bere aurreko poeslgintzareklko suposatu zuenaren galga t>erekoa. Euskal poesigintzaren tradizioa beregana zezaketen poeta horlek eta
tradlzio horren errautsetatik Indar eman poeslglntza benlari.
Balna Txlllardegik eta t>ere ondorengo beste zenba/t eleberrlgilek eten eglten dute; tradlzio ahul horrek exlstltuko ez ba/u
bezala eralkltzen dituzte beren eleberrlak. Edo areago: tradìzloa erreferentz/ puntutzat hartzen bada, berarengandlk ahallk
eta unvtlen lekutzeko da^.
Leturiaren egunkarl ezhutua-ren azken atala, mundu-lkuskera al
detik, ez da haln hauslea edo tradlzio birrlntzallea; orolt Letuha protagonlstaren hitzok: Ai/ren'eh behar nau; nire aberrlak behar nau; nireek
behar naute. Berena nalz, eta berak gabe ezer ez nalz^^. Peru Leartzako, bal.
HekJu zalzklon kritlkak aide literarioök etorn zalzklo; nobela fllosoflkoegia izatea leporatu zalo, saiakera zatl gehiegl izatea, nobela exlstentzial frantsesek balno marni literario gutxiago izatea. Molar^ahi ere,
hamarrakJlko eleberri garrantzlzkoena.
4 .2 .2 .1 . Lehen barrera kritikoa (1 9 5 7 -1 9 6 5 )

Euskaltzalndla babesle eta ordurako euskalglntzan norbait zen K
Mltxeler« e u ^ ltz a ln a altabltxl zuela argltaratu zen. Eleberrlak honelako esaldiak idatzarazi zizkion altabltxiari:
[58] TOLEDO, A.M.: O orrw r^ Agrre: eusiia/ eteòerrtaren sofrera, Bizha*ho Ponj
AkXindia, BUbo, 1989, 710 or.
[59] Leturfaren egurWiari ezhutua. CIKar, DonosOa, 2. edtztoa, 1983, 136 or.

ñz dut uste inolz gure hizHuntzan entzun denlH horrelaho hItz
larrírih, horren zinezko altorrtk, horrent>esteHo karraxi sarkorrik. Ez dugu sekula egin, hitz batean esateho, Leturla-rena
bezalako ibílaldirik gogobideetan barrena^.
Beraz, orduralnoko euskarazko testuak ez bezalakoa, bihurgunea
markatzen duen horietakoa etsl zuen.
Eta horrekln batean, t>este belaunaldi baten ordezkari:
tlik ez dut Txillardegi t>akarrlk ikusten. Txiliardegi eta "Leturtaren egunkari ezkutua" glzaldi berrl baten eta gizaidi horren
obren aintzlndari gIsa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik eta ez nuke Inoiaz ere oker egon nahl. Me-Joka dagoneko deus gutxi ezagutzen ditugun ondorengoak^^.
Arestian alpatu bezala, J. Zalteglk Euzko-Qogoa-n azken atal
“ Negu*-ren zatl bat eman zuen eta han eglndako sarreran, besteak
beste, honako esaldl laudoriozko hau; Azalez ta mamiz orrelakorik
eztugu irakurri euskeraz lenago^^.
Euzko-Oogoa-n orobat. A, Ibinagabeitlak, kaleratu ondoan, Idaz
ieak testuan izandako Inplikazloa nabarmendu zuen guztlen galnetlk;
libunj au idazlea bera dela esan bear, ez estiloz bakarnk balta mamIz
ta giarrez ere®^. haren aurreko euskal idazleek beren burua gehiegi
mozorrotzen zutela ''z/ntzo^ "gisako" agertu beharrez, eta honek
hautsi zuela joera kaltegarri hura.
M. Etxanizek, Euzko-Oogoa-r\ halaber, K MItxelenak t>e2alatsu,
gazteen belaunaldiko ordezkarla ikusten zuen islatua eleberrlan, zalantzaz betea zen gazteriaren Ispllua, eta txalogarrleria zentzon gal
aWetik euskal literatura erat>erntzeko donostlar euskaldun berriak
egir>dako ahalegirian;
Qure gaztediaren ZALAhTZA gaitza agertzen digu, ain zuzen,
Txliardegl idazleak(.) Leturia'k ZOñIOhA ta EGIA arkitzea du
bere kezka zirikatzalea (.) Azken iluna Txlllardegi'k bere Leturía’ñ eman diona. Oaurko gazteen buruetan dirán lañoen
[60
[61
[62]
[65]
1957.

Leturiaren egunhart ezHutua, Efkar, Dono^ia, 1985, 11. or.
Alp. Hb., 14. or.
ZAITtQI, J.: 'Leturta'ren egunhar» ezhutua' m tuzho-Oogoa (7-8), 1956.
leifW ^BEfTlA, A.; “ Leturtaren egunKan ezhutua' m EuzHo-Gogoa (5-6),

antzeHoa. Liburuak LIzardI zanaren UñTE-GlñO/\t^ darabllzhi
gogoan. Aren itzala plzten du azkenerarte. Arek Udazkenean
nal zukean jo-muga, Leturla'k tieguan arkitu du. Euskeraz
etzan onelako galrlk aztartu egundaño. Au degu pozgarrl. Gai
berr/aK lantzea; kezka berriak arrotzea nal genduke gure
izkuntzaren t>aratzan. ta auxe egiten digu txalogarriena Txillardegi gazteak^.
Tk. Peilienek Parisko Elgar aldizkarlan, ordurainoko euskal eleberrlekin alderaturik haren berritasuna goresteaz gain, kontakizun exlstentzlallsta gisa bainoago nobela psikologiko gisa etsl zuen;
Leturla est cependant un peu de chacun de nous lorsqu'il
refuse de se mentir à /u/-même (.) ilotre auteur est le premier
romancier psychologique de taille que nous ayons et pour
son premier livre, voilà qui est prometteur; Il lui reste à passer
l'épreuve du second livre^^.
Argltara eta hlru urtera agertu zen herria astekarian, sinadura
gabe. segur aski P. Larzabalek idatziko zuen iruzkina. Bertan lltxjruaren altormen kutsua, n/-aren diskurtsoa azpimarratzen da, eta erabat
harturik, llburua goresten;
Litxjru huntan Txillardegik argitaratzen du hll den gizon baten
kofesioa. tlllak t>ere kofes/oa eskriboz utzl taitu (.) tlllak bere
kofesioa ez d/o Jainkoarl egiten, ba/nan bere buruarl...Bere
bameko t>erri emalten dauku, bere althormen, iduripen, ghña,
plazer eta gora-behera guziekin. Bethl mamirat doha haren
gogoa eta batzuetan hain bama nun Irakurleak behar baitu
aphur bat Irakurtzetik gelditu, pokadoa aberatsegi delakotz
laster direitzeko (.) hots, liburu eder bat irakurri dut, eta,
eskualtzaleerl hortaz Izan dudan plazerra diotet salatzen^.
Bltorlano Qandlagak olerkia eskalnl zlon, besteak beste, eleberri
idazlearen arima kartsuaren biki sentltzen zela aditzera emateko,
berak ere gorputzaren eta arincaren gurarien borroka sumatzen zuela
bere baltan;
(64) ETWniZ. n.: 'Leturiaren egunhari ezkutua" in ’ EuzKo-Qogoa' (5-6), 1957.
65] PEILLCn. Tk.: “ Letunaren eguokari ezkutua' in Bgar. 1958 urr»a, 100. atea.
66] LARZAB^. P.: "LIBURU BCRRI: Leturiaren egunkan ezkutua" m herria.
1960-06-09.
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Oizon beghgorltujgizon jagi-zalejgizon griñen-HatiguJgizon
miñez-bete... /Gizon.../ ZeuH legez daukat/arlma gartsu bat./
(.) Zeu legez. nalhun biren/soka-tlra dauHat^^.
Juan Marl Lekuonak, Txillardeglren eta Qandlagaren garalkide
bera ere, Qandlagaren obraren exlstentzlallsmoa azpimarratu nahl
izan zuen: existentzialismo berezia.
5entib>eratasunetlH eta jarreraVh gehlago galetatik eta fìlosofìatik balno. Behar bada. Baina gerraondoko umea zen Gandlaga. gerraondoMo mindurak erresumlndua (.) Oarai hartan asko
eta asko ginen nobe/a honek (Leturiaren egunkarl ezkutua)
hunkitutakoak. Eta Qandiagak ere adostasun ezln-ukatuzkoa
du T?<illardeglren irakurkerarekin. Orduko idazie gazteenen
Joera zitekeen, Elorrl haln markaturik uzten duena®®.
Qisa denez, denek ez zuten goretsl. Beidurra sortu zuela ere
esan liteke erlyioso euskaltzaleen artean batez ere, euskaldunen
Jatnkoaren alderako fede tradlzlonala kolokajar zezakeela-eta.
Alta Vlllasantek Egan-en, lehenik, llburuaren Iruzklna egln zuen
■riartMltzen "Kattallnen gogoetak" iruzklntzean aipatu dugu bl llburuak, "Kattalln..." eta "Leturla..." bateratsu irakurrlrik kontrajarrlak
'kusten zituela) eta horren ondotlk beste artlkulu aski luze bat argitaratu zuen bitan zatitua: "Munduaren egokitasuna eta Jainkoa"®^.
Lehenblzikoa ez ezik blgarrena ere ahotan dugun eieberriari emandako erantzuntzat har lltezke. Iruzklnetlk zatl adierazgarrl batzuk aldatuko ditugu;
Existentzialisten eskolak moda orí jam digu: glza-bizitzaren
tajugabea azaitzea. Ez munduari ta ez gizonari ez omen zalo
nondik-norakorik ikusten. Aurreük líllura gezurUa ta engañagama, eta gero, lilluratik esnatutakoan, egia gordin eta ikaragamakin topo egin bearra, eta ortik etsipena (.) Ba ote du tesis
gartiink elebem onek? Ez nuke esango. Leturia ori erdl-ero
bezala azaitzen zalgu (.) Baiña tes/s ideologiko agiri bai ez
tialdin badu elebem onek, impreslo bat bai uzten duela, ao67 Bttonano Qandtaga. Ekxn, Arantzazu ar^taklsria, 2. edtzioa, 1969, 180 or.
68 Uburu berean, 12. or.
(69 'Leturtaren egunharl ezkutua" m Cgan, (5-6). 1957, 328-332; eta "MunegoWtasuna" I m £gan. (1*2), 1958, 48-52, eta W m Cgan (3-6), 1958,
196-204

gozo berezi bat. ta ondo garratza, samiña. mingotxa (.) Bizitza
ez ote dan xede gabeho zerbalt. engañu bat. burla bat (.)
Mau ezin zuen eraman, ikuspegl hau hedatzea euskaldun irakurleen artean. Qauzak oso bestela zekusklen berak, eta hala aldarrikatzen zltuen:
Beste erlljloetan sentlmendu erlljlosoa bere hasa Iblill Izan
bada adlmenaren argia gidarltzat artu gabe. Hristau erlijloar)
ezta ala. Eta aln zuzen ortan datza Hrlstau erlijioaren sendotaSun aoiorra; adimenaren eta sentipenaren artean alkartasun
autsi-eziña lortu dela. 5entlpen erlljiosoa eztoa Itsuan, ttaizikan adimenaren argia gidari duela. AutsI eziñezko alkartasun
orrek ematen dIo t>ere ermotasuna (sic) eta batasun ori desegltea eztugu bein ere onartuko (.) Labur. ba-dakigu hegu
orren ostean ba-de/a Udalen berria, bein ere zimettzerik eta
igartzerik Izango eztuen Udalena (Ib.).
1958ko artlkuluan, beste era batera balna xede bert>eraz, apostolutza bete-betean:
Ustekat>ea, itsu Izan ol da. Eztu legerik. Ezta oberantza an,
eztu gorako leiarik, aurrerapenaren t>erri eztakl. Mundu zat>al
au, bada, asmo, gogamen edo lege bateh darabll. Dena da
neurrl. kontu. egokitasun, gogo. Eta egokitasun onetan ba-da
iraupen eta aurrerapen. Alperrik ibillko dira sofismak eta matazak sallleanjartzen. Ez digute sekulan buruan sartuko guzti orí
bera t>akarrlk egiña izan ditekenik, edo guzti orren gaiñean
M im e n t>at eztagoenik. Oauza auek ez lirake prot>atu ere egin
bear. Ain dira arglak eta berez ikusten direnakl Argl onen
aurrean eztago beg/ak itxitzerik (198).
Eta artlkuluan aldeztutako tesiaren laburblltze gisa:
Ordena, ukatu ezin diteken gertaera bat da. Eta gertaera ori
ezin espiikatu diteke, gogamen batera jo gat>e. bere buruaren
t^erri dakian adimen bat ipiñi gabe. Mundua t>air)o lehenago ta
gorago den Izaki jakintsu ta boteretsu bat jarri gabe. Munduaren ibtlera ta martxa aldez aurretik ikusl ta egokitu al izan
duen t1ort>ait (204).
Iftaki Bastarrlkak egln zlon iruzkinik zitalena:
tlaste-borraste bat-edo otu zitzaidakean. Aria ondo eramana.
Baiño arrunta xamarra...nere gardlz. Astunt>ioegi ere ez ote
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duh? Maiz orrlaldeah salllean pasatzeho gogoak ere ematen
zidaHehan. Irakurtzale porrokatu nauk izatez, batez ere elertifi/osofi gaietan. Ez dikat, bada, uste oitura-ezatik dltekeariik...(.) Jalnko orren irudi margul ori...Moral aldetik t>akarrlk
ez, "Etika natural" aldetik ere etzeklkat noia epaitu lelzken...0o5tole\/5kl baten e/ebemetan Ireak baiña Intzlrl etsltuagoak arkitzen dituk orrlalde t>akoit2ean, ttalño egoki ta bere
puntuan otutsen zalok edonorl. f1alz-ta t>apatean Jalnko ta
glzakl guzlen aurka blurtu, betl egokl. Etortasun, egitasun
onen palta edo egokltasuna somatzen dikat Ire ontan. tiortasun egin baten pentsaera umotua ba/rto, esistanziallsta Joerako nobeiari asko Irakurritako t>aten saloak Iruditu zalzkldak ire
bururapenak (.) Bazegok gure errlan bertan Ikutu gatieko nalko elet>erri-gai ederrlk asko. tlork bilduko ta eieberrituko zlzkiguk? Murgil adl gure erriaren bame-arazotan^^.
TxJllardeglren erantzuna ere zaKarra izan zen^\ berak ere berrikl
attortu duenez, t>atez ere Bastarrlkak artlkuiuan darabilen hlzkera
astintzen eta haren euskararekin batean hark maisutzat zituen
batzueria^^.
Arantzazun bertan baziren Alta Villasantek bezala etsl ez zutenak
r>obela eta haren eskolastizlsmoarekin bat ez zetozeriak, esaterako,
Joxe Azurmendi. Idatzl eta la hamar urtera Txillardegi aldeztu beharra
sentttu zuen:
tioizpalt, asko arritu nitzan Txlllardegl ez daklt zer demonio
zela esan zidatenean. tlik ezln ukatu izan nuen (ez dut proba
erat>akigan1nk) baiña esandakoa progatzen zuen argudio sendorik ere ez zidaten aurkeztu. Geroago, nire memorian pixkana pixkana argltzen datozWt aspaldian irakurritako orrlaldeen
gogoetak, eta penaz betetzen nau gure artean akusazlorik
galantenak zein errezki egiten ditugun pentsatzeak^^.
"Jalnkoaren billa" zebtlela defendatu zuen, ez zela jainko-ukatzai*
te eta gutxik tiezalako Jaungoiko-gosea zuela:
70 m vaw n(5).
71 kahur 2ABAIA Juan Luis: "TxiUardegi Leturiaren sorleKura itzuH da (eta 3)"
Serrta 2006-10-29, 39 Of.
[72] Ikus 'Tradiaoa eta modemttatea 50eKo hamarkadan" bien arteHo talkari
buru^<oa.
p 5 ] ’ Jainhoaren b»la’ in JaWn (5),1965, 58-46.

Jainhoaren billa dabll Txlllardegl bere obretan. Dudaren eztenah aide guztietatik zlztaka dituela esatea ez da Iñoren eskandalo Izango, noski, oetatik llbratzeko modu bakarra, segurutlk, ezer ez blllatzea ta federik ez Izatea ballitzake (.) Ona
emen aren idelen ardatza: Jomuga bearrez blzl gera lurtarrok,
eta Jomuga au da gure iluslo edo begltasuna. Ilusiozko lorkh
zuna munduaren esi barruan badago ez da benetako zorionaren Iturrl. Ez dalako absolutu noskl; ta gure arrenkurak azkengabeak Izan. Beraz, mundutik at bear du Jomuga onek, eta
absolutu. Orregatlk, bada, Jaungoikoak bakarrlk ase galtzake,
ta erlljloek asmatu dute eglazko zorion bIdea (.) Eskolastlkoaren bidea ez da bakarra, ta A. [/masante ez bezalakoxe bidean
Ibllll zaigu Txillardegi. Searbada ez du aren arkitektura sendoa.
Bal, ordea bizitasun gehlago. (.) riobe/a oso gutxitan billa diteke Txillardeglren onetan alnt>este Jaungolko gose (lb).
Txillardeglrengana itzullz, t. Sastarrikaren hrltlkei emandako erantzuna balno lehen, nobela idatzl berntan, bi ar^kulu behinik behin
kaleratu zituen buruan zerablltzan kezken adlerazgarh^^. Euskarazko
lehen nobela existentzlala hainbat gazte kontzlentziaturen erli(io knslaren testulnguruan sortu zen, entjio sozlologlko oflzlalareklko krtsi
glroaren isla izan zen eta giro sortzalle aldl berean, azaidu bem
ditugun erakusgarn hautatuek iradokltzen digutenez.
4.2 .2 .Z . Bigarren barrera kritikoa (70eko bamarkada)

Qorago aipatu dugu 70eko hamarkadan bestelako harrera izan
zuela, haln zuzen R. Salzarbitoriaren Egunero hasten delako-ren ondotlk. Lehen aldian nobelaren galarl, alderdi erlljloso-filosofikoari he)du zltzalon nagusiki; bigarren aldl honetan, aldiz, atderdi literanoei
gehlago erreparauj zitzaien aurrekoak baztertu gabe, ezin baztertuzkoak balöra Txillardeglren nobelaglntzan.
Arestlan aldatu dugun Azurmendlren artlkuluan, honako baieztapen hauek ere bazetozen Txlllardegi llteratoaz;
TxHlardegi-ri, dirudlenez, idelen korrontak eta aiek bata bestearekln xuxen-xuxen ariltzeak nobe/aren teknikak eta beste
ezerk balño t>egiramentu obea merezi dio. Onekln, nobela

[74]
thus ’ TraAztoa eta modemttatea 50eKo hamarkadan' atalean. 'TxHtard
BastamKaren arteko talha', 69 or.

tekniko eredu bat baiño milla aldiz estimagarnagoah ditugun
enselu kartsuah eman zizklgun. Ilobeiaz ere ona danik ukatu
gabe. (lb.)
Bestela uste zuen Ibon Sarasolak 1970eko hamarkadaren erdlaldean. Duela hogelta hamar urte euskal llteraturak nobelaglle hobeak
behar zltuen, eta hoii ezinezkoa zen euskal Irakurleak nobelak "IraKurtzen" hezi gabe. Berak nahl zuena eglteko metodorik onena krltlKa formalista egltea zen, hots, erruslarrek mende hasleran oinkatutako t)ldean sakontzea^^.
Sarasolak zloen Leturlaren egunkari ezkutua nobela mamltsuegia
zela, intelektualegia eta bertan eleberriglle existentzlallsta famatuenen not>ela famatuenetan baino literatura gutxiago zegoela;
Otxaren mamia.Zeren Txlllardeglren lehen nobela, zerbalt
bada, mamitsua balta, hitzaren zentzurlk herts/enean (.) Argumentoak eta nobelak t>erak duen kutsu exlstentzlalista nat>aria da. egileak t>erak onartu du eta kritlka aho batez mintzatu
da honi buruz. Sa/na "Letur/a-ren egunkari ezkutua", bere
ereduak (5artre, Camus eta beste zent>alten not>elak) i>a/no
intelektualagoa da. Ez dugu Txlllardeglren lehen obran haren
"ma/5u''eneian bezant>at "literatura" aurkitzen U tlobela
funtzionalegia da, /l/ntz/ona/eg/a nobela t>at Izateko
Lorpenak ere hautematen zlzklon: euskal literaturan ohi ez bezaia
hirt-^roa nabarmendu Izana eta giro horl morallsmorik gabe garatua,
esaterako, Domingo Agirrek ez bezaia. Taxuketaren aldetik, dio, nozatl ongl birtbilduak dituela; Adibidez, Leturia Mirenez maitemintzen den prozesoan, ekliibrio ondo lortu bat nabari dalteke. (Ib.).
Mizkuntzaren mailan jarrera berri bat erakutsi zuela nabarmendu
zuen;
Txlllardeglk gauzak esan nahi zltuen eta horl ezin egln zezakeen garai hartan nobelan erabiltzen zen euskara ofizialarekln.
"Inpreslo", *espasmoak", '^sentsazlo", "autenüko", ^in-auten[75] Ikus: TxÉârdegi eta SaizarMonaren nobelagtntza, kflsehj, DcxiosUa, 1975,

^'•towrea.
[76] Internet: Literaturaren 2ubrteglan: "Eraberrttze proWematsu baten probleT)i»af<Jegiren nobelagintza" edo TxtKardeg eta 5ai¿afí)rtonaren nobela0 nt2â knse^i, bonosoa, 1975.

tlHo" eta horrelaho hitzak ez ziren eustial-nobelah erabiltzer)
zituenak (Ib.).
Lehen nobela, erabat hartunk, eta orduko euskal nobelekin alderaturlk:
Txiliardegiren egintza aurreko egoerari buruzko erreakzio bat
bezala ikusten genuen. aurreko nobe/ag/ntzaren baserritartasunaren, herstutasun ideolojikoaren, mamiari buruzko axolagabekeriaren. garalarl eta giroari buruzko desegok/tasun eta
atzerakotasunaren aurkako erantzun bat beza/a. Txillardeglren
lehen nobe/ak izan zuen garrantzia batez ere hortan zegoen:
etorklzunari buruz irekitzen zituen posibilitateetan.^^
Balr>a Txillardeglren ondoko bl nobeletan direlako posibilítate ho
rlek ez ziren gauzatu 5arasolaren arabera, eta euskal nobelaglntza
erat>errltzeko lekukoa R. 5alzarbitorlak hartu zuen, batez ere bizi
zuten garalan hobeki egokitzen zitzaizklon konta-teknikak erablll zi
tuelako fgunero hasten de/ako-n: kontalarl orojakilearen ezabatze
sakona eta haren hutsunea betetzeko "kontzientzia-korronte"aren
teknika (stream of consciousness) eta elkarrizketen erabllera berezta,
ahots polifonía erablllz:
tiobelagllearen egiteko bazter-ezina gai eta egoera takoltzari
onglen dagokion teknika eta ù-atamoldea aurkltzea da. Qaur
Mozarten gisara konposa ezin daitekeen bezaia, ezin daiteke
Balzac edo Tolstolren modura nobela. Garai bakoltzak pr<Mema. gusto eta sensibllltate tiereziak ditu. tiauk errespetatzen
ez dituen nobelaria alfer-lan batetan ariko da nahi-ta-ez. Ez da
hemeruJik segitzen ezin daitekeela nobeiagintzan inguratzen
gattuen errealitateari buruz konpromlso bat bar. Literatura
"bide bat* da. baina baita ere "helburu bat” : estetikari txjruz
zilegiztatzen ez den nobe/a bat ezin t>aitaiteke errea/itatearen
lekuko eta salatari efíkaz bat izan (lb.).
Mandik urtebetera K. Otegtk nobela horren azterketa zehatza
burutu zuen, lehen pertsonaren erabileran oinam hartunk; hura irakumta hobeki jabetzen da bat zergatik izan zen axola handikoa euskal
literaturarentzat Txillardeglren nobela hon.

(77]
Intemeten, U ^atuaren zubttegian, 'flobela moderno batetarantz* aiHK
luaren sarreran.
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KiiOkarl lekua egiten dio "Negu" atalari buruz argi eta garbi satatzen duenean idazleak hor huts egln zuela, pertsonaia ahaztu eta
besterik gabe bere gogoetak kazeta-artlkulu t>atean bezala agertu
zituenean;
Oogoeta Jarralhi bat da: erlljloaz, bidetzat harturlHo bizitzaz.
askatasunaz, egiaren erlatibltateaz, geroaz, maitasuriaz. .. Tarteha ematen du, gogoeta hutseHo artikuluak dlrela ataltxoak.
Batipat, autorea forma inpertsonalaz behin eta berriz t>allatzen
delako. Pentsaketa-katea bat da horl guztia, giza existentzlaz.
Pertsonaia ezkutatu bezala egiten da h o r tsaten ahal lltzateke, autoreak, zatl hontan, bizltzako errealltate sakonaz t>ere
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kezka eta bunjtazioak zuzenean eman nahl izan dituela ;
Baina horren aurretlk aski luze eta xehe azaldua zuen orduralnoko euskal llteraturaren aldean. t>atez ere Oaroa-ko Joanes-eklko Leturia-ren pertsonaiak zer-nolako aun-erakada zekarren ikuspuntuaren
tratameriduan buruz;
Pertsonalaren eta Irakurlearen arteko kontalariak dakarren
monotonia baztarrera uzten da (.) Leturia, Peraz, babes/er/k
gabe, argl-aurrekorik gabe. Den denez. Sere bizltza da Letuha; baina blzitza aldakorra, mugikorra, etengabe bestekotuz
doana (128. or.),
harrenrian gutxi ditu galnerako pertsonalekin;
Leturiaren egunkarla, pertsonaiak bere buruarekln duen erlazloaren espresio da (.) Leturiak, bere buruarekiko erlazloan,
bestek ezbezalako g/zabanakotasuna azaitzen dlgu, ba/na
besteren antzekoa ere, bal, bere bame mugikortasunez (.)
Mlrenekiko erlazioa salbu, ez da Leturiagana zuzendurik den
pertsonaiarik (132-134).
Jakina, Leturiak eta M/renek duten harremana garrantzlzkoa da,
eta nahjraren tratamendua ere bal, batez ere lehen atalean. Lehenbi*
zlkoari buruz honela dio K. Otegik:
Pertsonaia b/en artean, kausa eta ondorio arteko erlazioa
ikusten dugu. Miren, pertsonala-kontalariaren irrika, beheratzapen eta aldakuntzen fiausa t>ilakatzen da (135),
Eta riaturan txjruz berriz;
[70J OTEO, k.; Pertsonaia easkalnobeiagmtzan, Qefo, BWx>. 1976. 156. <x.

LeturlaK bere barne munduan beti ere. truhatu egíten du
naturaren iHuspena. Zer-nolako aldartetan den, aldatu egiten
du harehiho bere ikuspuritua. tlaturakiHo ikuspena. bere bame
ikuspenaren arabera du (155-136).
Azken buruan, hogeigarren mendeko Idazle berritzalleengan be
zala: Leturiaren kontzientziak itxuratzen du errealltateareklko bere
íhuspena, naturarekiko. lagunekiko, objetoekiko bere eriazioa (137)
eta ez da "errealltatea" "margolanaren hondoa" eratzen duena balzlK
ere heroiaren kontzientzia da nagusi eleberrlan.
Pertsonala herol horrek gatazka existentziala bizl du: zorlonaren
t)ilaketa, zonon irrika, hautatu beharra, zorion egarria ase ezina: eg/*
tura bat muníaízen dute gaiaren aldetik. gataska sare bat, pertso
naiaren koritzíeritziar) fìnkatua (143), eta korapllo horren aurrean
zlurtasunik eza, kezka, etsimendua, eta azkenean: bere egolsmoaz
jat>eturik, "zorion blla. (^esteren maltasun eta zerbitzu bidez" ekiten
dio. Mireni eta t>esteri laguntzea erat>akitzen du (.) Topatu du zoríona
Leturiak. Badu azken bat beren bilaketak. Mirenen aide blzla emanez
hiltzen da. tleriotzeak markatzen du egunkar/aren amaia. Egunkaria
jarraitzeak ez du jadanik zentzurlk: bidea aurkitua du. Ematen du.
Leturia zorioneko dela hórrela. Ezin eglaztatu dugu, ordea. Frozesoaren azken etapa ez da hertsi (149). Pertsonalak ez du egonkortasunlk eta are gutnlago Joanes baten gotortasunik.
Pertsonalaren tratamendua xehekl aztertu ondoan, honako ondono hau azpimarratzen du K. Otegtk: elemendu osakaiek beren
artean duten kidetasuna eta lotura (156); guztlz aproposa nortasun
baten bllakaera adierazteko, guztlz ere pertsonala gatazka existentzíal
sakon batean murgildunk badabil.
Aurrerakada handia balkí, gorago agertu bezala, llburua akatslk
gabea dela baleztatu gabe inondik ere.
ttamarkada beraren amaleran, Mikel Zaratek ere tarte handla
eskalnl zlon^®.
Guztlen galnetlk idatzlaren gaurkotasuna azplnriarratu zuen:

[79]
Ihus Inttm eten; www.drmiarma.com-en: "TKiKardegi, hMlKo hizKuntza
eragUe' CusKal Kteratura 11/ AzterbKfeaK
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Due/a hogel ta bl urte eusHaldun berrl Iraultzalle ta aurrelarl
batek idatzlrlko textoa da hori, eta gaurko euskalduri "zahar"
òatena dirudi hizkuntza, gal ta gaurkotasun aldetik (4).
Bigarrenik, lehen pertsona erablltzearen garrantzia eta haren
zentzua, hots, hark gaiarekin duen lotura estua:
Denboraren Iheskortasunak Leturlari barriean emater) dIon
miri etengabea lehen pertsonan adleraziz eta orainaldian galnera, gertaera denbora (Leturiaren gogaketa ta Joan-etorrien
denbora) eta idazketa denbora (ta Irakurketa denbora ere bal,
esango nuke) bat bilakatzen dira hórrela gaurkotasun Iraunkor
batean (ib.).
Testuaren gala honela laburblidu zuen: Berriz etorrlko ez den
denboraren joate blzl ta azkarraren arago (arao/madarikazio) larri mingarría da tento horren tema (.) Aldlaren Igarotze etengat>eagatik
gizonak betitik izan duen kezka ta semina agertzen dira (5).
Existentziallstek lau haizeetara hedatuhko blzipenak euskal idazie
batek baino gehiagok izango zituzten balna idatziz azatdu, lehenbizi
Tnillardegik: izanarl (izenarl behar luke) balno izanari lotuago egonik
bere aldiko idelak eta balloak erroetaralno Ikusmlratuz eta hirl giroko
hizkuntza batez taliatuz (6) eta hori egiteko erabilitako hizkuntzarl
buruz: hlriko erdai kultura eusKaratu ta euskaldundu t>eharra zegoen
ta hw kutsuzko euskara "berrr bat egin beharra horretarako (.)
^aserrttik hirlra takarrlk ezeze, Euskal tlerrltik ere kanporatu eglten
da. euskal hlzkuntza unltìertsaldu nahirik (ib.).
4 2.2.5. Mende aldaketarekin bateratsu eglndako ekarpenak

W . merKJearen txjkaeran Jada ez du zentzurlk euskal autoreen
^^o*^®*agintzak alderatzen ibiltzeak etajarraltu t>eharreko eredu bakafra zetn den argitu nahian enpiegatzeak, ordua da obraren beraren
®2augarrtel eta eraginei gehlago erreparatzeko. fi. Arrlzabalagak oso
^ g i nr»arkat2en du espintu hori: euskal nobelagintzaren alorrean ez
zentzurik Tnlllardegi versus 5alzarbltoria edo Atxaga Ikusteak.
T>ùliardegi batez ere existentziallsta dugu, Euskal tlerrlan bizi zen giro
^^^ftsiak jalgi nahian existentzialismo frantsesean Iturri garrantzltsuak
^rkitu ko dltu Camusengan, 5artrerengan^, eta Leturia-rì buruz ho[80] 'Txrtardegi nobeto^le" m Jatvn (114), 50. or.

nako Iritzi Jaklngarri hau agertzen du: Leturiaren egunkari ezhutua-n
Leturfah dagerzkigun larriminah eta HezHah euskal intelektual gazte
bateh tierriagaz Hor)prometltu taino lehen izan ditzaheenah ditugu.
Qatozen Azurmendlren artikulura, non Tnlllardegiren lehen nobelan KlerKegaarden presentzia Islla dagoela gogoratuko digun, iradoki
gehiago aztertu baino autorearen beraren hitzetan.
Txillardeglk berak Unamunoz mlntzo zela, daniarrak bilbotarrarengan izan zuen eraginaz honela azaldu zigun:
Une batean santu dirudí; ta ondorengoan, edozertaraho segu
rantzia ezabatuta duela, biraua darlo (.) Paradoja malte zuen,
eta au zitzaion argi-lturri baharra . "0/ danez natarmendu ez
dan egia bat agertzen du paradojah", esan ol zuen (.) ñierhegaard'en eragiña agertzen zuen oneían (.) Esistentzialismoa
zer zan emen iñorh etzehielaríh, Dinamarha'ho Izhuntza íhasi
zuen Unamuno'h, areh eraginda, ta aurrenih ezagutarazl zigun
gero famatua izango zan 5oren Nerhegaardñ^.
Kierkegaard existentzlallsmo ezberdinen iturn komuna da. Eta
haren eragina Txlllardeglrengan batetlk zuzenekoa dela, diosku Azur
mendik, Tnillardegik berak altortua, eta bestetlk, Unamunoren eta
existentzlalista frantsesen bitartezkoa,
Azurmendlren artikulua gehiegi laburturik, daniarrak berelzl zi
tuen bl blzimolde kontrajamak: estetikoa eta etJkoa, aldi berean Wah
ez balzik bata edo bestea soilik bizi daitezkeenak, Udaberrian eta
Udazkenean noia agen diren azaldu ondotlk, rfegua-ren hantlk hor«ko ondortoak ateratzen ditu:
fíoóe/a poliziaho batzuh bezala, Tuillardegiren ideien nobelah
(azpimarragarrla), amalera harrigarri bat dauha (.): Leturiah.
bere egozentrismoüh "hontíertitu" (existentzialhll) eta besteen, bere beharra dutenen, zerbitzuan saiatzea erabahitzen
du. Eta hemen, tupustean. honeWntxe egiten duzu topo: "tMrenek behar nau; nere aberriah behar ñau"... (londih atera da
bapatean aberri hau? Oiitza bat da ezusteho t>ertiatxo horíZentsurah t>eharturiho maskararen azpian heinu ezHutu bat,
argizpi bat bezala, Tnillardegib sehula Idatziho duen riobetarih
[81} "Unanxjno eragilte" in fgan, (3*4), 1957, 172. or.

Itxuraz ez'exi5tentzlall5tenari, urrun: Exklxu, 1988 -erabaHla
eta blzltzaren zentzuaz betiko galderari erantzun "garbi" bat
azkenean- Blzltzaren zentzuaren galderak, bere burua bllatzen duen Indlbldlo existentzialarekin hasi, eta t>ere komunltatea aurkltu duen Exklxu militante abertzalera daroa (130).
Euskal Hemko testuinguruan -badakigu Leturia baino lehen
evskaraz zer not>elaglntza dagoen- eleberri honek sekulako inpaktua eragin zuen (.) tiemen, azkenean, pertsona bat bere (herri batena zen bere) angustiatik mintzo zen. Olzaki erreal bat, garal erreal bat
mintzo zen obra honetan (.) Gero, ez da ahaztu behar hor daudela
jada ezkontza tradizionalaren kritíka, eriljio Iradizlonalaren kritlka -ohltura hutsa bilakatuta dagoena glzartean-, erlijioaren eta fedearen
P^ftzepzfo soziologiko t>at, absolutuaren forma guztlen ezintasuna,
®í3í> . gauza pila, Izugarri kritikoa t>ere garalrako. Indibidualismoa,
^Wogmat/smoa. Eglaren eriatibismoa. Oraln behin eta berriro moàànjartzen ari diren Indiako fìlosofìak eta Buda (.) espíritu berrien
^ibilizazioaren narda, naturaren gosea, denak hortxe daude (.) Oaur
berton ere Leturia deiadar bat da, bakoltzari. bere "konbertslora"
cf^ituz -honpromiso erradlkalera-. Exklxu-n bezala Leturla-n ere,
^kenean (.) norbere buru eta blzltzaren sakrtfìzio osoa, Camus-en
eran, galdatzen duen konpromlsora. Sesteen aide emateak ematen
<^zentzua, azkenean, bízltzarl (132).
^•2-2.4. Berrogeita hamar urterà egíndako eharpenak
Berrogelta hamar urtekarl, EMUk udako ikastaroa eskaini zion
i^unaren egunkari ezkutua-T\. Labur-zurrean ekarpen adlerazgarrlebilduko ditugu.
a) /ñaW Aldekoa
not>ela bat al da? Qeneroaren "abusua" eginez gero, bal,
oso gutxi felta du egunkari gisa hartzeko ere baleztatu
J. Azurmendik adlerazl zuen 1965ean Jada, entsegu sorta
^ zirudtela not>ela horrek, ideien nobela horrek. eta Aldekoaren
^'^^^snarHeta ere lido horretatlkjoan zen.
182] fcusALDEtSOA, I,:'n o b e la generoarenaíxisua'm öefTia 07-07-18

Morrekin lotua azplmarratu zuen zein kasu gutxl egin zaion elebe
rriaren formari eta barne hoherentziari, eta ironiaz galneratu zuen
forma eta koherentzia kontu horlek ulertzen duela bazter utzi izana
Jokoan zegoena ham traszendentala zenean, hots, batetik, jalnkoa
eta krtstautasuna mundu-ikuspegl zuen belaunaldia, ohiko sinesmen
eta moralaren abaropean bizi zena, eta bestetlk, babes kontsolagarn
horren faltan han eta hemen espintuaren asegarri bern bita zebllen
gazte belaunaldiarena.
Konkluslo gisa, bere hitzak aldatuz:
Egiatih asko du Leturiaren azhen aurhihuntzali, alegia, maltasunerako ezintasuna dela dohahabearen patua, Inor ulertzeho. inori emateho, Inor laguntzeHo ez/ntasunak eg/ten gaitueld
dohaHabe. 8a/na eg/a hor/ ez du literariohi lortu, filosofikoh
baizik^^.
b) Jon Casenave
TKillardegik Leturla idaztean izan zituen eraginen artean betl alpa
tu izan dira Unamunoz gain 5ar^-e eta Camus, baina J. Casenaveren
zehaztasunarekin aztertu inork ez.
Sartreren eta Camusen eleberri famatuenetako protagonisteWn
erkatunk Leturia ofidorto honetara heltzen da: nahlz zenbait ezaugam
eta motlbo haiengandik hartu Leturia urrun da fiocant eta Mersault
bezalako pertsoriaiengandik. La Nausée-ho protagonlstak posJtlbismoaren aurkako Jarrera du eta Leturiak, aldiz, aldekoa. Man imditzen
zak) nort>eraren bizia ezln konta daltekeela eta Leturtan bemz bal
Oor^atea-ko protagonlstak ez du natura Jasaten ahal eta edertasuna
hastio du; LeturiaK akjlz, biak bilatzen ditu. ñocant gazte zahartua da
eta Leturia bemz askoz osasuntsuagoa. L'etranger-eko Me^sautt-engandik ere urain da Leturia.
Alputan dugun eleberrlak otyektu literano gisa: 1.-elebem psikologikoaren ezaugamak ditu; 2.- ikasblde eleberna da, eta 3 .-Jarrera
neoerromanOkoa ageh du, eta 4.-llteraturaren “ lekuak" agen ditu.
[85]
ALDEKOA. I.: "TxMlariJegi; Leturtaren egunhari ezHutua" tn Eus#«fd-UI,
2007, 654. or.

Oraindainokoa hitzaldian haitutako oharrak dira. Cz dakit zergatik
Cusieran agertu den artlkuluan ez dira azterpuntu guztlak Jaso, eta
guztien gaineOk azpimarratzen dena hausturaren kontzeptua da:
Europako kultura garatuetan arrunta Izanik ere, '^hausturareri
gala" ez zen batere erabllla bigarren gerla osteko euskal kulturari eta are gutiago literaturaren eremuan. hausturari kontra
Jartzen ohi zaion kontzeptuari, jarraipenari, ematen zltzaion
lehentasuna euskaldunen artean. Leturiaren egunkari ezkutua
aitzindari Izan da, sail horretan ere, euskal literaturaren hlstorlografìarl begira^.
c) Iratxe Retolaza
Lehent>lziko aldiz genero ikuspunöJtik aztertu du nobela. Leturlak
t>ere buruaz hausnarketa egiteko erabiitzen dituen Ispiluak ikertu
d*tu, t>i arotan banaturik: ezkontza aurreko aroa eta ezkontza ondoAmaltzeko, irakurketa feminista burutu du Simone de Beauvoln’en Le Deuxiéme 5exe llburuan olnarri harturik.
batera, 5imone de Beauvoirrek dioenean emakumearen
drama gatazka bat dela subjektu orok esentzial izateko duen eskaki2unaren eta ez-esentzial bihurtzen duen egoeraren artean, gizon
ö’anszendente eta emakume immanente izatera behartuaren artean,
^am a hon eleberriko Miren eta Leturia pertsonaiei aplikatzeko mo<Jukoa esten du, Leturia delako proiektuak dituena eta askatasuna,
eta Miren bemz, haren isla huts, sorkari mugatu; balna, bestera,
^ ta e n tz ia hartze baten kontaketa ere badakusa eleberrian, glzonaren eta emakumearen artean gizarte mendebaldarrean dagoen botere harremanaren kontzientziarena, eta horren salaketarena ere.
Leturla Qízonen kezkez ari da, zehatzago esanda, klase erta/f^eko glzon mendet>aldarraren kezkez. Askatasuna eta aukeratzeko gaítasuna ezkontzarekin balno ez dltu lotzen, hitzarmen sozial oso konkretuarekin (.) Miren objektu modura
tratatu du Leturlak, balna, are gehiago, nobelak aurrera egln
ahala, haren kontra bortxa erat>ill duela ere altortuko du (.)
Aipatze/<oa da Mirenek emakume at>andonatuaren irudia
osatzen tyadu ere, Leturtak berak attortu eglten duela nobelan
[84] CASeriAV^, J.: 'Leturiaren egunHari ezhutua (1957): haustura bat euskal
m Cushera-U. (2), 2007, 626, or.

bere Jarrera ez dela izan egoHía. eta t>ere Jarrera salatzen
duela, blzltzerli^ merezi ez duela iradoMtzeralr)o. Mortaz, bada
go Hontzientzia-hartze garbia, eta botere-harremar) horren saiaketa ere®^,
Eta. buruenik, baleztatzen du, euskal nobelagintzarl erreparatu2
gero, nobela honek genero ikuspuntutlk ere badakarrela hausturarlk,
glzonak zalantzatl hitz egiten duelako, kontraesanez beterik, eta
emakumearen irudia oraindik genero rol berberen araberakoa izana
gatik, diskurtso kontraesankor horretan eta bortxazkoan oso agerian
geratzen delako generoen arteko botere harreman horl.
d) Harlos Otegi

Qorago alpatu dugu pertsonalaren Ikuspegitlk, batez ere lehen
pertsona erablitzearen garrantzlaren ikuspuntutlk aztertu zuela duela
hogelta hamar urte, eta horretan olnarrtturlk frogatu zuela zergaök
izan zen hain garrantzlzkoa eleberria gure llteraturaren historiaren
ikuspegitlk.
Orain, handlk hogelta hamar urtera, eleberriaren atzean dauden
idelez antu zen®®. Haren iritzlz, arazo existentzialak, poHtlkoak, erll)k>
soak, ideologikoak eta mistikoak plazaratu nahl izan zituen egileak,
eta horregaOk euskal nobetagintzako galak erabemtu zituen. Unamunok TKlllardegirengan izan zuen eragina nabarmendu zuen; Izan ere,
bllbotarrak zloen t><anpon batean garrantzizkoena ez zeta haren balloa
balzlk norberaren berotasunak ematen ziona; eta. idazle donostiarra^
horlxe egln zuen nobela idelez josl eta berotasuna enrían. Eta horb<e
kaleratu berrltan sortu zituen barridura, gattzespena, iskanblla. miresmena eta ezustearen arrazola.
Morretaz gain, eleberria egunkarlek oro har izan ohi duten egiturarekin erkatu zuen. Leturiak, haren iritzian, egunkari bat bete baino
bame krisiaren t>em eman nahl du eta garapen ideologlkoaren riondlk norakoak azaleratu. Barne denbora psikologikoan kokatzekoa da
elebem hau. Eta azken buruan, protagonlstak krfsl pertsonalari aurre
egiteko duen tresna bat da. Bestalde, badira, haren ustez, eleberrlan
[85] RETCXA2A-1.; “Leturiaren egunhari ezhutua. gizon eta emahume injdiak' m
Ciohera-Ui, (2), 2007. 688-689. or.
[86] Ikus QAZTAIWPI, toon: 'Krtsi ezkutuKoaren egunkari ager*<oa" in öerrta,
2007-07-19.

pfeta batzuk pentsatzeko pertsonalaren eta idazlearen artean lotura
estua dagoela, eta horl Txillardegik berak baleztatu du Leturia beraren
anaia bikitzatjo izan duenean.
CusKeran argitaratu duen artlkuluan berriz, Udari dagoklon atala
aztertzen du xeheki, haln laburra den zatl hori, eta hor bereziki
biltzailearen figura nabarmentzen da, Blltzalleak metaZ/teratura egiten
du, teorlzatu, idazteko gogo aldarte egoklenarl buruz. Puntu horl
zehatz-mehatz aztertu ondoan ondorlo honetara heltzen da: Freuden
arialtei psikoanallükoaren ondorloekin bat:
Leturtak bame go/t>eftasuneWk Idazten du, baina egunHari bat,
literatura, poesia, gogaldl mota ugarltan sortzen da, ez baha*
mk ilunean. aproposenetarlHoa hauxe bada ere®^.
Eta artlkulua amaitzeko gaur egun ere irakurtzea merezi duen
'•tHjrua dela baleztatzen du, pasarte irakurgarriak eskalntzen dltuelako
(^'äsiera, eta udazken atala, lortuena) eta pentsamendu ahuleho garaiotan, ga/dera sahon ashotaraho akullu izan daitehe. tlausnarketaratoanheta lagurigama, eraglngarria (lb).
Qaklera da Txillardegik zergatik sentltzen zuen 1950eko hamargoibeltasunetik idatzl beharra, zergatik zerltzon huraxe zela
9ar3ian zegoklon ezaugarrla, frankismopeko Mego Euskal Merrian ez
Öehlago europartasuna zerltzona euskal literatura aski tradlzlof'äian txertatu nahia) bigarren mundu gerra osteko Europa gutxiagora
etoman, AEBen eta 5E5Ben mendekoan. Egunkariak aldarte ugarltan
•datzi izan dira, Leturlaren egunkari ezkutua, trlsturatJk, garalarl hogogo aldarte huraxe zegokiolakoan.
Ez zen twkarra Txillardegi. Mor bere erara han ziren hausturaren
zalanlzaren mendean hruwlg, Mirande, Tx. Peillen, M. Etxanlz, 5.
^t><etena, A. Iblnagabeitia, Juan 5an Martin, Q. Aresti... Egun erosomaterialean dezente aurreratu garelako eta aislaldia baliatzeko
3ukera gehiago dugulako edo, ez dugu orduan t>ezalnbesteko larrlmlsenötzen, bizltza saknfikatu hark zentzurlk ba ote zuen, merezl
öte zuen garapenkerla ekonomiko hark eskatzen zuen sakrlfikazio
P^^^sonala noiz eta zíurtasun espiritualak auzitan zirenean; kezka
nonahikoak eta noizr>ahikoak izanagatik, 50eko hamarraldlan
tiereziz agen ziren euskal literaturgintzan.
187] QTEQi, K.; 'Leturlaren uda ezhutua" ln Cushera-Ul, (2). 2007, 758. or.

4.2.3. Penj LeartzaKo
Qorago Jaso dugun bezala, Tx. Pelllenek zloen lehen eleberrlarekln arrakasta lortu zuela nobelaglntzan haslberrla zen Txlllardegik,
eta lantegi horretan ospetsu bihurtzeko bigarrenarekin asmatu beha
rra zuela. Asmatu al zuen? Mik uste esan litekeela, kriUkak kritika
-nobelan erakutsitako fllosoflagatik nagusiki- nobelagile onaren fama
atxlkitzea lortu zuela hank eta Elsa 5cheelen kaleratu zuen arte,
eleberri horrekln Euskaltzalndiaren Txomln Aglrre sana lortu izanagatlk. Txlllardegik l>erak altortu izan duenez, orduan kritika gogorrak
jaso zituen literatur kntikarf eta Jakitunen aldetik, eta asko eragin
zloten, iDere buaiagan zuen konflantza kordokarazteraino®®.
Ez dakit ziur zein kntlkez ari den. 70eko hamarkadaren erdialdean I. Sarasotak adierazi zuen lehen nobelan erakutsl zituen akatsak
blgarrenean areagotuak agertu zituela nobelagileak, gal gehiegl nahaslan eta kezka literarlo-estetJko gutxiegi®^. Marrezkero, dakidala, ez
du literatur kritlkanen arretank blldu. Berezlkl Peru Leartzahoren "tentaldi budista“k ez du kntlkan edo azterlarlrlk tentatu eta, dakidala, ez
da aztertu, eta Leturia ez t>ezala, egun ahazturaren osin sakonean
datza. Eta ez da izango Txlllardegik berak liburu horretan egin zuena
ren aldera intereslk erakutsl ez duelako.
Llburuan hitzaurrea oralngoan egileak iDerak paratu zion®°. Idatzl
zuen garalan zegozklon kultur argibideJakingarrlak eman zituen:
5orHaldeko eriijioak oso lillura sakona piztutzen dute gaur
Europa'ko gizonarengan. Buda'renak batez ere (.) Materiallsmoarer) nazka ser)titzen duten guziak pozik agurtzer) dute
India. Eta, t>idenatiar, "tt/nayanaren" del zirraragarria entzuten
(.) Eta gaur presaren gure mundu ero ta uts onek ezin ja r
dezake esi gotorrik artara ez gaitezen. Ain zuzen ere, anitzek

[86]
haia adterazi zuen Cushdl herm heCxjru, 1994, Hburuan: tiobeiak g
harrera txarra izan zuen eushal h/ltihanen eta Uteraturjahm jnen artean. 'Atzera pausu'
nabarmena zeia, hanpoOkaho b e g ird 'oro-jahilea’ ren aroa xaharMua eta 'gaindltua’
zegoela. n/re eiofrta 'agortua' zegoeia, hobe nueia aurrerantzean 'beste nobelarih ez
klaztea’ , eta abar. Porrot poHOhoan literaturazho porrota gainerafu zKzaion. fta 1969
/nguruta) garaian hinka latría ezagutu nuen. rm jre bonian hontiantza erabat galduz
(286. or.)
[89] Ihus on line: zubltegia.amniarma.com; 'Peru Leartza'ko" "TxiHardegl eta
^aizarbitonaren nobelagtntza’ ren bamjan.
[90] TKillardegiK berah bateztatua.
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uste du ekaldetik (sic) etorriho dala berriz gure arlmareri lokabetasuna (.) Leartza'k, ortaz, joera zabal on nortzen du bere
buruan, Europa'ko kutsua eta gogoa bere biotzetik beiñere
erauzten ez ba ditu ere. Leartza, zirlkaldl irrlstakor eta larrlan
jarrita ere, ezln eror diteke: sasl-hlnayana tatetik ezln aurrera.
Bide erdlan gelditzen da, eta etsipen osoan. Txlllardegl eztago
auzian, eskierki, ez aide eta ez aurka. Aurkeztu egiten dlgu
bakarnk, bero-beroan eta bizlan nahasia, gaur Europa Iñarrosten asi dan kezka nagusia^^.
Adierazpen horiez gain, hainbat autore alpatu zituen liburuaren
sarreran; Alta Taysmann Jesultak, etsistentzlalismoaren eta budlsnioaren arteko gora-beherak nehetasunez aztertu ondoren, au dio.
Joera bizia dago Europa'n budlsmoaren aide (.) Etsistentzlallsmo
batzuk eta budlsmoak d/tu2ien antzak ain dira aundiak, ezen batare#tiko sentrtzen dan atsegiñak tiestera eramaten baitu (lb). Aita Dantékxj-ren anaia bat budista egin zela; Delannoy andereñoa Darjelir»g'ko "Qandhamadan Vthara" ordenan sartu zela^^.
ikJo beretlk, oraindik orain, adierazi du Buda oso pertsonaia
inpoftantea izan dela munduan, eta filosofia bezala extstentzialismoa
Sartreren inguruan hedatu bazen ere: gizonaren jarrera munduan eta
^
guztia. 5arUek baino lehenago Budak ekam zuen (.) Erlijioei
buruz idatzl dut eta t>udismoa askotan alpatu dut (.) tilk uste budismoart buruz badagoe/a sekulako ezezagutza^^. Budarena Txillardegi^entzat literatur nrnxJa iragankor bat Izan ez den setnale. Paradoxiko
•dun du: i*iabardurak ftabardura, hondarrik hondarrenean, nahimenarl
uho egitea bide den budismoa, nahimen handiz bllatze hori, bizltza
Qehieneanjazarka baleWlkio bezala, gaübatua balu bezala.
Mitxelenak liburuaren iruzkina egltean, lehenik eta behin, bere
P02tasuna adterazi zuen Letuna-reklkoan bezala: b/ziro alaitzen nau,
^ t e r f besterik imditzen baza/o ere, liburu hori euskaraz Idatzia Ikusteak, bizi-bizlrik dugulako selnalea baita^. Adierazi zuen hataber,
[9 1 ] Peru Leartzaho. 2. ecteioa, Ctkar, DonosOa, 1983, 1960ko otsaitean sinatu*
firtzauiTeho X-W ometan.
[9 2 ] ihus OterWgintzart eshatnitaKo atatean. "F. Krtuwrtg", 198-205 o ít ,
[9 5 ] Ihu5 /Vgia-ren 'L a m jn ' 113 (AROWko 2 .1 0 4 . zenbaWarekin banatua.
^ 7 -0 9 - 3 0 ) , azken bl omakJeak. Bidenabar, 50eko hamarkadan irakurri zuen beste
baten berri eman du: Buda o ia negación d e l m undo (Xian Marin (dazlea). Pistak
a rt« ) balitz t>e2ala. ikertzaHeek azter dezaten

^

aurrekoa bezala hau ere nobela antzekoa zela, eta aurrekoan prota
gonista bakarra Leturia zen bezala oraingoan Penj baino ez zela,
beste guztlak "laino ezerezak" zirela. Irizten zlon delako Peru horren
alderdi onak t>ezalnbat txarrak nabarmentzen salatuagatlk Idazlea
hala ere, ez ote zuen eredutzat p>aratzen:
Ez balta gehiegi salatu egilea sinbolo horren alderdi onaí<
-glzon aldetik- Jasotzen, aitzitlk badinjdl eglnahalean jardur
duela bere seme horl òezten, Itxuratxartzen eta oinperatzen
Eta haiaz guztlz, bere erorian eta narrasean, ez ote diga eredu
gisan aurkezten? (Ib.)
Berak, berrlz, ez zlon eredugarrlrlk Igartzen:
Peruren jatortasuna honetan omen datza: gaur nat>altzen den
Joera zat>ala nortzean. "5orkaldeko eriyioak" -dio hltzaurreah'
"oso mura sakona piztutzen dute Europako glzonarengan. 6udarenak t>atez ere... (.) Zer arraloren blla dabll gure Peru? M i
men kamutsa dudalako edo, nik ez diot igertzen. tta ra tó
Unamunoren hllezkortasun-behar hura, bere nortasuna (edo
"nltasuna") deuseztatuko ez zuen hllezkortasun baten bilà
Ibiltze hura, konprenltzen dut. Peru, ordea, ez dat>il hllezkortdsun blla. Bestenk nahi luke: mundu honetan gaudelno denboraren joana gelditzea edo. Bere nortasuna desegitea nahi ote
du? 5ala bedi ahaleginean makina bat t>udlsta zintzorer
antzera. Ez duela nahi, horretan pentsatze hutsak beldurrez
airean daukala? 5asl-budlsta da orduan, ez t>udista: ez du
Buddhak tentatzen, Izutzen balzik (140).
Europak Indiaren aldean blde dituen balioen defentsarekln bururatzen zuen arükulua:
5atOf lanean dablitza gehienez ere Europan barrena Budharer
usteak; Indiako eremu zaba/ guztlak beteak daude, berriz.
Europako makinaz, etxez, lantegiz, ellzaz, ideaz, asmoz età
hizkuntzaz (.) Geria daltekeena dela deritzat gurea b e z a l^
bazter herrl t>ateko jendeak Europa artxjlatzen hastea Europaren bem' ongi jakln t>aino lehenago. Europan bertan t>adaukagu, nere ustez, zer ikasia ugan luzarorako, bestetara jo gabe
(142).
[94] lkusrirr>^LCnA. ts.:
Of.
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Ortxek eleberrian egln zlon kntlka aski ezaguna da: buruz eglna
Mino bunjtlk egintzatjo zuen:
BarrenaH ez dit aglntzen ixllIlH egotea, liburu oneH gaurho
gazie^/endearen artean egln dezahen Haltearengatlk. Leartza,
liburu ontako g/za-nagusia, europear blurtu zalgu. IzurrI galzto
batean, belntzat Ez dugu emen olakorik bear. Malko galtz
daukagu leen ere ta nalko kezka, oralngo gizaseme tiatzuel
iruditzen ez ba'za/e ere. Ez uste Izan gu. katollkuok, auzl
orren t>erTi gatic patxaran blzl geranik; olek eta latzagoak ere
jasaten ditugu glzonkl, golko /aguntzareWn®^.
TxJllardegl ez zegoen unenk egokienean erantzuteko, 1960ko
iKJan Martutenen bigarren aldiz preso egona, 1961. urtea hastea*
rekin IparrakJera aide eglna:
Qa/ari nagoklola, berriz, ez dut emen luze erantzun nal; ots,
ezin erantzun dezaket. Arrazola zelñek ote ez dakit, baiñan ez
nator Orlxe'-kln bat. Esate baterako.- plztu ondoren, Lazaro'k
etzuen ezer esan *Jaungolkoaren errelñuaz". (Ikus Juan'~en
ebanjelloa, Lazaro'rl buruz mlntzatzen dan bakarra).../Mat>er:
Aristoteles eta Jaungolkoa Bl dira, ez bat; gelago ere: nik
dakidala belñipein, leenengoa etzan bigarrenaren profeta
Izan... Arlstoteles'en kontrakoa nalzela esateak ez dIt lotsarik
batere ematen. Baiña, eidu dizalodan aglndutakoarl: puntu
auek ezin dltezke arlnki Ikutu. fiere asmoak nolzpalt ma~
mitzen baldin ba dira. Ian berez/ batean aztertuko ditut Orlxek
aipatu puntu olek beste zenbaiten artean^.
1964an, J.5. Martlnek, aide batera, baleztapen polemlkoa egln
bizi ez zituen arazoak hartu izan zituela eleberrietako gaitzat;
i^ötalde, Peru Leartza Eduardo Mallea argentlnarraren (Kierkegaarmiresle. Elebemglle ez ezik TKillardegl bezala saiolarl) nobela
t»atekin akJeratu zuen, eta idazlea oker ez zebilela baieztatuz, adoretu
2uen urratutako bWean jarraitzera:
Txlllardegi ez dabll zenbaltek uste duen bezin oker. Egia esan.
bera bizi eztan problemak artu Izan ditu, ta orí oso galtza da
ongi erataitzeko, barta gutxienez, kezka azaitzen du, era be'P eru Leartza'ko' tn VaWn, I gehigama, ^ -6 ), I9 6 0 .
'Qogatde ez. baM^a bat acteWde (O ii«e jaunan, be^am erK hiz eta adttkW e
m jaW n, (14). 1961.

mah artu ditu, ta ori ere bearrezkoa dugu. EgllleaH igartzeho
nosh, Leartzak, Eduardo Ma//ea-ren Todo verdor perecerá nobela aipatuko Agata-n tajurak ditu. Mallea-reri nobela on
izkuntza askotara aldatu izan da, ta nik dakldanez belntzal
iñork ez dio aburu txarrik egin. Gure literatura geixorlk dugu ta
gelxoàrentzat aize berriak onak dira. 5egitu dedilia Aivarez-eh
bide ortatik^^.
Qorago aipatu dugu hirugarren eleberriarehin etorri zitzalzkiola
kritlka literario gogorrak, baina horlek jada gure azterketaren mugaK
gaindltzen dituzte. SOeko hamarkadan idatzi zituen bl eleberri existentzialistengatlk, dudarlk gabe, hamarraldlko euskal eleberrlgllerik
garrantzizkoena gertatu zen, berezlkl Leturiak ekarrl zuen tradlziohausturagatlk, Peruk areagotua.
4.2.4. Arranegi
Segur aski 40ko hamarkadaren bukaeran idatzi zuen Eusebio
Erkiagak^ eta argitaratu berriz 1958an. Urte horretan bertan Euskaltzaindlak Domingo Agirre "novela sarla" antolatu zuen eta Erkiagak
Irabazi zuen “Araibarko zalduna" eleberrlarekin. 5ariketa horretara
Txillardeglk "Peru Leartzako" aurkeztu zuen, eta Jean EtchepareK
"IthurraWea'’, eta biek alp>amena merezi izan zuten. Eleberri garallea
1962an argitaratu zuen Euskaltzaindlak.
Arranegi-ri gagozkiola, egileak berak oso alntzat hartu zuer
iruzkina K. Mitxelenak egln zion Egan-en^ eleberria argltara berritan
Iftakl Kaminok iruzkln aski luze bat egln zion Arg/a-n^®*^, li*iakl Sarrlugartek /Vranegi-ren bigarren argitalpena prestatu zuen 1993a n^°\ J
[97

•nobeiaftentzaho otftam ta iz u e k ' in JaWn, (17). 1964, 5 2 . or.
Roberto Mtelgoh ErWagari egindako elkanizketa irakumr»<: CuseWo Crfítógaren genaosteHo eiaberrfgmtza (1958-1964), Labayru-Zomotzako Udala, Bilbao, 1995.
em aten <Xj 1950eho udan kJatzl zuela. “Atadla" derltzan hitzaurrean, 1950eko
uzta»eko data ageri da.
[9 9 ] Egan, (1-2), 1958, 102-104 orr. Baina askoz errazagoa aurkitzen: MrrxELEMA,
eus#Míí(ía2íánguz0ah i/U buruaft Í, Nasikoah 22 99-101
100 1982-12-26.
101 Labayru. Bitoao, 1995. Sarreran, besteak beste, horiako baleztapen Jakirv
gama dator; CrWagah Í9 4 0 -5 0 harrwrkadan eglndako Ian poetlkoan argi Ihusi daXekeenei, elabem honen ztm entarnetarfko batzuh orduko olerk/etan dagoz izan efe.
izenöufuetan ezeze. zenbait deshnbapen, pertsonaia eta aipaiven&an paraleiisrno
handta ¿Xzeman dalteke: ‘ Jatoierrf kutuna”, "Arrantzale zarra", "/Vrantzafearena'’, 'te kemo'koar)dra-<KirTeshua'... 17.om an.
[98

tVytazarrek 1997an libunjnka bat idatzi zuen haren blografìaz eta
ot>ra2^“ , baina J, Kortazarren tararen arabera, Erklagaren not>elagintza gehiena Rot>erto Mlelgok^*^^ aztertu du. Haren olerkiez egln
diren azterlanak eta argltalpenak aide batera, prosa-lanel buruz egin
direnetara mugatuz, alpatzea merezi du Andres Urrutlak 2002an
kaleratu zuen prosa-lanen bllduma^*^.
K. Mitxelenak adlerazi zuen 1958an Arranegl lege zaharrekoa
zete (gogora bedi aurreko urtean argitaratu zela Leturlaren egunHari
ezHutua). ez zuela autoreak bide berririk urratu nahl izan, bere asf^ ta ra k o aski zuelako zaharrekln. Narratzaile orojakilea hirugarren
Pertsonan gauzak kontatzen, epaitzen, deskrit>atzen eta pertsonalak
nahi erara erabiltzen. Olerklarl dagozklon ezaugarriak aurkltu zltuen
elebeman erruz: tion-nahl ezagun da olerkarla, bal irudletan, bal Itzah
dutatu ta anto/atzean. tiovelaglllea olerHarlah Ito duela esan dite^
. eta eleberri batean beraren iritzian nagusi izan behar luketen
gertakartak, korapllo-lotze eta askatzeak berriz urriegl, eta halaber
hutsune hon tietetzeko egon behar ez luketen erat>ateko gogoetak:
Korapllorih ezak uzten duen hutsartea betetzeko, erabateko
gogoetak iplntzen dira malzegl. honelakoak, esate baterako:
"Ez dau blzltzaldl onek betl arpegl berbera. Zerua, batean lllun
eta ekaitzean agertu arren, urrengoan argl eder zemalgat:>e ta
adu-izpiz Janzten daki. Ez dat>e begiak oro bateratsu negaràkJI, negar-itum izateko soillik eglñak ezdlralako"(ib).
^lorren guztlaren ondorioz: Erklagaren Lekeitio, gertaleku atsegl^ izanik, sugerlk gabeko paradlsua da garraztasunik sumatzeko^^.
Bestalde, Arranegi-h TKomln Agirreren Arranondo eta fresala
‘^karzktgu gogora, eta berehala galdera; bien artean zer-nolako berdtntasun eta desberdlntasun daude?
^^ona bl mtzl. K. Mitxelenak honela adlerazi zuen:
Egla esan, eta ez da gutxl, ez dirudi Agirreren erralnuak gehie
gi artegatu duenlk Erkiaga, zerbalt lagundu badio ere. tlonda102]Bidegileak, Eusho Jaurlarttza, 1997.
103] Euseixo E/Wagaren gefraosteiw dsbenlgintza, Ubayaj-Zom otzaho Udala,
1995.
[^0 4 derbdlauaren Hukjnkan (fxosa-lanak), Labaynj, Bilbao, 2001*2002.
105 MiTXELEflA, K.: C ustei ídazlan^uzO aíi W U buaaii/, Nasikoah 22, 100. or.
1 0 ^ 101. or

rriH hondarrenean gauza berberatsu izanik, ez du nolazpait ere
elebem honek harenaren eite larrink. Maitasun batek sortarazi
dltu libunj
J. KortazarreK orainago:
Izenaz gain (Arranondo, Arranegi), badira mila dizdlra Wen
artean. "Ekaltza" kapitulua Idazie blengan agertuko da; herrlho
Timuti Belarrik eta Mikela Begik orolmenera dakartzate Trama
ne eta Bnx; arrantzaleen bizitzak bletan dira nobelaren eus/e
eta agerbide. Balna Erklagak ez zuen Kresala sollik kontuan
hartu eta C5aroa-ho Izplak agertu dltu lekeltlarrak emakumeen
tratamenduan. Ohitura-nobelen zantzu nabariak gorde baditu
-denboraren tratamenduan herrlko Jalekin hasiz eta bukatuz
nobela; pertsonaien idllioa kontaklzunaren olnam gisa hartuz
baina eklntzetan bigarren malla batera Jeltslz- not>ela-ldaztarikerak notiela llrlko edo modemlstaren zertzeladak azaleratu
ditu. Nona hemen Erklagaren Irltzia: "Mobela baino areago
prosa lirikua dalako, neure errlarenganako m alte agerpena eta
gure arrantzaleen goralpena (egin ditut)". Txomln Aglrrek hizketakjlaren eredua oratorlan aurWtu t>azuen, Erklagak modernismora jo
horretaraz gero, ohltura-not>elen ezaugarri nabariak, eta nobela
lirtkoaren idaztankera. (jatozen xehatzera.
4 .2 .4 .I. Kontalaria. Olerkaritasuna

Lehen ataletik ohartzen da irakurlea kontalariak eratzen duela
guztia, hots, pertsonaia nagusia bera dela, Lekeltlo herria bainoago
Lehen atalaren anoaierari kontalahak aditzera ematen digu Istonoarer
gertalekua marraztu digula, eta horrekin batean desira hau; Betiko
JaunaM oparo ta erruW bank blldutako edergaldun kabi epel txairo ori,
zerura-bfde dogun bizltza labur ontan, egonleku onuratsu ta 69^^
zindoen biltegl ta onbideen laba bero izan bekie a n g o e l..}^.
Tnomin Aglrreren liresala ekaitz beldurgarriarekin hasten da,
Jalnkoaren sorkantzat jotzen den itsasoaren indar suntsltzallearen
erakusgarrtarekln, hots, sorkarl gogoduna sortzaileari errukl eshe pa(107 100. or
(106 Bidegiteah. 1997. 15-16 oa.
(109
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ratzen duen egoera deskrit>atzearekln, zahar eta gazte, herriko aglntartak bezala eskola-umeak; Erklagaren Arranegi-ho lehen atalean,
akJlz, Jainkoaren eskuzabaltasuna goresten da; Jalnko beldurgarrla
paratzen da t>atean; Jalnko oparoa bestean, edergaldun hablaren
sortzallea; aldea t>adago, eta aldi berean jarraltasuna. Erkiagarenean
ere ez da eskas "udako ekaltza", hemeretzigarren atalean, eta Mresató-n ekaltz eta galerna egunetan eskola-umeak Jainkoari errukl-eske
kai aldera ateratzea ohltura bizitzatjotzen zena^^*^, Arranegi-n leenago
bazan ekandu eder“ ^*tzatJotzen da.
Olerkariago agerl da Arraneg/-ko kontalarla Kresa/a-koa baino,
izadiaren olerkarlago; haatlk, ohar bedi Izadla bietan dela garrantzlzez bakarrik Erkiagarenean, nahlz honengan markatuagoa
izan.
f<resa/a-ko kontalarla moralista estua dela t>adlogu, ez dugu ezer
desestaltzen. Arranegi-ho kontalarlak t>errlz. egun bero batean Lekelöoko hiru hondartzen egoeraren berrl ematean, honelakoak paratu
zizklgun;
Lagunlh geien geienaH erdl blllozik edonoren aurrean, Q/zonezkoak. tira bal Prakamotz eta gaitza labur-samarrak Izan
arren...Baiñan, emakumeak ere, Iztar, bizkar eta bular aidea
ere arent>atean narrugorri erakutslaz...^^^.
Aurrerago, Lekeltlon 5an Joan egunez egin ohi zen emakumeen
3urreskuaren kanetara;
Emahumea irudia da, Irudi bizia ta bizlduna. 5oiñaren Izate
guztiak edertzen, apaintzen eta nat>armentzen dau izan, buruaustenk gogorrena (.) Oudariaren antzera, emakumea t>eti
dago gertu, beti emai bere buru-eder aldezko burrukarako.
Oorputz osoa, or or, erahusgarrl, urtenago, agirlago eskeiñi ol
dautse gizonen Ikusmenai. Qorpuzkal batzuk batere estaidu
bage. beste alderdi t>atzuk eun edo tela meez gainaldetik
gorde arren, Injdi-lrudi, zorrotz, luze aia t>orobll, agerrerazoaz.
[U O lAQ lR R e, Dom ingo: Kresaia. ArantzazuKo frantztehotar argltaklarta, 4. edi*
1967. 18. or.
[ I l l 163. or.
[112 Adibide bat; "Cderrah dira gure e u s ^ m erxiiah. Cderrak eta sendoak eta
Zsrrak izanarreri gazteak d / r u d i e ..(227. or.)
[113} 25 or.

Qizasemeen inlts eta griñen erasogarn ta piztutzailletzat aton
da oí ditue andrazhoaH, betl bai betl, euren Jantziah^^"^.
Idatzl (1950) eta argitaratu zen garalan (1958) Irakurle gehlenen
artean, beharbada, hain delgarri gertatzen ez ziren irltzl horlekin t i 
tean, K. MitHelenak gorago Jaso bezala "erabateko gogoetak" zerltzanak erruz paratu zituen, besteak beste, emakumeen erreakzioei bu
ruz. Hona ale t>at. Mutil t>atek neska baö maitasuna aitortu dio
Kontalariak:
Emahumeah, orra 6a/ Onelako gertaeretan bet/ JoHatzen dabe
era t>ardlñez. G/zonezkoaren ma/tetasun-agerkundea, usterih
baHo azalpena Izan ol da eurentzat, eta arritu ta konhottu
antzean lotzen dira, euren Inguruan -argiarenean inguma ta
tximlrritak bezela -jira ta bira egoah erre bearrean, gizonezHoren bat aspaldi iHusI ta Ikuslta gero, noiz entzungo dagozand
entzuten dabenean^^^,
Kontalari horrek Iritziak oso garbi ditu, egla finkoen munduan bizi
da, eta nekez sortu dezake benetako pertsonaiank, kontalarlaren
eskutik askatuko denik. Alderagai dltugun bi elet>errletako kontalarlen
artean kidetasunak handiak dira.
Jainkoaren eta Antiguako Amaren presentzia ere, halaber, bi
eleberrietan, galtza da, beste bi pertsonaia dira, erat^at harturik.
4.2.4.2. Ma/tasunezho /stono eredugarria.
Suskararen aberastasuna

Qatozen ohitura-notjeletan ohikoa izan ohi den maitasunezko
istoriora. Kresala-n istorio nagusia "Anjel" eta "Mañasi''-ren artekoa
zen. Biek ere tzaera eredugarria zuten. Mañasik ikusten zuen Anjel
gurasoentzat oria zela, zintzoa, langilea, elizarakoa, eta itxura onehoa
ere bai, eta horregatik sortu zitzaion bihotzaren barruan maltasur« “ ®. Eta Anjel, Mal^aslk ikusten zlzklon dohainenjabe ez ezik, hero*
bat zen:
Ordu bi osoan ibilli zan gure gazte umantHorra bere gurasoagaz zamaturlH, itxaso aserratuaren erdlan, bahartadenh itzalenean, izatekorik trebe, zall, zoli, ta zimelen, ausardi ta gaitd114] 42
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5uniH andlenean; atuna baño azHarrago, Izurdea baño gogorrago, balea baño adoretsuago; ona ta orra, gora ta bera,
aspira ta azalera; ehln da otoitz, arren da Igarl...^ ^.
Maftasik bazuen aurhari bat, Antoni, eta Mañasiren guraso
behartsuek indiano dlrudun batekin ezkon zedin nahl zuten. Mortik
Korap*lot>«5a. Ezin naiz xehetasunetan eta azterketa zehatzetan abia
tu, baina narrazio gehiago hartzen du emakume protagonistak gizonak baino: Bilbora lanera Joan, gero itzulijaioterri Arranondo-ra...
Arranegi-n ere maltasun Istorloko protagonista nagusia emakufT>ea da. Zuriñe, arrantzale alaba dohalnez betea. Aldeak aide, hemen
ere lau pertsonaia nagusi daude, eta txDsgarren t>at bigarren mailakoa: Zuritle eta Xirdo, Jon eta Madalen, eta Kerman. Arrantzale alabak, arotza eta abokatua bazter utzirlk -am ak aboKatua nahi luke
bere alabarentzat, eta altak etxe t>errla eskaintzen dion arotza-,
arrantzale seme umantarekin gelditzen da. Protagonisten lanbldeek
ganrantzl semiotlko handia dute; lanbide berriagoak versus tradizlonaeta itsas-hem batean, jakina, tradizionalena, herrikoiena eta
euskakdunena hortxe nonbait, arrantzalea.
Adierazgarrla da Zuriñeren Xirdo arrantzalearen alderako maltasunaren sorrera ñola aditzera ematen digun kontalarlak:
Onen begi argietan zeruaren ozharbietaho baretasun bizigarria
eta zerbalt gelago sumau eban neskatllleal^ (.) Axe zan £>a/
gazte Jator. zal, segali, alagalakoa; (.) Zaarbldean egoan zugatz okertu, zirritodun ta makartsua zan altaren ondoan, landara txunen, lerden, mardo ta zuta zirudian arrantzale gazte
areh (.) Arrantzale nehatuaren ordez, Itsastar sasolHoa; alta
urtetsuaren truhe-edo odol ezeho mutil azarria; gorputz leertuaren pare, beso sendoah. üta itzetlk ortzera, bapatean, bere
altaren leenagoHo irudia ^irdo-gan Ikusi et>anez, aitaganaho
penaz ta atsehabez bete yaHon gogoa“ ®.
Altaren parekoa Jotzen du begiz, eta horra hor tradizioaren katea

^

niarkatunk.

AWe tratera, alderatzen ari garen W eleberrlen artean, Kresa/a eta
'^3negí, maltasun »stohoa garatzeko orduan, antzekotasunak oso
117]IK u5 223. or.
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nabarmenak dira, Desberdlntasunik? Mandiena oierkaritasunak ema
ten diona. Qatozen puntu garrantzizko horretara.
4.2.4.3. Olerkaritasuna
4 .2 A .4 . Th . Agirreren Hresala eta £. £rkiagaren Arranegi.

Elet>erri guztian zehar oso presente dago izadla modu askotara,
eta t>ereziki lehen atalean eta azkenekoetan, eta horrek berebizil'o
garrantzia du.
Lehen atalak "errlm ln" du Izenburu. Batetik, gerraurrera garsmatza irudimenez lehenbiziko esaldiak; Urteak igesi Joan dira orduti^^’
eta esaldi horretan, Jakinik zeln garal politikotan idatzi zen, gaude ez
ote zuen iradoki nahl izan, urte horlekin batera orduko paradlsua ere
Joan zela ihesi. Udaberriko egun batean berlbilez erbestetikjalotemra
eglndako bidala kontatzen zaigu. Segur aski egllearen irudlmenean
ikasi eta lan egiten zuen Bilbotik Lekeitiora, hirlko erbesteük herriko
abemra, urne eta gaztetako sorterri maitera. Film edo dokumenta
t>atean bezala; planoak, sekuentziak agertuz doazkigu, zein baino
zein ederragoak, izadla atsegin duenarentzat;
Osto ezez jantzlrik, t>erde agiri ziran inguruak; eta zelai, Idodd
ta mendi eze mardulen pozak eta irudi atsegiñak, ba/Tuaf
alako zdrrastada gozoa erag/ten euskun-ta, gaztezarol^o
ametsak t>arrlren barri berbizi eta geure buruok a/nbeste go"
garte barrlz eta gomuta zaarrez beterazoten euskuezan^
Qogora ekarriz 1950ean noiako zentsura zorrotza zegoen Francoren erregimenpean eta beldurra, segur aski am ets hohek gehlas^
ziren henl-ametsak, euskarari eta Euskadirl zegozklonak pertsonala*'
t>airK>.
tturrengo t>erriz, ftsaso zoragarria begizJotzea:
A/akoren baten bere, an genduan ba/ geure aurrean /tsasc
zabal edatsu twz/a. Andre beti urduria (.) Ta itsasoen artear'
gure tiantauri mardo, ar, bizarro, lerden, sendoa. Bare bare
egoan, urdin, lau, zelaitsu eta apur bat gehiago ibiliaz; amestokia zirudian leku atseg/ngarr/a beg/en aurrean Ikustel^'^
aukera izan genduan. Ikuskizunaren zoragama, aurkientzare’'
eden-a/.- Legor. itsaso ta zeruak egiten eben batasun-batz^

jSontag[nt^

rraren sorgiñal (.) Cure oiñetan, mendixHa barrenean, Ikuspegi egohlan, uraren susmur amalbdhoaren soíñuz gozatuta,
irriparka antzean, taketsu egoan uri polita (Ib).
Maitasun-lstorloaren atalean adierazi dugu protagonista nagusia
Zurifiezela, Ohartzen denean. zein mutilekin dagoen zinez m aitem indunk, eta zeharka Jakiten duenean m utll hura t>este emakumeren
batekin nahasi ote den, haurdun utzl ote duen, atsekabe latza palratzen du. Kontalariak gogoeta hauek paratzen dizklo: Bal, maltetasuna etzan ziur asko, atsegln-taratzeko ate zabal, paradlsuko sartzelera
^ n . Maitetasuna odola zan, zaurla, miña, eriotzaren dela. Madarl^ a m a ete zan?^^^, eta guretzat une honetan garrantzlzkoagoa
pi’otagonistaren aldarteak bat egiten du izadlarekin edo izadiak
protagonlstarekin: lllunabar artan, zerualdea ozhorri ezarri eban
eguzklak, bere orduko azken-txera adlguritsua egltean. OzkorrI,
egoa/ze errearen zantzu ta agerkal. Ortzialde odoltsu arek, Zuriñe-ren
^ e -z a u rta zirudlan (ib).
^^kJatu dugun zatiarl jarraitzen dion kapitulu osoan beste horren^ t e . Udako ekaltz giroa eta Zuriñeren barne giro ekalztsua elkarri
^5kua emanik kontatzen ditu eleberriko kontalari orojaklleak:
fte n bank ekin eutsan gau osoan puzka. ZabaUk aurkitu zltuan
lelo ta balkoe-ateak edertotxu astindu zituan (.) Amalka laguf>en ioa galerazl eban, aize zatarraren amaibako burrundara
3^eK (.) Eta norbaltek, luze ezezik, gau larri aren Iraupena
betikotasuna ete zan bein baiño sarriagotan galdegin eutsan
bere buruart. flor zan errukarri oil? tior izan zeitekean, ba,
Zuriñe baiño besterik?
Buruenik, oztopoak galndlturik, hots, m alte zuen mutilar! asmo
9a«ztoz egotzl zlzkloten makurkerletarlk garbi atera zelartk. Zuriñe
^rrantzate alabarl honela egln zion ezkon mandatua Xirdo arrantzateak:
Ara, Zurlñe. Ikusten aal dozu an urrunean itsasoak eta zeruak
^ egiten dat>en ertza, lerroa? Orren antzeko dozu nire guraría t>ere: neu Itsaso nalzelarík zeruaren zatlari eldutea, oratu(.) Eta ez al dakizu zerua nor dan, edota nor litzakldan?
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Zerua...2erua...Zuriñe izeneko bat (.) Ori entzunlH, zeruan
sartu zan nesi^ato urrezko uleduna (.) ZumardiHo ta LoretegiHo zugatzetan mllia txorlH eten zituen eztarriah maite-hantah
joten. Ugiñah, Karrazpio ta Izuntzai^o ondarzat>alaH begiztatuaz
etozan Itsas-t^rrenetih, legorraren ezpaIñaH atergabeko Jardunean laztanduaz. Izadiaren malte-abestia zan
MorreK guztiah, berezlKl hasleraKo atalaren eta amalera aldeko
atalen artean dauden kldetasunek eleberri llrikoaren tankera ematen
diote. hatea honela osa liteke: Jainkoak naturazKo edergalz osaturiKo
habla zoragarria antolatu du mendi eta itsasertz artean. Hango gizatalde nagusia, arrantzaleak, natura horren parte dira, izadlko sorkariak
bezala maltemintzen dira eta ugaltzen, eta izan, funtsean, glzonaK
eta emakumeak, itsasoa eta zerua dira hurrenez hurren, eta denen
artean nnalte-abestia osatzen dute^^^.
Mala ere, tankera tinko horrek ez du ohitura-nobela deuseztatzen,
ene irudiko. Arranegl-k fresala izaten Jarraitzen du, ezaugarri gehlenetan, lirlkotasunez hornitua t>ada ere. Txomln Agirrek eralkiriko ele
berri tankerarl jarraiki, hark garatu gabe utzitako zirrikitua, izadiarena,
garatzen du Crkiagak, glzon eta emakume arteko maitasunari leku
gehlago eginez, maltasun natura/aren, hots, Jainkoak eglndakotzat
Jotzen den izadian agertzen den maitasunarekin bat, eta bere berezko llrikarako isuharekln.
Beste puntu garrantzizko bat geratzen zaigu aipatzeko -gure
analisiaren mugen Jakitun, bestalde-, hizkuntzaren aberastasunarena. Oterkadtasunarekin batera, haren euskararen aberatsa aipatu
dute truzkinlari guztlek, eta euskara aberats hori lirikotasunaren sosterigu, blak malz ezin banaturik elkarren euskarri, arrazoi eta ondorio
K. (iitxelenak espresukl llrikotasuna eta erabilitako euskara biak
lotu gabe. ErWagaren hlzkuntza goretsiz:
(122 192-195 orr.
(125 Oterharttasuna akJerdí formatettk aztertunh, honela dto Roberto MIELQOK
Elementa garrantznsu tM aipat^en dítu Kaminok: etena eta desM zloa. OferWa, zentzu
errom artího batetan hanuaz <rtvagaren garaíhoari hobehen doahiona, bide batezbateho estasi m oduho espresabtdea Izan da tradiztonalki. atenpor^a, getó»,
behatze eta senditzearen ondorio zuzena. OlerHia. honela ulertua, ez da berez oso
dmamihoa. ez A i ahztorik ematen. egoera baten desM bapena baizik. Honela ErMaga
oterttaoan olerfva berez bere irtetzen zalo deshribapenaH eglten dituenean. eta t>ertari

ctena e^naz sertditzen Aienañ irtenbidea ematen dio (aip. Iib. 31. or.)

£zln hobeM aurkeztu dizkigu ErHlagak bazterrak eta ohlturak,
hlzkuntza ugari, erraz eta guztira M t egoklan. Bere-berea
duen bizkaleraz idatzl du, han-hemenka blldutako loreak noizean behin sakabanatuaz. eta ez da inor damutuko (.) Bizkal
euskaraz, Lekeitioko hitz-esaera Jatorretan blei (ut dicunt)
ageri den euskaraz, azaldu dIgu bada Erklagak Lekeitioren
edertasuna. Aide honetatik, ene ustez, ez dio batere zorrik
Domingo Agirreri, ezina badirudi ere, ezJatortasunean ez aberastasunean
Ongi aztertu gabe dagoena da zein neurritan erabiltzen den aberastasun ezin eztabaidatuzko hori eteKin literarioa ateratzeko, eta zeln
neurritan den euskararen adierazte baliabideak at>era5tearren egina,
50eko hamarkadan euskarak frogatu beharra zuen euskaldunei berel
gauza zela zernahi adierazteko, hain zegoen zokoratua; eta horrek,
niaiz, Idazieak helburu literarioetatik urruntzen zituen.
4.2.5. "Araibar zaiduna"
E. Erklagaren bigarren eleberri hau zenbait ezaugarri garrantziztotan Joanak-Joan-er\ eitekoa da. “Arranegi" idatzi zuen 1950etlk
'Afaibar zaiduna" idatzi zuen 1958ra, besteak beste, bi nobela axola
handiko agertu ziren euskaraz; J. Etxaiderena eta Txlllardeglren aurrena.
J- Etxalderena nagusiki Zut>eroako Barkoxen glrotua, Erklagaref'a. aldiz, nagusiki Bilbon. Mura nekazari giroan eta hau hin giroan, eta
^ ^ k aide nabarmen batzuk. esaterako, dantzalekuak, inauterietan
^^■^ozorro-jaiak...; balna, aldeak baino, hondarrik hondarrenean, kide^3sunak, antzak gehiago.
Joanak-Joan-eko pertsonaiez adlerazi genuen kontua ez zela birlbtlak ziren edo lauak, eskema simple bati lotuak edo konplexuak eta
garapendunak, baizlk ere munduaren ikuspegl kristauaren arabera
zezaketen garapena zutela, eta hemen ere halaxe gertatzen da.
pertsonaia baten heriotzak ekarrl zuen korapllo-askatzea eta
ere Araibar zaidun gonazalearen onblderatzea emakumezko
bikoma baten heriotzak abiaraziko du, eta beste emakume batek
^^ndotuko. Bilbon, W . mendearen bigarren zatlaren hasieran glrotua
íl24]CusKaíW azíangü¿0akH, 100. or.

izanagatJk, "Zeruaren", "Jainkoaren" eta apaizen presentzia ez da
XIX. mendean eta Zuberoako herrlxketako nekazarl giroan gtroturiKo
JoanaM-Joan-en baino nnurrltzagoa; amaitu ere apaiz baten predlKuarekln amaltzen da.
Qatozen xehatzera. Eleberriaren gertaklzunarl Jarraikl, bllbotar
Don Juan euskatduna herritxotlk datorren Loll Menarekln hasten da
ibiltzen. Emakume xaloak, galalarengan sobera fidaturik, sexu-harremanak izaten ditu; galalak bazter uztean, beste batzuekin ere iblltzen
t>lde da eta ezustean haurdun geldltzen; etslaldl sakonaren menpe,
bere burua botako dio trenarl; azken unean zaiantzaldl bat izan eta
bizirlk heltzen da erietxera. Apalzarl kontatzen dio zer gertatu zaion,
eta hark eleberriko protagonlstarenganajotzen du;
/\zken orduko itz a/etan zuregatiho zer batzueH adierazi zizhidan. Orregatik eidu naiz zuregana, aren borondatea egiteko
-tllretzat amorruz izango zan, noski. neskatxa aura. -Ez uste
Jaunaren /zenean eta aren otsein apaiena ta duiñezena bezald
tiarkamena eman nionean. arek ere, neskatxa zoratu areH
ere. barkamenezko itzak taizik etzituan nornairentzat. Zuretzat tiereziki. Parkatu egiten zizula zure doillorkeria. Loli ezufberri zegoan eta lotsaklzun ori eraman eziñik, orregatik bereganatu zuan. erataki zentzugat>eko eta doakaPe aura^^^.
fturreraxeago apaizaren "ahotan" Jartzen dituen hitzak ezln argigamagoak dira, eleberriaren teslari eta idazlearen eta orduko euskal
gizartean hedatuenik zegoen mundu-ikuskera kristau-katolikoarl dagokionez:
Siñismen otza izateVk datorzkigun kalte ezin-esan alakoah
ditugu. Araibar Jaunal Gure Inguru, orixe zabaltzen asi zaigu
axolagabekeria, oztasuna, guzüak katoliku izan nala eta
kottzaren seta azke izan bearra. Eta ori, eziña da. daiñan.
gauza bat esan bear dizut azkentzat. eta Loli zanak esan zidao
ederrena. aglan: bere bizitza, gazterlk alegia, 21 urte marrn
t)aizik ezpait zituan, zure bizltza oPetutzearren eskeintzen
zuala, zure it>ilfera mahurrak zuzendu zitezen uzten ziola zeruko Aita erruk/orrari. (.) -Zer egln Pear dut nik t>a, labur esan?
-Aren esan ona alntzat artu: zure bizitza. t>aldin oker xamar ba
[125]Ara<bar Zakkjne, Itxaropena, Zarautz, 1962, 9 2 orr.
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darabiltzu, arteztu ta zuzendu bertatiH. 0/tura txarrah utzl;
lagun galztoaH bertan beerà laga, elizara urbiidu (.) Loll zanak
eman dlzu lezio odoltsua. Zuk duzu orain eretia Joko garbiz
Jarduteko^^^.
JesuKfisto guztiongatik bezala, neskatxa errukarrl hori azken buruan hit da Don Juan zentzarazi eta onblderatzeko, eleberrlaren gertaKizunak hala eskaturik. Katollkoen slnesmenaren hoztasuna salatzen
da nabarlro. Arrastoan sartzen da protagonista -beharko!. Idazleak
hain garbi izanik aipatutako sinesm enak-, herritxo euskaldun bateko
emakume zintzo batekin ezkontzen da, eta emandako bekatuzko
bizitzaren zigor gisa:
Urte eroak gaztetan, eta oraln alta Izan nalrik bizi naizenean,
nire utsen ordaingarritzat, zeruak eman dit, noski, neke biurri
auxe. Ta zu, errugaòe ori, nire akatsen garbigarri ta xautzallle
zaitut (.) tiegarrari eman zlon, asperen sakonak azaleratuaz.
5enar-emazte bien malkoak bat egin zuten, mundu ontan
naitaezeko dan malte-batasuna sortarazi, zuzpertu ta trlnkotu
beanrez. -^arkatzen al didazu, barkatzen, ene emazte laztan
orrek?^^^.
Cngoltik Don Juan hi! da eta kristau katoliko zintzoa Jalo da, eta
“Zeruko" saria izango dute senar-emazteek:
Zuzen zuzenean aurrik eman ezarren, zeruak egin zien zearka, gurasoak maiteen duten emaitz onetsla. Grirten geiegikeriak galerazitako berezko aragi-bideaz kanpo, errukiz eta maltetasun-tankeran iritxi zuten doai berdingat>e or/^^®.
Eleberrla bururatzen duen paragrafoan "Seiko" ezizeneko "apalz
jatorrak* botatako "zirikada zorrotz" hau Jasotzen da;
Zenbat naaspil gutxiago ez litzaken mundu ontan Izango, seigarren eta t>ederatzigarren aginduak zintzoago beteko ba genitul... Eta zenbat anima ez litzaken zuzenik zeruan sartuko,
betiko su garretan ganoragabe ondatu bearreanl...
Rot>erto Mielgok aztertu ditu gehien Erkiagaren eleberrlak. Bes
teak beste. honela dio;
;i26]A ip. tib. 93. or.
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Izan ere. pertsonalak, gertakizunak, Erklagak sortutako mun
du ¡Iterarlo osoa mo/de katolikoen Ikuspegltik eraturlk dago
Balna honetan ere bllakaera bat erakusten du Idazieak. Knstautasunaren itzala era bitan agertzen da Erklagaren elabernetan. Lehendabizikoa alpatutako munduaren eg/turaketan, pertsonaien Jokabideetan eta hauen balorazloetan, e.a. Bested
Idazieak t>erak narratzallearen ahotlk erakusten duen Izaera
fiededuna^^.
R. Mielgorena eta nirea askoz geroagoko ikuspegiak dira; Koldo
Mitxelenak berriz, orduko Ikuspegia dakarkigu, argitaratu zen
1962koa. Monela zloen;
Arranegl-n hartu zltuen muga estu xamarrak zeharo zabaldu
dItu, herri koxkorretlk hiri handira Joan denean. Ederki taxutuñkako glzaklak ugarltu ditu, t>atera eta bestera Itxuraldatuaz^
eta lasa!, amas estuka indarketan iblll gabe, muglarazten ditu
aukeraíu duen antzeztokí zabalean. Eta mlntzatzen direnean,
nolako mlntzo maígu-aóeratsez mlntzatzen zalzkiguni (.) Hlzkuntzaren aldetik, gol mallako dugu beti Erklaga, eta gero eta
goragokoa: hiztun atsegina, leuna, ugarl-ugarla. Eta haurretandík menderatzen duen hizkuntzaz Jat>etu ahala, Jatxtzen
ere doa elet>ernaren taxuaz eta tekn/kaz (.) Esamesak Ibili
dira, noia ez?, beste aide t>atetik, nobela honen inguruan
Batzuek gordinkeriaren bat edo beste aurkitzen omen zioteo,
eta ez dakit azkenik plxkaren bat orraztu ez ote dizkloten
Beste batzuek, berriz -ba/ ba/ta guztletakorik gure arteaohalako prediku airea malzegl /geftzen...Baízuen eta besteen
artean aukeratu behar t>anu, ni aukeran, nort>altek sumatuko
zuen bezala. azkenekoen a/de agertuko nlntzateke. Irakurled
zentzatzea eta hobetzea ere eleberriaren eginkizunen artean
badaude, Inolaz ere okerbidez eta zehar esanez bete t^ehdf
du eg/nbíde hori, hots, berarl, eletìerha den aldetik, dagokioo
artez edo mo/dez.^^^
(130JMICLQO, R.; Cuseòto CrWagafen g erraosieto elaberrtgintza (1958-1964).
Labayfxj, B * » . 1995. 112-113 orr.
(131)fu5te< Ktaztan guzoak III. Ubunjah II., Klasikoah, 23. Mensajero-Oero, 78-79
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Labur-zurrean, hizkuntza aldetik goi mailakoa, eleberriaren taxuaz
eta tekntkaz gero eta gehiago jabetzen sumatzen zuen, eta zuzendu
beharrekoa prediku airea zuen.
E,
Erklagaren eleberriei eskalnitako atal honen sarreran aipatu
bezala, 1958an Euskaltzalndiaren "Domingo Aglrre" eleberri saria
irabazi zuen^^^. Epaileak hauek izan ziren: Manuel Lekuona, Mazarlo
Oteaga, Aingeru Irlgarai eta Antonio Arnje, eta erabakia aho batez
hartu zuten. Txlllardegik "Peru Leartzako" aurkeztu zuen eta Jean
Etcheparek "Ithurraldea". Bi horiengatik epalmahalak adierazi zuen
pena zela saria bakarra izatea eta zatltzerik ez egotea, bi eleberri
hoftek dudagabeko merezimenduak zituztela eta. Zergatik eman zlo
ten sarla: hizkuntzaren aberatsagatik?, eleberria nagusiki Bilboko hl*ian kokatuagatik, agertu zuen mundu-ikuskera ortodoxoagatlk?
Biengatlk? Epaileek akta publlkoan ez zuten erat>akia arrazoltu.
4.2.6. Ithurraldea
1957an P. Larzabalek "Hiru ziren" antzerkia idatzl zuen, gazte
batzuek hala galdeginlk. Eztabaida zegoen Ipar Euskal Merrian, Amerl^'etara joatea on zen ala t)<3r. eta antzerkiak gai horixe jorratzen du.
•datzitako urte berean eman zuten Ezterenzubln eta Donitene Gara
nin, eta azken honetan egin zuten elkarren ezagutza T><illardegik eta
Etcheparek^^^. Antzerkiaren izenburuan aipatzen dlren direlako hiru
Amerlketara Joan ziren; horietahk batek porrot egin zuen, eta
eskate bilakatu Ameriketan; beste batek dirua egin zuen, eta lehen^ ere harroa bazen dirua eglnik harroago oraindik, han gelditu zen,
eta hirugarrenak, gazte gisakoa bera, dirua egin eta jaioterrira itzuli
2en, moralki batere endekatu gabe, hots, prestutasunaren aldetik,
ort>anlk gat>e.
flogei-hogeita bat urteko J. Etcheparek Idatzi zuen "Ithurraldea"
^tebeman ere Amerika, Paris, Balona, Miarritze, hots, hirla presente
negatiboki egon ere, Euskal Herri eta herrlxketako zibillzazio
Sirtettno hobetsiari aitzi, kontrajarrirlk. Hirla, t>atez ere, indlbldualismo
®90feta, moral kaxkarreko eta diruzalearen paradigma da; Euskal
^^ema berrtz, lanaren, femiliaren, herrl-sentimenduaren eta sinestea(152 ■'US Cu5i<efa, 1959, IV, 242. or.
(155 TxJHardegm atpatzen du elKar ezagutze hod akjiztsan honetan: T/erra Vasca
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ren hokalekua, behartsua ekonomikoKi balna onesta moraiki,
bihotzaren garbltasunaren egonleku alegera, azken buruan zoriontsuagoa, Eleberri idealista da, errealismo handlko pasarteak izanagatik.
4.2.6.1. Maitasun credugarria
Euskal herri(xka)k, laborantzak, artzaingoak, eta sehigoak edo
neskametzak parte handla dute, eta protagonlstel erlatlboki diskurtso
zatt gutKi eskaintzen zale¡ halek txertatuak edo Irentsiak dauden
komunitateak Jaten die lekua, balna badira protagonistak, herritarren
takJetlk jalgitzen eta nabarmentzen direnak. nagusia Malte derltzan
neska gaztea da, eta harekin batera harekin ezkondu nahi luketen bi
senargai; bata, amerikanoa. Kallfornian arozgoan dirua eginik Euskal
Merrira itzulla, t>aina gogoz aldatua, gogoz bestelakatua; eta bestea,
artzain euskaldun espalnola, glzon indartsua bezain bihotz garblkoa.
Protagonista nagusi Malte, aide batera, ez zen antigoaleko rieska
edo serora, Balorian sehl hiru urte egin zituenez gero, bazuen munduaren berh;
SilhoaH gaztain holore, ez bettz ez hori aire, "á la Jeanne
d'Arc" moztuak Ibiltzen zituen. Qero hemezortzi-hemeretzi
ufthetan tutularen eglten hasi zen. Batzuetan zaidi buztan
potili bai moldatzen zuen Hasko gibelean. laidi buztan bst
kanpañako neska batek? Zertako ez? Modari jarralkitzen t>aita
haatik fAaitel Tuntserat-eta, zertako egin "permananta"
kaskoa sagarlol bat iduri ezarriz, bilhoa andeatuz suarekin?
ßaionan hinj urthez sehi egon zelarik ohartu zen, Eskual-herriko neskek eta hirian sehi daudenek bakarrik, ustez teeren
t>urua edertzen duten, dituztela blihoak kuchku/atzen. Ichtudiantek eta hiriko neska langilek tutula edo zaidi buztanal Cta
harek ere tutula egin zuen (.) Ez izanagatik arras herriko
bertze neska t>atzuek bezalakoa bere blzlmoldetan, etzuen
bere ohorea nihundlk ere galtzen^^.
{l^ ]fu s k a ttz a *n d ia h 1958an nobela lehiaketa antolatu zuen. Lehtaheta honetara
aurHeztu zuen hop«a m etenograftatua baHatu izan d u t Euskafeaindiart esher, 6. oman
Aurrerantzean, zenbaisia soMh ezamho dut. Atal hau idatzl ondoren argltaratu da Stwnj
itTojran. Piarres Airtztarten aitzirtsolasa du litìuru argitara bemak, eta Euskaltzaleen
BUtzarreko Wde Ctiennette Ctcheto eta Jean Claude Iribarrenen laguntza izan du PAirtZlARTek: fturraMea, Crroteta, 2009. Poztekoa da, ben'ogeita hamar urterà bada

OtXKea ez galtze horreK moral estua esan nahl zuen, bereziki
emaztekiel apllkatua, eta horl kontalahak adlerazla ez eleberrlko protagonistak:
Sere buruaren ontsa aphalntzen bazakien, eta bera ez gaizki
izanki eta etzuen sobera despendió eglterlk bere gorputzarl
zerbait gehiago eman nahlz (.) Bere edertasuna ukana zuen,
nahl t>aduzue, balna etzuen deus egiten galzki zerbltzatzeko,
ederra dela erranez. hala noia zata (gona) zabalak nahlago
zituen. hertsi batzu baino. BIhotza Jauzten zitzalon Ikusten
zituelank zombalt eder nahiak ahalgingarrl (lotsagarri) geld/tzen*’ ^.
Baionan 5an Leon Jaietan m utlko batekln dantza egin ondoan,
iw ielako gogoetak:
Muslka an zen. ani Eta neska gaztea Itzullka-ltzullka an zen,
deusen pentsatu gabe, zozo bat bezala (.) Muthlkoak Itzulikarazten zuen alhuti Balnan muslka gelditu orduko egiazko blzla
berrfz gogorat heldul Eta dantza galzki dela. Itsusi, zikinkerla
guziak badltuela. gero agen, dantzatik geldltu-tal Oero eg/fen
gogoetak, mementoko hastio bat (.) Lehen aldlkotz ohartzen
zen bertzen ezpalnetan zer lohlkerlak izalten ahal diren musu
baten estakuruan. Utz mentskeria honek. 5ekulakotz. Oalzki
joan lltake ondarrean. Eta gero deus ez egltekonk (.) Urhats
bat gehiago eta errekal Ahantz dantza, ez gehiago kasuemani Ez ahalge izan errefusatzekol^^.
Elebemko gertakartan jarraiki, amerikarioarekin adiskide gisa bas
tera deliberatu zen, baina, zer gerta ere, ez harekin bakarnk baizlk
■^gun batekln batera. Joan dira Miamtzera arratsalde pasa hirurak,
•^o*^rtza handira, halakoren batean gelditu dira biak bakarrik eta
^■*o^rtzara Jaitsl. Narratzaileak diosku: neska gazteak t>ere burua en
^ e n tz a t hartzen zuen. Bertzek hala penteatzen zutela zlon bere
Une hura profìtatzen du muülak galdeglteko hinko biziaz
^tsiko lukeen, laketuko zen, eta orduan neskak:
Pentsal Ba ahal dakik ene gostuak ez direla alse kamblatuko.
Kampañan bizitzeari pentsatzen diat eta ez nuk neska bat
ere, argia ikustea.
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playetan eta hlrietan a(l)fer bizitzeHol -Bainan zer errar) chinezake norbaitek andere aberats baten bizia eskaintzen badauchu? Ameriketan? Pari5en?...-(.) tieska gazteak bere burud
aurtikia kausitzen zuen. Begiak luzaz hetsirik zauzkan (.)
ftze n ohartzen Jakes noia hurblldua zen haren ondorat. Cta
ondarrean neska gaztea okaztatzen hasia zen. Bat-batean gogorat JIn zitzaion muthikoak etzuenez umiliatu nahl, etzionez
bere nausitasuna erakutsi nahi? Hartan aski, egun
Eta handlk hara, Malte neska gazteak Benito artzain gaztearer
aidera isurlko du maitasun garbi guztia, eta hala ere, amerlkanc
endekatu samartuarekin iblitze hutsagatik geldituko zaio halako
arantzatHO bat. atera beharko duena ezkontzara behar bezain bihotzgarbl heitzeko. Perfekzlo morala irltsl nahia ezarri dio kontalariat'
protagonista emakumeari.
holakoa zen begiz Jo zuen Benito artzain gaztea?, eta beste
galdera bat horl bezain garrantzlzkoa: zergatlK hautatu zuen artzaina
eta ez laborarla edo oflziale bat? Qogora bedi tradlzlo Judu-krtstauar
artzaina Jainkoaren eta Jesusen sinboloa dela, ardiak edo 5 lnesturìa^'
begiratzen eta zerura gidatzen dituena. Jakiturla instintuzko eta esperimentalarena ere bal; izan ere, artzaina betl erne da, zelatan, ardie
ezer t><anik gerta ez dakien; zerua, llargla, izarrak eta egurakW
behatzen ditu eta nolabalt aroa iragartzen ere badaki, eta nómada da
ez sedentarioa. Abel bezala*^®,
Lehen begl kolpeak ohartzerat emaiten zuen muthiko azk^
eta eder bat zela deus gizenik gabe (.) Muthiko gazte hor
ho/a Ikusiz, makila eskuan erran zltaken lehenagoko jendetarik zela, otsoaren indarrez dohatua. Malte laster ohartu
muthlkoaren indarrari (.) tieska gazteak Benltori pentsatzer
zuen. hura deslratzen, hura nahi bere laguntzat, gizon
bat tùhotzez eta gorphutzez. TVpl zela senditzen zuen bere
bunia artzain gaztearen ondoan. Eta plazer zuen pentsai^e^
holako gizon baten oinetan gostuan izaiten ahal zela. Olzor
harek zainduko zuela senditzen zuen. norbait ukanen zud^
buru, izpiritua azkar daukan girichtino on bat.
138 4 4 or,
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Benito bere bizi chehean, dorpean, Jahes t>ere saltsa tcharrean beza/n uros zen, eta etzuen gutiziaril^ ere biziz kambiatzeko, bertze nolazpait, t>ertze numt>ait bizi rtobeago baten
bilhatzeko. Igandetan meza-óezperen ondotlk ostatuan lagunekin kantuz edo musean pilota partida baten ondotlk...
Qlzon indartsua ñola Sanson, ardiak otsoetarik bezala, emaztea
ere zemahi penietik begira zezaKeena, eta aldi berean "lehenagoko
jendetarik" zirudlen horrekin iduri du aditzera eman nahi zuela gizakia
abilizatu edo hiritartu ahala desgisatuz Joan aurrekoa, glzadia prestuagoa zen garaikoa, Azterketa zehatzagoa egin beharko genuke Benito
artzainad egozten dizkion ezaugarri guztiak biltzeko, baina, erreparo
horrekin, esan liteke gizon Indartsu, bihotz-garbi-oneko eta konformíílade handiko glzona marraztu duela narratzaileak, ohiko Jardun eta
*zir>a tragaiteko moldeekin zorlontsu dena. Eta ezaugarri horiekin
titean, t>eldurrlk gabea, esaterako, gau-lanean aritzeko:
Bazakien artzain gazte harek etzuela deusen be/durr/k, kontrabarida ft-ango eglten zuela ez bakarrlk diruaren metatzeko
bainan ianjerraren amodloz. Orduan zen zinez bizi muthikoa,
zerbalt lanjer iragan behar zuelarik, zerbait trat>a hautsi, bere
indarrak ikusi obretan. tiekatzea mugaren pasatzekogau ilhun
batez, bakarrlk edo lagun batekin, t>eglak apo harmatu batek
bezala zat>alduak, gauza ttiplak ziren geroko atseg/naren on<íoan (.) Bazuen fìdantzia bere indarretan. Aldl bat edo bertze
galdurlk ere guarden kontra, berriz haste t>ertzaldian kasu
eg/nez hobeki. Eta hola suge baten begia eta asmua bildua
zuen. Eta Maitek glzon honen ondoan nahiagoko zuen Izan,
gau beitzean berdin, bere karga t>izkarrean, Españarat buruz
ábían, kargaren pean lehertua, zangoak mlnt>eratuak (.) Mai
tek artzain gaztearen Itzaiean segurtamen bat kausitzen
zuen“ *V
^egurtasuna emango zlon gizon horrek hartzen du ezaugarri
^ e n g a ü h halako heroi xume erromantikoaren kutsua eta traza. Bl
*^**oí2-garbíen arteko amodioa berriz, kontaladak eredutzat paratzen
¿ígufia:
l ‘*0l80or.
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Bl gàzteh elgarri behaHo gocho batzu emalten zituzten, gauzd
batez edo t>ertzez mlntzo zirelariH (.) Segeretu bat bezals
bazabilan Benitoren begietariH Maiteren t>egletarat. Bertze
nehork etzuen deus homprenituko edo gaizki. Etzuten solas
beharrlk. Bertzenaz ere neke litake amodloaz mintzatzed
Amodioa gauza handl bat horlentzat. Ez dira hirletako gazted^
bezala ezazolduak gauza horletaz noia nahlka mintzatzeko (.)
Amodloak Ichlllk egiten zuen bere lana, nehor ohartu gabean
Amodloak helentzat ezkontza erran nahl du, t>ethlkotz eígarretaratzea, hlltzeraino t^atak bertzea laguntzeko maltatzeä
Behako garblak zituzten, kasik haur t>atzuen txgletan. Etzuter
begletan bihotzean baino gehiago behar ez denlk^^^.
Jendeklna ere bazen artzalna, nómada, eta bere ibllietan lagun
asko zuena eta halekin jostatzen eta zoriontsu izaten bazeklena;
Artzain baten bizlak nahl du artzalna bere arthaldearekln herrlz-herrl Ibll dadln. Chaz han, aurthen hemen, heIdu deo
ufthean bertze numbalt. Artzalnak kurrltzaile handl batzu dira
Eta Benito hamar urthe attantchu hola zabllala, negu bat hemen, bertze bat han, Armendarltzen, Lekornen (.) tlerrlHo
m u^lkoekln errechkl adlchkldetzen zen. heierl Juntatuz pilo
tan eta musean, nor nahlrekin elheketa geldituz (.) Mu^ikc
gazte haren begitarteak halako Indar bat erakusterat emaiter
zuen, eta haren Indar guzia t>ametik. bihotzaren erdltik atheratzen zen: glzon t>atek bere Izalte minean ukan dezaker
ontasun hura .
{.ehenik, protagonista nagusla Malte emaztekla da, eta btgarren
zattan bemz, bigarren planoan geldltzen da, eta artzalna gallentzer
da.
Azken hamabost orri (testuaren hamarrena) Benito artzainare^
bertso-derkiek osatzen dute. Maitasuna hitzekin ez balzik bihotzezkc
t>ertsoekln adieraztekoa dela Iradokiz.
Ez dut bertsoak aztertzeko xederik. Nona adlbide adlerazgarr
zenbait. Lehenbizlkoan bertso-jartzallea Frantzlako erregeei zuzentz^
zaie, eta azken paratu ditugun lau bertsolerroekin bururatzen
eleberrla:
14¿ 91 or.
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Frantziako erregeak,
Errege handl-handlak,
Eman bazautan Parlse
tli urhez izanez gose,
Eta utzl ukan behar banu,
Izanik ere trukatu,
Lagunari doan sua.
Bai eta ere musua (.)
Utz nezak maltearekin
Eta ez Pariserekln (.)
Malte, adichkide ona.
Ene aldean emana,
Bihotza hartua dinati
Sekulakotz hire ganat,
Zinez, bal zinez heldu duni
Bata bertzeaz hobenduni
Bizi guzikotz Josiak,
Bi bihotz batheratuakl (.)
Bizia da. ezkontzen delarik
Bat bertzea ontsa maltaturik.
Egoitea bihotza chuchenik,
Erakutsi gabe esker tcharrik^"^.
^•2.6.2, Hiria versus herria
BâcJa eleberriaren azken aidera elkarrlzketa luze bat MalteK eta
amenkanoak hartitzen dutena. Amerikanoak Amerlketara go^itatzen du, han askatasun gehiago izango duela, autoan noranahl
ahal izango dela, begiluze eta kontrol sozialik ez duela izango:
fi^hor etchu han bere auzoez okupatzen. Bakotchak nahl
duena egiten dichu eta nehor etzauchu Jinen erraiterat: *5o
eg/zu Andere horri, zer eskandala emaiten duen herrianl"
fiahl beza/a bizi duchuJendea auzoarenjujamendurik gabe^^^.
1<*4] 140.141.151 orr.
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Emakumearentzat berriz, auzoak babesa dira, herrlan etxean be
zala senützen da, eta libertatea bainoago bakartasuna senütuho luke
herritarren babesa galtzera:
Ez dahiat noia erran, bainan Kas/k uros bezala nuh ene heman. Jende horlek guziak ezagutzen ditiat eta hek ezagutzen
nle...<3azte lagunak anal-arreba t>atzu bezala dituk, berdin
gostuan blzl, elgarrekin. horlek guziak utziz geroz beldur nuh
huts bat zautala bihotzean, ene lagunen falta, t>akartasund.
nik daklta zer...tlihaurek ontsa ezagutzen ez dutan ontasun
zerba/t gal beldur nagok (ib.)
Muülak herrttarrak begi handi baten gisan irudikatzen dltu, bet
inoren akats blla, eta laborantzatik bizitzeari lohlan, deserosotasunean bizitzea derltzo. heskarentzat berriz, kontzientzia alha zalo mutlari herrttarrak begi handi gisa irudikatzean, eta ez da errana non izan
litekeen bat zoriontsuago eta urosago, hlrian ala herrlan:
Balonan sehi egon nizalarik Jaun handi baten etchean, eta
etc/ie hartan etzian alta sos eskasik, ba/nan familia hura etzian uros. Ez, etzian uros, t>erek erraiten zitean. hek ere
zert>ait falta zitean, denek zert>ait falta diau eta falta dugur
haren oridotík gablltzak. Zoriona, uros Izaltea, ez duk aski sos
alnitzen ukaltea eta lanean arlzan gabe bizitzea. Zorlona ez
duk ez hlrian ez mendlan, bainan Jendearen gorphutz-bihotzetan. Zer t>allo du hirlrat joaitea zorlonketa herrlan berean ez
tìàditake bil? (.) Zorlona gizonaren Izalteari jarralkitzen den
gauza bat duk (ib.)
Meskak irabazten du partida eleberrian. Merrt bateko, elkarte bateko sentitzeak ekar dezakeen zononaren defentsa buruduna egiter
du.
4.2.6.S . HontaMzun erregionalista
(Euskal Herria, Fraritzia eta £spalnia)

Eleberrlak oso errltm o lasaia du, laborarien eta artzainen bizlnrwduak bezalatsu, edo gorago aipatu dugunez, amodiozko triarigeliian
eskalnltako diskurtso-zatia labur samarra da, gi?a ingurunean txertaturik agertu beharrarekin erara. Oso kontaketa erreallsta da laborantzaz eta artzairtgoaz an denean, eta kontakizunean t>i lanbkJe
horlek diskurtso zatl dezente hartzen dute -kontalariak oso ong

ezagutzen ditu bi lanbideak-, eta errealismo horren barruan edo
Kontalariak aditzera ematen dlgu Ortalzetako artzain espainolak
frantaarajaisten dlrela negua Iragaltera:
Artzain horlek españolak ziren, Orbalzeta aide hortakoak. Urthe guzlez Frantziako lurretarat Jausten ziren neguaren iragalterat t>ertze artzain española frango bezala^^. Edo protagonistak diosku Frantzlan ez dela Euskal herria bezalako
probintziarik: Zeren Jakizak Eskual herria bezalako problntzlarik
ez dela Frantzia guzlan^^^.
Bl protagonlstak, bata laborari alaba frantsesa eta bestea artzain
gazte espainola euskaldunak dira, mutila erdi koblakarl ere bal, eta
f>orregatik ez dute inongo arazorik elkarretaratzeko eta elkar maltatzeho. bata frantsesa eta bestea espainola izanagatik:
-hau ez dea pollita? 5o eglzak Benltol...Zer den Izkirlatua:
"Fruitua eman eta zabal zazu munduan". Badakik kantu hori?
-Ball Oemlkako Arbolal Iparragirre Eskualdun alphatuak eglnal
hori duchu Eskualdun jendearen kantu sacratua, horl gure
Izaitearen bihotzeko olhua...
-Oi zer ahokaldi ederral Zer nahi Joka nezakek koblaka artzen
hizala? holako gauza polliten eaalteko?^^.
Wentitate ezberdinak ez dira arazo gisa planteatuak, hots, fran^^iartasun eta espainiartasunaren baltan arazorik gabe bizi den eus^Itasuna ageri da. Enbata Iparraldean aurkariek "zikin" deltua agertu
âunreko kontakizun erregionailsta da^**®; morala dago jokoan eta ez
^<^entJtate borroka.
Ohitura not>eietako ezaugamak baditu kontakizun honek: konta*an OfojaKilea, pertsonaia lauak. denboraren iragaiteak garrantzirik ez.
^ genero daude nolabait biiduak testuan: elkarrizketetan antzerki
azken hamabost ometan olerWak eta jakina kontaklzuna.
f^takizunean esku ona ageh du naturak Iradokltako ierro poetltolesteko. Esaterako:
I'ieiseor.
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Aments eg/teko tenorea, asteriHo gochotasuna, egunaz be*
roska bat egln ondoan, airea ephel delarlh oraino eta inguruneak halaho ilhun-nat>ar batek hartzerat doatzilariH. AlreaH làu
ri luHe zeta gocho bat chori baten hegaiaren Joah harroarazia
(jambara t>aten eztitasuna badu hampoHo a/reak tenore hortan
Beitso-olerhietan ere bal. horrek guztiak eleberrlan ílrikotasuna
eransten dio.
Mondarrik hondarrenean, maitasun eredugarrla pintatu zigun, 2iblllzazlo moderno jainkogabeak kutsatu gabeko behialako bihotz-maitasun aratza, eta euskal herri(xka)etako zlblllzazlo giristinoaren de*
fentsa buruduna egln zuen kontakizun honen bidez J. Etchepare
narratzaile gazteak,
4.2.7. haur Besoetakoa
1959an idatzia eta 1970ean argltaratua estrelnako. Ez zuen
olhartzunik Izan 50eko hamarkadan, balna orduan bururatua denez.
iruzkin nehatua ez bada ere orokorra egltea badagokigu. Lehenbizi.
altor dezagun 50eko hamarkadako not>eíarik errazen irakurtzen denetarlkoa dela, Leturiaren egunkari ezkutua-rekin batean. Ondo
klatzía dagoelako gertatzen dela horl adlerazl zigun Q, Arestlk:
hobela osoak, has/era geidi eta t>aket5utik bukaera zurrunbilotsu eta ekaiztsura. ritmo arin eta blxkor bat darama, beli
gorantza igaten dena, bere memento egokietan atseden har
tzen duena, dena Beethovenen sinfonía t>atean bezala ongi
konposatuñk eta konpasaturik, prezezki neurturlk, lakituríaz
errega/aturik. hobela bezala, eredutzat hartzeko da .
Irakurketa bat t»lno gehiago egiteko aukera eskalntzen du, Txomln Pelllenek zazpi p>ropo5atu dlzkigu^^^, balna orohartzaileena, gure
intzian, rrioral gatazkaren lldotlk egindakoak ematen digu, sakjoko
gizakiaren eta hautetsiaren arteko moral gatazkak, eta bl nrioralak
ezin uztartuak Miranderen baltan,
Elebemaren gal errekurrenteenera etornz, nobelako narratzailea*
ren arabera, hogelta hamar urte inguruko glzon protagonlstak gataz*
[150 2 4 or.
fl5 1 fla u r besoetahoa, Crem. Oooosöa, 1987, 106 or,

[l523*JonM(randefenor<íetnuaberelehuan'inJakirt(106). 1998, 11-30 orr.

fSontaglfUza (11)

ka drarratlkoa bizi du gizarteko moral onartuaren eta beraren nortasunaren artean. Masiera-hasieratik dago gatazka hori argi eta tx>rtlt2
pianteatua:
Sesteen esanera gehiegi blzl Izan zen oraln artean eta ondiHotzl oralndiH ere besteeh haren ba/tan Jarrltako itxaropenarl
amore ematera gertu zen, t>e5teengatlh sortutaho bere buruaren a/zun-/rud/art uHo ez egitearren (.) AH haren eglazko norta5una non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonorl
gogor egiteko lain Izanen llzateke noshi, edoezer gertaturik
ere (.) Zenbat aldiz azken egun honetan, kirestasunez t>eterlH
ezinagoan, amets zoroarl uko egltera ez zen salatu, lehenagoko glzona izan ledlntzat berriz ere, Jendeekin Jendakin, glzartean gizabldetsuki zebllen glzona, erdeinu apur bat dol-dol
erakutslz (.) fíurrengoan ordea zuhurtasun horren zorakerlak,
esan-delako gogo-lndar hori eglaz den koldarkerlak hamorratzen eta naska erazten zuen. EzI Qlzartean bere toki txikla
gordetzeagaük batek edo bestek zer-nahl eglnik ere, hura ez
zen giza-saldoaren altzln-erltzletara makurtuko^^^.
Mot>ela guztia borroka horren garapena da, eta bl moralak ezin
uztartuaren paradigma.
flotakoak dira hogeita hamar urteko gizonaren eta hamalka urteko neskatoaren arteko amodiozko harremanak? Puntu horretaz
Sogoraraa digu J. Azurmendik Mirandek sentsualitatea betl oso negaW» azaidu izan duela:
Miranderen fi/osofian, Izpintua zentzuen pean preso egotea
dela, haln zuzen, gizonaren zorlgaltzik galtzena. Pedofìlla, ordea, adlneko gizonaren maltasuna hamalka urteko nexka Wpl
bati. elkarreklko Izplrltuala da (.) gogo elkartasun oso eta
idealezkoa^^.
Baina non gelditzen da hamalka urteko Theresaren eta /sabe/aren noftasuna eta askatasuna? Berezlkl neskatoaren kasuan, gizonak
^m e n ik eta nahi proplonk ez duen ot^ektutzat tratatzen du, t>erak
^
bezala hezten du, haren hezkuntzan beste inon sartzen utzl
gabe.
153 ttaur òesoetaioa . Erein, DonosOa, 1 9 8 7 ,1 2 . eta 14. on-.
15a’ 5c^K3penhauer. tlletzsche, Spengler M IfW ltX re n pentsam enduan, 5usa,

Itxaro Bordak nobelako bi protagonista nagusien harreman flstkoaz, eta glzonak haur besoetakoari nriodu eskiusiboan emandako
hezkuntzaz:
Haur Besoetakoa-n ez da bortxaketa fisikorik, ukitze lizunah
salbu, eta t>ortxaketa. nesharen Izpirituaren Jabetza erraldoiar
datza^^^.
Hondarrik hondarrenean, filosofia nietzschetarrari Jarraitzen
fiirandek eralklrlko gizon protagonlstak nobelan, moral Indibiduai
eiitism o arlstokratikoarl, eta horren arabera, pertsona helduaren
maika urteko neskatoaren alderako harreman sentimenduzkoa
sexuala ere ziiegi da:

dio
eta
ha*
eta

Pasiozko maitasuna arlstokratikoa da (.) Edo Zarathustraf'
eranízun erabatekoago bai emango dlgu: noblearen bizioah
ere nobleak dira (.) Aide horretatlk -moralaren aldetik- salbu
dago ilBko gure glzona. Bakarrlk, Zaratiiustrak ez dio ezku
tatzen bere morai garal osoarekin ere saldo glzartean suertatuko zaion patua: "Oizakla da gauza bai, gainditu t>eiiana
dagoena: eta zuk iionregatik zure birtuteahi maltatu egln behar
dituzu -zu horietan hondoakartuko ba/t zaitu. hórrela mlntzo
zen ZaraOiustra", Von den Freuden und Leidenschaften^^
Eta historiaren bidean gora Jarraituz gero, Schopenhauer dago
filosofía horren otnarrlan:
harén sisteman gutxi batzuen prlbilegioa da egiazHo ezagutza
sakona, ondorio bidez baita "saltiazloa'' ere. Beste guzV^
tlahiarenjostailu hutsak dira (.) orìnel bat halzearen hegaletan
ñeybum/hinderks t>aitan íraí^urtzen dugunez: "Erredentziod
gut^i-gubii batzuri bakarrlk ematen zaio, eta gutxiok ez dira
Jainkoaren graziaz hautetsiak, balna beren indar propioz be
ren tHjruen erredentoreak. -harrokeria Intelektual honen '-horíxe bait da, izan ere, bidez izan ala ez- formarik erakarUor eta
enga/na/<o/Tena, ederraren blzlpenean erredentzioa b//atze^
duena (ib.).
[1 5 5] ‘ Oratndik ere rtaur besoetakoa-z Itxaro Borda in tiegats. (12), 2 0 0 4 ' f
Internet; w w w . K ritih a k .a rm ia rT n a .c o m .
[1 5 6] Schopenhauer, rtieCzsche, Spengter M/RArtOCren pentsam enduan, 5 u »
Zarautz. 1989, 8 9 or.

Ata) honen sarreran adlerazi dugu Txomln Pellleneh irakurKeta
bat 62 baizlk zazpl proposatzen zitueia. horletatik bat: "Merri-mln edo
etniaren n o s t a l g i a " hark iradokitako bldetik, I. Bordak: tleshatxa
eusHara eta euskal herria Izan dalteke eta glzona, Jendarte malgu eta
axo/agabearen aztaparretarik blak salt>atzen sa/atzen dena^^®.
Ipulnetan eta olerKletan ere agerl diren motlboak errepikatzen
dira nobela honetan ere: muslkaren eta alkoholaren balloa bestelako
kontzientzia t>atera heltzeko; "Ametsa" edo "Eresi kantarl" Ipulnetan
bezala, edo herlotza herolkoarena, gorputza disolbatu ondoan arlmen
Qazteen Lur hilezkorraren aipamena: eleberrlko bl protagonlsten gorputzak uretan disolbatzen dira eta bien arimak Gazteen Lur mltlkora
atiiatzen dira ihes, mundu fenomenlko irudizkotlk zlnetakora, "undina” eta "itsas-nesken" artera;
fz zuten batak ez besteak hil beharrlk elkar malte zuten
ezkero...Ihesjoanen ziren gaur bertan atzerrlra, Itsasoaz bestaldeko atzerrl urrun t>atera... (.) Haurraren gorputza hondatua
zen; uraren oldarrak engoltl ba zeraman hainbat gutizlatu
zuen zabalarantz, Qazteen Lur haintieste amestu hartaraino (.)
AW/ hartan ez zuten gizonaren gurputza aurkitu (.) engolti
urrutira ba zeraman Theresa eraman zuen uhln gora hark
berak...urTi/öra, halen helmenaz bestaldera, halen munduaz
bestaldera dagoen Gazteen Lurrera, han, undlna eta Itsasnesken artean, igun'kltzen baltzuen haurrak, bere gorputz eta
arima bateg/nen eskeintza hari egitera gerturlk. Betl ¡raunen
zuen eska¡ntza bat...
f^iranderen obraren batasunaren erakusle da hau guztla. Malaber
^^ö^'eraren atalean ikusiko dugu noia moralaren arlo honek zerlkusi
®sbja duen Miranderen irltzl sozial eta politikoekin ere.

lS 7 }Ja « n (106), 1998, 25. or.
1 ^ ] ’ Oraind^i ere tia u r besoetahoa-z Itxaro Borda m Wegats, (12), 2 0 0 4 ’ m
www Kmfcah.arroiarma.com
ll5 9 ]rta u rb eso e ta h o a, Cretr, Dooosöa, 1987; 9 4 , 9 9 , 100 orr.

5. KOMTAKIZUri IT2ULPEMAK
tSopunj hutsarl begiraturik: liburuah itzullak zazpl; kontakizun Itzuilak berriz, hogeita lau EuzHo-Oogoa-n, eta hamabi Egan-er\. Azken
hauetan luzera aldetik aldekoak daude, balna oro har, labur samarraK
dira.

5.1. LIBURU ITZULIAK
CUSKARAT2AILCA
PtaekjQ Muxika
Bingen Ametzaga
Piarres Lafltte
ltunt>e
5abin Berasaluze
Jon Eb^ide
M.A. Urrela

EQILEA
J.Svensson
J.RJimenez
MarH Legasse
Mugo Wast
Bemar Araluz
Pio Baroja
J.L, Mui*ioyerro

ÜBTCA

OBFW
tIonI eta Mani
Platero ta blok
Santcho Azharra
Bide Izhutua
Pipo, kon^utxu arroa
Itxasoa laño dago
Lartaun eguzW-semea

.

1952
1955
1954
1956
1957
1959
I960

Liburuetan P. Muxikak alemanetik itzulltako tioni eta Mani P
5vens5on tsiandlar jesultak alemanez idatzltako tionni und Manni
(1914)); B. Ametzagaren Platero ta biohi F. Laflttek M. Legasserer
Kontakizunetlk itzulltako Santcho Azkarra^^, Joseba Iturrta, Imano
Unzurrur^aga eta 5abln Berasaluze frantzlskotarrek ("Itunbe" izeng»tia) itzulltako M. Wast argentlnarraren Bide izhutua: eta Jon EtxakJe*'
itzulitako P. Barojaren ttxasoa laño dago (” Las inquietudes de Xant
AfKlla) nabarmentzen dlra'®^ Lehenblzikoa gazte literaturakoa,
rrena hibrldoa da: prosazko poematzat hartua izan da, balna ez dus*^
eragozpenik ikusten hemen sallkatzeko.
{160] Mark Legassek kJatzitako kontakizun honetan o in o ritu n k (Belokeko abadako Martzel Ctchehanciyk baieztatu drt.) ET?VSMUM-IRUfyK 5antxo Azfvtrra pastorala apa^
latu zuen. J.L. Oavantek adterazi dklanez. Intem eteko “ Uteraluraren zubttegian' Piaffe^
L a fllle fi eskam itako atalean kontakizun hon antzerkitzat hartua da, baina ez da hal3
Kontakizuna da gero pastoralaren litxetoa tdazteko Piarres Bordazarre Ct><ahun-lrur^
t>aHatua
[1 6 1] Joseba E tw rrtri a ito ftu zionez (Ikus JaWn (110), 1999, 26-27 o fr.) eusW
nobetagmtzaren pobretasunak erarnan zuen. bateök, nobela hon itzultzera. Bestet)*'

nobela hau tharaganl gustatzen ¿matdan eduhinaren humantsmoagaOh eta W t^arre^
m endeho geure hostakleko martnelgoaren eushal-groagMh.

Itzulpen hauen kalitatearen azterketa eglteko dago. Antzerkiaren
atatean jasotzen dugu Juan Qarziak B. Ametzaga eta B. Larrakoetxearen itzulpenel txjoiz zer adierazi zuen, Mamlet W l. mende hasieran
afgitaratu zuenean:
tlamiet hau bera, zelnek bere erara, bihain eusHaratu zuteri
airiWndaríen gora-zarrez: Ametzaga'tar Bingen (1952) eta Larrahoetxea'tar Bedita (1976). halenetatik hona aurrerablderlH
bada, euskararena berarena da, eta Itzulpen-kulturarena, eta
ez itzuitzalle honena noski: zer ez lukete egingo gure zaharragook, gure lotsagarri, oraintxe gure artean ba/eude/
K. Mitxelenak Hamlet t>aino itzulpen hobetzat etsl zuen;
Lan hau hura ba/no arinagoa -errazagoa ere zen e ta- eta
hizkeraz jatorragoa Iruditzen zait (.) Ez dut halare ukatu nahl
badituela, ene ustez behintzat, zenbait gogorkerla, eta gogorkehak zelai zabal honetan nabarmenago dira 5hakespeareren
malkarretan baino. Oalnerakoan, hitzez ugari, ugarlegltxo ere
bal aukeran, irakurleak ez ttalkaude aberatasunera ohltuak^^^.
Mlru frantzlskotarrek elkarlanean itzulltako llburua, erabat harturik,
t^ôtekotzatjotzen zuen;
Mere ustez "El camino de las llamas"-ek ez du askorlk galdu
gure hlzkuntzara aldatzean. Itzultzalleek gorde dute, eta ez
¿en egiteko samurra, liburuaren bizia, arina eta erraza. Euska
raz pentsatuak eta esanak dlrudlte 5zati askok eta askok. Eta
*auzo/anean" egina Izanik ere -eta, esan didatenez, nork
bere zaüa banaka Itzuli duelarik- ez zalo gehiegi nabarl batasunik ez hon^^.
^

Bair>a hutsak ere dezente aurkitzen zlzklon, eta huts horlen Jatoegiieek poesi-prosarako zuten Joeran zetzala uste zuen:
Quzüoí -eta neroni aurrenik- Itzurtzen zaizklgun zent>alt huts
baztertuz gero, eglleek poesi-prosarako duten Joeran daudela
deritzat itzulpen honen aide txarrenak (.) "Os Lusladas" baten
doinu jasca destokitua ageri da. Mogelek esango zukeen be¿áia. honen antzeko no£>e/a arrunt bat Itzultzean. Poesi-prosa

J.: H arntet Danim aihahoprintzea. Ibaizabal, Bilbo, 2002, 14. or.
MíTXELCriA, K.; Eushai kJazlan guzQah II, Utxjruah I. KlasWsoak 22. Etor.
1968, 42 or.
(164] Alp I b . 84-85 orr.

horretarako duenak Ixuria nahlago Izaten ditu esaera bemaK
gutxi edo behin ere ez entzunak, ohiturazkoak baino, hau da,
nere ustez, lehen alpatu ditudan esaera frankoren Iturburud.
eta òeste zenbaltena ere bai: "Oezur ari zatzalt", "Oldari zahdazu", "Laster señar zaitudake" (.).
Bestalde, llburu itzull horren iruzklna baliatu zuen baleztatzekc
50eko hamarkadaren bigarren zatian euskarazko poesi hlzkera trebatuxe zegoela zenbait olerkarirl eskerrak, balna prosa hlzkera ez ze
goela behar zukeen mallan. Maatlk, baziren gidarlak;
tiolanahi ere, baditugu beheragoko hizkera arrunt eta egunoro
egiten dugun euskararen antzekoago horretan zenbait glden
argi. Eleberrietan, esaterako, Mogel, D. Agirre, Kirikiño, or»nengo Jon ftxa/de eta, zenbait akats kenduz gero, Loidl berd
ere t>al. Horlena da. nere iritziz. bide jatorra sai! honetan (ib)Prosa hlzkera lantzen gidarltzat jotzen zuen J. Etxaldek Pio Baro
jaren Las inquietudes de Shanti Andia itzuil eta argitaratu zuen
1959an. Iruzkina irakurtzea ezin argigarriago gertatzen da Jabetzekc
hiztegl eta gramatlka aldetlk zer-nolako zalltasunak zeuden itzulpen
lan aski gotorrarl heltzeko:
Egiteko horl, ?<antl Andla-ren itzulpena, gutxlk burutuko luketenetakoa deia nabari da. Ezin uka, gainera, egoki eta esturdsunik gaòe burutu duela Etxaidek. Oztopoak, eragozpena'*
ezin konta ahala aurkitu t>ehar zltuen bere bidean età gehienetan ez zaio irudttuko ere irakurlearl leku hartan eragozp&^i^
Izan zitekeen/k^“ .
Aurreko guztJa gorabehera, Etxaideren lan goresgarriarl eskef
eginik ere, eta emaitza osotasunean harturlk txukuna zela altortun^
ere, ez zuen Etxaideren itzulpenak gogobetetzen:
Auzi honetan, nik uste, Barojak hartu ditu kattehk larrienak. Ez
t>ehln ere Etxaidek iruzur egin diolako: ez ditu haren esanai^
erraziasuna dela eta. itzulinguruka aldatzen. Bada, ordea, Bàrojazaleek malte duten zert>ait, gogoetak, hitzak eta esaerei'
baino ban-enago datzan zerbalt (iurrin artna bezain Iheskorrd
egia). eta zerbait hori, dena den. ez da beti ageri itzulperìear^
Euskaraz ari zaigun Baroja horrek Jon Etxaide t>ert>eraren boz^
du maizxamar (ib).
[165]Alp Kb. 126-129 orr.

«oritd22H£ü2

“EusKal it2ulpenaren historia laburra"-ean honela balloztatu du X.
^^endiguren Bereziartuak donostiarraren itzulpen lantegia:
Sere garalho beste Itzultzalle batzuen lldotih, Etxaidek zentzuzHo itzulpena landu zuen bere lehen urteetaHo itzulpenetan ba/na eushal prosa malgutu eta modernotzen urrats nabariak eglnez. Azken hamarkadetan, bere adlneko la Inork ez
bezala, euskararen bllakabldearl hurbiletlk Jarraltu Izan zalo,
eta azken aldian euskara batua bere lanetan erablll ezezik,
aurreVk e ^ d a k o zenbalt itzulpen berrikusi eta eguneratu ere
egln dltu .

5.2. EUZKO-GOGOA-n K0MTAKI2UM ITZULIAK
euskaratzailea

EQiLCA

OBFV\

f'Wande. Jon

2aiegi. JoWn

E.A. Poe
E.A. Poe
F. Kafka
5. O'tleiii
B. Manctet
Plo Barqja

*^«9100. Jesus

W. 5aroyan

Ixiitze
Miontillado upela
Legearen aitzinean
Bl fraldeak
Burua
Angelus
Mari beitza
Zaldl ¿uñaren edestia
tiandford'erako It^llaldla
lt>lllaldietako oharrah
Antziñako maltasun edestia
Gau donea
heskazarra
Erraoridoko danbdlnteroa
ItzaItzuHo htobarta
Altzateko Jauna
Efeso'ko Anderaurena
Milia ta t>at gauetako ipulak
Tellagorri
lanko ereslari
Aosta'ko Legenarduna
kozko-Muñoa
Adiskide zintzoa
Pinotxo'ren tjiurrikerlak

J. M.

^®^3frain, Antonio
Antonio
Vrutza, fUkel
^ Làrrartaga
Ctxaniz, ttemesio
Martin
Joseba
M(gei
Lute Mana

5, Lagerlof
J- 5tem
A. Campion
A. Campion
Plo Bar<ya
Petronlo
Ezp?aguna
Plo Barqla
M. Stenisiewicz
J. Malstre
J. Mandutt
0. Wilde
C. Collodl

íl66]M CriDlQ UR£ri KRC21ARTUA. X.: Efkar, Donosda, 1995. 148 or.

URTEA
1951
1952
1954
1956
1957
1952
1952
1952
1952
1954
1955
1954
1955
1952
1954
1955
1956
1956
1957
1957
1959
1958
1959
1959

5.3. EGAfí-ñn KOMTAKIZUri ITZULIAK
EUSKARATZAILEA

CQILEA

OBRA

URTEA

El(e)i2dkle

0. Wllde
A, Txejov
P- Mérimée
A- Daudet
ño Baroja
M.h, Munro "saki"
M.M. Munro "sakl"

Erraldol berehola
Quraso zintzoa
Mateo Faicone
A. Qauclier'en mixteia
Mari Beltxa
Ipuin hondatzaliea
Lelho /rfk/a
humore bettzareri ad/b/deak
Blzlrik dago. ala il zan
Alta 5mlth eta andererto
komunista
Le vouleur bienfalsaint
Itxasoa...!

1954
1956
1955
1956
1956
1956
1960
1960
1957
1958

M. Etxanlz
Txiliardegi
Ayalde
J. Mirande

M-Lekuona

M. Twain
B. Marschall

Dunixl
José Antonio Loldl

P. Mérimée
J. A. Zunzunegui

1957
1957

Qorago parabj ditugun taulei begiratua ematea aski da honturatzeko fu^ko-Qogoa-k bezala £gan-ek ere tarte polita eskalnl zieteia
kontakizun itzuliel J. Zalteglk zuzendutakoan Mltxelena-lrígarai-Arnje’'
zuzentzen zutenaren aldean halako bl. Maatlk, Donostlakoan ere,
1954an "hontu kontarl" salla zat>aldu zutenetlk, alde-aldera aleoro
kontakizunen bat edo bl, asmatuak edo itzullak.
Llburuak, alemanetlk itzull zen lehena izan ezlk, gaztelaniatik itzui«
ziren, eta aldlzkartetan argitaratutako testu laburragoel doaklenez
segur askl, jatorrt hlzkuntza askotarikoa izan arren, gutxlz gehiena^
gaztelaniaOk itzullko ziren. Molanahl ere, autore sorta askl zabala eta
askotankoa osatzen dute, SOeko hamarkadan ere itzulperiari 99"
rrantzla eman zltzalola askl argl adlerazten duena.

5.4. ITZULPgMAK
Üburu euskaman, gal eriljlosodun idatziak itzuli ziren. Hat>arm€nenak Orixeren Agust/n Ourenaren Aitorkizumk eta A. OlaWdere^
ftun zar eta berria.
Blíigen Ametzagak Cuzko-Oogoa-n: "PLIMIO QA2TEA; ^
Qdztearen idazhiak (zaOtxo bat)" (11-12), 1951; eta M.T. NKCPC

(ZIZEROn); “Adlskldetasuna", 1952, (5-4), (5-6), (7-8); eta 1954,
( 1- 2).

Hona liburu itzullak taulan:
URTCA
idazi^ a / itzultzailea
1950
On«e
1952
Arantzazu'ko rrantziskotarrak
M.M. Arami/ D. Irlgoye
1955
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Pedro de Irizar (1910-2004)
Adolfo AREJITA

Pedro de Irizar (1910-2004) Azkoltiko semea berriz ere
onientzen dugu gaurkoan, balna modu berezlz oraingoan, berejaloteman delako eta are Euskalerriaren Adiskídeen Elkartearen historian
^ esangura handlkoa den Intsaustlko jauregi honen horma barrue^ delak, elharte honetako kide izan zelako, Euskaitzaiko urgazle
(1947) eta ohorezko kide (1987) izanez batera.
Ez naiz sartuko beronen biografía alorrean, bal berberak Memo^ de un vascó/ogo (2002) llburuan zein bestek, hala Rlkardo
Badtolak "Bidegileak" bilduman (2006), dihardutelako horrezaz,
Balna neure alderdi biografikotik abiatuko naiz. Qazte-gaztetxo«zan nuen Pedro de Irizarren bern. Batxilergoko ikasle ginela eta
gaietan artean zaletuak eta zeozer ikaslak, Pedro Pu><ana
^bade euskaralana suertatu zen gure herriko parroko 70. inguruko
^fteetan. Oletako (Aramaio) semea eta euskara gaietan, batez ere
buruz. asko landua, eta t>ereziki herri-hlzkera mailako erabile^ena. Oíetako aditzaz eta Angiozargoaz (Bergara) lan monografikoa
ateraho zuen gerorago. Pedro Puxana Izan zen Irízarren laguntzalle
•■*9®^^etariko ta t, eta Puxanak Ipinl zlzkidan eskuetan harén galde-ze^^enda batzuk, Morgako adtzktez nik ornitzeko. Ez naiz gogoratzen
®^2®ei. baina inkesta batzuei erantzun nien behintzat, ondoen nekien
ez dakit garaiz heldu ziren baina.
^

Pedro Inzarren nire azken aurrez aurreko oroitza, bere zahartzaBilbon Mendet>alde elkarteak, Bizkaiko Batzar Maguslen egoltzan
^ egunez era&j zttuen jardunaldien amaieran eskaini zlon omenal***'- Orain hanr«ika urte (1999), maiatzaren 15ean izan zen, eta

hitzez dihardudan honen eskutlk Jaso zituen sarla eta esker oneho
hitzak. Esker onezko hitzetan esan nion Azkoltiak eman dituen glzon
handi banakoetarikoa zela, eta euskal llteraturaren aide egin duten
klasiko bl gogorarazi nizkion: Xabler Maria Munibe, harako Oa£>or
Sartén (1762) egilea, eta Bizenta Mogel, Ipul OnaH (1804) alegi-biidumaren idazlea, Jalotzez behintzat bertokoa, eta Pedro Irlzarrl aurretiko bion pareko eserlekua eskaintzen nion. Ez dira hemen zertan
aipatu Azkoitiak artean eta gerora eman dituen euskal idazle ballotsuak.
Euskaltzalndiari, Irízarren dlalektologla lana gogoratzea eta erakunde gisa lan horretan izan duen partea gogoratzea dagokio gaur,
eta Euskal Mizkeren Herrl Atlasa (EMHA) egitasmoarekin uztardura
egitea. Bigarren honezaz egitasmoko lankide dugun Amala Jauregizar
arduratuko da ondoren.
1991. urtetik aurrera Euskaitzaindia Irízarren dlalektologla egitasmoari atxikia agen da, euskal aditz laguntzaliea euskaikiz euskalh¡
biltzen duten Itburukl handi mardulen edizio lanean. Adizkien corpus
handi hori hamabost ilburukltan t>anaturik dago; bltduma bat osatzer
dute. Izan ere, lana burutzea da bat eta argitara ematea beste tat
Irízarren neurrlko edo gutxiagoko lan asko izan dira gure arteansekula argirik ikusi ez dutenak. Irizarrek bal izan du lanak argitaratzeko zona, eta blzian Ikusteko lanaren edizioak. Euskaltzalridlarehi'’
batera gure lurralde diferenteetako aurrezkl kutxak izan dira edtztook
diruz lagundu dltuztenak. Balna artean ere llburukl bl atereak ztUi^n
egitasnrK) honen konpendio gisa: Contribución a la dialectología de 18
lengua vasca (1981).
Bederatzi euskalkitan barrena egiriak ditu Irizarrek euskal adíU
laguntzailearen biltze-lanok: bizkalera, gipuzkera, lapurtera, zuberotarra eta erronkanera bateOk; gol riafarreraren barruan dialekto bi bereizten ditu. iparrekoa eta hegokoa, eta behe-nafarreraren barrua*’
ere bi: sartakJekoa eta ekialdekoa. Euskalki batzuk llburuki bakarrean
gehienak bitan eta bat hirutan jasorik. Euskal aditz laguntzailearer
tokian tokiko erealizazlo guztiak edo la guztiak, hitanoa barne dela
llburukl sorta luzean bariatuhk emanak.
ttarhtzekoa da, besteak beste, euskalW t>akoitzeko zenbat tokn
tan burutu diren inkestak, eta batez ere Mafarroa bietan, behe-nafa-

rreran eta gol-nafarreran erregistratu den herri, auzo edo delaKo
gunen kopurua.
Qau: euskaraK bere azken arrastoa galdua duen eremuko haln
bat lekjKotasun dira Irizarren corpusean. Qerraostean dagoklonez
beronena dugu dialektologia arloko bllketa zabal goiztiarrena; 70.
'ngurudh aurrerako hamarkada bietan jasoa da batik bat bere corpusa; hau da, euskara gure herh askotan oraindlk betlko osasunean
zegoen garaian eta hlztun gehlenen ezpalnetan transmlsioz ikasltaKo
fiTodu-rTìoduan loratzen zen aldian. Eta horretan du, besteak beste,
ekam baliotsua; gerora transmisioa eten den eremuetako lekukota5un asko Jaso dituela.
Qeure artean esan dezakegu: tamal gorrla, horraitio, aditz laguntzallera mugatu izana blitze-lan hori. Ez ote zen oparoago Izango,
etnotestoak edo herri-jaklntza edukiakjaso izan balltu? Irizarrek t>ere
'an-esparaia zehatz mugatu rìahi izan zuen, zientzia parametroek
eskatzen duten gisa. Artean hor zlren Joxe Migel Barandiaranek eta
•^Ohen inguruko Etniker taldeek zerabilten blitze-lana, gerora "Atlas
Etnogràfico de Vasconia" bilduma osatuko duena; hor zen ere Aran2ddl Clkarteah txjitzaturiko "EuskalerriKo atlas etnollnguistlkoa"
(1983-1990), eta unibertsitate mundutik etan ikertzaile eta ikasleek
egften zituzten monografiak.
Baina nondik hartu zuen inzarrek aditz laguntzailearen azterketa
^•^tektologlkoa egiteko burubidea? Qudu aurreko Euskaitzaindian R,
Msuek abian ipini zuen "Erizkizundi Irukoitza" (1925), Orinek bete
zuen al>iapuntxi. Eta gudu ostean goizetitxo hasiko zaigu gai
^'O'Tezaz arduratzen: 1947-48an emango du Jadanik lan luze bat
afgitara SAP aldizkartan, "Formación y desarrollo del vertx> auxiliar
'^35co* gaia ardatz duela. Euskal aditza, bestalde, gure gramatikarien,
^^P®W*ko eta oraintsu artekoen, arlorlk kutunena izan da; euskal
^>2kuntzaren bereizgarn agerleenekotzat jo izan delako tw tetlk; eta
^‘Slektologo baten kasuan, duen t»rietateagatlk; lekutlk lekura al^tze n baitJra la adizkiak, euskalki bateOk irten gabe ere. Baina babeste arrazoi bat ere: azter eremu otyekotjoa da aditza, sintaxla
texiko-semantlka baino zehatzagoa eta parametro batzuetan fìn^'®^2en errazagoa.
Euskal aditz laguntzailearen corpus ugart hori libuajki mordo
i>aten tarreña t>anaturik egotea ez da gaur erosoa kontsulta eglteko.

Euskaltzalndiaren azken ekarria zalltasun hau galndltzeko, corpus
osoa sarean sartu eta kontsultagarri bllakatzea izan da. fta
euskalt2landla.net wet>gunean hor duzue guztlok gune t>at, Pedro dc
inzar: Morfología del Verbo Auxiliar Vasco, zaletuen zein jaWtur>er.
erabllgarri.
Mau zen nire sarrera; ondoren Irizarren bildumak EMMA egitasnnoarekln dituen kidetasun-dlferentzien injdlpen bat eskalnlko Amaa
Jaureglzar Ikertzalleak.

EusKal Jaiak Azkoitian
Juan Bautista MCflDIZABAL

Qaia pasadizozkoa dela irudi dezake hasiera batean, bertan alMtzen dlren festa-ospakizunak behin bakarrlk egln baitzlren AzkolQan. Balna, festa horlen garapenaren testuingurua eta halen slnbollsalntzat hartuz gero, duten edukl ikusgarrlaz haratago, gertaera
3ogoangarrlen multzoan jarnko ditugu. Batez ere, une haletan ba*
••oetsi zituztelako euskal identltatearen halnbat alderdi, gure glzartean
o^3*ndik ere indarrean daudenak. Alfredo Laffitte jaunak -lore-jokoen
^^^^^'unaren tehendakariak- esandakoan jarraiki, festa horlek “ euskal
PentsabWe Jatorra" adierazten zuten. Festa-eredu hon, oinarn nagusrtzat kultura-edukia eta bertako hlzkuntzaren aldarrikapena zuena,
Europan sortu zen, XIX. mendearen hasieran. Masieran lore-joko delatzaten, hain zuzen ere lore naturalak ematen baltztren santzat.
Eta arrakasta handia lortuz Joan ziren, estatuak gero eta gehiago
an ziren politlka liberal eta zentralisten aurkako erantzun
^^'huftutlk. Qure inguruko testuinguru geografikoan, nabarmenak izan
^en, besteak beste, ISatalunian ospatutakoak; halen bidetik sortu
^ “Renaixen^" deitunko mugimendua, katalan hizkuntza eta kul^ 5U5pertu zituena.
Euskal Hemko lore-jokoak Iparraldean hasi ziren; zehazki esaUrrui*ian 1855an eta 5aran 1862an. Karlisten porroten eta
beöko fonj-abolizioaren ondoren espintu aldarnkatzailea zenez
eta topaketa horietara mugaren bl aldeetako Jendea agertzen
giroa oso egokia zen ospakizun honek galnerako lurraldeetara
hedatzeko. Orduan hasi zen ”Zazpiak bat" leloa zabaltzen. Qesbeste, intelektual erromanöko ezagun baten bultzadan eta
"^^^^^■‘ssgoan esker sortu ziren Joko hortek; Anton At«dian esker,

haln zuzen. Abadía Dublinenjalo zen, IS lO ean, balna Urruñan -alta
ren Jaloteman- finkatu zen, munduan zehar hamalka bidaia egln eta
halnbat ikasketa burutu ondoren -zientziak, zuzenbidea eta hizkuntzak-, Mandik oso hurbll, Mendalan, zutlk dirau oraindik hark eraikltako gaztelu enblematikoak, Qlpuzkoan, halnbat lehlaketaren antolaketa-lanetan hartu zuen parte; halen artean, 1893an Azpeioan
egindakoek sona handla izan zuten.
Testuinguru horretan gertatu zen kulturaren eta literaturaren alorreko irakinaldia, zenbalt autorek "Euskal Pizkundea" esan dloter>a,
eta nazionalismoaren garapen ideologikoaren olnarriel ere bide eman
zitzalen. Laffittek del egln zuen. Azkoitian egln zuen hitzaldl oflzlalean
iragan instituzional guztla eta haln antzinakoa zen hlzkuntza ez
ahazteko, eta nazlo-sentimendu Indartsu eta kementsuari eusteKo
Morrenbestez, mugaren aide batean zein bestean kultura berreskoratzeko prozesuaren zantzuak agertu zlren, eta halnb>at elkarte, aldtzkan, festa, literatura-lehiaketa eta abar sortu zlren, euskaran eta
euskal kulturan buruzko erreferentzlak ardatz hartuta, bal eta, Ihus
dugunez, politlka-kontuak ere. Lore-Jokoen artean, Donostian eglndakoak alpagarrtak dira, hala urte askoan egln zirelako ñola garapef
berezia izan zutelako. 1896an, Qipuzkoako Foru Aldundiak, jendea
ren barrena ona ikusirik, proposamen bat egln zuen: at^elazkuntzaeta nekazahtza-arloan ordura arte t>erak antolatzen zituen erakustató'
eta lehiaketetan festa halek sartzea. Euskal Jaiak deitu zitzalen haie
tan, beraz, dena ttidu zen: literatura- zein arte-lehiaketak eta abetouruen nahlz nekazaritza-produktuen erakustaidlak. Mandik aurrera.
Foru AkJundiak finkatu zituen topaketa haletako lekuak eta eguriaH
betiere kontuan hartuta udalerri bakoltzeko herrlko Jalak inguruaf’
izatea. Morrez galnera, erakundeetako ordezkanak bertan (zaten zirenez, haiel zegokien protokolo eta bonbazla ere ekarri zuten festa
haletara, ekJtaldi zibil eta erlytosoak eginez; Batzar Maguslak urterc
herrl Jakín batzuetan blitzearen ohitura gogorarazten du horrek, notabalt.
AzkoltJari errefjaratuz, herrl honi zegokion IQ lO eko irallaren 2ti*'
5era bitarteko Euskal Jalak antolatzearen ardura, hemanik ennandakc
txarKJa hartuta. Eraldaketa ekonomikoan olnarrltutako prozesuaf
murgilduta zebllen Azkoltia, Industrla-eredura l^ehln betiko egokitzeko Wdean aurrera. Horregatik, haln zuzen, lanaren eta politìkarer
alorreko tlraWrak samtan sortzen zlren, eta bltxltasun hau aipatzekoa

zen; bal sindlkatuaK bal alderdiak katollkoak ziren nabarmen. Festel
dagoktenez, eztabaida txikiren baten ondoren, udalak ospakizun
f'atek antolatzeko konpromlsoa hartu zuen. Juan Jose Alt>erdl "Artzalxe" zen udalbatzaren buru; hamar zinegotzl Integrlstak ziren, bi
kartistak, eta beste bat nazionalista. Batzorde bat eratu zuten, Fonj
Akjundlarekin eta euskal lore-jokoen bazkunarekin koordlnaturik la
nean jarduteko. Zenbait festa-leku jarn zituzten, eta abere-lehlaketetarako Antxieta etxearen ondoko lursallak egokitu zituzten, Etxe hura
1926an Urolako trenbldea egiteko bota zuten. Ramon Cortazar arkltektoak egln zituen abere-lehlaketetarako Instalazloen planoak. Llteratura-topaketak egiteko, berriz, eskolako aretoa prestatu zuten, bal
ta udal-aretoa ere, Martin Irureta margolanak berritu zuena. Foru
'‘^ n d ia re n kiosko artlstlko eramangarrla jam zuten plazan, galnera^ azp*egitura guztia bezalaxe herri b>atetlk bestera zeramatena, hale^ lore-jokoak ospatu t>ehar zituztenean. Eta hem guztia apaindu
arkuak, girlandak, argiontzlak, banderatxoak eta abar, imajina
daftekeen modu liluragam eta bitxienean, kronikakjakinarazi zuenez,
Batzordeak bl azkoltlar hautatu zituen hotsandiko ospaklzunak
^u ^tze ko ; Alta nemesio Otaño 5, J, muslka arlorako, eta Fral Jose
^^^alasariz kaputxinoa (Carlos Arambarri Mendizabal, "Martxiso" famlllapredlkurako. Fonj Aldundlak, ospakizunaren sustatzalle zenez,
QarraiobkJeen tanfak negozlatu zituen tren-konpainiekin, hartara ahaeta jerxJe, abelburu eta nekazaritza-maklna gehien ekam ahal
'^teko. Ospakizunen sustapenaren ondorloz milaka pertsonak gai^^ezka bete zuten Azkoltia; kronikagileak adierazi zuenez, une gorene^ bertan t>tkJutako Jendeak "txapelez osatutako itsasoa zirudlen,
fTiarea bizietan", eta egunkartek eta aldizkariek arrakasta nabarmena^ ajten. Jose Maria Donosty izan zen gure Euskal Jalen xehetasun
eman zituena, bai Eushai Errla aldizkanan t« i f / Pueblo
Wasco egunkarian. Egltarauan ekltakji ugari t>lldu zituzten; adierazgagogora ekartzeko aipatuko dugu irailaren 2an, ostlralean, has!
jaiak, nekazantza- eta abelazkuntza-alorreko erakustaidiaren eta
'^^^*3ketaren atankoekin.
hilaren 3an, arratsaldean, harrera egln zitzaien Qlpuzkoako Foru
kWeel -Joaquin Camon Jauna txiru zutela-, "Euskal Esna“e® elkarteko ordezkanei, lore-jokoen bazkuneko ordezkanei, eta
Bizkaiko eta Mafarroako Foai Aldundletako ordezkanei, taita
agintarl erlijioso eta zibilel ere. Udaletxean sartu ziren, ezpata-

dantzari txlkieK eralhitako arkupetlk barrena, jendearen ütaloen ar
tean. "Ongi etorrl" eta "Qernikako arbola" dolnuak lagun zltuzteia
Gero parrokia-elizara Joan zlren, eta argiz betetako eliza horretan
Azkoltiko orfeolak José Ignacio Busca SagasOzabalen 5albea abestu
zuen, gaur egun "Andrà Mari" egunaren bezperan Otaño altaren /íwe
Manarekin batera. ehun urte betetzera doan horrekln batera. abester
den berbera. Iluntzean literatura- eta muslka-jaialdla gallendu zen; eta
ekitaldian, hitzaldl ofizlalen artean, sarlak banatu zituzten. Alfredo
Laffitte eta Adnan de Loyarte jaunek eta Pedro Agulnaga diputatuaK
hartu zuten hitza; azken horrek altortu zuen Jalaidlak poza eta trtetura
eragiten zlzklola aldl berean: lehenengoa (poza), euskal tradlzio eta
ohituren Inguruan bakea eta maltasuna adierazten zuen festa zeiaKo
blgarrena (tristura), horrelako Jaiek gogora ekartzen zituztelako antzinako gauzak, lege arbitrarioen ondorloz suntsituak. Horren ondoren
Toriblo Alzagak irakurri zituen sarituen izenak; llteratura-lehiaketakc
sarídunak alpatzekoak dira: Jose Manuel Lertxundi, Avelino Barrida
V/itoriano Iraola. Gregorio Mugica, f^m o n Inzagaraln eta Ramón Oeibenzu. Musikaren atalean José Franco Ribate, Angel Telleria, Luc
Urteaga, 5ecundlno Esnaola eta Valentín Larrea saritu zituzten; eta
pinturaren atatean. berriz, Luis Armengou eta Angel Cabanas artlstaK
Atsekaberen bat ere izan zen. Ascenslo Martiarena gazteak lehiaKetan bere obra bikalna aurkezterik izan ez zuelako, klausularen bat
betetzen ez zuela eta,
Irallaren 4an. igandean. Jaietako egun naguslan, golzeko bosí
eta erdietan hasl zen egitaraua, danbolin-jotzaileen. duitzalneroen eta
udal-bandaren doinuekin. Bederatzi eta erdietan hasl zen prozestoa.
"antzinako foru-usadloaren" arat>erakoa: 5an Ignazloren eta Arria
Bíijlnaren irudlak eraman zituzten -azken hori Foru Aldundiaren jabetzakoa-, m ikeleteek eskoltatuta. Zumardl Pasealekuan edo IWlto*'«
Berrian barrería (egungo Plaza Bernan zehar, alegia). Kanpalak diUndalan ari ziren Joka, txapllgu-hotsak han eta hemen entzuten zlren
eta 5an Ignazloren martxak handitasunez betetzen zuen ibilt>*<Jea
Horren oridoren, parrokla-ellzan. Qasteizko gotzain José Cadena Eietak eman zuen gotzain-meza, Oreste f^vanello venezlarraren partlturen Interpretazloa lagun izanik. Qero. dantzan txikien erakustakHarer
ordua intsí zen; dantzen maisu entzutetsu izandako l^atek prestatua^'
zlren dantzan halek: José Lorenzo Pujana jaunak, haln zuzen, OhlW
Aurreskua arratsaldean egln zuten, ja l eta lehiaketa hortetara espresukí etomtako diputatuek. udal*aglntanek eta aristokrazíako zein bur-

gesiaKo kideek parte hartuta. <3ero alondeglan egln zuten euska!
antzefkl-gaua, /^zkoitiko gazteek antzeztua. Egun hartako une gartsu
eta hunkigarriena bertsolariel zor diegu: Qaztelu, Premln Imaz, Pello
Errota eta Txirrita. Jose 2aplrain izan zen gai-jartzallea; eta Jendez
gainezka zegoen plaza hura goraka eta t?<aloka lehertu zen, ekitaldia
t>ertso hauekin amaitu zuenean: "2er ezaten dan oraln, / aritu zaida2ute ong): / euskaldun Jayo giñan, / ta euskaldun gera bIzi; / zergatik
gurasuak / diguten erakutzl; / Bizi geran artlan / bear diyou eutzi"
ftzken eguna irailaren 5a Izan zen, astelehena; haurrentzako
rakurketa-anketak egln zituzten, eta Juan Maria Echaniz malsuak
^'J^erKkJtako bandak eta Azkoitlko orfeolak kontzertu bikalna eman
zuten. Mocoroa. Usandizaga eta Csnaola malsuen hainbat doinu interpretatoiz. Gainera, egun hartan aurkeztu zuten bandaren egungo
zutohiala, Ekitaldia amaitu ostean. danbolin-jotzaileen lehlaketa egin
eta Zunr^aiko, Tolosako eta Zumarragako bandak saritu zituz^
ArratsakJean euskal jai ikusgarria antolatu zuten. Aizkolarlen
satoan Korta gaztea eta Alzpuru beteranoa aritu ziren. Alzpuru izan
zen garalle. zortzl enbor mozhj baltzltuen, ISortari erdl bat falta zitzalo*
Ö. Pilota-partida Azkoltiko Txikltok eta Ermuko Cantabriak jokatu zu
ten, eta Txikitok irabazi zuen, 26 eta 10, itxura guztlen kontra,
W*-<iemak ere egln zituzten, apustu handlak tarteko, eta ez ziren falta
Qn komkalariak, irnntzllarlak, aurreskulariak... Euskarazko antzerkl^^^^'3nkizur>a ere izan zen; haren ondoren, Elgoibarko Epelde eb<eko
su artiflzialak. OspaWzunak amaitzeko, muslka Jarri zuten herriko pla
tan; fiesta halen ospakizunetan ez zen, ez, musikarik falta izan. Azkol^ rnakila Seguran pasatu zlon, IQ llk o ja ia k antola zitzan, Adrian
l-oyartek gure udaletxean esan zuen euskaldunok gure irnka guztiak
lihjragam honetan blidu ditugula: Ama Euskal Herrtal Azkoltia
^ zen herrtko histonan eta intelektualei buruzko gauzak entzuten:
eta euskara, Olano eta euskal eskubldeen defentsa ,, Eta,
Sara hartako egunkanek esan t>ezala, Azkoltia izan zen, lau egunez,
^ißkal neniaren lurreko paradlsua.
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Pedro de Yrizar eta

ehha^

Amaia JAUREQI2AR ORMAETXEA

0. Sarrera
Ez <Ja sarntan izaten norberak hain gustukoak dituen gaiak landu
eta aurkezteko aukera. Kasu honetan ere ez zatekeen horretarako
^^■*odurtk izango, batetik, Pedro de Yrizarrek bere lana haln zehatz
egln ez balu; bestetik, Euskaltzaindiak Euskararen tierri tllzkeren Atlasan haln sendo heldu ez bailo eta, azkenik, Euskal Merriaren Adiski<Jeen Elkarteak eta Azkoltiko Udalak omenaidi hau antolatu ez balute.
'^'erketa-lanak katean-katean eglten dira gehienetan; hau da,
'^^'^nengoak esandakotik abiatzen da blgarrena eta bigarrenak esanhirugarrena. Ikerketa t>errlak, beharbada, beste bide batí
dio edo beste Irltziren t>at aurkeztuko du; ez dira nahitaez
öercHnak izan behar katearen begiak. Mala ere, aurretik ikerketaren
tôt egotea beti izaten da mesedegarri, bide berari nahlz desberdlr^ri
zein intzi t>era nahiz desberdina aurkeztu.
Esan daiteke, neum batean bada ere, Pedro de Yrtzarren lana eta
kate beran dagozkion begletako bl direla; desberdinak, balna
^*'*Ten osagarrlak. Lan honen bitarteko helburuetako bat da bien
zenbalt desberdintasun eta berdintasun azaitzea; azken heltwjberrtz. balaren eta bestearen ondare amaigabearen lagin Kumea
^ t e a da, ballzko ikerketen katea ere annaigabea izan dadin. Ez
omenakll hotjerik Pedro de Yrtzarrentzatl
Ul

Euskararen hem Htzkeren AOasa. EtWK izendatuko da arttkulu guztlan zehar.

1. OínarrízKo infomnazíoa: argítalpenak
Pedro de Yrizarrek euskal dialektologlari egindako ekarri zabalean
hainbat dira alpatu beharreko lanak. Unean uneko ikerketaren gae
eta zeregina izaten da bata edo bestearen azterketa eta aipafnena
eragiten duena. Mala ere, gaurko gala zeln den Ikusita, badira bi lan
berezlkl aztertu eta alpatu beharrekoak:
Contribución a la dialectología vasca: bl llburukiz osatua eta
1981ean argltaratua. Artikulu-bilduma da.
Morfología del verbo auxiliar... salla: 1992-2008 bitartean ar
gltaratua. Euskalki guztietako adlzkl laguntzalleak blitzen ditu
eta hor blldutakoaren arabera ahalegintzen da euskalkien eß
azpieuskaikien artean mugakjartzen.
Azken lan hon oso luzea da, hamaiau libunjkl dltu^, haln zuzen
ere. Beraz, pentsatzekoa da luzea izan zela, halaber, libunjkiak burutu
arteko bidea.

2. Yrízarren iturríaK eta SHHArenah
2.1 Yrízarren iturríaK
Blde luze horretan, Vrlzarrek bere lana ahallk eta osatuena iza
teko asmoz, bi iturn mota erablll zltuen:
a) tturri idatziak (argltaratuak): L,L, Bonaparte, EAEL, Allléres "Pe
tit Atlas ür>guist)que Basque-Français "5acaze" eta "Bourciez', R
Trebitschen testuak (Maulekoa, Barkoxekoa.. ,), R. M. Azkueren CrizHízundi IruHoitza eta J. M. Barandiaranen lana, besteak beste.
b) Ahozko iturnak: datu-emalle eta kolaboratzaile sare handa
osatu zuen. honen artean t>erebizlko garrantzia dute, besteak beste
KokJo Altóla datu-biltzalle nekaezinak eta li*iaki Qaminde irakasleaH
Era berean, datu-emalle eta kolatx>ratzaileen sarean badira oso ezagun zenbait ere: R. Lafon, R.P, Q. De Ryk, euskaltzainak eta abar.
Vrtzarrek berak ez zuen fbmr«zlo linguistiko berezink izan, beraH
bere kabuz ikasitakoa salbu. Antzekoa da Koldo Artolaren kasua ere
Mala ere, fonmazlo llnguistiko eza. zaletasun ikaragamaz ordezkatzef
[2]

ttom ¿OOÓan srgttaratutako aurWbtdea erantsi behar zato.

ahalegíndu ziren eta zaletasuna hain izan zen handla, ezen balürudi
zatetasun hon izan zela, iblllan-lbilian, gerora formazio lingulstikoa
eman ziena; balta ondo eman ere.
Yrizarrek berak datuak, datu-emalleak eta kolaboratzalleak alboan
atueia, adizki laguntzailearen galnean osatutako lanean hirurehun eta
berrogeíta bederatzl galdera egln zituen. Bere helburua tokian toklko
3dizW laguntzallea biltzea izan zen, baina horrekln erabat ase ez eta
■aguntzaileen artean, neutroak eta alokutiboakjaso eta bereizl zituen.
Qaur egungo ikertzaileren bat bera iblll zen tokietan barrena joango
talUz, halnbat herrl eta auzotan ez luke hark bildutakoaren laginik
aurkituko.
2.2. EHHAren iturria
fttttAk Ynzarrek ez bezala, iturn mota bakarra erablll du: ahozkoa,
^•egö. Izan ere, aldea dago Ynzarren lanaren helburutik Et1t1Arer\
^'elburura. Lehenengoaren zereglna biltzea zen, balna blldutakoak ez
2uen riahitaez ahoz ekarria izan behar. Bigarrenarena, t>erriz, biltzea
da. baina blldutakoak ahoz ekarria t>ehar du izan, Laurogeigarren
^rnarkadaren amaleran eta laurogelta hamargarren hamarkadaren
^'^‘eran {1987-1992) blldutako Informazloa -4 .0 0 0 ordu balno
grabatu egln zen eta kontsultagarri dago Azkue Bibllotekan.
fWAren ahozko ondare hon blitzen zazpl lagun iblll zlren Euskal
^^®*Tian barrer«, tokian toklko euskararen eredunk onenaren isla zi
ren tekukoen -gehienetan, bat edo b l- artean.
f/IAMren Jomuga ez zen Izan adltzarl zegoklona bakarrlk biltzea.
'’'nzarreh bere ikerketak abiatu zituenean, ordea, hizkuntzalaritzaren
'^'^injan zebiltzan ikertzaileetako askorentzat aditzaren azterketa izan
^ jonrujga nagusia eta, beharbada, Yrizarrek berak ere garalko
9>roaK bultzatuta, aditzaren azterketan, zehazki, adlzki laguntzailearehekXi zkxi. EtltlAh, aldtz, honako arlo hauek aztertzen ditu:
Lexikoa: 2.163 galdera
Jokatzeko morfologia: 595 galdera
Joskera: 62 galdera
Joskera for>etika: 37 gakJera
QUZTIfVS: 2.857

EtlHAren hastapenetatlk argl eta garbi Izan zen garalan garaiho
lan-tresnek ematen dituzten aukerak aprobetxatu behar zirela ba
galderak egiterakoan, bal ondoren; eglndako Inkesta guztlak grabatu
eta datuak informatizatu egln ziren; datu-base sendoa osatu zen eta,
azkenik. mapak modu digitalean egln ziren eta oraindik ere hórrela
egiten dira. Morl guztla hórrela izateak lan horl txukun egltea ezeztK
ballzko ikerketa-lanetarako datuak eskuragarri izatea ere bemnatzen
zuen,
Bizl Izandako sasoiko lan-tresnek baldintzatuta, Yrlzarrek nehez
egln zezakeen horrelakorik. Behln zahartzaroan sartuta, adibidez, honakoa adlerazl zuen ordenagalluaz: "[,..] zahartzaroan bada ere tramankulu hau —ordenadorea— lagun dut eta errespetuz eta miresmenez erabiltzen dut neure ikerketatxoak aurrera eramateko asmoarekln
(Badlola 2CX)6: 4). Beraz, antzeko tresnarlk ez zuenez
izan, eskura izan zltuen baliabideak ahallk eta gehlen, eta ahallk eta
ondoen ustlatu zltuen, £ht1A. adlbldez. bltarteko digitallk erablll gabe
egln izan balitz, zailagoa izango zatekeen atlasgintza klasikoaren ere
mutik ateratzea. Areago, geroago egiten hasi Izanak aurrekoen me
todología aztertu eta lanaren neurrira egokitzeko aukera eman zuen
Atlasglntzaren eremutlk oso hurbil, Yrlzarrek berak zenbait mapa
egin zltuen. Contribución a la dialectología vasca lanean, esaterako
hogelta bat adlzkl landu zltuen eta bakoltzari bere mapa erantsi^
EMHAren kasua bestelakoa da; hau da, gutxlenez mapa bat osatzer
da egiten den galdera bakoltzeko. Morrenbestez, asko eta askotarkoak daude, landutako gaiak ere asko eta askotarikoak dlrelako**,
EtItIA egitasmoan galdera bakoltzari dagoklon erantzuna inkesta
egln ondoren transkribatu zen: inkesta egln zen egunaren eta transkribapena egln zen egunaren artean tarte txikJa edo tMki samarra
utzita, Behln hoh eginda, erantzunak edo bestelako datu interesgarrtak -sarritan etnograflkoak; abestiak, bertsoak, Ipuinak, errezetak...- sisteman sartu ziren.

[5 ]
Lanaren amaleran ikus daitehe Yrtzarreh eglndaho m apetako bat.
(4]
Yrízarreh egjndaho m aparen ondoren, ShtlAren mapa argJtara^be
-tan-taldeah onartua- dago. Qaldera t>efa da bi mapetan, bfen arteko aldeah tkusi
aateho Ynzarrenean erem uak marhatzen hasita, CrirtAren maparen artean eta bere»ren artean. eduhian dagoWonez, behinizat desberdmtasun handmh ez dagoela H ß
datteke

Datuak garrantziaren arabera antolatzea erabaki zen: eran
tzuntzat jotakoa transknbatzea ezinbestekoa zen eta interesgarrltzat
jotako hitza transkribatzea, nnesedegarri. Horretarako erabat lagungarrt da ElitlA apllkazioak duen alfabeto fonetikoa eta horrek Idazkera
oftografikoan duen egokitzapen automatlkoa. Hala ere, nahlz eta
datuak maparen galnean ortografikoki Idatzita egon, aurrez aurreko
omakJean erantzun fonetikoak ere azaitzen dlra^, datuen zehaztasuna
gaWu ez, eta mamlra edo mamlragojoan nahl duenarentzat.
Sistema datuz hornltu ondoren, erantzun-kopuru handla t>atzen
da maparik gehienetan. Yrizarrl ere antzeko zert>alt gertatu zltzaion
ádrtzarekin. Batetlk, erantzun guztlak zehaztasun osoz mapan islatzea
ezir»ezko gertatzen denez eta, bestetik, irakurleari datu hutsak ema
tea nahasgarria gerta dakiokeenez, datuen interpretazloa egln izan da
eta orairxJlk ere egln eglten da. Erantzunetan zehar blitzen dlren
ezaugam garrantzitsuenak -horretan ari den ikertzailearen Irlzpldearen arabera- hartzen dira kontuan; gero, nnuitzokatu -gehienez, ha^r^asel talde edo superlematan- eta, azkenik, mapa egln. Muitzokatze
^wretatlk abiatuta errazagoa izango da etorkizunean kontsuítak egltea.
Mapa, berez, interpretazlo baten ondorioa da, datu lingulstikoen
egtturaketa geograñko bat, baina ez ezinbestean bakarra. Beharbada,
ireste ikertzaile batek egln baiu, desberdina izango zatekeen edo
'^'ertzaHe berak beste une batean egln balu, ere tai. Datuek, osterà,
ez dute interpretazlotik ezer eta, beraz, hortik abiatuta egingo dira
t"iaketah. Orotat, datuetatlk aterako dira aurrerantzean beste ikerkeía batzuk: bal Yrizarren tanetatik, bal EtIMA detakotlk.
Horrezaz gain, EtItlAren kasuan. maparen azpian argigarri izan
luketen oharrak azaitzen dira, azalpenaren premia duten
SaWeretan. Mapetan, hem bakoltzaren eremuan, hinj erantzun saraukera dago: lehenengo erantzunak nrtaparen azala koloreztatzen <Ju; t>igarreriak marra trebes batzuk jartzen dltu azal kolorezta*
galnean eta, proposamen onarturik balego, bíribil koloreztatu
^ azaitzen da. Posible da, era berean, azal koloreztatua (lehener>go
erantzura), horren galnean marra trebesak (bigarren erantzuna) eta
&>roposamen onartua) azaitzea.
[5 ]

Vrizarren eta fnhM ren mapen ondoren ih ie daitezke datuoK.

Egindako muitzo bakoitzari kolore bat ezartzen zaio. Muitzoeh
dest>erdinta5un tirigulstiko tKikla izanez gero, kolore bereko gameo
bidez irudikatzen dira. Desberdintasuri lingulstikoa zenbat eta handtagoa izan, orduan eta handiagoa Izaten da koloreen arteko aldea
Hórrela, bada, mapa ikusita ikuspegl orotankoaz Jabetzeko aukera
dago.
Bestalde, bildutako galderan ezaugarn bereziki interesgarri bat
dagoen kasuetan, horren araberako mapa txikla egin dalteke®. Horretan, gehienez ere sel muitzo egin ahal dira, balna seiko kopuru hon
datuak aukeratutako irizpidearen arabera antolatzeko aski izaten da
gehlenetan.

3.
Yrízarren eta EHHAren aditzari buruzko galde*sorta
3.1. Yrízarren aditzari buruzko galde-sorta
Yrlzarrek, esan bezala, adlzki laguntzallea aztertu zuen: neutroa
eta alokutit>oa. Contribución a la dialectología vasca lanaren t>igarrer
llburukian aztertutako hogelta bat adlzki eta honel dagozklen nwpez
gain, adltz laguntzaileari buruzko libunjkietan ondare oso handia
dago. Himrehun eta berrogelta bederatzi galdera egln zltuen eta
galderako erantzun bat baino gehiago bitdu: lehenik, neutroa eta
alokutiboa eta, bigarrenik. jasotako aldaera guztiak. Aditz-erregimenaren eta denboraren araberako bereizketa egln zuen. Objektu sir>gularra edo plurala izan, tauletan zehatz adierazita dago. Bl rrx>tatakc
iturrtak erablll zituenez, ahoz edo Idatziz Jasotakoak, haln zuzen ere,
taulak osortk edo la erabat osorik osatu ahal izan zltuen.
3.2. EHHAren aditzarí buruzko galde-sorta
ttltlA ren galde-sorta antolatu zenean, aditza osotasunean aztertzea erabaki zen: laguntzallea eta tnnkoa; neutroa eta alokuöboa
Adltz taguntzaile neutroan Ixiruzko ehun eta hogelta hamaika galdera
daude; htmrogeita lau, adlzki tnnkoaz; hirurogeita tx>st, alokutltxjaz
Hortaz, guztira, t>errehun eta hirurogel galdera. Yrízarren kasuan ez

[6 ]
[:>atu foneOKoaK azattzen dtren omaklean mapa M k i bat dago. tla ie k pe
na-morfemaren arabera e^ridaKoa da; bl muitzo edo su(>enerTiaz osatutaKoa.

bezala, hemen ez ziren pertsona guztiak bildu nahl tzan. heiburua,
adizW guztiak bildu ordez, aditzaren eskema blitzea izan zen.
Yrizarren lanaren zein ENtlAren kasuan oso garrantzitsua izan zen
gakje-softa ondo bideratzea, horren araberakoa delako informazioaren aberastasuna. Caldera egoklak izan behar dira; hots, zehatzak eta
osoaK, baldin eta hizkuntzaren ezaugarn interesgarri gehienak bil
duko badira. Bada beste desberdintasun bat Yrizarren lanaren eta
StlhArtn datuen artean. Lehenengoa morfologlan geratu zen, bere
i^burua bori izan zelako, baina bigarrenak morfologia eta erabilera
liztartzen ditu, Adibide baten bidez errazago ulertuko da: *EZAn errof'Oadiàsl bat, [+oraina, -i-ahala, hark-hura], dezahe, alegia, lortu nahl
^ n k , EhtIAk -ten ahal du aditz perifrasia, berbarako, onartu egiten
<iu; baita adleraren ikuspuntutlk ñabarduraren bat Izan dezakeen 'IRÒ
e^road dagoklon diro adizkla. Yrizarrek dezahe forma bakarrik onarluke, esan bezala, bere heiburuak horl aginduho llokeelako. Morí
nahl da erabllera alpatzen denean; Izan ere, testuinguru Jakln
batean esan nahl dena adierazteko modu bat baino gehiago dago
e^Jsf'araz ere. Cáalnera, inoiz, inkestagileek aurreikusi gabeko eranzuzenakjaso izan dira.

Yrizarren herríen sarea eta EHHArena
Yrizarren lanetan guztira laurehun eta laurogeita sel dira aipatutaeremuak^; CttttAn, aldiz, ehun eta berrogeita bost.
Blzkaia
Qlpuzkoa
Araba
Maferroa
MegoakJea
Iparraldea
QUZTIRA

Yrizar
86
71
1
216
374
112
486

EtItIA
56
36
1
27
100
45
145

5are biak konparatuz, tlafarroan dago desberdintasunik handle£hh/\h datuak hogelta zazpi eremutan bildu zituen; Yrizarrek,
berrehun eta hannaseltan. Datu hutsetatik harago, horrek guz[7 ]

Cremu hitza erabtftzen da, g uzU ^ ez baWra udaterrtak; ezta auzoak ere.

Amala Jaureglzar Ofmaet?<ca

tlak euskararen bilakaeraren berrt ematen du. Merri horletako askotan
euskara galdua da; hala noia; Aralz haranean (Arriba, Atallo eta AzHaraten, adibldez), Esterlbarreko eta Erroko zatl handi batean; Odieta,
Cjor^l, Olalbar eta Artzen; Erronkariko herrletan eta abar. C W tó
sareko la eremu guztìak agertzen dira Yrizarren sarean. Bakar batzuK
dira salbuespen: Qlpuzkoako Mendaro eta Ikaztegleta, eta haferroa
BehereKo Bastida, hortaz, Ikus daltekeenez, halnbat dira bai bataK
bai besteak aztertutako eremuak.

5.
Yrizarren ekarria eta £HHArena
5.1. Yrizarren ekarria
Yrtzarren lana handla da Ierro gutxl batzuetan sartzeko: bateOK
askotariKoa delako eta, t>estetlk, oso aberatsa delako. Adltzarl eta.
batez ere, aditz laguntzailearl buruz zerbalt ikasi edo gogoratu nafn
duen orok oso tresna ballagarna du parez pare. Orain erabllerrazagoa
da, Euskaitzaindiak bere web-gunean argitalpen osoa pdf fornnatuan
ezarri taltu. Qainera, 2008an Euskaitzaindiak Ynzarren lan nrjardularen aurWbldea argitaratzea guztiz lagungarria izan da bere tanak dagpkion bidea egln ahai izateko. Lan potolo eta sakonak izaten direnear
ezinbestekoa Izaten da gutxl gorabeherako antolaketaren bem cmatea. Oraln arte erablll den t>este geratzen da erablitzeko. B&az
erronka handla bezain ederra du parez pare hizkuntzalantzaren nrwnduan -zehazki, dialektologlaren alorrearv dabilen orok, egungoa edo
etorklzunekoa arakatzeko, balna lehengottk ablatuta ez den kasuetar
ere, lehengoa ahaztu bank, t>ehlntzat.
5.2. SHHAren ekarria
Beste edozein tokitan orain arte egln dlren aüaslk gehienak gutN
sanr>ar erat>ili izan dira eta, beraz, horrek erabat baldintzatuta, ez diete
behar besteko ekarpenik egin tokian toklko dlalektotoglan. Egia <i3
halaber. hizkuntz kartografìaren bidea luze samarra izana^tJk ere
salbuespenak salbuespen, ez dela atlas betetik bestera argitalpe^moduart dagoklonez, aide handink izan. Alabalna, EtItlAren egitasmoa hasi zenetik, bereWzlko ^rrantzia eman zltzalon atlasak izango
zuen erabileran. hon dela-eta, hartu ziren honako neurn hauek:
a) Ez zen nahitaez formazto lingulsUko handink behar i z a n g c
EMMA osotasunean ulertu ahai izateko. Maparen gaineko

luak, adlbldez, beste aüas batzuetan ez bezala, Idazkera ortograflkoz adieraziko ziren; ez fonetikoz. Alabalna, datu fonetlkoak ondoz ondoko orrlaldean izango ziren, horren galneko
Interesa izango lukeenarl zuzenduta.
b) Argltalpenak erakargarriagoa eta erabllerrazagoa Izan beharko
zuen. Morí egokl egln ezlk, nekez erablllko eta zabalduko zen
lana. Batetik, tamalna egokia izan behar zuen; hau da, gutxl
gorabehera, liburu arrunt batena; ez sasol batean egln ziren
aOasena. Bestetik, koloreak erablllko ziren, horl balta informazio lingulstikoa banatzeko eta lana erakargarri bihurtzeko ballabideetako bat.
c) Mapan eremuetako forma naguslenak Idatzita ematea, lehen
ikuskera batean irakurri ahal Izateko moduan.
d) Sarean kontsultagarri Izatea. Informazloaren berrl Izan nahl
duen orok aukera Izateko eta, gainera, behar Izango balitz,
informazloa egokitu ahal izateko.
Baldíntza horiek guztlak betetzea nahitaezkoa zen Irakurle kopuru
batengaria heltzeko. Ondorioz, azalerago geratuko den forma30 língutsükoflk gabeko Jendearentzat tresna Interesgarrla Izan dalte^ eta. era berean, hizkuntzalaritzaren munduan dabllenarentzat in^ormazíoa ahitu artejarduteko aztergala.

Ofkíorioak
Etihfy delakotlk argitaratutako bl libunjkietan eta bidean etorriko
<íirer^n aresttan alpatutako guztla eta gehiago izateak irauitza era^
atlasgintzan: irauitza t^lki samarra. gure hizkuntzaren olhartzu^ ere t><ikJa den neurrian eta argitaratu denetlk denbora asko Igaro
®den neurrtan. balria lraultzat><oa. dena dela. StltlA kartografla klaslharago Joan da. karto^afla klasikoak emandako guztla baztertu
3®**. balna informazioa beste era batera egituratuta. Bizi dugun
93raíak ezinbestean egokitzapena eskatzen zuen alor honetan ere,
Era berean, Pedro de Yrlzarrek eglndako lanak gordetzen duen
amalgabea da. Oraln arte egln diren zent>ait ikerketa*lan
egindakotlk ablatu dira eta, hala gertatu ez den kasuetan,
egindakoaz osatu dira. Azkenik, euskal dialektologian eglndako

Amala Jaoregizar Ormaebtea

ekarpenaren ikuspegitlk esan beharrekoa da, halaber, EtIhA, Yriza
rren lanaren moduan, lan-tresna oso ona Izan daltekeela orain zeir
etorklzunean halnbat eta halnbat ikerketa-lan bern egiteko edo e^ndakoak osatzeko; kateari seglda emateko, azken batean. Mori eta ez
beste ezer izango litzateke bataren eta bestearen arrakastarik atseg^
nena.
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Miranderen estetikaren
beste aide formal batzuk
Luis Maria MUJIKA

Mtrarnje, poeta eta Idazle nabarraren lan-llterarlo arlora gatoz,
l^eniro, bere poesia umotsuaren alderdi formal eta infornai berriz
zwbatt hareago arakatzera. Zuberotar poetaren sorkuntzak alderdi
aur«t2 du. beraz, balna denetan estimatuenetakoa bere Idazkeraren
^'Sfantzak izan daltezke.

Metaforizazk) berria. Irudi irrazionalen garadura
Miranderen idazkeran alpagarri dira, batez ere -bere aportazio
^^'^ezinengatlh- metaforizaziozko teknikak, sinbollsmoak, adjetlbizasoah, bisemlak, eta egungo irudlteria modemoaekin zenkusia duen
teknika zenbalt.
Ask] da Llzardlren eta Mirande poeten estetlka elkar-parekatzea.
puntako poetak dira, balra kerantza desberdlnekoak. Llzardlren
’^ ^ e rta klasiztsta da, funtsean, molde gihartsuetan errotua, formalaklasikoez ukitua. Miranderena, bemz, Europan Á\K mendea
^z^oztJk nagusi gertatu zen irrazionalbmoaren t>idetik emaniko
^eakuntza subjetiboa. Duóank gabe. Mirande euskararen baratzean
^^tetJka rtiodemoaren espresara s u t^ tlb o eta irrazlonaletara biziki
da. Zuberotan-ak izadla irudien formaltasunez eralkltzen
(malz Irudi irrazional ausartak erablllz ) jauzia eglten du -m o^ askean- irudlteria original bemtara. Mirande, Lizardirekin balno
OrtKe Wasizistarekin gonparatzen badugu oralndik estetlkabemztapenean hareagokoa agitzen da. Ham zuzen, Mirar>dek

estetlkan Irudlterla irrazionalen uretan jarduten du, hots, greko-kla^-zismoak sorturlko estetlkaren olde loglko eta armonlatsuetatik urrun
Orixe klaslzlstaren luman, noski, irrazlonal den estikarik ez dago,
Miranderenean bal, ordea.
Zertzelada horiek hurbilagotik Ikusita, Miranderen epiteto-nrwlöea
ugarla eta irraztonala da nabarmen da On lltzateke bere tekniha
irrazlonal zenbait (malte zuen sinbolismo llterarlo baten lldoan osatua)
hurbilagotik atzematea. Teknika horietan askl da behatzea enkabalgamenduak erabiltzeko zuen Joera. Euskaraz, eta, batez ere, herrl-poesia bertsolaritzantean, Joera urri da enkabaigamenduak osatzeko
Noski, Lizardi, Launeta, Orixe, Lauaxeta bezalako olerkarl garaietan
ordea, bada enkabalgamendurik askl
Alderdi formala beste arloetara ere hedatzekoa da Mirarideren
poetika aztertzerakoan. hala ere, hedakuntza horren azpian, golan
esan dugunez, paristar poetaren alderdi formala, eta, bereziki, irrazio
nalismo literarioarl loturlko irudi-kateak dira balioztagarrl.

Arlo semantiko zenbait
Miranderen estetlkak arlo t>erezi zenbait du, eta haletan mltologlarekin loturtkoa. bestalde, poetaren jarrera ideologikoak ere kontuan ukaitekoak direla. Aif>atzekoak dira, orobat, animaleria, botanika
eta metalkien arlotikjasoriko Irudi-mundu formala. Ikus dezagun ario
honetako kasu zenbait.
1)

AnimaleriareMn loturiko iruditeria

Animallen arloan igelaren irudia originaletakoa da. Poetak ígetó
koadro askl modemoan lekutzen du (hots, modu askl irrazlonaleari).
ze hilargia irensten ezartzen du, ortzeko izarljelarl figurazfo WOóa
atxlkiz. Mona bere pasartea: *Alntziko urerat I ilhargi-laurden bat eron
zen, / z u ri.p ri. /gauHo zttu zortil: / igeleHJan dute. igettxo igefdaneh'
(Igelak, 15 or.), Testuan hilargia -IlkkJozkoa Ijallitzan- Igelaren ahoaz
zurrupatua ikusten da, Irudl irrazlonal bat osatuz. Eszenategl horretan
fislkoki solldoa den zerbalt llktdoa edo urkaria bailltzan flguratzen da,
irudikazio irrazional bat eraikiz. halako metaforlzazlo ausarta, noshi,
sollik, poeta nxxjem o batek asma dezake.

Otsoaren injdiareWn ere joKatzen du Miranderen irudimenah.
fíala ere. otsoarekin sorturiko plataforma, antropoformismozko kewtzaz, ez da igelarena bezain ausarta. Mirandek hurrengo pasartea
dahar: *..Oizon soilari so zalzhio / otso ixllak giza-begiz" (Otso, 77
Of.). Qogoratzekoa da hemen Machado poetaren poema berezi bat.
Sonaho lurretan kokatua, La tierra de Alwargonzález delturiko poeman
kausttzen dena; "t/n lobo surgió, sus ojos / ludan como dos ascuas"
(La tierra del Alvargonzález, 167 or.). Kontuan izatekoa da, era be
rean. bere kerantza sugerlgarriagatlk "páramo que cruza el lobo /
duUando a la luna clara ..." delakoa (Ibidem, 162).
Animalien arloan, oraindik, Mirandek aberra kontestuallzazlo berezian ezarrl bide du -euskal folklorean arlottk harantz-. Euskal mlto•o0an aKerra akelarreen kontestualizazlo pagano-ludikoan saretua
kausitu da, literatura herrikolaren gunean berezlkl. Mlrandek, bere
aWetlh, akerrak eta sorginak artoskl lo tu ditu odola eta dantza-ren
''oadroan. "/Vvher hll bat datza / bere odolean. / Sorginah dabiitza /
^eizehospetean" (AHelarre, 17 or.). "Sorginen leizean. / llzun, bilhuts9om... *
Hegaztien sailean, berriz, beleak dira aipatzekoak, berezlkl, esze^tegi berezlan lekututa. honela, beleak pasarte batean elkarrlzketa
k^'JíJetean azaitzen dira (batzuetan, koadro surrellsta bat ere imdlka^ ) : '^ z baten puntaren puntan / bi bele zeucíen Izketan, -gaua
í«zín 6eíz be/e W -... " (Bi beleak, 21 or.). Belearen presentzia higuin3ania-rekln lotua agltzen da, maíz, hau da, egoera animiko txarrean,
susmoa duen zerbait bezala.
Botanikaren eremuko irudiak

Mlrandek harttza. haltza, palmondoa bezalako zuhaitzak bere esíedharen injditerira dakartza. Inj zuhaitzetan, noski, palmondoa da
Euskal hemko eszenateglan exoOkoena. Elemendu botanikoetan Ml•aoderengan, orairyjik, garí eta garoa (iratzea) dira alpatzekoak, eta,
ez, mahaísa Azken honek Miranderen balentzia sentsual handl^ indarra du. Baudelaire-ren poetlkan ere mahatsa eta ardoa-ren
tematíka, askotan, erotikaren ildoari lotua kausitzen zen. Mlrandek
emagakJua, adiWdez, mahats umotua gisa irudikatzen du,
2wen Pigalleko emagalduak mahasdetan amo gozoaren ostetlk da^^•**2aia dk>, ze emazteki bereziek gizonezkei atseginaren izarrak ikus-

tarazten dizkle, ardoaren glsan. Mona eszenategi horren lekuho bat
"fíaymonde, soln humoa, mahats hume/ / Plgalle-Ho mahasVetan,
amo indazu nire ahoraho / zazpigarren goian izarrah / dahhushidari'
(Plgalle, 55 or.). Mirande poetarentzat mahastiaH Pigalleko enregaiduen egoltzak dira, eta emakumeen oparl sentsualak mahats-mordo
dira. Beraz, Raymonderen solna ardozkoa da, eta bera ikusi eta
dastatuz -ardozkoaz bezala- gizonak lllura sentsualaren zeruan saftzen dira. Esan beahr da, ardoaren tematika errenazimendutik, batez
ere, sexuarl louta egon dela (t>alna XIX mendeko poetlkak eroOha
horrl Irudlkazio sugerlgarnagoa erantsi dio, berezlkl, Irudi irraziona'
ausartagoen bidez) . ñaymonde delturlko emaztekla ere mahatsa da
Miranderentzat, eta eamztekiak -ardoak t>ezala- xoratzen du berega
na hurblltzen den glzon oro. Mola ez, antzeko irudl-moldeak aurt«
daltezke. orotat, Beaudelaire edo eta Verlaln-en poeslglntza umo
tsuan.
Molde bereko Irudlteria sugentsua atzematen daiteke Mlranderengan hrabelinaren alpua hilerrlko giro berezia eralkltzean: *rtterriar'
bada lore / euzHi-lill krabelln / zu zaltuzte badut uste / origarrrtzíf
«attatìn" (tiattalin, 85 or.), Baudelairk, lehenago, lore galtzen eszenateglan harrotua zuen t>ere T/eurs du m a r poemarloan. Miranderergan zlthal-lllia Core hon pozolntsua izaki) edertasun izun baten ^
da, barruan herfo-hazia duelako.
3 ) Mitologiaren urratsa

Miranderen irudletan alpatzekoak dira mltologlarekln loturlkoaK
hots, Ortzi, Basajaun. lamiah. sorginaH bezalakoak. Esana dugunez.
Miranden atsegin zltzalon -krlstautasunaren arrastoak arbuiatzear^
aspaldklanlko Euskal Memaren aintzinate mitologikoa haizatzea.
larre mitologlkoen koadroak motibazio asko eman zion bere er»kuntza pxjetikoan. Beraz, egoera prehistonkoetara itzuHta, Mirande»'
Ortz/jainko protoeuskakJunaren protagonismoa eraikuntza poeOhora
eramaten du. Moneta, poetak otoitza dagio Ortzl paganoarl, t>ere
arlma abertzale krtstauen zaintzape astunetik libra dadi. Adibtdez
"IzatetiH heH bezala / Ortzi Jaunak zaint'nazala" delakao erref>lkatzef’
du. behin eta bemz, Euskalduri zintzoen talada (53 or.) poeman
eta. o ro ta t "Arg/tzet/K hek bazala / Ortzl Jaunak zaint ’nazala" 0 ^
dem) delakoa.

Mirandek alpatzen du Europako gune mitologlKoan ezaguria izaniKo Thor Jalnko germlniarra, eta, berdin, euskaldunen Ahher Beltz
<3elakoa.'Zuen bitartez hunki ailitza / zorioneko egoitzak / Ortzi-Thor
edo Akher Belzarl / nIk daglodan othoitzak" (5anguls martyrum, 102
Of).

Kanpxjko mitologlak ez du itzaltzen, bada, etxekoa. Qolan alpaturtkoez gain, Mirandek urak euskal mitologiaren hesira daramatza,
t»mro, Marimunduko eta dasajaun-en izenak t>ere poemetan txeratzean. '"Mart Munduko, basajaun-jalnko / okher Jakltun osoa, / Jalnhosa zaintzen zenituzteenak / Ibaia eta basoa" (5anguls niartyrum,
103 or.).
Euskal Merrlko aztarna zaharrekln Jarraltuz, alpatzekoak dira, galaintzin sekuluetan gorabehera galtzak (hots, Jazarpenak eta
^5konr)ikuak katoltzismo oflzialaren aldetik) jasanlko sorginak. "Glzon
^Gttzek O'lerigoak adlera nahl bide du hemen poetak) erre zaltuzten /
^uska/herriko sorginaki / 5ekula zuen martyrloa / ez da khantatu
^•JSkaraz" (5anguls martyrum, 101 or ). Orobat, mitologlako pasarte*
ön sartzekoak dira edo undlnak (Europa mitologia batzuetan presenieago daudenak); "ftsaso hurrunen armonietan / Uhinen alhat>a Jaio
^'naden...* (Undina, 71 or.). Eta hurrengo zatia; "Itsaneskak oro,
^fkhar maitez. t)il / daltez leihorrera, argitzaritan" (Ibidem).
Beste modu originalago batez, Mirandek jainko-sugearen irudia
sre ekanzen digu, mitologiatik harturlko personaia erotlko berezi
9sa. Mlrande-rentzat sugea irudi falikoaren metafora da, eta bibllan
"^^rika tu a agertzen den sugea Jalnko eta Erregetzat dauka: "Gora
hadí, Suge, / hi haizenik ene Rege, / hl haizenik ene Jalnko, /
huntan eta tiethiko, / urte-t>uztaneko 5 u g e r (Undlna, 71 or.).

Teknika bereziak Miranderen peosigintzan
Qai honek garrantzi t>erezia du, ze. Mirande, idazle izataz gain,
ere agitu zen euskal literaturaren eremuan. Berak berrifomrwlak ekam zituen, euskal llteratuaren ohiko isotamendua
batean galndiluz. Mahlz Lizardi eta Lauaxetaren poesigintzan
aWe formal t«rrien oidea nabarttu, Mirarudek harago eraman zuen

olde berrltzailea. Miranderen Iruditerla -emetaforlsnnoa, batez besteLizardlrena baino ausartagoa da, subjetlbismo irrazlonal baten ikJoan
Zuberotar poetaren metaforizazloa taxuz neurtzekoa beharrezkoa
gertatzen da gogoratzea, beste behin, XIX. mendean Frantziaren
umoturlko poesia berrla, hau da, Novalis, Rimbaud, Baudelaire eta
antzeKoen eshutik agltua. ilovalls-enzat poesia kaosa da, magia
kontzeptuarekin lotzen dena. Bere ustean, poeslglntzak halako barri
dura berezla (hechizo zloen berak) sortzen du, hartarako halaKo
kerantza eta bide informal lalnotsu eta Intultlboak erablllz. XIX. eta W
mendeetan mendebaldeko poesia magia izatera ere igaro zen, “Ma
giari mlsterloa, llunbea dagohio, ez eduhin loglhoah eta ar§
"zeftatzaK". Ondorloz, edukin formalak efa logiHoah baztertuho dn
edergintzan, makurrera anlmlHo-llunah gailenduz" (Luis M. Mujikd.
Miranderen poeslgintza, 11, 48).
Europan subjetlbismoa areagotzen etorri zen XIX, mendean estetika berna sortuz, eta lido hartatik idazkera informal eta exzentnho
berriak ondu ziren. Miranderengan aide horlen lanketa nabarmenK
islatzen da, adibldez, Zahhur hll batl edo eta 0/ beleak olerkletan,
Komeni da erromantizismoaren alderdi formalak -eta infornialak- hurbllagotik kontutan Izatea. Lehendiko arrazlonalismoa gaindituta. Europan erromantlzismo Uterarioak Informallsmoa ekarriko zuen,
eta berarekln poesia zerbait etereo, lluntsu
eta sugerigarrla, nahiz semantlkan lehengoa baino hermatìkoa
goa gertatu.Miranderengan, adibldez, zatarra eta bitxiaren langintza
ez da murrltza, bere oldea subjetiblsmo Informalaren erreakzlota^
sartzen zela, Mundu oninkoak edertasun-molde berrla lortu zuen bere
luman,
Pinturan ere infjreslonismoak -gauzen hurbiltze deflnitutati»'
urainduz- gutxigorabeherako kerantzak eskalnl zizkigun, sumoz eta
ganduz betenko irudi sugerenteak, estetika berrta baten hildoa mafkatuz. MlrarKteren luman ederdurak ukitu infonriala du, beraz, Haf
zuen. aurretiko euskal poesiaren parte handi bat, bertsolantzareKir
batean, datuari (eta otyetlbismo folklorlkoari) lotua agetzen zen, ber
tan sugestioa eta imdl irrazionalen xarma falta zela. Uteratura bemaK
t»da, deskrit>apen Intlmlstak, llunak eta ez-zehatzak lehentsiko drtu
eta, orobat, gai trakets, zatar eta desorekatuen formalkuntza landuHo

du, malz. Mortik poesia berrlaren aide informal eta iheslak, lurrun
5ut>jetlboan bildurlko kerantza xorglnak.
Miranderen poesian ere aide formal llunak, ez-loglkoak landuta
atzematen dira, euskal llteraturan haln ohiko ez zlren teknikak. W .
m e n d ^ llteraturan Llzardlren poesia sugerentea bazen ere, hala ere
t»fe irudlteria kiaslzlsta zen oralndik, hots, idazkera aski zehatza eta
formalkJ landua, hots, Irudlglntza arrazlonalago bati lotua. Miranderen
‘fuditerta, aldiz, subjektiboa eta informala da, Ihes eglten duelako
mmtzo formaletlk. Orlxek, bal, beste ertzean, Irudlteria kiaslzlsta eraMi zuen. eta aide horretatik Mirande urrunago doa estetikaren bidetan. Uzardltik Miranderea ere, noskl, tartea ukaezlna da, zuberotar
poetarengan Irrazlonallsmoaren ukitua ausartagoa bllkatzen delako.
fVjmeni da, Baudelalre-ren Joera sinbolista ez ezik, Rimbaud-en
•«iazkera kontuan izatea. Poeta halei objektua desorekaturik, zatlkaturik azaitzea atsegin izaten zitzalen, gauzak irudlteria irrazional baten
galtehetJk pasatzea laket zitzaien. Errealltatea kaosa zen beraientzat,
^ gauzen ot^etktlbitatea, la t>eti, norberaren interpretapenetik iga’’otzen da (eta ederraren ortuan sentsazloek subjektuaren hlldoa
^'3^'*tar>ahlezkoa dute).
Miranderen estetlkan ere ederra olde subjetlbo-lrrazional beretik
bide da.metaforen glltza lehen balno molde irrazlonalagoetatik
•garoz.

Tehnlka zenbait. zehazkiago
W. mendeko trataera poetlkoan erromantizlsmoan haslrlko
Informala -eta sentimenduen agintea- areago ezartzen etor^
da. Kerantza bisemikoak, sinestesiak, kuallfikazio ezprezisoak
^^^9usiagoak bilakatzen dira ederraren trataeran. Horregatik komeni
^ teknika horten zehaztapen batzuk arakatzea.
^^plazamenduah
^^^^splazamenduak elementu bat bere leku logikotik gune irrazlot>atera deslekutzea esan nahi du; batez ere, sentsazioen munematen dira aldaketa hon, ze emozio berezien bidez ederraren
^^^''ktmendu bemra insten da idazlea. Esaria dugunez, Miranderen

^

Igelah poeman, adibidez, errealltatea deslekutzen da ilargl-laurdend
aintziran erorla aurkeztean. Koadro berean Igela ilargla jaten (ala
zurrupatzen) azaitzen da, guztlz Irrazlonalkl, noski, mintzo poeùhc
berezian kokaturik. Qertakizunak hala Itxuratzea ez da zientlflkoa -ez
da egltazkoa-, zerbalt fìHzlozHoa baino (irudlmenak sorturikoa, nosh,
eta sugerikortasun baten giroan emana -horretarako bisemla ballatuz-). Main zuzen, poeman hilargl-argla uretan islatzearl kokameo
poetlko eta emozionai berria egozten zaio, nahasmen flslkoa sortuz
Kasu horretan argl-lslada fisikoarl ordezkapen imaginarioa gertatzer
zaio (zeren igelak ura zurrupatzean hilargia Jaten duela balestea e¿reala da fìsikoki). Bertan koadro fislko batetikjauzi imaginarioa (hilagia
edanarena) egiten da, eta, ondorioz, kodroak emozioa berezia satzen du irakurlearengan olerkia ausnartzean.Dudarik ez, halako johu
literarioa irrazionala dela, Jauzi semiologikoa gainditzen duen zerbait
ausarta dela. Irrazionalismoz jokatuz, Mirandek mlntzo sugerente bat
eraikitzen du irudl Irrazionai baten bitartez, eta, noski. bere metaforamoa Llzardlrena baino ausartagoa da, zerbait haratagoa eskalntzen
digulako (eta zer esanik, oraindik, Orixe*ren iruditeria klasizistarekm
erkatuta).
2) Teknika bereziak poesia berrian

Poesia modernoak bide luzea eglna du elemendu sugerltuen
ildoan, berezlkl. XIX. mendetik hona, Teknika horlek hurrengoetar
sintetiza daltezke:
a. Objetktua umjnean ezartzen da, zerbait diluitua ballitzan. .
b. Alderantziz, berriz. ilun eta ez-zehatz dena zehazkl ematen da
c. Sentlmendu ezprezisoak preslzioz eskalntzen dira (hots, mlntzo
irrazlonal-onirikoak prezisloz mamaitzen dira).
d. Poeta sinestesiez baliatzen da, maiz.
e. Irudi t>isemikoak sortzen dira ondorioz.
Aipaturikoak Inkonszientziaren olde estetlkoaz garaturlk agertze^
dira, noski. Sugerentzia da nagusi beraietan, maiz, susmaoren tekni
ka erat>iltzen dela. Miranderen hurrengo pasartean bezala.
"Urezpondan biak zeuden / elkarri laztanha, maitez / txjlhar zi>riakikhara... /

öogoan nerablltzanah / ezin erranak dlrade" {heskatxak, 57-38).
Pasarte honetan, idatzia baino gehiago, sugerltua da nagusi, susmolan bildurlHo adierazpen eKiboKoa (elementu analitikoetan aide eglnda giro emozionalean sartuz).. Tèstuak koadro lesbiandar baten aire
nvxbkloa du, kerantza irrazionala uraren isladan -eta iztarren ihe*
5130- ikararen sugestioaz indartzen da. Pasartean gauzak irrazionalkl
sugentzen dira. Koadro literario klaslzista batean, aldlz, gauzak askoz
oC^oboWago emanen ziren, eta Irudien trataera ere arazionalagoa
izanen zen.
i ) Metaforizazioaren Udo berria

Esan dugunez, iaiditerlan, eta metaforaren trataeran llteraturak
lofpen etajauzi berezlak egin ditu, berezlkl, W l mendetik XIX. menderarte Europako mintzalra kuitu gehlenetan. Euskararen arloan, or
dea. gauzak umilklago agitu dira.
Joera klasizlstak nabariak ziren Olhenarte-ren poeslglntzan. Bere
■riKUteriak poeta t>ert50larlzante arrunten malla gainditu zuen alroski,
baina bere metaforak usaln klaslzista islatzen zuen, ze t>ere irudi
Doeükoak, aberatsak izanik ere, ez zuten, loglkoa zenez, geroztiko
^razK>r«Hsnr>oaren uklturlk Irudlen sorkuntza sut^etiboen aldetik.
trudi ernazenüsten lldotik zebllen Olhernarte, beti ere Irudletan
togika bat islatuz. Main zuzen, Oihernarteren maitemlnduaren
'e-adatsak urrezkoak ziren (aspaldidanlk ondurlko imajlnarioan sortu^ metafora kreatuz). Main zuzen, iledl gorrtsKaren eta urrearen
'^'^ifterta lehendik ondurlko metaforlzazio batetik zetorren egosla zen,
literatura klasikoan eta neoklasikoan aski ezaguna zen irudia.
Jakina dneez, XIX. eta XX. mendeetan askoz urain eta galtzagoa
biöKatuko zen Irudlen erlazio, sut^etibo eta ilo^koagoa bilakatuz Be^ irudi eta metafora modemoetan logika gaiztotzen etorrlko da,
delakoaren nexoak nekezagoak eglnez.
Qure llteraturan, goirago esana dugunez, Llzardlren metafons^
klaslzista da. funtsean, eta azpltik doaklon logikazko nexoa
"^ränderen injdlgintza literarloan baino garden ecJo anrazionalagoa da.
^ d ir e n irudletan A malla eta Ö arteko loturak Miranderenean baino
^fbiltasun gehiago islatzen du. Miranderen kasuan, akllz, A eta ß
arteko etendura loglkoa -edo arrazlonala- galtzagoa da.

Mona, segidan. Miranderen pasarte lloglko eta Irrazional zenbait
"Malen beso íuze-luzeeh / nlrl eresiz zlostaten / zlraun-poewâ
samln bat" (fleskatxah, 37), "Zuen begi-altnzlretan / ezinbertzez
galnbetheah / hondatzen nalz, tthotzen nalz (tleskatxah. Ibidem]
"Izar gorlon pentagraman / lo-samln dautza bertzUzarrak" (Otso, 77
or.).
Aski da behatzea azken pasartean begla (A malla) eta altnzira (fl
malla) noia lotzen dlren (azken Irudia bl subsalletan banatzen deia,
hots, B-a (hondatzen nalz) eta B-b (Ithotzen nalz) delakoan). Pasar
teak keru erotlko nabaria du, baina konparazloa ekiditzen da
(hots,"*zure begiak alntzlrak bezala gisakorik ez da agertzen), eta^
eta S irudlak zuzenean alboezartzen dira, ausarki. Esan daiteke Mirav
deren zure begla (A) eta alntzira (B) loturik azaitzea Llzardlren udaberrla (A) eta neskatxa (B) tateratze balno zertait usartagoa dela irudteriaren aldetik. Zinez, aipaturlko bi irudien arteko deslotura bortitzagoa da Miranderen kasuan (eta, aldiz, ez hainbeste udaberrla / nes/ot><a-ren arteko loturan, tradizloari behatuta, behintzat).
Bide irazional jon bera landu zuten Qarcia Lorcak eta A le w n drek, t>esteen artean, gaztelaniaren ortuan. Beraz, Intuizloa eta desloglka dira nabarmen Garcia Lorcaren hurrengo pasarte poetikoetan
"El trino amanllo del canario / colgaba de la rama...", "Ayer estaba
verde, / un verde loco / de pájaros gloriosos". Lehenengo testuaf'
karartaren txorrotxioa kolore horlzkoa dela adierazen du poetak, Hegaztl-lumaren kolorea deslekutuaz, eta, orobat, dolnu musikala -ele
mentu solldoa bailitzan- adar batetlk zintzilik ezarriz.. Beraz, bertan A
nr>ailako trino, S mailako amarillo eta C mallako colgaba de la rarrta
delakoak loturik azaitzen dira, bitxiki. Bigarren testuan, berrlz,
berde margoari animokotasuna egozten zalo (B) zoroa dela eransten.
Garcia Lorcak bezala. Mirande euskaldunak ere ihes eglten
malz, laidi arrazional edo logikoetatlk, eta berarengan Lizardi bater
irudlteria klasizistetara tarte handla dagoela. Esana dugunez, Mirar’*
deren irudlterian deslogika irrazionala Lizardirenean edo Lauaxetarenean balno bortitz eta ausartagoa da.
4) Plano desberdinen ezarketa
Poesiaren kreakuntza, formaren aldetik, transposizioa bat beza*2
har daiteke. Poetak ikusten duen oro aldatzen eta sorkuntza subjeO'

t» baten oldean Jartzen etortzen da. Miranderen hizkuntza poetlKoa
maHa sutyetibo (eta irrazlonal) desberdlnetan eglturatzen da.
Transposlzlo edo galnezarketa horiek tohizhoah, aldlzHoah, egora
dnimthozhoaK etabar izan daltezke. Murrengo lerroetan horlel buruz
adierazpen batzuk ikus ditzagun.
a) Sgoerazko superposizioah
fgoerazKo superposizio edo gainezarketetan bl malla eman ohi
dira, bat egitazHoa. bestea ametsezHoa. A malla amestua da, B malla
eg/tazkoa (alderantzlzko eskema ere ukan dezakeela). Beraz, bi
®9oera gurutzatzen dira. Mirandek hurrengo pasartean: Vauregl
/ aitorren aihabak / nigar dagl" (Jaureg/ hotzean, 27 or.).
Egoera erreala Islatzen da bertan, hots, B mailakoa, negarrari atxikla.
^ rnaila amestua da, hau da, "goizetih Joana da / zaiduna gudurat. /
^ dathofte?" (ezen malla horretan gertatua, nolabait sasizkoa da,
(ä elur zuritan azaitzen diren odolezko orbanek guztiz beste den
^^rtsait adierazten dute, alegia, hllda dagoen pertsonaia ezagunaretVi).
à)

Oenborazho gainezarketak

Oenboraz/so gainezarketetan A, B, C -edo eta gehiagozko- maieman daltezke, konplexibitate galtzagoa Jasoz; beraz, aldatzailea
akiatuaren maitak eman daltezke. Adibidez, teknika horren hildoan geroa '“oralnean" ezarrlta aurkl daiteke, eta oraina "iraganean"
‘'^*atua, bi muturren artean ondodo emozionai betria sortzen dela.
^rarKiek, adibidez, Maitarzun deituriko poeman egunaren eszenate9ö fi/oj alditan egiztatzen da, hau da, A mailan goizean mutilaren
^omesazko hitzak C^lhia jaiki zeneko, / neskarl muthil bizkorrak:
^nehoiz ez haut ahantziko". B mailan eguerdian ahuldurik geraturiko
Dfomesak -haizeak dantzaturlko orbelen irudipean agituak- (^Ond/tiaize gogorrak / ortielak eroaiten ditu, / ba/ eta zin ezilkoeta C mailan arratsean desenlazearen unea ("C/ih/a zenean
/ t)ethi ere maithatzeko / bertzerekin zen hltz-hartu“).
6^32, bertsoaren eslsennan goizeko nriaitasun leiala desieial bilada arratsalderako.

c) Metafora askozko gamezarketak

Metaforen adierazpen nagusienetakoa, imajinen trukaera formalaz gain, irudletan eman ohi dlren superposizloak dira nabarmen,
hots, era askotariko desplazamendu semantikoak. Berezlkl, C tipologiazko desplazamenduak, metaforen bitartez mamituak, ohi dira aipatzekoak
Metaforaren alorrean, berezlkl, sinestesleh, garbi adierazten dute
deplazamanendua, beti ere, zentzu fìsiko desberdlnen eremuan
ematen direnak. Miranderegan metaforen alorrean sugestiozko teKnika bereziak islatzen zalzklgu, har dezagun, esate baterako, ondorengo pasartea; "haien beso luze-luzeek / n/rt ereslz ziostateri / ziraunpoema samln bat" (tieskatxak, 37 or.). Pasartean besoek A maiia
osatzen dteu, eta ziraun- poema delakoak C maila (tarteko B maiia,
berriz. "^eresiz zlostaten" pasartea lltzatekeela). Beraz, Mirandek beftan besoak ereslz kantari ezartzen dizklgu -m odu Irrazlonal batean
noskK uWmena (besoak) eta eritzumena (poema ahoskatua) eiharren artean nahaslz. Dudarlk ez, euskal llteraturaren alorrean horretìko irudia eraikitzea sugestiboa gertatzen dela.
5. Seste teknika batzuen zehazketa
Qoian esan dugunez, poesia modernoan sinesteslak, Wsem/aK,
desptazamenduak, irudlen gainezarketak poesiglntza tremaren lorpen
t>erezi dira. Baliapide literario honen orlglnaltasuna eta e s p re s lo -in d a rra -XIX. mendetik gaur arte- indarragotzen etorri da (espresaera
irrazionalen esplralea hareago ekarriz). Surreatemo -edo eta parasurreallsmo- hitzak ongi adierazi bide du teknika berrlaren fenomenoa
Euskal llteraturaren esparruan XX, mendean neurri t>ateanjasoa
tenore berezi horretakoa da. ham zuzen, metafora klaslko eta arraz»naletan irudla eta ia/dlkatuaren arteko tartea metafora berrletan bair^
laburragoa zen. Adibldez, Llzardirengan metaforen ildoa (esate bate
rako, eguzkia eta urrezKo bola-ren artean finkatua) Irudlterlaren espa
rruan antzezko tartea hurbllagokoa zen, ze eguzkia eta urrezko bota
ren arteko lotura fislkoa aski zuzena gertatzen da gizonaren oWkc
irudimenean. Beraz, hurbiltasun horren egia egiaztatzeko aski da XIX
nnendeko euskal betsolarl eta erdi-poeta edozeinen imditerla aztertzea. AdibkJez, amodioaren alorrean larrosa, perla, izarra, eguzkià
baratza gisako irudiak erabiltzea aski ohikoa gertatzen da, gaur inKi

topihoa suertatzen dela poeten imaginarioan. Mona, Bilintx bertsolanaren pasarte bat: Izarrah dizdiz eglten dute / zeruho urdin puruan...
I ózdiz alaxen egiten duzu / noia izarraH zeruan". Testu honetan
lìestetxaren Irudikazioa lehendlK ohikoaK ziren bidetaük dabll. Beraz,
lìeskatilaren ezpaina lore gisa, gerria zume bezala, Ilea zeta antzera
(eta hortzak perlaH balliran) Irudikatzea ohiko bide ezagunetikjardutea
da. Bertan, agian, zumea-ren Irudi ausarta kenduta, bestetan aski
higaiunko bideak aurkezten dira.
truditerla modernoan /\ maliatlk fi mallarako tartea aski urrun eta
boitJtza izaten da irudlen iloglhotasunetik behatuta, noskl. Urruntasun
format hon nabaria da, adibldez, Mirarengan fii mallako neska bllutsa^ besoah eta 6 mailako ziraun-poema artean.
Irudi modernoan loglka asko ematzen da, eta, alderantzzi, adle^azpen irrazionala larrlagotzen (bidè horretatik, Irudi llterarioaren zama
emoztonala ere handiagotzen dela).
Beste irudi baten arloan, Bilintxek XIX. mendena neskaren A
^^^3^ B eguzkl berrl bezala irudikatzen zituen; Mirandek, ordea,
W.ean A mailako t>eglak B mallan alntzlrak balira bezala idelatzen dltu
C^ufe begi-alntziretan .../ hondatzen nalz" diotsa). Dudarik ez, Mlfande-ren azken irudia Bilit><ena balno irrazional eta txundigarrlagoa
da (XX. mendeko estetika subjetiboaren oldean sortua).
Irudi zaharragoetan (klasizlstagoetan, hain zuzen) A eta S malien
arteko antza formala nabariagoa izan ohi da. Adlbidez, A mallako
^’eshabta eta B mailako larrosa-ren arteko erkaketa XIX. mendeko
^'JSktì literaturaren irudlterian presenta dago. Beraz, A mallako
(r>65karen soin-ataletako begla, ezpalnak, gema, ilea, hortzak) eta 6
’^ l a {eguzkia, lorea, zeta, perlak) Jada tradizloko irudigintzan gerzen. XX. mendeko laidi llterarioen planoak, aldiz, urruntzen
^toftzen dira -loglkaren ardatzetik askoz etenagoak izakl, eta, ondo^
intentsoagoak irudlmenaren arlotik behatuta-... Mikel Lasa poe^ adit)kJez, bere Poema-bilduman ondorengoa lagatzen digu meta*o*^2azioaren joku-eremuan; ^Paradlsu galduetako orolpena... / triste
bezaia iamarindoaren adarrak, itsas tazterrean - / eurlaren pean
^ tnste ta uste/ palmorìdoa udazkenean / "chalet” ubelaren JardI•* Koadro horietan, konparazloak barne hartuta, iruditeriaren
^9tura ewtìkoa eta urruna gertatzen da pertsonlflkazloen Udotik (ze
^^Tiartndoak triste eta palmondoak ttun eta uste/ azaitzen dira). Pai-

salaren imajina sentsazio eta ebokazlotan txertaturiK eskalntzen zaio
Irakurlearl. ß mallako irudlek ez dute ohiko loturarlk ebokazlotan A
sailean emanlko adierazpenekln. Morregatik Lasa poetaren iruditenaren xorglntasun freskoa. Palmondoa eta tamarlrondoa, bestakJe
zuhaitz askl exotlkoak dira euskaldunarentzat. Dudarik ez, Lasa-ren
irudian Billntn-enean baino tarte eta urruntasun gehiago dagoela h
eta ß mallen artean, hots, malla irreala eta errealaren artean.
Poesia -eta literatura, orokorkl- zenb>at eta t>erantagoa, hainbat
eta irrazlonalagoa bllakatzen da. eta Mirande-ren poesian Jauzl hon
Jadanik, W . mendeko 50. eta 60. hamarkadetan agItu zen. Hortih
bere poeslglntzaren garrantzia formalltatearen aldetik gure hizkuntzan
mamlturlko estetlka idatzlaren arloan.
Hala ere. ez da ahanztekoa pasarte poetlko klaslzistak ere plata
forma blnarioz eglturatu zirela, maiz. balna. betl ere, ondorlo temat)koa eta irudi literarloaren arteko nexo hurbilagoa erakutslz. Mirande
ordea. bide sinboliko eta informalagoetatik ibilla dugu. AlntzlnaKc
euskal llrlka herrlkoian ere (nahlz nexoan aldetik Irudlen aldetik togika
edo arrazionalismo gehlagoz) antzeko metaforak eta parekatze binarioak eraikJ zirela amodlozko herri-poeslaren eremuan. Mori nabana
da altari lioglhoah delturlkoetan. Nona kasu nabarmen bat:
zeruan Izarra, / errehaldean llzarra / nl zu zaltut malteago / arratt>^
ura baño". Lehengo bl tjertso-lerroek atari ilogihoa eglaztatzen dute,
hirugarren eta laugarren bertso-lerroek, berriz, ondorio tematiHos
Irudl sinbolikoetan A malla erreala da, eta B mailaez-reala. AipaturiKo
testuan. ham zuzen, A maila irudlkatzallea zeruHo Izarra bide da
Ceder zeruan Izarra”, "errekaldear) lizarra"), eta Ö malla malla maitasuna pn/h zu zaltut maitegoa'’). Esan dalteke injdlteria modemoaK
dena den ere (Miranderenean bezala ). badela antzeko teknlkariK
baina erradikalagoa, ze bl muturretan arteko nexoa -garalko esteöha
irrazionaiaren oldean- txokante edo bitxiagoa gertatzen da.
Bukatzeko. adlerazl nahl genuke askl lltzatekeela Mirande-re^
beste zenbait pasarte alpatzea bere Irudltena poeökoaren ausardia
nabanmenagotzeko; berezlkl, laidlterla erdlsurrealista eta espresiboaren aldetik. Adlerazgarria da. adttrfdez. ondorengo emarl literarioa
"Krista/ezko elur or)tzltlk / arglah / gauaren leihoetari / banan t>anar
ttzallz / adatsa ari duzu / zeruaren bizHarretara". Perpaus hor>etan A
pDaila (eliditua) neskatxa da. eta 8 malla, hainbat irudi ez-realen

ar>danan Kokatua, Hrlstalezho elurrontzla, gauaren lelhoah, argla,
dddtsak eta ortzearen bizkarra... bezalakoah.
Mikio horretaük bide eder anitz egina da Mirande px>eta. Parisko
behatokltiK zorionez, bere poesiak
mendean ondudko bide for
mal bem eta sugenkorra ekarri zion euskararl, eta bere bernnkuntzaren olhartzun estetlko berriak -muzüo berriz- euskal mlntzairaren
e<Jertasun-bklerako onuragarri gertatu dira, zinez.
Beste autore batzuen kasuan bezala, Miranderentzat ere mese<Jegarrl suertatu zen O-adlzloko euskal hern llrika zaharra ezagutzea,
ze poetak, bere aldetik, linka han bere igurtzl xorgtn berezla eransten
asmatu zuen, (metafonsmo irrazlonal baten bide orglnaletik).

^ «i»4‘tirtW h 9 re ii*h ^ A w s iX -'
■ < » » iü íw *s d s » w w ft iWBteiiawfei
'- - jï * ' . « M
-Maftü M » i i t i n» afcrtni»i ■ate»J.wwigBrignaaafl»t?

«sMSiha >âai2\»‘ i« Ä^■ï■’^í
*Mfla
e i <J»
o«ad.i;é
»'^niDc
v - ^ . ?raii,
b « íí"ff¿
*hít « t i ku[0i
« t r ^ - *vfj^
'
Utóe í!Hoc»aKo «îA wiufTríí î^'--*3 (|t líaite du01^
« í iM i w w ^(»4ÿQ•n « « (rw W r*-Ä3ar. aweoh icu#fcp
«0^ ti»nwini->iwfa c ; a f f < f e ^
m eíafior^ m
r W « » a M .M 4 «m odbdw ^u -j» o c 9 fire ri eatenmu»^.
4 i 4rt«f ÍbgftoVh ' a m i im ita n tio n ^ Kad^ ruHäommds.:
M é i ñ tft»»«. / « » « M W « ií i t m /iw ^ /««ue m j« ra 9 » i
IM
'X 0 . Ajgif*m
A A jp N sn ^
lievtSiíM^fToek, b«f¿^
A
iia. « B f l .«--jfíííMNh^
iK^iMrV. IM»» a * « , --i
;.-yüMttAiöa
í^ w e r ,-r^ ■-;- ©#-.7' ^'mm^tkítitBf.a m«>ai.
■■ V
fW ^ g o d ';. r t # i *ta<a»o‘ )ñK«ttfi»
'JH*« owv tfn .■»t?#xjpnfrteíir
>*
*niaeHe'
¡3»Í^ ««K 3l''''> qw , t f t> mültirí»*íiw> m ts i^ Sw oá
yffWWnMlinRfi «^íwiív frfX;
gertat^eft dà.
é c 9 e ^ :v r ‘’ v-?rvNv*«!» esM <^t3ttis*£^
! M » ( r r ig fiw - W f l » tksrn ifuáAna
W«ftairw «w apt¿aÍM t'1W<H jaft^
»<
i v t ivqvii^ ^ w w p p i w -01« «Qflwiec« wiowwsngv « ffw r
^ gM ne^
■
« ■ te ' T M t M «tf"iáau í
¡n^mfUlBkTs^
e*B ^ i v ^ fièÎNlM»

Asteasuko Kantu bitxi bat
Qìllermo ETXEBERRIA

Asteasun blldu den kanturik xarmantenenetakoa guk geuk izeba
t»tengandlk jasoa da. Izeba horrek, dolnua bikain kantatu zigun
arren, ez zuen haren letrea garbi ezagutzen. "Barea" hitza azaitzen
¿eia eta behso bat "moztu zlzkaten adarrak" eta gisako pistak ennan
2»2Wgun.
Duela urte batzuk, Juanito Arratlbelek osatu zuen Euskal Merrian
kantuz egln den bildunnarik handlena. Juanltok izena noia jakin
eta Lazkao Txlkiren bertso t>at atxlkl zlon, eta, ondorloz, bertso
^ e ta o k ateratako izena.
^

Bairìa Pello Errotaren bizitza eta Mikela Ellzegl, Mihela zlntzarrl
9uretzat, irakurtzean horren arrasto guztiak eskuratu ahal Izan ditugu.
Uste dut, Mikelaren pasadizoak bere horretan hemen Jartzeak merezi
horregatik dolnua bera Jarn aurretlk, Antonio Zavalak bere
''buruan Pello Errata. Pedro Cllzegi Maiz, 1992. Itbuman argltaratuta^ pasadizoa hemen jartzea egokl iruditu zaigu. Morra:
2aHarra ta baria. Errekalden betl Barlah Izan dira. Izengoltl hon
aurreko zaharretatlk dator, Jose Bernardo Aurrekoetatik. Bare kasta
da hau betl,
Qure alta (Mikela da solaskldea). Pello Crrota eta Jose Bernardo
'^^'engusu proploak aren andrearen aldetik. hargaük nik Pedro Marl
^ (Otafto) asko ezagutzen nuen. tlattarro esaten genion, burla egln
genion guztietan. Oso eztarrì bajua baltzuen.
Jose Bemardoren alta, berrlz, larraukJarra zen, Larronbide baserri-

koa. Mura ere bertsolarla zan. Zakarrak (bertsolarl bat) betl burla
egiten zlon Bare Hontu horrekln:
Ongl etorri zera,
Bare adar duna,
tiola tratatu dezu
Hire bat>arruna?
5oruan blllatuta
mi nizun laguna,
harrezhero baharrik
Zaude alarguna,
Laster botako zaltut
5as/an barruna.
Mau ere burla eglteko kantatu zlon:
Aparaju ona da
Larraulko baria,
Lotsarikan ez duan
Ardura gabla;
Qaut)ian neri kendu
Bere landaria,
lllunpean ere igual
Billatu tilrla,
Galduko talltz bota
Biaiot karia.
Eta hau da burla egltea I Qure altak ikusl omen zuen noia kantatu
zlon: (Oharki esan dezagun hurrengo bertsoak zortziko handlan egn
nak, ondo atxikitzen zalzklela geroxeago Jarrtko dugun Asteasuho
doinuari;
Pelk) Errota t>ere etne alboan esenta.
2ent>at ger)erok erreparorik
EzOyo izaten ezeri,
ZertareWn kabitu zaitez,
Utzi besteren gauzarl;
Lehengo astian jeneru hortatik
Bete nituen sei ziri,
Artian ere geratu ziran
Eniyen sartu guziri.

Ta kantatu bitartean, beatza hola luze-luze berarljarrl omen zlon.
iMegia, berarl etziola sartu oraindlK; biziriK zegoela artean.
TatMkua ere tgualjaten du bareak, eta tabakua emango zlon età:
ßesteren gauza harrapatzeko
Zeren ez diran zabarraH,
Jenero hoiek zaintzn dituzte
Ooiz eta illunabarrah;
Ohartu gabe Jan dizkidate
fieri tabaHo ederrak,
Berriz haìtara abitzen bada
tlik moztuko'izkat adarrak.
(Batista Mondartzaren aldaketarekin)
Mikeia, Pello Errotaren alat>a eta Batistaren ama.
Jeneru hoiek berta egiten
tloia ez baitiran zabarrak.
ñderki asko zaintzen dituzte
(JOiz eta illunabarrak;
iehengo astian moztu zizkidan
tiert tabamjn ederrak,
Berrtz haitaraJuaten bada
tlik moztuko'izkat adarrak
Qizon horretxek t>adaduka. bai,
^iantuz at>ilidadia,
Zierto badakit izango dala
Askoz ni baiño hobia;
Jendiak ere hala diyo ta
Emana dago fedia,
Zakar-pilla bat botatzen badet
Tapatuko dek barta.

Hurrengo bl bertsoak Errenterlako Pello Zatateta bertsolarla zana^ kopiatuak dira, Zakarra eta baria olartzuarrak zirala uste zuen Pellok.
badaklgu nungoan zlran. Qertaera eta bertsoak honela eman
'Qaral batan ba onr>en zlran Zakarra ta Barta Izengoltia zuten
^ g*zon, Zakarrak tabakoa jarrla zeukan txoko batean. Bareak joan

eta kendu egin dio. Jakln du Zakarrak; ta hurrena elkar topatu zut^
nean, honela kantatu zlon:
tierl Zaharra deltzen didate
Ta horl berriz Baria,
Bestearenik harrapatzeko
BadeH abllldadia;
Gauza horidatzen Ikusi eta
Ez da kontentu jabia;
Ez-irudian pranko pixkorra
Ganadu hezur gabla.
Ganadu horrek zaitutzen ditu
Golz eta illunat>arrak,
Bestearenik harrapatzeko
Zeren eztiran zabarrak;
Uste gabean eraman dizkit
fieri tabako ederrak,
Bemz haletan topatzen badet
Moztuko dizHat adarrak.
Morra, Pello Errotaren llburutik hartutako gertakari eta bertsoaH
Asteasuko doinu berezian kantatzen Mertzedes Ugaldek bertso horien zatl batzuk bestenk ez zituen esaten.

6 .I.- Doinu eta letraren azterketa.
Badlra urteak, hogei gutxl gorabehera, Asteasuko andre heWt
baten ahotlk euskal doinu zahar hau ikasi genuela. inolz inon ez ihie
eta entzungabea izatetik aparte, guztlz bit><ia iaidltu zitzaldan, nlretzat
ebokazlo zaharrez betea.
Bestenk gabe, salatu nintzen haren letra ohginalen bat ere ja
sotzen. kantariak ez baltzeklen t>ertso bat ere buruz osorik. Hitz
batzuk bai, gogoratzen zltuen: "baria", "jenero horl", *nik nrKJZtuotzkat adarrak" eta gisako hitz edo ierro solteak. Ahazturik zuen noiariahl ere. Qeroztik salatu nintzen Asteasuko bertsolarien inguruar
ibilitako zenbait pertsonan gogorarazten. Baina hauek ere ez zuter
doinua ez ezagutzen. ez inolz ere entzun.

Beraz, musika, hau da aide garrantzltsuena eskura izanik ere, ez
nuen poz osoa, letraren bat, originala beti ere, jasotzerik izan ez
nuelako, Balna, buruan sartu zitzaldan delako dolnua, bai Asteasuko
onginala zela iruditu zitzaidaiako, inotz entzun gabea nuelako, eta
PoWa Iruditu zitzaidaiako.
Juanito Dorronsoro adiskldearekln batzuetan mlntzatzeko aukera
izaten dudanez, kantatu nion eta honek, nik letrarik enrían ez nionez
9W) "Lenago ere nlre denboran" Izeneko letra ezarriaz argitara ennan
zuen bere doinu artean.
i^ntxo hau eskuartean nuenean, hain zuzen, berriro ere doinu
fxxa Izan nuen aipagai adiskldeen artean, Eta, hara, nondik adierazi
«laten bazirela Pello Errotaren llburuan "Baria" eta galnerako beröoah horren gainean eginak.
Bunj-belarrl ekin nion Mikela Ellzegik, guretzat "Mikela zintzarrik"
^ Zavalan kontatutako altaren bizltza eta t>ertsoak aztertzean, Zorlo^ han topatu ditut Pello Errotak eta haren allx)ko hainbat bertsolafih 'Baria'fi kantatutako bertsoak, hik azterketa xume hau egitera*«)an bat eta tMkarra aukeratu dut.
Qeroztik zenbait bertsolarik behin edo t>este kantatu izan du
hau, hala noia Mikel Mendizabalek, l^ina, zabaidu, ez da zabal*
aglan bertsoaren bat-batekotasunak eskatzen duen patxara ga^^ekoa delako. Doinu horrekin abesten duenak, haren errltmo bizl eta
^tstra ünko lotu nahi baldin badu, zail du bertsoak sarn eta onak
^S'tea. Urie honetan Zepai eta Lizaso zaharrek zuten etorri bizia
l^njratu zait. Qaur egun patxara gehoagorekin, denbora gehiago^ekm eta gauzak pentsatu ondoren abesten dira.
®

Doinua eta letraren arteko azterketa

t^u -le tra re n arteko azterketak gutxi dira gure artean, kasi bat
ez. Baditu gaiari buruzko adierazpenak bai Alta Donostlak, bai
ere. Zer esanik ez Juan Mari lagunak (g.b.). Bertan aurki
^ e k e e n kontzeptuetan nabarrrienetakoa, gure doinu zaharren “si•öbtkotasuna" da, hau da, nota bakoitzan sílaba bat dagokiola. Beraz,
dagoWo gure kanta zaharh melismank, hau da, silat>a gat>eko
Qogora ditzagun garal zahan-etako mezak, batik bat "Misa de
dettzen genuena. Mala ere, ikus dalteke doinu zaharren
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artean melisma laburra duenlk, hau da, zenbait nota, gutxi izanik ere
ager daltezke sllabarik gabekoak. Beste hitzetan esanda, melisma
laburrak, edo "neuma" ere deltzen direnak. Ilareago orairKllk, “ neuma" horiek ap>robeb<a daltezke letra aldeük silaba ba t batzuetan t>
gehiago edo gutxiago ezartzeko. horren ondonoz enrían daiteke rwlabatteko "balanrza", hau da. behatzez solHk kontatzen duenak,
egun eranr^aten den zorroztasunez kontatzen duenak, ikus dezak^
zenbait kasutan Ierro bat edo beste, berdlnak behar lutekeena*'

5ilaba akJetlk desberdinak direla, nahiz doinu-erritmo aldetik guztlz
Derdinak izan. Horl zehazteko, zera diosku Escudero musikari ezagunah; "Otra de las características de nuestra canción es su procedín ^ t o Silábico, no de una nnanera absoluta (Peculiaridades morfoló
gicas de la canción popular y de la música vasca", Txlstularl, 1972,
29, Of.)
Quk eskuartean dugun Asteasuko kanta honetan ez da halakorik
gertatzen, eta notak eta sllabak guztiz t>at datoz salbuespenik gabe,
Baita letrak laburdurak egin t>ehar t>aditu ere: moztuho'lzkat adarrak,
'■TKíztuko dizkiot adarrak-en ordez), Silabikotasun osoa, beraz. HertsiW zortzlko naguslan dagokio. Beraz, ezaguna dugun 10-8, 10-8,
10-8, 10-8 neumra lotzen da guztlz.
Qenea/ holek beria egiten
fióla ez tialtiran zabarrak,
Ederki asko zaintzen dituzte
Ooiz eta llunat>arrak.
Leher}go astian moztu zlzkJdan
fien t>at)arrun ederrak,
Berriz haitaraJuaten bada
tllz moztuko'izkat adarrak.
R M. Azkuek eta Alta DonostJak esango digutenez, gure doinu
zaharrak, gehiengo handl batean, erregularrak dira, hau da, hinj
^sakJlz osatuak daude, hau da, hinj atal dituzte. Lehenengo esaldia
^^ptka daiteke t>eniro ere, era horretan lau esaldi agertuko direlarik,
^ e la ; A,A1,B,A2. Beraz, zortziko nagusiari dagokionez, lau esaldiz
dago: "La mayoría de las melodías vascas se caractenzan por
^ Inesperada perfeción musical", AfV^MA hARTUA, J A.: Música
^«ca. 277 or.)
LantKo hau Irakurtzen duenak, gogoan izan t>ehar du, bertsoa
“^ntatzeko denean, kantu zaharren arabera, ez dela bidezko letraren
^•deho gorabehera literarioak ezagutzea eta ez edukltzea musikari
txjruzko otnamzko ideiahk ere. Horren azterketa hankamotz geratuko
^tzateke, beste hitzetan, bl hanka baldin badira, bata letra, eta, bestea muslka, hortetako batean huts egiten duena, hankamotz gera^ da dudank gabe, ezin baitira hainbat zertzelada beste era batera
mertu.

Beraz, horra zortzlko rnagusla, hegoaldeko ohituran zortzi tefrokoa, lau lerrobiko edo distlko, beraz, lau esaldl.
Esaldl bakoltza has dalteke anakruslan, konpas aldeök, denbora
ez markatuan, alegia "ritm o tético" A. Donostiaren hitzetan, edoü
denbora markatuan, "ritm o protético" autore beraren hitzetan, eta
beti amaitzen da dentx>ra markatuan, hau da, amalera maskullnoar'
Lehen esan dugunez, gure artean, hegoaldean, dolnuarl eta letran
dagoklon esaldla, bl lerrotan t>anatzen dugu. Morren arat>era. rnoWe
naguslan. ia t>eti, Ierro ez pareak femenlnoak dira, hau da, denbora
ez markatuan amaitzen dira.
Badira bestelako korronteak ere, hau da, dena Ierro batean jartzekoaren aldekoak. Baina horrek ez du esaldlaren nolakotasuna aidatzen.
Tarteko errltmoarl begiratuz, denbora markatuak eta denbaa
ahulak txandakatzen dira, blnaka/hirunaka, tartean ez markatua^'
agertzen direlarik.
Esaldia, bestalde, lerro-blkoa edo, nahi bada, distikoa, tìi esaW
ataletan bereizten da, dolnuarl dagoklonez, erritmo eta iraupenez
berdlnak, balna ez, halere, silabaz, lehenengoak hamar nota/SJlaba
izaten baiOtu eta, besteak, zortzl, balna esan bezala, doinuak bia^
parekatzen ditu sllat>en arteko desl^erdintasunaren galnetik.
Aiboko adlbldean sllabak kontatu ditugu, balna kantuarl dagoKionez Ikus dalteke bigarren Ierro amalerako nota luzeagoa dela, eta
lehengoaren berdlna iraupen musikalez.
Ge ne ru hol ek ben a e gl ten
fio la €z t»l 0 ran za ta rrak,

10
8 sllat» maskulinoa eta luzeagoa

Morra lehenengo esaldla, eta haren bl esaldi-atal, kasu honetar
Ierro bakoitzarl dagoklona, silabez desberdinak, iraupen musikale:
berdlnak.
Bestalde, esaldl-atal bakoitzari bl "inzlso" dagozkio, hau da, rrtusikalki zentzu minimoa duen nota multzoa; esaldl osoarl lau. Lehe
nengo eta hlrugaren "inzisoak" berdlnak dira bal silabez eta bat
iraupen musikalez. Blganen eta laugarren inztsoak, silabez desberd
nak dira, balna Iraupen musikalez berdlnak. Laugarrenean, kadentz^
muslkala egiten da erritmo nriaskullnoan edo emtmo martsatua''
arriaituz. Ixurl honetan ematen da hoskidetasuna edo emma. "inz>so*ak (erro oker t^atez berelzita daude.

1
Qe ne ru hol ek /
3
no la ez bai tl ran/

beri a e gl teri /
4
za ba rrak,/

2 ■/\5teasuko doinua.
5 ■Azalpen gehiago
Eskuartean dugun doinuaren eskema, hauxe da: A, A l, B, B2
Esakli bakottza, errltmo nnaskulinoan amaitzen da, denbora nnar^'atuak, eta bertan doa erinna-hoskldetza. Lehen esandakoaren ara^ a . esaldl amaleran, era bateko zein besteko kadentzia dago: leheluengo eta bigarren esaldiak, berdinak dira. Quk ezarri diogun konpasa 6/8 da. Konpas honen arabera, denbora markatuan hasten eta
txihatzen da esaldla, molde nagusletan bezala, denbora markatuan
^ luzeagoan. Barne erritmoa, binaka-hirunaka doa. Lekuonaren oif'en antzera.
Inzisoa
Je rie ru hoi ek
* * * • • •
flolaezbai ti ran

Qoize ta t llu

Inzisoa
/ ........................
zaintzendi tuz te
/• *
na ba rrak

Inzisoa

Irizlsoa

Lengoastian
• • . «
.

moztuziz ki dan
/**•*“
e de rrak

-

Inzisoa
. . .

Inzisoa
/ ..................
be ri a-e gl ten
/ " * "*
za ba rrak

.

E der ki as ko

^ rt ba ba rain
Inzisoa
Qemzhai ta ra
moztu koizkat

Inzisoa
/ • • • - •
ju a ten t>a da
/** *
a da rrak

1. lerroa
1. esaldla
2. lerroa

3, lerroa
2. esaldla
4. lerroa

5. lerroa
3. esaldia
6. lerroa

7. lerroa
4. esaldla
8. lerroa

Beraz, lau esaldiak, elkarren artean guztiz berdlnak, notak eta
sllabak bat datozelarlk.
Esaldiak, beren artean guztiz berdlnak dlren bezala, balta ere
esaldl atal ez pareak guztiz berdlnak dira beren artean, eta pareak
ere bal beren artean, inongo salbuesp>enlk gabe. Balna doinu Iraupen
eta erritmo aldetik, denak dira beren artean berdlnak, nahlz sitabaka
Ierro pareak laburragoak izan.
Areago, esaldl atal ezpareen inzisoak, guztiz berdlnak dira berer
artean. “ Inzlso" bakoltza, letra aldetik, "hemlstlklo" bakoitzari dagokio
eta tartean nolabalteko etena gertatzen da doinu aldetik, eta, zef
esanik ez, letra aldetik.
Esaldl atal pareetako Inzisoak, doinu Iraupen aldetik berdlnak
izanik ere, ez dira berdlnak ez nota aldetik, are gutxiago silat« ak)^
tik. Mor ematen da azken kadentzia, atsedena, t>eraz, eta letra aldetik
errlma-hoskldetza. Balna doinu iraupenez eta errltmoz ere guztiz dira
berdlnak.
Bere sinpletasunean, esaldl bakoitzaren egltura erabatekoa da,
F>erfektoa. Balna, doinuan gagozklolarlk, badago esaldlen artean berezltasunik. Izan ere, lehen bl esaldiak nota tonikan, edo eshalakc
nota nagusian hasi eta amaitzen dira. Berdlnak dira. Atseden osoa,
beraz, bigarrena lehenengoaren erreplka huts delarlk. Mirugarrer
esaldiak, ordea, tonoa "boskarrenera" altxatzen du, doinuaren intensltatea aregotuz. Amaieran ere ez du kadentziak atseden osonk
hartzen eta ez da tonikan amaitzen. Nolabalt esanda, esaldl musikalen artean elkarrlzketa bat dago, aglan galdera bat, eta horrek
tentsloa mantentzea eskatzen du. Laugarren esaldla, bal, hirugarrenaren nolabalteko erantzuda da, amalera. Estrofa ere hor bukatze»"
da, atseden osoa hartzen du tonikan amaituz,
Esaldl bakoitzak lau inzlso dltuenez gero, hauek ere beren artean
guztiz berdlnak dira lehen hirak, laugarrena laburragoa delarik, honek
hlru nota/silaba taititu besteek bost silaba dituzten bezala. ZergatlK
gertatzen den horl iKusterakoan, nabari dezakegu, batetik, doinuan
dagoWonez, hlru nota/silakako kadentzia ematen dela. Kadentzia
osca lehen eta bigarren esaldletan, nota nagusian, tonlkoan
amaitzen baita kadentzia hori, arrialeran nota trinkotuaz. Ikus dezake
gu nota trinkotu hau, maskulinoa dela, hau da, konpaseko denbora

Tiarhatuan ematen dela. Beraz. Mota naguslan amaltzeaz gain, nota
tnnhotzen da. Ondorloz, inzlsoaK silaba aldetik berdlnak ez baldin
badira ere, konpasaren errltmo aldetik, berdlnak dira. Azken inzlsoak,
amalera dela adlerazteko kadentzia hasleran nota trinkotzen du,
amalera datorrela adierazten digularlk.
ttirugarren esaldlko azken Inzlsoarl gagozklolarik, kontura galtezhe, kadentzia egonik ere, delako kadentzia amalera denbora mar*^atuan ematen t>aldln bada ere, ez dela nota tonlkan ematen, nola
bait semikadentzia bat izango lltzateke, tentsloa adierazten du. Morrek kantarlarl nota hori laburtzeko Joera ematen dio. Eta, haln zuzen,
dotnu hau kantatu zuenak ere, hirugarren esaldl amaleran nota laburraegin zuen.
Laburkl, Asteasuko kantu xarmanta hau, muslkalkl perfektua dela
baiezta dezakegu.
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H.R. Qigerren mundu fantastihoaz
Amaia ITURBIDE

1. Mitzaurre gisara
M.R. Qiger artista suitzarrak (Coiranjaio zen 1940 urtean) inteeta diseinu Industriala Ikasi zituen Zurlchen eta harrezkero
artearen munduan buru-belarri murgllduta iblll da, halnbat arlotan iblli
ere. Marrazkllarl aparta (60 hamarkadako grabatuak eta tintaz eginiko
"^rrazklak lekuko), ospetsu egiten hasi zen 60 eta 70 urteetan
aerografoz zein olioz pintatutako paisaia onirlko surreallstenga^ Qeroxeago etorriko ziren tatuajeak (bere esanetan guztiak robo^ garelako froga biziak eta aire zabaleko museoak) eta Expanded
^dwings (1988), teknika desberdinak erablllz eglndako fotokoplen
Oaineko marrazki galnezarrlak. Altzarlglntzan ere aritu da armalruak.
•^nparak, mahaietarako hankak, Isplluak edota aulklak modelatzen,
MarKonnen-Capo derltzon aulkia (dorre itxura hartuta, hlru
Q^rezur pilatuta dauzkana). lido honetatJk ablatuta, Ridley 5cotten
pelikularako egln zituen dekoratu estralurtarrengaOk, pellkularl
izena eman zlon munstroagatik eta oro har efektu blsualenga^ 1980. urtean Oscar bat lrat>azl zuen. Era berean, Colran dagoen
baterako (1992an Inauguratu zen Qiger Bar) eta Qruyères^ beste baterako altzariak sortu ditu. Balta Toklon dagoen Qiger
B^f-erako ere (nahlz eta egltasmo honetan aldez aurretlk hausnartu^
ideia nagusitJk zenbait atal bakarrlk bunjtu ahal izan diren).
gain, o t^ k tu dest>erdinak modelatu ditu (erlojuak, Paztsoko
arrautz^, alumlnlozko tiragoma bat -1995-, Champagne Relms-era^ booia diseinua -1995-, halnbat pin -intsignia edo orratz-edota
^^^diahoad eskalnitako salla. . .). Qlza eskulturgintzan ere Jardun du
“'^^ahumezko gorputz enborra (1994) molde lanaren t>itartez, alpatu

Amala tturt>tde

Alien pellkularako diseinuez edota Species filmerako prestatu zuen
munstroaren diseinuaz (erdl glzakia, erdi estralurtarra zen inidi hilgarrla). Film honetarako ere amesgaizto kutsuko treri fantastikorik burutu zuen. Mainbat happening eta performance-tan parte hartutató
artista honek Instalazlo blt><lak eratuko dltu, hor ditugu, adibídez.
Zodlakoko Iturrlarena edota kondol hlltzallearena. halnbat ftimeian
aritzearekin batera estereoskoplaren teknlketan sakonduko du. Far*taslazko trenetan ez ezlk, 5uitza 5-Undergrounderako 5wlss Transit
tunelean ere bozeto eglle agertuko zalgu (Suitzako aglntaritzarehfl
edukitako gutun trukaketa hñ Qiger llburuan bertan irakur daitehe).
Esanguratsuak dira halaber Debble harry-ren eta Emerson, Lake and
Palmer-en album batzuen azaletarako eglndako ekarpenak, musHa
mundua ondo ezagutzen duela frogatuz. Bestaldetlk, arte alorrean
ospetsu blhurtu da Qruyéreseko 5t. Qermaln gaztelua {tifí ö/gee
Museum deitutakoa eta berak diseinatutako taberna ere badaukana)
hauek dira labur zurrean hR Qigerren artelan, esperimentu eta eisfnnen batzuk, bere unibertso haln proploari buruzko zenbalt zertzelada
eman ahal dizklgutenak.
Qiger blldumaglle aparta da. Bere langintzan mota desberdinetako erreferentzlak daude, adlbldez: Cari Laszlo {Panderma aldlzkarlaren
kudeatzallea), Dalí, Oelze (misterlotsua irizten dio), 5chróder-5onnenstem, Bellmer, Arnulf Rainer (erretratu fotografikoel ukituak ernaten aritutako egllea), 5lgmund Freuden /Ameisen Liburna edo Wiia^
Qlbson (bere aburuz, zientzia flkzlozko idazlerik onena). ISoadrc
batzuen izenburuel erreparatuz gero, hor daude, adlbldez, 5. Bechet:
omenaldia I. 5. BeckeW omenaldia II. Oodot itxaroten edo DraHularef^
koadroa. nirl, batez ere, Qoyaren «Arrazolaren ametsak munstroa*
sortarazten dltu* esaldla datorkit burura hR Qlgerren artelan osoa
begiratzerakoan.
Arteak bere bunja aurkeztea beste funtzionk ez daukala dio eo
bere artelana zeharo fantastikoa bada ere, errealismoaz hltz egite^
digu gezurra Iruditu arren, taina nire ustez "errealismo" hitza
ahoskatzerakoan, zerbalt harrigarria bere borobiltasun t>etean
izan denean adierazteko erabiitzen du. Bestaldetlk, bere artelanea"
bada hltz funtsezko bat: "blomekanolde", giza organismo artJflz>3¿
tzendatzeko, ot>|ektuen mugan dauden izakiez aritzeko. Izan ere. rf'
Qlgerren artean zientzia flkziozkotasuna eta futurisnxa darlzkío. ^
zein aldetatJkjarto ere, beldun-ezko pelikulen eta zine espertmentaie'’

eraginez. Komlkigintzaren aztarna ere nonahl, edozein gauza dlbertigam, zoro, ahalguztiduri eta irrazlonal bihurtzeko garalan. Marrazteko
erakusten duen malsutasuna ere zlur aski komlklgintzatik datorklo.
^tortxe ditugu bere egltasmo gehlenak. txantxa erraldol hutsak, astufwk (pisu handikoak esan nahl dut), efektu berezlz beteak. Eta Ironia
ere mukuru, hurrengo izenburuak lekuko: BuruHo minaren aurkako
seodaga/etaraho publizltatea. £darl alkoholdunak baino oparl hobeak
egon badaude, Psiklatrarentzako tripakada, 700 urte at^ereentzako
tratu g/zai/arrago bat Itxaroten... Iradoklzunik ere ez da falta (Jnango
]^poniarra deritzo koadro batl), ezta alderdi esoterikorik ere (badu
Tafotaren mundu ezkutua delturiko sail bat eta beste koadro baten
izenburua 5area da).

2- Pantasiaren eta barrokismoaren bidetik
Leherago adierazi bezala, Qlgerren lana fantastkoa da. Zer da,
ordea, arte fantastlkoa edota nota definì dalteke? Ez da erraza, zeren
öete korronte artlstlko batzuk garai Jakln batean zedarrituta dauden
eta ezaugam jakinak dauzkaten bitartean, arte fantastlkoa ez baltago^ arc zehatz batl, altzltik, aro guztiak hartzen ditu bere baltan eta
®*>zein lekutan garatzen da. lido eta ikuspegl honetatik ablatuta, arte
^tasOhoa betidanik enistitu dela balezta dalteke. Baina inongo kofrontetan ez dagoenez, ezin dalteke esan denlk ere. Qauzak honela,
^'^ßpegl garaikidetik bakarrik Jo dalteke generotzat. Mona hemen,
arte fantastlkoaren handitasuna eta balta zehaztugabetasuna
ere.
dela, edukl taditu berezko ezaugarrlak, batez ere, lau.
'ef>enengoa, errealltatetlk kanpo kokatu eta arau gabezian, kaosean
^ e t a bllakatuz doa. Bigarrena, ez ditu objektuak bereganatzen edo
ezta kanpoaldeko alorrak (Izadla, unlbertsoa...) ere, altzltik,
•^'®^^'J3kiera begira Jartzen da, gizabanakoaren, nitasunaren intros^^^^'2iorantz abiatzen delarlk. Mortik psikologlarekin eta are antropoloere dauzkan harreman estuak eta baita futurlsmoarektn eta
fikzioareWn ere, adierazkaitza azaitzen salatzen baltira t>i
hauek. Mlrugarrena, bere izaera iraultzallea (eta deserosoa)
litzateke, W arrazoiok direla-eta: batetlk, dauzkan bereizgaez da unean edo garalan sortzen diren beste korronte
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artlstlkoekin bat etortzen. beraz, borrokatu beharra dauka toWrik edo
onarpenik berreskuratu nahl baldin badu eta, bestetik, bekturrer,
kezken eta zalantzen zakua denez, garal asaldagarrien eta ez-zHirren
eskutlkjoan ohi da, errealltate nahasi honen prolekzloaren edo Itzalaren papera jokatuz. Ez da harrltzekoa, bada, W . mendeko leher>engo
zatlan indarra hartzea. Eta laugarrenez, bere ikuspuntu zabalak, berntzalleak eta mugagabeak pinturaren ohiko euskarriaz gain, beste
zeregln artisOko batzuk (eskulturak, happenlng-ak eta eremu blrtuelak) t>ereganatuko dltu. Gauzak hórrela, arte fantastikoak etofWzun
luzea daukala esan daiteke, glzaklaren psikearen barrua arakatzea
baitu helburu. Monelako idelak dakartza Walter 5churlan-ek Arte far*tastlkoa dentzon llburuan.
Fantasiaren bidetik barrokoan murgllduko da Giger. hemnann
Bauerrek eta Andreas Praterrek Barrohoa liburuan seinalatzen dute*
nez, mugimendu estetiko honen ezaugarrien artean argiaren eta
ilunaren arteko kontrasteak daude eta taita alegona eta mezu Itunat«
edo knptografikoak ere. Dekorazioak eta muntalak iragankortasunaz
mintzo dira eta arkitekturak eta pinturak bat egiten dute (edo hobetc
esanda, arkitektura pintura bihurtzen da, arkitekturan ezaugarri piKtonkoak natarmenduko dira). Gauzak honela, Gigerrek glzaklaren des»rak eta ezintasunak, minak eta beldurrak, bllaketak eta biiakaera^*
eldarnloak eta amesgaiztoak Islatu eta begl aurreanjarriko dizWgu eO
islatu eta begl aurrean jam injdimena mugetaraino eramanez pösokotasun handiz eta arkitektura barrokoen bitartez. Izan ere, labirinto
ezln bihumagoek, errepikapen obsesiboek eta forma itxuragabee**
bezain nazkagarriek amildegl betean saituko galtuzte. Barruan daramatzagun munstroak (eta euren posibilitateak) pü-pilean eta t\aragkol Jarrtko dizkigu Gigerrek. Eta hau guztla artegintzak eskamtzef’
dituen modu tradizionalak eta artisauak zein teknika berriak erabi>>2
eta ustiatuz, zientzia zientzia flkzioa bihurtuz eta t>eldurraren gajan
heste eta en-aletatlk eutslz.
Fantasiaren eta barrokismoaren bidetik beldurrarena ez ^
itsusketìaren gala ere hurbilduko zaigu. itsuskenaren estetlka
uzten digu Gigerrek. Oaltzerdlak deritzon salleko man-azklak eta
eta semea, Burua III edota Lekukoak pinturak itsuslak dira. Um bertc
Ecok Itsuskeñaren historla-r} edertasunaren eta itsuskeilaren kontzeptuak aldakorrak eta kontraesankorrak direla diosku, garaiaren eta
kulturaren arat>erakoak, zit>ltlzazio batean ederra dena t>este batta^

itsusia gerta baitaitehe. <3ogoratzen digunez, erromantlzlsmoan hasi
zen isanon klasikoaren apurketa. 5entimendua arrazoiaren gainean
Kohatu eta ikuspegi fantastikoak bezain grinatsuak galientzean, tragiKoaren misterioak eta morbositateak bide berriak urratu zituzten,
ausart urraùj ere. Marrezkero, edertasunaren ohiko mundu klasikoa,
•wnoniatsua eta proportzioetan neurrltsua atzean geratzen hasi zen
(bere lekua betetzen, azken finean). Izan ere, ikuspegi baikor eta
Ofdenatu horrek ez zuen halnbesteko interesik plzten, berriz, mundu
w tih o ^ eta puskatuak gero eta Ikusle gehiago edukiko ditu. Arrazoiak hauexek izan daitezke: aide ezkutu, misteriotsu eta Jorratu
gabea beti da erakargarrla; bigarrenez, giza tragedlaren mugekln
espenn^enta dalteke eta hórrela galderak egln amlldeglaren ertzean
(^'onek ikuslearen Inpllkazloa ekarriko du, ikusle aktlbo batena); hirug^rrenez, itsuskeriak bide alternatlboak eskaintzen ditu, subjektlbltalea sustatuz, betlko arauak apurtu eta pentsamolde berrien aide
^gtnez; eta laugarrenez, transgresloa eta prot>oKazloa bezalako Jarre^ gaur egungo munduan gero eta zale gehiago t>ereganatzen an
Qlobalizazloaren eta untformetasunaren zurrunbiloan identitate
bat, leHu bat bllatzeko aukera ematen dutelako. Errebeldia kontrakul*
turarekln. mestlzajearekin, publlzltatearekin, modarekin eta kontsu'’"'•s^Txarekin bat dator eta hórrela, exagerazloaren eta groteskoaren
bitartez arrêta erakarrlko du eta zalltasuna dela medio (itsuskena beti
da galtza) konpetentziarako merkantzia aproposa bilakatuko da.
H.R, Qigerrek itsuskena malla guztietan ikertu du. Bere pintura
^^3tzuK itxuragabeak eta distortsionatuak dira, irregularrak eta barrohalako amorfotasun arraro batean bilduak (begiratu hasierako
adibldez). Bestaldetik, inautenetako Jaietan eta maskaretan
^giltzerakoan (Chur-eko Inauteri plaka. Maskara II eta halnbat kariordena ezarrlaren aurka altxatzen da, betlko ohiturak eta
gaitzetsiz eta parodia groteskoa bezain llzuna, biraoa eta
^beftstoa erreblndlkatuz. Ifrentzua muturreraino eramaten da, guztia
Debekatua eta lotsagarria denan, komlkotasunan eta zorotaate guztiak zabakJuko dlzkle. Satira eta sarkasmoa eskutlk
eta katarsla bermatuta dago. Qiger satanismoan eta sadismoan
sartuko da (M. de 5aderen llustrazioa dentzon salia, 5atanen
if). Satanismoak eta sadismoak deabruareklko Ituna
dute, ankerkena goraipatzen da, profenazioa osp>atu eta
^^■•Qamarekiko jaidura dago eta deabruaren metamorfosiaren eta in-
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fernuaren testigantza pll-pllean agerl da. Bestaldetlk, munstroeKin
topatuko gara. Munstroa edota izaditik ateratako eta erauzitako ezohiko glzaki ezezaguna edo erditze arraroetatik jalotako izaki miragama
izugarria da eta baita abere arraroa ere (hortxe dltugu, adlbldez,
ñnbriol kreatura eta Erdltzeho makina). Monetaz gain, pin bIkJuma
iuzea aurkeztuko digu, beraz, hippy, rock, pop edota punk muginrìenduak daude hor, efektu bereziak, tentsloa eta desberdintasuna direla
nnedio itsuskeria bestearengan proiektatuko dutenak.

3. Alor beldurrezkoa eta gotikoa
Beldurrean, ikaran eta Izuan aditua dugu Qlger. Beldurra zerbart
ezezagunek sortua eta garatua denez, amaigabetzat eta lazgarritzat
Jotzen du. Iharazko zinea liburuan Ikara ("terror") eta Izua ("horror’)
dest>erdintzen dltuzte. Ikara erreala da, fisikoa, aurre egln behar zaton
errealltatea, suspensea, beldurra, zerbalt ikaragarria gertatu aurreto
egoera atsekabez betea, Izua gero dator, izua errealltate bihurtutató
beldurrez egina baltago, Genero zinematograflko gisara ikara WI«
eta XIX, mendeko eleberri gotiko ingelesekin harremanetan dagoela
esaten digute Jonathan Pennerrek, 5teven Jay Schneiderrek eta Pau*
Duncanek eta taita mota honetako zinea arrakastaren slnonlnrKM
dela, gure baltan, gure sustraietan dautzan t>eldurrezko eta ikarazHo
arketipoak ezln hobeto Islatzen dituelako, morbosltatea eta sexuatitatea darlzklolako, geure nahi eta desira ezkutuak pantallan irudikatuta
azaitzean nolabalteko katarsla senti dezakegulako, geure bumaz eta
bizitzaz barre egiten dugulako eta ondo pasatu, jakin b a d a W g u l a h o
flkzio hutsa dela hura guztia edo Joyce Carol Oates-ek aitortze«'
duenez, galztakeria ez delako beti higulngarrl, are gehiago, erakargan-ia ere badelako zenbaitetan, gaiztakena praktikatzen dugunean, ez
garelako biktima hutsak izaten izadiarekin edo Istripuekin gertatzer
den bezalaxe, konpiize aktiboak baizik.
Gotikoa aipatu dut eta gehlago sakondu nahi nuke ator horretan
Gavln Baddeleyk argitzen digu Kuttura goükoa dentzon llburuan trà
Aroko katedralek eta Ama Blijinan buruzko pintura estlllzaOjek ez
dutela zerikusirik kultura gotiko underground modernoarekin. Ooti^^
undergrouruJ honek, batez ere, galzto eta oker kutsuko esteöW
lantzen du eta tribù hlrltarretan oinamturik, azpikultura oso bat ga-

ratzead ekingo dio, hurrengo ezaugarriak bereganatuz: argiaren eta
iiunaren edota onaren eta txarraren arteko etengabeko kontrasteak
eta iluna zein ezkorrarekiko Jaldura (misterlotsu, ohiz kanpoko, suöertsibo eta hunkigarri suerta daitekeen guztlarekin bat eglnez eta
edertasun tradlzlonala eta klaslkoa arbulatuz, Edmund Burkek seinalatu bezala). hlonetaz gain, hauxe diosku Qavin Baddeleyk:
«Qotlkoa barbaro soflstlkatua da, Blzltzareklko grina da, heriotzaren slnbolismoak bllduta izan ere. 5entimenduaren mal
tasun zinlkoa da. Ertzen arteko ezkontza, sexuaren eta heriotzaren artekoa, lluntasunaz ballatzen da argia emateko
asmotan. Uste du betebeharra hutsala dela eta b»anltatea,
berriz, ezinbestekotzatjotzen du. Txarto dagoena eglteko bultzada da, baina arrazol onenekln. Inolz exlstitu ez den Iragan
bateko egun lluneklko nostalgia irrlkatua da. Errealltatearen
ortodoxia ukatzen du eta irudlmenean fedea Jartzen, Sakrllegoa eta paganoa da, arrotza, naturaz gaindlkoa» (30).
Pasarte arglgarri honetaz gain, gotlkoak izaera modernoarekln
^ arketlpoarekin zerlkusi handink duela altortuko digu. Lehengoaz
den bezaint>atean, gotlkoa izango da aspaldiko errelato folklorlko
^u rre zko a k ikarazko istono moderno blhurtuko dituena, ArKetlpo
QoOKoel dagokienez (adlbldez, banpiroak), naturaz galndiko indarra
^ boterea dauzkate eta ezlnt>estekotzatjotzen dira mota honetako
teraturan.
Eleberri gotiko klasikoaren genero literarioa W ill, mendearen
amaleran eta
mendearen hasleran sortu zen eta emaltza gisara
‘"^anhenste/n (1818), Monjea (1796) eta helmoth alderraia (1820)
Idazlanok larrimln metaflslkoaz dlhardute, sortzalleaz eta izaki
ontasunaz eta gaizklaz eta ezaugarrlen artean hauexek genlelementu fantastikoak, Irrealak eta guztiz sut^ektiboak (paisaia
pertsonala xelebreen, bakartien, herol erom antlko bezain
'•■ahigabetuen eta elezahar zeln hem sineskerlen bitartez emanak),
9za sentimenduen konp>lexutasuna eta anblguotasuna (ongla eta
3a»2kia nahasita daude), marjinalltatea. kutsu misterlotsu eta nostaledota zantzu erotlkoak euren mltoekln eta errltuekln berreskuatzeho nahia. Iragan zehaztugabea ez da agertzen gauza erreal gisa^
birsorKuntza hlstonkoa ardura zaio. Qeroxeago,
mendeabukaeran DraHula (1897) bezalako elet>errla daukagu. W eta W l.
■"-erxleetan etorriko da gaur eguneko elebern gotlkoa, fenomeno

marjinala dena. Azpikultura eta imajinaglntza gotlko klasiKoak WkKi
eta gaur eguneko mundura egoKltuko du. Lan hauetako asko zinemara eramanak izango dira. Llteraturan Lovecraften
mende ha
sierako eglle den honen) istorio eta narrazio gotlkoak aurkltuko ditu
gu eta balta Anne Rice-renak ere bere banpiro kronikekln, non banpiroak otso-glzonen aurka dauden edota banpiro t>at rock izar bila*
katzen den. Esan behar da kultura gotlkoa elebern goöKoen
Jarralpena dela. Izen kontua besterik ez da, zeren berez elebern
gotlkoak estetlkoki erromantikoak t>altlra eta Izatez Kultura goOKoah
gehiago du t>arrokotlk gotlkotik baino. Gaur egun gotlkoa, batez ere,
mugimendu estetikoa dugu eta t>ere arduretarlko t>atjantzi t>ltxi eta
natwrmenak eraman eta arrêta erakartzean datza.
Qlgerren munduan horrelako pertsonaia xelebreak ban’a-barra
daude eta gainera errealak: Matasha Menstrldge aktorea, Ira Cohen
poeta eta argazkllarla. Spider Webb artista eta tatuaje egllea.. herlotza ere nonahl (Igdrobide salla iekuko) eta honen ildotik sexua eta
llzunkerla gatnezka (Arbe/ Informatlboa salla).
Zientzia flkzloaren artoko Ikarazko zineari begira eta, bereziKi.
A//en-en "prolekzio" hitza ezinbestekoa zalgu, tramankuiu teknolog*koen bitartez beste mundu ikaragarn batzuk azaitzen baltira horrelako
pellkuletan. IkusleaK zur eta lur uzteralnoko munstro ikaragania eta
esUaiuftarra da Allen, Qigerrek diseinatutako munstroa.
Mundu ikuskera bltxla Qigerrena, non itsuskena moide eta bertsio anitzetan t>altago, zientzia flkzioaren erabllera aparta balta eta
mezurik behlnena Eros eta Tanatos-en arteko erabateko lokarrta akJarrlkatzean baitatza.

4. Beste adierazpide batzuetara zabalik
ttappen/ng-en eta performance-en munduan urratsak eman dh
tuenez eta bere tramankuiu batzuk benetako ready-made-ak dlrenez,
Qlgerren artegintza kontzeptualtzat ere jo dalteke. Daniel M arzonaK
Arte Hontzeptuala llburuan gogorarazten digunez, arte mota honetan
Idela edo kontzeptua da incJar eragllerlk behlnena. Ikuslearen partaidetza akotxDa eskatzen da eta ironia zein put>llzltatearen posiWlitateaK
ustlatzearekln batera, gizarteak ezarrltako bettko arauen aurka oWar-

tzeko Joera dauka, Jarrera iraultzalleak bereganatuz, Definllzen hain
zaila den eta hainbeste artista desberdin dituen korronte artistiko
^eterogeneo honen ezaugarrletarlko batzuk horiek izango lirateke.
^ddy-made-& dagokienean, ekar dezagun honaino Marce! Duchamp-ek uste zuena. Duchampek artea zer den azaitzen saiatzera*
Koan esaten zuen artea ez dela egon behar aldez aurretik ezarrltako
iritzien menpe, konbentzio edo hitzarmenetan balno. Kont>entziook
ez dira aldaezinak izan behar, baizlk-eta malguak eta deflnlzio askotara irekiak. Eguneroko objektuetan aldaketa burutu, ohiko norabldea
OesbkJeratu, bestelako dimentsioetan sartu, testuinguru eta egoera
berriak eskainl, hori da ready-made-a, arau apurketa artlstikoa.
Osagarri hauekin guztlekin Qigerrek ikusleak harritzea lortzen
duten artelan desberdinak burutzen dltu.
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Mikroipuìnak eta
Joseba Sarrionandiaren
Han Izanih Hona Haìz
Amaiur ARAMAIO ELKORO

1- Sarrera: Mikroipuinaren definizio baterantz
Genero literario honek gaur egungo euskal llteraturan ez du
othartzun handirik. Badira ian batzuk genero hau landu dutenak, nahlz
^ uste den gutKl direla, erraz aurkl daltezke. Artlkulu honetan,
^•^öicJez, han IzanlH Mona Maiz liburua alpatuko da. Liburu honetan
'Mikroipuìnak izango ditugu.
Lan hau aurrera eramateko eta irakurketak beste baten begiekln
ahal izateko, nire eskerrak eman nahl nlzWoke Jon Kortazarri
dituen lanengatik.
^ikfoipuinah edo hontaKeta laburrak
^^2kenakJJan genero honetara hurbiitzea zabalagoa izan da eta
genero honen izenak ere halnbat modutara Izendatu dira;
'^^flkztoa, ipuin txlkia, gutxieneko istonoa... genero hau deskn^öeko esan daiteke olnarrlzko zenbalt elementu hartzen direla konBerez. testua mrikrotpuin izateko bl baldintza bete behar dltu;
laburra Izatea eta bestea. narrazioaren naturaltasuna.
eta guztiz ere, David Roas-ek dioenez ez dago ezberdlntamikrolpuln edo Ipulnen artean, Ipuin generoak eman dezakeen
adar edo aldaera bat dela t>e5te askoren artean dio. Camera,
Roas-ek mikrolpulnen inguruko azalpen zehatzagoak ematen

ditu eta bertan aztertzen ditu mlKrolpulnaren xehetasunak. hain zu
zen ere, ezaugarrl diskurt5ltx)ak (narratibitatea, hiperlaburtasuna, Idburtasuna, Intentsitatea); ezaugarrl formalak (egituraren konplexuüsunaren gabezia, pertsonalen azalpen minimoak, deskribapenen gabezia, lekuen zehaztasun falta, elipsiaren erabllera anitza, elkamzKeten gabezia, annaiera harrigarria,
izenburuaren garrantza,
hlzkuntzaren esperimentazloa); galari buruzko ezaugarrlak (intertestualltatea, metafikzloa, ironía, parodia, umorea, kritlkarako intentzloa); ezaugarrl pragmatikoak (irakurlearenganako barridura, irakurte
aktlbo baten beharra).
Mlkrolpuinak zer dlren eta nolako egltura eta ezaugarrlak izan
iDehar dituen zehaztea edo sallkatzea azken hamarkadan asko aurreratu dela dio Fernando Valls-ek berak idatzltako "Ultimas noticias
sobre el microrrelato español" artikuluan.
Mlkrolpuina komertzlotik kanpo dagoen generoa da eta beraz,
genero honek bere askatasun osoa du zehaztasunak hartzerakoan
David Lagmanovich-en "En el territorio de los mlcrotextos' art>kuluan azaitzen da noia ipuin liburuetan bat-batean azaitzen den
narrazlo lalxirren bat, orrl bete edo paragrafo bat edo biko luzera
duena, balta hitz gutxiko neurria dutenak ere. Nahlz eta testua moca
Izan ez dauka zertan mikrolpuin Izan, t>alna esan behar da mlkroipu'nen ezaugarrl nagusia laburra Izatea dela.
Qenero hau egunkarletako testu txlkiekin ere konparatu izan da,
egunkarletako testuak behar beharrezko informazloa ematen
eta horretarako funtsezkoa da laburra eta zehatza izatea. Era berean
laburtasuna eta zehaztasuna mulnean oinarritu behar dela esan
behar da. Egunkarletan ematen den informazloan ustezko geitakariak kontatzen dira eta horregatik errazagoa da mlkrolpuin beza^
izendatzea. Bl genero hauen artean bada berdintasunlk, balna so#'
lat>urtasunean eta olnarrizkotasunean, mlkrolpulna autoreak asmatutako istorioa izango da eta egunkarikoa, ordea, errealltateko zao
baten kontaketa,
Davkj Lagmanovich-ek mlkroipulnen gala poesiara ere eramater
du. Mlkrolpulnaren generoan poesia ere sartzen dela dio, batzuetan
pfosan eman ohi da kontakizunaren hasiera eta ondorengoa poesta

gea ere idatzl daiteKe, hórrela batzuetan poesia konposlzloa eman
dezdKe.
Artlkulu honetan mikrolpulnaren ezaugarri naguslak ematen dira
eta idazlearen ustez hauek dira: laburtasuna, narratlbltatea eta flkzloa.
ezaugarri hauek ez dituen testua ez da izango mikroipulna balzik
eta beste zerbalt: esaera, pasadizoa, txistea, mikropoema, oinarrlzko
egunkarlko notizia...
Domingo Rodenas de Moya-k bere "Contar callando y otras
•eyes del mikrorrelato" artlkuluan mlkrolpulnek zerbalt esan gabe
ijzten dutela dio irakurlearengan arrêta plztu dezan edo Irakurleak
berak pentsa dezan zer den ezkutatzen den hori.
Monterrosok ere goralpatu eglten du labur Idazten dutenen meri*
lua. Jakin egin behar da ezabatzen eta mozten, ezkutatu eta horrekln
jaJ^ntzat ematen idatzl ez dena. Ellpsia zehaztasun handlko tresna
gtea hartu behar da hemen eta tresna hori Izan behar da lehengai
twin latxjrrak idazten dituenarentzat.
Oraln arte esandakoak, beste aldetik ere eragina izan behar du.
^ da, irakurlearen aldetik ahalegin gehiago t>ehar da. bestelako
testu luzeetan balno gehiago proportzionalki. Horregatik esaten da
'"'riiatunstaren lana oso dellkatua dela, Ipuin hauetan bezala ahalegif'a eskatzen duelako.
Oehienetan ez da esaten luze idaztea errazago denik, balzik eta
idaztea arinago eta errazago eglten dela ustea da. Lat>ur idaztea
^osoago egiten dela uste da, taina benetan latxirtasun horretan
®sdfi nahl dena luzea bada, ez da erraza latHjr eta egoki esatea.
heine-k boutade ezagunean esaten zuen bezala "no he sido
porque rK> tuve tiempo", hau da, denp>orarlk izan ez zuelako ez
laburra izan. Batzuetan laburra izatea ez da erraza eta gehiago
'ostatzen da luze idatzitakoa laburtzea eta era berean luzean idatzita
^^Qoen zentzu t>era izatea.
Mikrolpulnen arintasuna deflnltzeko orduan, normalean ipuin arl^< lire la esaten da. latHjrrak izaterakoan azkar irakurtzen direla esan
^ da bestelako eleberrlak baino. Hala eta guztiz ere. nahtz eta labur
egon ez da artntasunean irakurtzeko generoa. LatMjr idatzita
^*®9oen horrek duen mamia polikl irakurri beharrekoa da.

Aurretik alpatu bezala, errealltate fantastikoak duen garrantza
Irene Andres-5uarez-en "Los nanocuentos de Jose Maria Menno
Claves de lectura" artlkuiuan ere azaitzen da. Espainlan, esan behar
da. laurogeiko hamarkadaraino ez zela literatura fantastlkoaren inie
reslk piztu. Interes hau Jose Luis Borges, Felisberto Hernández e<)o
Julio Cortazarren eraginez piztu dela esan dalteke. Idazle hauek me
tafikzloa eta hlzkuntzaren beraren aldaketak ekarrl zituzten genero
honetara.
Artlkulu honetan esaten da bizitza errealean dugun eguneroHotasunetik edo normaltasunetlk kanpo Idatzi behar duela llteraturak, hau
da, arraroa den horl Idatzl behar dela llteraturan. Mormaltasun horre
tatlk kanpoko zerbait bllatzen dela, betikotasunean ohituta erosoegi
bizl garela eta arraroak dlren gauzak ahaztea hobe dela derltzojende
askok, balna azken Anean arraroa den horl da gure egunerokotasuna
Kontakizun fantastikoak eguneroko bizitza ordezka dezake arraroa
den horregatik. normaltasunetlk bat-batean urruntzen da flkzKxa
Askotan flkzioak errealitatea ulertzen ere laguntzen du.
Mlkrolpuinen amalerak kontuan hartuta, oso alpagarria da haueH
Izaten duten bukaera mota. Qenero honetan askotan gertatzen den
bezala bukaera harrlgarria Izan ohl da, espero ez den bukaera,
zuzen ere. Ipulnean azaitzen den egoerari buelta ematen zalo bat-ba
tean, eta bukaera honek askotan ipulnaren hasierara eramaten gartu
hobeto ulertzeko. Ipuirw berriro irakurtzerakoan beste Ikuspuntu ba
tetlk irakurtzen da, irakurleak badaki nola bukatuko den, balna osonh
ulertzearren ipuina hasieratik irakurtzea Izaten da askotan egiten
dena. honetaz gain, narratzalleak lehen pertsonan idazten badu, zató
izaten da emozlonalki ez eragitea Irakurlearl eta horrek ere ipulnean
bertan sartzen laguntzen du, Irakurleak azkenean eragin zuzena KS"
ten du ipulnarekiko.
Azkenik aipatzeko, mlkrolpuinen orain arteko ezaugarrl nagusta^'
direla eta, laburtasuna, ellpsia eta t>ukaera harrigarriak direia uste tW
puntu indartsuenak genero honetan. Qenero honl indarra emate'*
dien puntu naguslak dlrela uste dut, aide batetik laburtasun hofretara
irtstea ez delako erraza, lortu behar den zerbait da. beste akJeOk
elipsiaren erabilera ugarlak irakurlearl pentsatzeko aukera ematen tfo
eta hau uste dut oso aberasgarna dela gaur eguneko llteraturan
Azkenik bukaera hamgarria ere aipatzeko kontua da, ez gaude oWho

ipuinetan ohituta espero ez dugun bukaera batjasotzera, normalean
ipuinean zehar emandako pausoek amaierara eramaten galtuzte,
batra genero honetan erakutsl ez dizklguten bukaerak ere badlrela
*<us daiteke. Genero hau orokorrean oso landua dela derltzot, eta
^Ktnehin ez dut esan nahl beste generoak gutxiago direnik, genero
^>onek gainetik begiratuta erraz egltekoa ematen badu ere, bere lana
badu.

2.- Han izanik hona naiz; ipuin eta mikroipuinak
Sarrera
Liburua hartuta, irakurtzen hasl aurretik ikus dezakegu nolako
egitura daukan. Liburua Irekiaz batera Paul Eluard-en alpua aurkl
oenezake: "Je m'obstine a mêler des fictions aux redoutables réali
tés“. hola ez, Paul Eluard poeta surrealista izango da eta bere iturritik
du Sarrionandiak askotan.
Honen ondoren, "eskalntza" azaitzen zalgu. Bertan, llburuan laSundu diotenei eskerrak ematen zaïe, hori bai, eskerrak nahiko mobitxian, ironia edo umore puntu batetlk, haln zuzen ere. Esan
daiteke. “eskalntza"-k ere beste ipuinekin egiten duela bat, hau da,
^ «iela eskalntza soll bat, ipuin uKitua daukala esan daiteke.
Eskalntzaren ostean, llburuko Ipuin sorta dator, 80 ipuin edo
'^'**vofpuineko bllketa, haln zuzen ere. Esan behar da, Ez gara geure
libunjan ere ipuin Kopurua ere horixe bera dela. Liburu bi
^'^ueH, zehatzago esateko. Han Izanlh hona naiz llburua, bestearen
^^'^erigoa edo atzetik doakiona da.
Mikrc^puin hauek, orokorrean, orrl bat edo bl dltuzte asko jota,
dira oso latwrrak eta batzuk esaldl batera ere mugatzen dira,
askotan, ipuina t>era norl eskalnita dagoen azaitzen da goian
(^■Wlasun Landan, Ellxabete Qarmendiail, José Luis Zumelarl, Karlos
^»nmdon, etab.).
Beste Ipuin batzuetan, berriz, aipuak azaitzen dira, flortaitek
edo idatzitako esaldiren t>at aipatzen da ipuiraren hasieran D.h.
*^ e n c e . idazle Ingelesa, hainbat gai lantzearren t>ere lltHjruetan
^>5ura jasan izan zuen eta bere blzltza gehiena ert>estean igaro

zuen. 5arrionandiak Lawrence-en lanak kontuan Izango ditu, ez du
edonor aukeratzen bere Ipulnaren hasiera emateko. Arnaut Olhenart
elizgizon ez zen lehen euskal Idazlea, euskal nazloaren ikuspegit#^
Idatzi zuen Euskal Merriko historia Erdi Arora arte. Joxe Azurmen<J¡
euskal idazle eta pentsalari emankorrenetako bat dugu Euskal herrlan, esanguratsua hainbat lan egin duelako euskararen munduar
W.C, Williams, modernismoko eta imaginismoko poeta ameriharra
zen, bere burua soziallstatzat zeukan eta kapitalismoaren aurkako
hain zuzen ere, 5arrionandiak bere gustuho dituen pertsonaiak haftuko ditu ipuinel hasterak emateko, nolat>aiteko lotura izango dute
alpuen eglleek liburuaren idazlearekin.
Badira ipuin batzuk, Izenburuaren azpian bestelako izenburu e<Jo
esaldiren bat daukatenak: Krimen paslonala; Itzulpena; Vitae et piacita clarorum philosophorum; Tableau de l'inconstance des mauvæ
anges et démons; Essai sur l'inegalité des races humaines; Les
travailleurs basques et le sens de leur histoire; Jean Beausoleil, les
libre set l'hygiene. Editeur mercure de france, paris, 1958.; Mila gau
eta bat gehiago,
Qal aldetik alpatzekoak puntu batzuk. Ipuin guztlekin ezinezko da
gai bateratsu bat izatea, beraz, gai orokor batzuk aipatuko ditut.
Aide t>atetik, mite, kondaira, Iputn hernkoi eta abarren apurketa
aip)atuko nuke. Liburuan zehar badira zenbalt ipuin betlko ipuin izan
direnak edo entzundako kondalrak izan direnak. hemen ordea, kO(v
takizun horiek hartu eta moldatu egiten dira, hain zuzen ere, kontr^
tea bilatuz edo Justu aurkakoa kontatuz. Betikotasunetik irteten diren
ifxjinak izaten dira asko, edo bestela mitoen barruan ere posible ez
dlren pasadizoak gertatzen dira. Puntu garrantzitsu bat honakoa, bere
beste hainbat liburutan ere hórrela erakutsi diguna, Monen adtWde
dira esaterako 9, 15, 79 eta 119. (maitasunari buruz, ekibokazioa
Hamelingo xlailarla eta belle au bois domriant, hurrenez hurren.)
ipuinak.
Beste aldetik, liburu osoan zehar igartzeko bezalakoa da irortarer
presentzia. Ipuin askotan agertzen da ironia, bizitzan barre egiten
zato, t)izitzarl burla egiten zalo eta gainera gai asko eta asko ez dira
esaten den bezala, barre egitekoak. Kontu serioak izanda ere krttJtótu egiten dira Ironiaren alderditik.

Irakurlearl pentsa araziko dion krltika mota erabiltzen du, ironia
liKrtuarekin. KritlKa mota horren ostean, edo ironia horl nolakoa den
ÍSU5I ostean, irakurleak berak, normalean, idazieak esan duenarl
txjetta batzuk ematen dizklo.

'^ n izanik hona n aiz" ipu ine tatik izenburura
Liburuaren Izenburua Izateaz gain, Ipulnetan ere aurkltu dut "Man
h<x»a nalz" esaldla. Ipulnaren amaleretan azaitzen dira agertzekoian ere. Adibide t>ezala, 15, 43, 62 eta 79 (Ekibokazioa, tren
rr^JtemiPduak, leiho argia eta Mamelingo xirularia, hurrenez hurren)
■puinak dira esaldl hau dutenak.
EsakJi honekin interpretazlo asko egln daltezke, t>eraz, nik nirea
emango dut, Esaldl honekin adleraz dezake Sarrionandlak han Izanda
dela, edo ez den leku batean dagoela, eziekua edo ez-tokla
deia berea, behar ez duen lekuan dagoela hain zuzen ere. Eroso
senötzen ez den leku t>atean bezala dagoela bera eta horrek tristezia
®do lekuz kanfx) egotea ekartzen duela askotan.
'puinak ere bat datoz gal honekin, denetan dago zerbait lekuz
^'^ipo dagoena edo arraro sentltzen dena. Lekuz kanpo egoteak
^"•^^^tìefaren egoera ere baldlntzatzen du, beraz, ipuin hauetan ere
^'Ofixe bera nahl duela erakutsi uste dut.
Aurrerago ikusiko dugu, lltxjru honi buruzko esanean, ez dela
9^u2a bera pentsatzen, hau ustezko irltzl t>at t>alta.

'puinak elkarri lotuta
Ipuin liburu honetan, aurretik esan dudan bezala, ipulnek euren
oso lotura gutxi dute. Ipuin bakoitza normalean, bakarra da
^ ez du zenkuslrtk gainontzekoekin.
Ipuin muitzo t^atzuk t>adute Itxura edo nolat>alteko harremana
^ren artean.
Aurreko atalean azaldu dudan bezala, 15, 43, 62 eta 79 ipHjineön "han izanik hona nalz" esaldla daukagu bukaeran. Esaldi honek
bateratu egiten ditu ipuinak, denei egitura bera ematen die bukaeIpuin hauek talde berean sartuko nituzke duten amaiera dela

eta.

Murrengo Istorio bikote bat daukagu, 100 eta 101 ipuinak (hazparne 1895 eta hazparne 1987) izenburuari begiratuta bakarrih, nolabaiteko lotura dutela ikusiko genuke lehen beglratuan, Ipuin
irakurri ostean, ordea, konturatzen gara gal aldetik ez direla berdlnak
eta elkarrekin zerikusi handleglrik ere ez dutela. Lehenengo ipulnarert
bukaeran glzon batek emigratu egln behar izaten du Amerlketara eta
bigarren ipuinaren hasleran beste glzon bat, Parisera emigrata ondo
ren bueltan itzultzen da bere herrira.
Ondoren, lau Ipuin ditugu bukaera antzerakoa dutelarik. 30,78,
114 eta 120 (Ehlztariak, ardi beltza, ardiak eta iheslarla) ipuinak
modu antzerakoan amaitzen dira. Esan daiteke, bukaeren artean ere
lotura edojarraipen bat ematen zaiela. "eta finl", "hauxe da cterw'
bezalako amaierak ematen dira, eta azkenak (120) amalera bezaia
ematen dio bukaera mota horlel.
Ipulnen hasierak direla eta, badira pare bat ipuin berdintsu has
ten direnak batzuk aipatzearren. 78 eta 96 (Ardi t>eltza eta tesorodren kutxa) ipuinak berdintsu hasten dira: "Ipuin hau benetakoa da.
hemendik hurrin eta handik hurbll sortu zen, eta egln didaten beza«
kondatuko dizuet." Edo "Behlnola, hemendik hurrin eta handik hurt>i.
bazen...". Ipuinak hasteko teknika ezberdinak daude, eta honahc
Ipulnetan t>erdlna aukeratzen du blentzako. Ipulnen haslera öplhoa*'
direla esan genezake t>eraz.
Llburuan bertan Ipulnen arteko harremanak egon arren, liburu
honetatik kanpoko lanetan ere badute hauek isla.
nahi eta nahi ez, betl hartzen dira erreferentzlak beste ipuin edo
llburuetaOk. t>alta idazleak berak idatzl dltuenetatik ere. Mau gertatzen
delako, Irakurlea irakurtzen doan helnean beste liburu edo ipu^
batzuekin gogora daiteke.
Masteko, Ez gara geure baitahoah llburua hartuko dugu eta IhuSfko dugu hau ere antzerako llburua dela. Libunjan bertan ere 80 ipu*^
aurkl genitzake eta Man Izanih hona naiz liburua bezala e^turatuts
dagoela ikusiko dugu. 80 mikrolpuin direla ohartuko gara eta batzue*»
badute liburu honekin loturartk. £z gara geure baitahoak liburua
izanih hona naiz llburuaren aurrekaria dela esaten da orokorrean.
Oralntxe esan bezaia, bi liburu hauen artean ere badira totura^'
ipuinei dagoklenez. Ez gara geure baltahoah lit>uruan “edumezur

cuina agertzen zaigu eta flan Izanik hona naiz liburuan llQ.ipuina
ere gai berekoa dugu. Bietan, betlko ipuinak agertzen dira, baina
çmn blak aldatu egiten dira ohiko gertakarietatik. Qaiaren atalean
açatu bezala, mitoak edo betlko ipuinak apurtzen dira bl hauetan.
5amonandlaren beste liburu batean ere, Ifarraideko orduak llbu
ruan, Hamellngo xirularia ere protagonista da, eta Man Izanik hona
w libunjan ere bere ipuin bat dauka. Memen ere, aurretik alpatu
t>fi2ala, betiko ipuina apurtzen zalgu.
^^zkenik bere beste liburu batera joz, Izeba Marlasunen Ipuinak
llburuan, Man izanik hona naiz llburuan agertzen den bezalako ipuln
bat (iaukagu. Memen behean ikuslko dugu zein den ipuina eta noia
rtan izanik hona naiz llburuan 29. orrialdeko (Erorketarena) Ipuina
^zalakonea den.
'Izeba Martasunen Ipuinak"
l2eba flanasunek sarrltan esaten zuen:
"Ipuin bat kondatuKo dlzuet"
Cta orduan gu bere inguruan eserltzen glnen.
Izeba Marlasunen Izarra zirkuluaren erdlan dirdiratzen zen. Eta
*^âsten zen:
"Behin batean bazen mutil bat Amerlketara Joateko llusloa
zuena. Joan da Balonara eta han hartu du untzi handi bat
Quatemalarantza doana, eta Jendez gainezka bete denean
untzl hon ablatu da, Baionako barra iragan du, eta iadanik
itsasozabalean t>arrena doa..."
Eta isiidu egiten zen itsasoaren tamainuaz gogoetan talego be
zala.
Eta guk esaten genion:
"Eta gero, Izeba, zer gertatu zen?"
Eta berak:
"Itxadon behari«) duzue, ea mutll horl itzuli eta zer gertatu
zitzaion kondatzen duen".
Bere liburuak akJe batera utzlta, ipuin herrikoi bat ere azaitzen
noia ez nr»oldatuta, hau da, beste pertsonaia batzuk agertzen
‘^feiartk. ijburu honetan 88. onriakjean (Pierre de Lar>cre) ager-

tzen den Ipuinak segituan gogorarazten digu ipuin herrikoia den fetoMoa. Ipuin herrlkol hau Azkueren liburu batean Jasoa dago.
^ ts o ^nha-^U5ia
Andrà bat suetean goruetan egoala, gabean gabean katu bat
etorten dakan.
-Uesusl-esan eutsan bein senarrarl-, Katu peste bat gau
tietan agertu ta gonank gona ibllten data, ßildur bere banaz
suetean egoten,
-deuk egingo donat goruetan gaur gat>ean, ea katu ori neun
etorten datan Ikusteko.
Badago gizona Irra ta Irra eta suetegoieneük t>era badatortó
katua. Ateostera yoan ta dirautso:
-IQizona ta goruetan!
-iKatua ta barriketanl-esanaz goru-kirtena yaurtigi ta anka bat
ausi eutsen glzon gorularlak katuan.
Urrengo egunean auzoko atsoa errenka-errenka ebllen.
Beraz Ikusten dugu ñola hainbat diren liburu honekin lotura Ajten beste llburu edo ipuinak. hauek batzuk alpatzearren t>akarrtk izan
dira, balna seguru t>este horrenbeste ere badirela.
Amaiera
Manu Lopez Cjaseniren hitzak kontuan hartuta argi geratzen da
llburu honen aurrekari dela Cz gara geure baitaHoah, 1989an argltaratutako llburua. Bi lltnjru hauek, til ez nalz hemengoa, 1985 eta
Marginalia, 1988 lltMjruen beste aurpegia direla esan t>ehar da.
Manu Lopez Qasenik esaten duen tjezala, Sarrionandiak ashotar
erabiltzen dituen elementu batzuk agerl dira han-hemenka: literatura
unibertsaleko mitoak iraultzeko desloa ("Eklbokazloa“), literaturaren
iturri garbienetara ere ironiaren herdoila eramateko gogoa (“ hameimgo Kirularia", "Belie au bois dormant") Idazteko ekintza borooóatezkoak idazleari munduan den askatasunik handiena ematen dwla
frogatzeko nahia ("Maitasunari txjruz").
Ongl ezagutzen dugun euskal kausarekin lotutako parado^
batzuk aurkl daitezke; ” Mazparne 1893" / "llazpame 1987' ßtono
bikotea, "Tortura", "Euskal amen aieneak"... bezalako ipuinetan

Bere liburuetan betl egongo da agerian ezkutatu ezln den eushal
gatazKaren irudia.
EusKal literaturari erreferentzia asho eglten dizkio liburu honetan,
‘A basque writer" edo "Atsotitz apokrifoak" bezalakoetan. Balta bes
te ikuspuntu batetik egiten dizkion kritlkak; "Literadur Kriptika", "Jenero literarioak" edo "Lehiaketa".
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Satsa dardar
Koldo ZUBELDIA
5atsa dardar dago
Kopeta beltz dago
Nere malkoen ozeanoan murglidu naiz
Eta kementsujarraltzen dut.

Maite dut bizitza oparoa
Bair«n ezin
Txiro guztlak egin ahalegin
Eta ibllt behar fin
Helburu erdletsiak
Eta bkJean helt>uru onetsiak

Elkartzen ez direnetan gero
Zoilotan ero
^ioizbait nonbait aurkituko gara Alfredo
Zortorw tokatzen zaigun ezkero
Mendian gora zai altudan ezkero
Zoitotan zaitudan bero
SenOmendutan hartuaz lerroz Ierro
^^Tkaka ezkero
Ezagutuaz gero
2ure totorduetan nerea

Zure azkengabeko antsletan nere miña
nere miñaren ondoan zure izate fiña...
Enarekjoan-etorrian bere arrastoa utzl dute
Eta denbora badoa aurrera gizatasunez
Utziaz maltemiña.
Eraiduntasunlk gabe gabezlaz ahaztuxea
Pixka bat erruklor eta piska bat zentzudun
Zebaiteren blla antslz eta egarriz.

Zerbait gertutlk Ikultzen dudanean
Zert>alt sentltzen dudanean
Penatan hasten nalz
Eta betl ere ñire olnazaren saminkortasunean hasi
Beste ezer sentitu gabe
Beste ezer pentsatu gabe
Beste ezer egln gabe
Sufritzea besterlk.
Malte zaltut esatea besterlk ez dagokit
5ufrltzea besterlk ez da ekolzkorra maltasunean
Dena ematea ez da t>esterik ona
Dena ematea ezer gutxi hartzeko gero.

Tranze tatzuetatlk
Bestera
Ibili gabe ezin
Ibili behar fin egln gat>e muzin
Ahal eta ezin
Iblitzen zen gure Serafín
Atórela onarekin
Sortuaz ezinaren ezin

Adinik gabeko orrialdea
Amaia ITURBIOE

Beti izango nalz zure neska txikla
behin atximurtxoak bezalako hegaztiz eta
hartxintxar bihurrlz betetako hodei bat
idatzl-marraztu zuen berbera
(barkatu zertxobait kurtsia badirudl ere,
agían atximurtxoak esan beharrean
zerumugan edo urrutlan
antzemandako zantzu subllmlnalak direla
esan beharko nuke).

Beti Izango nalz zure neska txlkia,
oralndik ere akuarelazko solnekoakjantzi
eta Qabonetako apalngarnak liluraz itxaroten dituena,
lorategi t>at ikusten duen bakoltzean
loreak batalatzearl ekin eta
berakatz samurrez betetako baratzeekin
harrituta gelditzen dena,
soinu ia entzungaitzen. koloreko arkatzen eta
kutxatllen bildumak egln,
egun eta gauekin dlabolorajdastu
eta bizitzarl zein heriotzari buruzKo
esariahi lingulstiko berriak
asmatzen eta asmatzen diharduena.

Betl Izango nalz zure txiKia
Qobela ibairalno eramaten duzuna
eskutlk helduta ahatetxoak ikustera
edo Azkorriratno urtxintxek ananak
ñola karraskatzen dituzten zelatatzera.
Betl izango nalz zure txikla
zahartzaroa ispilu distortslonatuen
kontua baino ez balta.

Eta kanpotlk ikusita
zahartuko naizenean ere,
zure neska txikla izaten Jarraltuko dut,
orduan ere erakusleihoen l^arnjko zubletan sinistu,
biderkatzeko eta zatlkatzeko tauia gehiago eskatu,
nylonezko hanekin panpinak egln
edo hiri iabirintikoaren barruan
ezkutaketanjolasten duena.

Betl izango naiz zure neska txikla,
zeren jakin badakit mundua
gauza txikiz eginda dagoela
eta metonimian datzaia gakoa
(ez nalz-eta ergela).
(Iraü Artnek sir«tuta)
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EusKarazKo haur eta gazte
literaturaren biiahaera'
Inaki ZUSeiDIA

itzuiita eskalntzen den hitzaldia zertxobait moldatu egln
tMina kontuan hartu behar da ahoz entzulego arrotz baten auenriateko prestatua izan zela, eta horregatik gabezia batzuk eta
^tzeko hainbat puntu badltuela. Kontuan har bitza irakurleak iDaleta mugapen hauek.

literatura: kontzeptua
Lapesa irakasleak honela deflnltzen du lan literarioa: "hitzez adiesorkuntza artistikoa, idatzl gabe ahoz aho zabaldua izan balbada ere".
Öeflnizio honek bere arrêta Ikuspuntu funtsezkoetan jartzen du,
sartzen baitu tartean, artea, hitzez adlerazla izatea, eta
’^^^'^^Jasotzea, zehazten ez bada ere nor izango den hartzallea.
1984an, Juan Cerverak esan zuen "haur llteraturak bere barruan
U l Bmo-Ko Masarykova Untverzltan emandako hitzaktó. Ceshá Republiha.
Amara Maya ürroz-ek, Euskara eta Eushaí Kulüjra trakifflea Bmo-ko MasaUniverzito^n eta Otomouc-eHo Palac^sého Untverzita-n, l^ r a Míntegi eta íftaW
9onb>datü zjtuen bi unibertsitate honetan Eushal Uteraturaz hitz egiteko. Laura
httzatdia hauxe izan zen; "Euskai Uteratura W ... eta W l. merxJean". mahi
t»este hau: 'Eusharazko haur eta gazte «teraturaren bilahaera". Bi
gaztelaníaz eman ziren, bl unibertsitateetaho Mizhuntza Enonrianihoen Fahuk
7 ^ ^
eshatuta. Arreta handlz jan-aitu zttuzten hitzaldiah bi unibertsrtateetako
eta Kahasleh, eta oodoren elhamzheta interesgamah sortu ziren.

I^Ki 2ubeldla

hartzen dituela, hitza olnarri izanik, helburu artlstlKo eta ludlkoa cJutefì
haurraren Intereseko adlerazpen eta Jarduera guztlak". hau esatean,
Interesa hartzallearengan Jartzen du. Melduak bere obra eskain dezaloke, balna haurra da azken hitza duena, obra berea egiten edoca
arbuiatzen duena. Berelzketa honetatik heltzen gara literatura /raöa«
kontzeptura. Literatura irabazi honetan sartuko lirateke haurrentz*
Jalo ez ziren sorkuntza guztlak, balna denborarekin, haurrek bere egp
dituztenak, egokitzapen bat tarteko egon edo ez, adibidez Damd
Defoe-ren Robinson Crusoe. Hemen Ipuin tradizlonal guztlak sartuto
genltuzke (Perrault, Qrimm, Andersen, Afanasiev...), eta haurrek te
ren jolasetan erabiitzen dituzten erromantze eta abesti asko eta asto
W. mendeko hirurogelko hamarkadan, eta estrukturallsten ihefketen eraginez, haiek testu literarioak beren llterariotasuneOh azteftzen baitzituzten, haur literatura testu literario kaxkarragotzat edo
bigarren mallakotzat hartua izan zen.
Bestalde, hirurogelko hamarkadatik aurrera eztabaida beste iHuspuntu batetik planteatu zen: aiegla, haur literatura aitortutako haWa«
literarioko obrek osatua egon behar zuela, edota, irakurleen gozamen handlena sortzen zuten, beraz, arrakasta handiena lortzen zuW’
obrez osatua. Qainera, paradoxa bat ematen zen. Haur literatura^
obrak defenditzen zituzten askok eta askok, aurkakoen argud'os»'
onartzen zituzten konturatu gabe, aspaldlko beste arazo bati erantzi>terakoan: zein irizpide hartu behar dira kontuan haur eta gazte
turako obren kritika eta balorazioa egiterakoan. Eglle batzuk, bere^
kultura helduaren babesarekin, liburu onenen hierarkia literarw W
eta corpus kanoniko bat eglten salatu zlren, helduen llteraturaraw
erabilitako irizpide berberak erablllz. Beste batzuek modu garratzear
erantzun zuten, eta haurren eta gazteen artean beren liburuek iza^^
dako arrakasta hartzen zuten berezlkl kontuan. riesha-rriutilei ^
tatzen zalzhlen llbunieri esperlentziatik hartutako balorazioa leWnetsiz.
Aide batetlk, "beren buruarentzako" idaztea hobesten zuten
leak edukiko genltuzke, haur literatura obra baliotsuz homitzeko asmoa zutenak, eta bestetik, kultur dinamizatzaile antzeko baten
hobesten zutenak, garal bateko ahozko kontalarlen jarraltzaile
McDowell-ek (1973) haurrentzako obraren karakterlzazio batp^
posatzen du, pHjntu hauetan oinarrituta:

testuaren nolabaiteKo laburtasuna;
ekintzaren eta elkarrizketaren nagusltasuna;
protagonista haur edo gazte t>aten presentzla;
argunfientuaren garapena eskema konbentzionalen arabera;
Joera moralista apur bat;
baikortasun puntu bat;
haurrel egokitutako hizkuntza erablltzea eta,
sinpletasunaren, maglaren, fantaslaren eta abenturaren
nagusltasuna.
Aglan, J.K. Rowling-en Marry Potter-ek lagun dezake ulertzen
Wn literatura gustatzen den benetan haurtzaroan eta gaztaroan, zein
^ l)eren irakurle gogoa mugitzen duen motorra, zein irakurketa
eurengan zaietasuna eta interesa pizten dutenak. Eta zerekln
<^tiflkatuta sentltzen diren literaturan eta maila sozio-kuituralean.
1985ean, Marisa Bortolussl-k honeia kailfikatzen du haur literatu^ 'haurjendean eskalnltako obra artistikoa".
''Askotan aitortu izan da haur literatura dela "hitza bltarteko duen
somr>en-lan, ukitu artlstiko edo sortzaile bat duena eta haurra
'«ftzaiie".
^ baieztatzeko Sara C. Bryant-en hitzak ekarriko ditut hona, "El
de contar cuentos" iiburuan idatzi zituenak. Monela dio:
^

*2er da ipuina? Ipuina, batez ere eta funtsean, arte obra bat da,
zeregin nagusia bide artlstikoetatik barrena ibiliko da...

^^^raao eder baten egitekoa, estatua edo margoian eder batena
atsegina ematea da. Bizitzako prozesuaren l>arruan bere
alaitasuna eskaintzea da. Eta alaitasunak sortzen duen
izpirituaren esnatze horixe da, benetan ederra den edoze*
^ Arrean pizten den pertzepzio horl.
'^itasuna eman, eiikatu, Izpiritua astindu edertasun horren l>iez al <ja hori ipulnaren eglnkizun funtsezkoetako t>at?
^
^

Bemro ere baleztapen hau zehaztu nahi dut; Narrazioa arte
bat da eta umean eskain diezalokeen zerbitzurik handiena edersentlmervju etemaiera dei egitea da. Monen eraglnez gizaanma aurkikuntza l^emetara txjitzatua sentltzen da, aurkikuntza
lagunduko Ijaitlote garapen armoniatsu bat izaten.

Beraz, Ipuinak kontatzea, batez ere, entretenltzeko arte bat da,
antzerki obra baten helburu garrantzltsuena entzulegoarl gozaraztea
den bezalane. Lehenblzl, gozarazi, eta ondoren. izatekotan, erahuts ■
(Monaino Sara Bryant-en hitzak.)
Andrés Amorós-ek defendatzen du literatura ororen otnarna
«t>este batek Idatzl duena irakurrlz norbaltek lortzen duen plazefa
dela.« "Irakurri" eta "idatzl" aditzak ez dira hartu behar haur llteratura
ren mugarri bezala,
Narratlba, poesia eta antzerkia, lehen epika, llrlka eta dramaoha
izenez ezagututako Uteratura genero klaslko horlekin batera, bad«
beste adierazpen txiklago batzuk haur llteraturaren esparruan
tatzen direnak; errlmak, igarkizunak, Jolasteko formulak, ipuin laburrak eta behin ere bukatzen ez direnak, aho-korapiloak, pipltaWaK
Maurraren interesa eta onarpena egllearen asmoen eta haurrar
obra eskaintzen dioten beste pertsonen Intentzioaren aurretJH dago,
eta haurrak obra horl onar edo arbula dezake. Maurraren boror>datezko onarpen honek Justlfikatzen du haur Uteratura gisa lehen /rteratura irabazla deItu dugun horl. Monekin haur llteraturaren barruaf'
sartuko genltuzke umeentzat sortu ez, balna umeek denboraref'
Joanean bere egln dituzten obra guztiak.
Urte askotan haur literatura pedagogiaren eta didaktikaren azpproduktu bezala hartua izan da. Bl kasuetan eman dakiokeen egirt«zunik gorenena zera da, haurra kulturaren munduan sartzearena edo
ta behar dituen ezagutzak ematea erraztearena.
Orain, ordea, kulturan egotearen kontzeptua aldatu egin da ^
Uteratura, oinarri-olnarrian, haurraren barne eskaklzunei ematen zaier
erantzun bat da. Mau onartua dago jadanik.
Eta horrek llteraturaren multzo barruan duen izaera espezifi^^*-’
agerian uzten du, Beraz, arazoa ez da haurra iiteraturara hurbiltz®^
literatura eskaintzea balzik, haurrarena, zelnaren eglnklzun nagM^^
izango den beren beharren aurrean haurrei erantzun egoki bat t:»latzen laguntzea.
Ikuspegi aldaketa honen ondorloak oso esanguratsuak dira; ^
llteraturaren hlstoriak, teoriak eta kritikak ñabardura bereizg^r^
hartzen dituzte llteraturaren historia, teoria eta kritikaren esparniaf

Mendoza Flllola-k (1999) zera dio: "Haur eta gazte literaturako
obrek bereri baltako Izaera eta talloa dute [...] edonor irakurle bihur
tzeko bitarteko dira, beren balio osoan, obra horietari haln zuzen
Ceratura (handlan) dauden ezaugarri semiotlko guztlak baltaude."
5yMa Puentes de Oyenard-ek ondohoztatzen du haur llteraturak
O’^^örrtzKo ftjntzloak t>etetzen dituela, ekintza pedagoglkoaren tarruan
egonik, beraten artean elkar eraglten dutenak:
funtzio estetikoa;
funtzio etikoa;
funtzio soziala;
funtzio didaktlkoa;
funtzio ludikoa.
Bálago beste gai bat orain arte oso gutxl ukitu dena haur litera
l e n esparruan: "gaitasun desberdinak dituzten umeentzako libuBadltugu "Braillez" Idatzitako liburuak, "liburu hiztunak",
direnak, marrazki eta kolore ugari dituztenak, zeinuen hlz’'UT'tzan idatzttakoak, hltz egiteko, hizkuntzarako edota irakurketarako
2aittasunak dituztenentzakoak...

literaturaren jatonia eta biiakaera
^ r literaturaren Jatorrla zehaztea t>eronl bunjz dugun kontzep^ e n arabera aztertu behar dugu. Horregatik, kontuan edukltzekoa
^ haurrarerigana modu llterarioan hurblitzeko asmoa funtsezkoa
<tela.
^ r literatura sollik sor daiteke haurra Izaera proploa duen izaki
gtea hartzen den momentutik, ez geroko glzon edo emakume gisa
Hau esaten dugu, badlrelako diotenak haur literatura, ahoz^ forman adierazlta, tazela literatura bera sortu zen garaietatik hasl^ Bdir>a hórrela pentsatzean, nahastu egiten dira ipuin miresgarrlen
histofikoak eta haur literatura.
daiteke badela hainbat material, urrutiko mendeetatJk datohala nota, mitoak, kondairak, kontaktzunak... Baina honek
benetako izaera hartzen du haur literaturako materia) gisa

haurrek onartua izan denean edota haurra hartzalle natural bihurtzeko
egokltzapen lan bat egln zalonean. Material hau dena hartu behar da
haur llteraturako aurrekari gisa.
Zalantzarik gat>e, haur literatura W ill, mendean hasten da. Bada
pentsatzen duenlk ere QRIMM analeklnjalotzen dela, Ä\K mendearen
hasleran.
Dena dela, PERRAULT, W ill, mendearen bukaeran, Ikus daiteHe
sustral zaharragoak zituzten ipuin t>atzuen hedatzalle gisa. Ipum
hauen xalotasun itxuratlak agerian uzten du haurrak ez zirela ipum
horienjasotzalle bakarrak.
PERRAULT da haur literaturaren atea irekitzen duen aun’ekan
aitortu ezagun eta hurbilena.
Literatur generoen kontzeptua zehaztea orokorrean zalla eta ho
rapilatsua baidin bada, haur literaturan horiek bereiztea are eta zaila
goa da oralndlk.
Juan Cerverak ematen duen haur literaturaren definlztoa kontuan
hartzen btadugu, eta honek funtsezkotzat jotzen du haurra hartaiie
gisa hartzea, esan beharko da genero literarioen erlatlbotasuna hauf
literaturan haurrarekin harrennanean Jarrita aztertu beharko dela.
Petrinlk azpimarratzen du W ill, mendean, haur literaturare«'
Jalotzaren inguruan, ageri direla gero tradlzional blhurtuko diren ger>eroak: ipuiria eta fabula, abenturazko narrazioak, etebern kostunbrBta»eta elet>erri moralak,
Morregatik, eta gal honi buruzko formulazio aldakor eta zalantzagarriak ikusink, komeni da gutxieneko olnarrizko sailkapen bat egitea
R. Tamés-ek narratiti, poesia eta antzerkia izenez izendatzen duerma
Eta agian argiago geldituko lltzateke ipuinak, poesia eta antzerkia
deltuta.
Mala ere, haurren generoen muitzo hon-etatik eleberrla kentzea^
zalantzak sortzen ditu, Ipuina baino luzera handtógoa duten eta eiet>erriaren egituraük ipuinarenetik baino hurbilago dauden obra asW
klazten baitira eta idatzi izan t>altira.

Maurrentzako eleberria
rtaurren narratlbaz hitz eglteraKoan, sarrltan gauza bat ahazten
Ipuinak azplmarratzen ditugu, baina benetan umeaK bederatzi
urtetJk aurrera eta batzuetan lehenagotik, Irakurtzen duena ez da
'puina, eleberria baizik. Ohiko eleberri laburraren eta helduenaren
parean jarrt ezln dugun eleberri mota bat, baina haur Ipuinetatik eta
Win mota guztletatik urruti gelditzen dena,
ikertzalle batzuek galdetzen dute eleberri hezitzailerik ba ote den,
*^elako zerbalten aurrean ote gauden, Aguilar e Silva-rentzat elebem hezitzaile hau "intriga dramatikoa duen eleberri tradizionaletlk"
urrundu egiten da, Eleberri hezltzallea pertsonaia baten garapenaz,
92ä ikaskuntzaz eta gizarte ikaskuntzaz, haren heldutasuneranzko
bilbkleaz arduratzen da berezlkl, Pertsonaia hau gazte bat Izan ohi da
i^ n a k a bere barne mundua, mundu objektiboa eta bizltzako ara^ ezagutzen ari dena, eta pausoz pauso, bere egoera pertsonaleOkabiatuz, gizakion handitasuna eta miseria ezagutzenjoango dena,
flasieratik sortzen zaigun zalantza zera da eleberri hezltzallearen
’'onizeptu hau ez al dagokion gehiago gazteen llteraturan haur litera*
baino,
Haur llteraturan beti atxiki baldin bazaio eglnklzun nagusltzat hau
s e n bame beharret erantzutea, eta gazte llteraturan exigltzen bagaztean laguntzea mundu erreala deskubrltzen eta mundu
^ e ta n txertatzen, pentsa genezake haur llteraturaren eta heldueartean dagoen tarteko malla horl osatzen duela gazte fiteratu^ hekJuen ikuspegitlk ikusita, nahiz eta aipatu bi literatura horieta^ partakJe ez den. Etenik gabeko prozesu Jarraitu batean kokatzen
gazte literatura, eta ez da derrlgorrez prozesu erregularra; norba''^^'oarer^n eragina du eta llteraturan tsiatzen da forma eta intentsl^ atdakorretan eta ez programatuetan,
^ ^ rre n eleberriaren eta gazteen eleberriaren arteko aldea nada. Agian hau dena elebern hezltzallea helduen eleberrltik
^eizteKo ahaleglnaren orxJorlo da, haurren elet>errta eta gazteen
^“^^^eniaren arteko desberdintasuna oso argi ez dagoenean. Eta
t)iak elet>ern hezitzaile izenaren pean elkartzen dlra. Aguilar e
dio intdga "lotura gehlxeago edo gutxlxeago duten gertaklzun
batez ordezkatzen dela, eta egileak bere obra bukatzean zera

bllatzen duela, pertsonaiaren formakuntzarako erabiitzen den denbo
raren errltmoa markatzea."
Ezaugarri hauetako batzuk sarrltan ematen dira haurren elebe
rrietan, ezaugarri bakarrak eta zehatzak ez dlren arren.
Juan Cerverak dio haur eleberrla ez datorrela bat eleberri heatzallearekin, Aguilar e Sllvak deskribatzen duenarekin t>ehinlh belw
Balna, hala ere, aitortzen du haurrentzako eleberri batzuen helburua
tadela pertsonaia baten heldutasun prozesua azplmarratzea.

Haur eleberrlaren traszendentzia. Cleberriak iraKurtzean ''bai*
Ipulnarl garrantzia handla eman Izan zalo. Mau dena izan daitehc
Ipuinaren harremana haurrarekin, t>erezlkl ahozko kontakizunarehir
eskolarlzazio garaiaren aurretik hasl delako eta lehenengo e5kotan^^
zio garalan jarraltu du, haurrak irakurtzen ikasl arte.
Balna, haurrentzako eleberrlak ez du halako zorterik eduki.
eskolan hasltako haurrengan beste gauza batzuek lehentasuna lar
dutelako, esate taterako irakurtzen Ikasteak eta irakurzale tthurtzeak.
Hala ere, eleberrlarenganako Jarrera aldatu egln dujendeak 0^
nero ann eta denbora-pasako asmoa zuena izatetik gizartean t)«ftatzeko modu bat bezala ikusla izatera pasatu da. Hau, noski, nexr
apalago batean ematen da haurren elet>ernan.
Ipulna ez t>ezata, eleberrla luzeagoa da eta honela irakurtea
eta gal baten ingunjan denbora luzeagoan mantentzeko balio du

Qazte literatura
Qazte literaturaren kontzeptua, orain ulertzen dugun ítkxWT
gaurKo glzarte post-industrialean eman dlren prozesu batzuen ondo
rio da, nerabezaroa ezaugarri t>ereziak dituen t>izitzako etapa bez3*a
hartzen balta. Izan ere. haur literaturaren eztabaidan sortu ziren (p"
dera t>ert)erak azaidu dira gazte literaturaren esparruan (CokXT«^
1998). Malnl>at gakjera: ba al da gazteen eleberrink?. zein ezauQ^
dest>erdin dltu helduen literaturatlk?, ulertu behar al dugu rierab^^

t«i esperlentziaök gertu dauden testu horiek direla, nahlz eta helfXien horpus llterarlo osoaren barruan egon ala beraientzat espreshi
-datatako testuak dira?, era honetako galderak errepikatzen dira artieta mahalnguruetan, "arlo honen ikerketan ematen ari diren
•ihen pausoen oihartzun gisa".
J. Rub;ok ematen duen Haur Literaturaren deflnlziora Jo genezake
Qa?te Literatura deflnltzerakoan: "Irudlmenezko literaturaren atala.
ulertzeho ahalmenera eta eurel benetan interesatzen zaien
hobeK/en egoWtzen dena".
Baztertu egingo dugu, beraz, sorkuntzan ematen diren baldlneraglndako Ilteratur degradazloaren edozeln kontzeptu, kasu
^ t a n irakurleen adina, ez t>altlra alferrlk sartu gazteak literatura
•cstimatuaren (irabaziaren) eremuan, bere eglnez isilka eta inongo
^^alper^k eman gabe interesatu zalzklen testu Idatziak eta ahozkoak.
hortek gaur egun gazte lltetaturaren altxor klaslkoa osatzen

dute.

Ööina, gazte literatura on batek nerat>een beharrei erantzun
badie eta berauentzat gustagarri izan behar badu, aitortu behacXjgu literatura honen berezltasuna alderdi psikologlkoetan eta
.^ iz e n diren gaietan egongo dela (Janer Manila, 1995). Diaz Plaja-k
^ Prats-ek dioten bezala (1998) zehaztu egin beharko genuke ume
ume izatearl uzten dion adina, nerat>e edo gazte bihurtzeko.
terminologia arazoak sortzen ditu eta adln horretakoen zaletaecio Interesel txjruzko zalantza edo eztabaida ere bai. irakurematen diren adln desberdinak kontuan hartuz eta garapen
^I'otogikoa oinarntzat hartuz zehaz daiteke adina. Edota herrialde
^*öt»erdinetan indarrean dauden irakaskuntza slstemek zeln adln
duten egokl ikasle t>at gaztetzat hartzeko edota bizltza akadearo horretan sartzeko. Orokorrean, 12 urtetik 16-17 urterà
^^arteko tarte horl hartu Izan da gaztaro bezala. Bestalde, khtlko
gogora ekarrl dlzkigute nerabezaroko interesak zehazteko
zalltasunak, zaletasunen esparrua aro horretan oso zabala
E- Tewdor-ek puntu hauek sartzen ditu "gazte leteratura onena"
'^®*^erakoan: protagonistaren aldetik bere nortasunaren bllaketa,
partaide izatea bllaketa horretan, herri llteraturako formulen
'
Irakurleen adina errespetatzea, t>izitzako mlsterioak modu

egoklan azaltzea, eta blzltzeko era desberdlnel bunjzko alpamen efr
koak agertzea.
Bere artikulua bukatzen du esanez gazteel zuzendutako libufuer
garrantzia ez dagoela edukl dezakeen kutsu nnoralean, "balzik eo
irakurketa horlen bitartez gazteek beren nortasuna garatu eta zwtatzeko duten ahalmenean eta mundu aldakor eta anitz hooetan
beren tokla bllatzen laguntzean".
A. Rodriguez Almodovar-ek (1995) aipatzen du bildungroman
edo formakuntza eleberria Irakurle gazteentzako egoklena gba, eo
literatura unibertsaleko ütulu handiak gogora ekartzen ditu kalitatezho
gazte literaturarl erantzuna emango iioketenen artean. Q. Uuch-e*'
(1996) aipatzen du nerabeen Uteratura hau "psikoliteratura” deituz
Kontakizun intrapsikikoak dira, arazoak gainditzera datozenak, eletem psikoioglkoa, liburu psikologikoa. Uteratura mota bat non 9»rrantzitsuena gatazka da, pertsonalen alderdi psikikoa, barrukoa
Badirudi gaurko Gazte Llteraturaren loratzea bi faktore
zkoen ondorio deia (Garcia Padrino, 1998). Lehenengoa, I r a k a s le e n
gogoa irakurketa ohiturak mantentzeko edo sustatzeko, horretaraW
gaztaroko errealitatearl eta gazteen interesei eta hauen eza^tze
egokitzen zaizklen obrak erablllz. Irakasleen eskakizun hau 12-16
urteko ikasleen Jarrera, Jokabide eta espektatlben aldaketan low
dago. Irakasleak kexu dira gaurko gazteek ez dutela gustu literano»*
edota irakurle gisa formakuntza eskasa dutela eta hauen aurrear
badira autoreak eta idatziak gaurko gazteriaren errealltatetlk gertuaS®
daudenak. 5. Birkerts-ek dio (Elegía a Gutenberg. El futuro
^
lectura en la era electrónica. Madrid, Alianza Literaria, 1999. PP
3 0 5 1 ) benetan garrantzitsua zera dela, 70eko h a m a r k a d a n jaiotaw
Ikasle hauek gure tradlzlo kulturalaren zati handi bat zertjait arrotz eo
estrainiod bihurtu dutela.
Onartu behar dugu gaur egun gazte literatura deitzen
horrek zalantzan jam duela gazteen gustu literarioei buruzko
tasun akademikoa. Mortlk dator E. Teixidor-ek aitortzen duen
literatura baten beharra "horl Izateaz lotsatuko ez dena, gazte
tura den rieurrian epaitua izango dena eta ez literatura han<^^
azpiproduktu gisa, eta generoaren teHniha propioah garatzen
duko duena gazteriaren Interes ahalik eta zabalena lortzeko".

^tórc 5orlano-ren (1975) iritzlei Jarraltuz, ikuspegi semlologiko
gartxhoak hauek, García Padrinok gazte literatura baloratzerakoan
otra llterarioaren transmlslo eta zabalkunderako baldintzak kontuan
'Wzen ditu: llburua lortzeko mekanismoak, irakurketa ohituren forTaKuntzaren garrantzia, transmislo edo zatalkunde ilterarioa lortzeko
t*ste era batzuk izateko poslbilltatea, ahoiku edo hurblltze baten
eta informazio kritlko baten beharra, eta hartzaileengan hl*untza galtasunak garatu t^eharra.
Elementu hauek denak gaztearen Ingurune sozlalarekin estuki
•otuta aztertu behar dira, non famlliaren eragina, eskolaren lana,
^ateslegoaren arrêta, eskolan llburutegla sortzeko Instltuzloen ahalegif«. etabar, eraglle erataklgarriak baltlra.

Euskarazko haur eta gazte literaturaren bllaKaera
^ r literaturaren haslera mundu guztian nahiko lluna izan zen
^ akJe guztietan nahastu zlren haslera batean haurrel eman behar
®za*en hezkuntza eta morala, disfrutatzeko ballo izan t>ehar zuten
literanoekin. Euskal Herrlan ez gara salbuespen bat izan eta
9a*nera atzerapen pixka batekin heldu dira haurrentzako obra b»eegiteko ahateglnak t>este herrialde tatzuekln alderatzen badusure egoera.
^ r r e i eskalnltako lehen liburuak euskaraz ez ziren zehazki haur
îeraturako obrak Izan, nahiz eta pausuak ematen an ziren norablde
'^etan. 5eve Callejak zertzelada batzuk eskaintzen dizkigu haurrel
®*'*Wako litxjruetan egin zlren ahaleginei buruz;
a) Toki guztietan, ipuin edo at>estJ tradizionalek harreman estua
edukl dute haurrek eskura eduki dituzten lehen litxjru edo
r^rrazloekln.
b) haurrel eskalnltako lehen irakurgalak irakasteko asmo garbiarekJn edo asmo moralekin sortu zituzten garal hartako eglleek;
sarrttan maisuak edo pedagogoak, eskolarako edota katekesirako nnaterlalik ez zutenak.
c) herrien historiako aro konkretu t«tzuetan idazle t>atzuk sortu
>2an dira, ikuspegi nazionalista bat izan dutenak edota umeen
mundutik gertu egon direnak, eta herri horren hutsuneak t>e-

tetzeko edota Indartu nahl den hlzkuntza hornltzeKo obra mota
batzuk sortu dituzte horiek.
d) Bereziki haurrentzat eta gazteentzat idatzltako llteraturak izaera
Instrumental nat>arla ukan du, b>alta gaur obra klaslko beala
jotzen ditugun horietan ere.
e) Nasiera horretan oinarrltuta, haur literaturaren sorrera histonan
zehar nahlko Hun azaitzen zalgu, eta ibllera gorabeheratsua
Izan du hogelgarren mendeko bigarren erdira arte —nort>artek
"haurren mendea" deltu diona— , non hartzen tattu iteratur
Izaera garrantzltsua edo, gutxlenez, merkatarltza p ro A jk tu garrantzitsu bllakatzen da, Ikerketa eta azterketa uganren vAjektu.
Esan llteke XIX. mendean sortu zirela Euskal lierrlan lehen lUxxu
llterarlo-dldaktlkoak gaztetxoentzat, gozatuz irakatsi nahl zutenak
Mota desberdlnetako obrak eduklko genltuzke hemen: ezagutzen
dugun lehenengoetakoa Ip u i o n a c da (1804), Bizenta Mogel-ena
nekazari gaztetxoentzat idatzltako moralltatez eta didaktlsmoz betenko Ipuinak. Oero hainbat eglle etorriko dira 5amanlegoren eta
Fontalneren aleglak itzull zituztenak, 1848an eta 1852an. San^amegoren aleglak itzuli zltuen Iturrlagaren lana literarlotzat Uar genezake
balna helburu didaktlko eta moralak ditu oralndlk. Luis Vlllasantek do
Iturriagak "t>adaklela originala izaten, nahlz eta itzull egiten A»en.
t>erak itzulpenel eransten dien ukitu pertsonalah esker, euskal gfion
egokituz."
Qeroago azalduko zaizklgu Ipuin herrlkoien blltzalleak:
Wendworth Webster-ek Ingelesez argitaratzen du "Basque Le
gends", 1877an. Euskal folklorearen biltzaile diren bl maisu handak
Resurrección M^ de Azkue eta Jose Migel Barandiaran, W . nriendearen hasieran hasi ziren folkloreko matenalak blitzen eta ia-ia beokc
galtzeko zorian zeuden ipuin eta narrazlo herhkoiak jasotzen
Euskal Meman ere izan ziren ipuin hernkoien blltzalleak, hala noö.
Jean Barbier 1924-1931, i^ y l Arlztia 1934 eta "Oxot)i" Jules
Iler, umeentzako aleglak eta olerFuak idatzl zituena 1926 eta
urteen artean.
Lehenago BUboko Qnjelmo argltaletxeak, 1914an, haurrentzaW
hainbat ipuin argitaratu zltuen U m le n tz a k o ip u in a H izenburuarekii

moralista eta didaktiKoak, Qeroxeago t>ai gazteen eta bal
felAien artean sekulako arrakasta lortuko zuen llburu bat azaldu zen;
(1918), Ebarlsto Bustinza "Kirlkli*io"k Idatzltako ipuln llburua.
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Qaraitsu honetan agertzen dira Isaka López Mendizabalen libufwk ere, berezlkl ^abiertxo (1925), Euskal Herriko eskola llburuen
»tean luzaroan bidea ireki zuena. Llburu honek berrargitalpen ugari
Qn ditu eta duela gutxl arte oinarrizko llburua Izan da gerra ondorengoume euskaldunen alfabetizazlorako.
í^akasta itzela Izan zuen beste llburu bat dugu Fernando Amez■'iörra, Gregorio Mujikak 1927an Idatzia, non kontatzen baltira Eus^ hemko pikaro izugarriaren pasadizoak eta txisteak. Fernando ar
cara zen, lanerako gogo handirik ez zuena eta apalzak eta eskrlba^ engainatzen zekiena. Alemaniako edo Merbeheretako Till Eu^'■’spfegeZ-en pareko pertsonaia izango litzateke.
1930 eta I9 6 0 urteen artean, Francoren diktadurapean, katekeliburuak eta eriyiosoak argitaratzen dira, eta hauez gain sanbizitzak eta umeentzako bl aldizkari ere t>al; Umeen dela, kapu*
1959an argltaratzen hasi zirena eta Nll-Kllí, haurren lanak ere
^9rtarat2en zituena.
^^^nien alpatu behar da Espainiako gerra ziblla bukatzean (19361959) euskarazko Inotako testurlk ezln zitekeela argitaratu, debekatu
^
baitzen aukera hoh. Llburu eriyioso edo moralaren itxuran
zerbait idaztera ausartzen zenak mila eta t>at zailtasun eta
pasatu behar zituen horl argitaratu ahal izateko. Zentso^ eskuetadk pasatzen zen lehenWzl eta halek honelako gauzak
®^era iritsi ziren; "Zuk zure orrialdeak idatzl dituzu eta orain InformaV
Turismo-ko bulegoak zeharkatuko dituzu (ministerio horl zen
^tsuraz arduratzen zena); zat>aldu zure pazientzia amaigabearen
'’^^’^^^doreak eta ikusl zein atetatlk sortzen den egunsentia. Zuk orrial^ batzuk kJatzi dituzu, t>aina, benetan ideiaren bat idatzl al duzu? Ez
gaizki. Agían tóela horren heren bat argitaratu ahal izango duzu.
^e a ez den eta idela ere ez den heren horixe hain zuzen. Bestela,
^ zintezke zentsura at>egitsuagoa den ikusten Bilbon, Iruñean,
■^^^^izen edota Dmosban. Eta hala ez balitz, paperak hartu eta
^^•onan oralndlk posible duzu meza-lllxjru t>at argitaratzea, horregaterrortstatzat hartu gabe, Eta hexlkon dlotenez euskal olerklak ere
^9tara daitezke."

Mau IraKurtzean ulergarria eglten zalgu euskal llteraturah oroKorrean eta haur eta gazte llteraturak berezlkl, garal horletan, izan zuen
euskal eglle eta obren eskasla.
1942an Irltsl zen Resurrección
de Azkueren argltalpen handia; Eushalerriaren YaMntza, non bildu baltzltuen 241 ipuin edo kon
takizun herrlKoi. Jose Migel Barandiaranek 1960an argltaratu zuen
Mitologia vasca izeneko obra eta 1962an El mundo en la mente
fxypular vasca. Morrez gain, Barandiaran aldizkari zientlflko eta literano
ugaritan argitaratzen Joan zen etxez etxe blitzen zituen mitoak eta
ipuinak, horlen azalpen antropologiko eta zlentiflkoak ematen saíatuz
Euskal haur literatura ulertzeko garrantzltsua da hern honen m^
tologia eta jatorrla eta euskararen Jatorrla eta bilakaera pixka bat
ezagutzea, gure herriak beste batzuekin alderatuta izan duen atzerapena behar bezala aztertzeko eta baloratzeko.
Euskaldunok indoeuroparrak sartu aurretíko hlzkuntza bat gordetzen dugu, inguruko beste herrien hizkuntzekin zerlkusink ez Aje
na. Euskaldunon Jatomaren hipoteslen artean batek behintzat do
neolitlkotik gutxienez daudela hemen euskaldunak. Mizkuntzak kuttitf
ondare konkretu bat adierazten du, bilakaera bat Izaten Joan dera
denboran zehar eta beste kulturekln elkar eraginean. Eragin handíena
izan zuen kultura erromatarrena Izan zen, eta haren bitartez sartzer'
Joan zen kristautasunarena, zeinak ordezkatu baitzuen euskaldunor
antzinako eriyioa. Kristauen slnesmena gallendu zen eta eáwtac>
egin zlren bertako jainkoak eta gurtzak, euskal unibertso mltotogii^
osatzen zutenak.
Euskal mitologia osatzen dute krlstautasunaren aurretik Cuskai
Meman zeuden sineskerek, pertsonaia nnitikoek eta bertako legends
edo kondalrek.

Euskal ertljíc paganoa
Azken milurtekoan knstautze prozesua eta Inkísízioaren aWeo**
jazarpen beldurgarriak Jasan izanagatik — berezlkl W ll nnendean koí^
tatzen dlren gertaklzun ankerrak: Logrortoko prozesuak "Zugarramu'
diko sorginen sektaren aurka" izenarekin eta Baionakoa, Ipar Eu5*^
Meman— hala ere, euskal Jendeak antzina-antzinako mitologia

P«a adierazten duten legenda edo kondaira asko gorde izan ditu.
ftorrela jasotzen dira Jose Migel Barandiaran eta Julio Caro Barojaren
*«rt<eta lanetan.

Eushal mitologiako
pertsonaia nagusienak
emakumezko jainkosa
>^tautasunaren aurretiko eriyio honek emakumezko izaera
Jeinu edo Jainkosa bat zuen olnarrl edo ardatz: Mari. Bere
^koteak, Maju edo Sugaar izenekoak, ere badu garrantzia plxka bat.
Badirudj lurpeko bikote honek zuela ahalmen etlko gorena eta t>aita
sortzeko eta desegiteko ahalmena ere. Esaten zen gailur sakra^taho leizeetan elkartzen zlrenean, ekaitzak sortzen zituztela. Bllku^ hauek ostlral gauetan egiten zituzten, akelarre egunetan. Zezen
9onidk edo behl gorriak (betizuak) ziren Jalnkosaren lezieetako altxozaintzaile.
/^boton bizl omen zen Mari, eta aldian behln zerua zeharkatzen
zuen argl distiratsu baten antzera, Txlndokiko bere bigarren
joateko. Esaten zutenez, zazpl egunez behln Man Anbotoko
teizeök beste mendi bateko leizera Joaten omen zen; AntxDton
^®90®nean eguraldta eurltsua Izaten omen zen, eta lehorra Aloñan,
^petegof-en edo Qorbeian zegoenean.

Urtzj

Beste Jalnko zerutlar bat zen Urtzi (zerua edo ortzia), erromata^ Jupiter-en parekoa, balna badirudi kanpoUk ekarria dela, legen^ edo kondalrek ez battute alpatzen. Baina, bere izena asteko
^ n e ta n agerl da, hllabeteen izenean eta fenomeno meteorologiAntzinako euskal erlijioa, beraz, lurpekoa da, pertsonaia jainguztlek beren egoltza Lurrean dutelank eta ez ortzian. Ortzia
■‘^'saia hutsa da, eta palsala horretan zehar Marik eta Majuk tHdaiak
dituzte mendl tatetik bestera edota lainoak zaintzen dituzte
***ak balliren.

Jeinuak edo izaki mitologlkoah
LegendekJelnu askoren alpamena eglten dute, hala notó:
Jentilak, lurralde garaietan blzl zlren erraldolen parekoak, bur<J>na
ezagutzen ez zutenak.
Lamiak, sirena, ninfa edo maltagarrien parekoak; hamgarrta da
noia gorde dlren gaurdaino hauen alpamena eglten duten topof>imoak: lamlnlturrl.
Mairuak, harrespllen edo harrlzko zirkuluen egileak; moroakesan
nahl du eta Espalnlako toki askotan moro deltzen zale Izaki nna^kcei
adlbldez, Aragolko Pirinloetan enhantarlel edo maltagarrlei "mora' eta
"morica" deltzen zaie.
Iratxoak, erderazko duende txiklen parekoak.
Sorginak, edo Marlrenjainkosak.
Basajauna, basoko glzon basatlaren euskal Izendapena da, r>ai«
eta euskal imaginarlo paganoan garrantzia handla duen, artakJeen eta
artzalen zalndart gisa, edota sekretu teknologlkoak lapurtzen
jalnko gisa (zerra, laborantza,..). Aragolko Pinmoetako toki batzuetan
basarajaun izenarekin ezagutzen dute eta Katalunyako Rnniotean
antzeko mitoakjaso Izan dltuzte (Violant I Simorra).
Mamarroak, etxeko iratxo txlklak, Pirtnloetako toki batzuetar
"enemlgulllos" edo "nemos" izenarekin ere ezagutzen dltuzte, eta
onuragarrlak edota bihurriak Izan daltezke, balna ba omen dira 9 ^
klak erakutsl eta etxekotutakoak ere.
Badakigu hauetako historia ugan euskal kulturaren ondarera Uts
zirela duela ez mende asko, edota erromatarren sineskeretaOk hartuta. Euskal mitologlako beste pertsonaia batzuk hauek dira: QaueHc
gaueko izaki mistenotsua, Tartalo edo Torto, grezlan-en Poltfemorer
parekoa. galtzagorriak, herensuge...
Qero. krlstautasunaren garalan, zabaidu zen Mateo Txistu apa^
ehiztan amorratuaren mitoa. zeinan meza ematen ari zela, k o n ts a ^
zkD garalan, txakurra gerturatu omen zitzaton eta keinuekin adteraz
omen zlon erbi bat aurkitu zuela. Ehiztan sena indartsuagoa tzan zer
r>onbalt apalz delx)zioa balno eta. meza kontsagrazto erdian utzita-

eshopeta hartu eta txaKurraren atzetikjoan omen zen erblaren bila,
C)oienez bere profanazloaren zigorra izan omen zen airean aiderral
<>it2ea hara eta hona eta eisaltz garaletan ikusten omen da zerua
ieharHatzen suz inguratuta eta txakurra aidamenean duela. Eta kurio5oa da bazirela zahar batzuk ziotenak Mateo Txistu inolz ikusi izan
zutela suz inguratuta pasatzen zeruan zehar ekaltz garaia zenean,
Pertsonaia hauek eta imaginario hau dena agertzen Joan zen
9 ^ , pixkana-plxkana, ikastolak Euskal Merrian zehar sortzen Joan
neurrian. Eta garrantzitsua da gure mltologiaren zati ezkutu
samar hau azaltzea, euskal kulturak gero iblllko dituen bide zidorrak
•xJbeto ezagutzeko eta ulertzeko,
Cta euskal haur llteraturak eman dituen pauso makal eta geldlak
3zteftzenJarraltuko dugu.
Plazido Mujikak 1952an itzuli zuen euskarara Jon Svenson Idazle
^ndiarraren tioni eta Mani. Eta garaitsu honetan hasi ziren azaitzen
‘jrnore ukitua zuten hainbat llburu umeentzat eta heiduentzat. Oso
^ 0 argltaratzen ziren, franklsmoak ez zuelako laguntzen euskaraz^ llburuen sorKuntza eta zabalkundea. Llburu guztlek zentsura zopasatu behar izaten zuten eta arrisku handia zegoen argitaratu
9abe gewitzeko.
1955ean azaldu zen lehen polizia eleberria euskaraz: hamabost
®3un Urgainen. Jose Antonio Loldi t>otlkariak idatzia eta gazteek be’^tzctfso hartu zutena neurri batean eta helduek ere irrlkaz irakurtzen
zutena.
1957an Angel Irigaray-k argitaratu zuen Euskalerriko ipuinak llbu1958an Agustín Anabltartek Poll gazte eleberria argitaratu zuen,
^ unnezurtz baten Ibilerak kontatzen dituena, 60ko hamarkadaren
Marijane Minaberry, Iparraldeko idazleak, Ipuln liburu bat
<cftu//ngo anderea eta poema bildunria bat Aorta kantari idatzl zituen.
l^ le a n , beste enriakume batek, Julene Azpeltia, Amandriaren
^ o a n Ipuin llburua argitaratu zuen. 1966an flartln Ugaldek idatzl
5org/rtaren urrea: umeentzako kontuak eta idazlan honen
'■'tzaurrean hauxe idatzl zuen: “ Qure umeek llburu eskalntza zabala
^ h a te gazteianiaz edo frantsesez, balna oso gutxi dauzkagu euska^
umeek bakarrik, gurasoek ere behar ditugu, ez baitaukagu

denborarik horiek sortzeko. Eta dauzkagun llburu gehlenak ez dw
t>allagarrlak umeentzat."
Bestalde, 1960ko hamarkadan hasi ziren lehen ikastolak, ira
kaskuntza osoa euskaraz ematen zutenak, hasiera batean elizaren
babesean, katekesla Irakasteko bllgune bezala. Euskarazko rriatenalen behar izugarria zegoen eta hainbat eglle Perrault, Hans Chrisoan
Andersen eta Qnmm analen ipuinak eta Fedro eta Esoporen fabuiah
Itzultzen hasi zen. Eta aldi berean. Resurrección
de Azkue eta
Joxe Migel Barandlaranek blldutako euskal folkloreko ipuinen egoKipenak egin ziren.
Euskal mitologia eta imaginarioa pixkana-pixkana agertzen joan
go dira umeentzako egokitutako Ipuin xume eta erakargarrletan.
Maur Ipuinak indarra hartzen du eta Katalunyako LA
argitaletxea ere ipuinak euskaraz argitaratzen hasten da. 1967an
Memeslo Etxanizek argitaratu zuen Lur berrl billa llburua, non ipuinak
haur antzerklak, olerklak eta haurrentzako eta gazteentzako kontah»zunak eta abestiak agertzen baltzlren. Eta garaltsu honetan baita ere
gertaklzun kurloso bat gertatzen da. Astronauta amerlkarrak, Apoto
Xllt izeneko espazlontzl t>atean, llargira Irltsi ziren 1969an, eta horre
tan oinarntuta irakasle gazte batek, Iñaki Zubeldiak, EusHaldun W
Marter) idatzl zuen, abentura espazlala eta zientzia flkzloa, neurn apai
batean bederen, lehenengo aldiz euskaraz ukituz. Baina llburu honen
gauzarik harrlgarrlena zera da, hamahlru urte pasatu zituela Hbunj
formatoan argitaratu gat>e, eta bitarte horretan ikastoletan eraWH zela
eskuz esku, folloetan irakurrtz, euskal umeen irakurgal berez) gßa
Qeroztik. argitalpen ugan izan ditu llburu horrek (1982an argitaratu
zen lehenego aldiz) eta euskal umeen aldetik oso harrera ona izan Ai
eta oralndlk ere izaten Jarraltzen du. Quztlra, 30.000 aletJk gora
salduko ziren gaurdaino.
1970eko hamarkada askoz enriankorragoa izan zen, herrl asko
tan ikastola bernak irekitzen joan zlrelako eta euskal eskolen mos mendu honek matertalak behar zituelako kalitatezko Irakaskuntza
aurrera erarr>ateko. Eta hamarkada honetan, Ilteratur genero desberdinetan argitaratutako obren aipameria egingo dugu:
Maur Ipulnaren atalean obra hauek dauzkagu; Jean Bart)*ef-en
/\ntxiV<artxjnjHo t>uharr)iaH (1971). Zarauzko ikastoiako haun’ek kJatz»-

tato tlaurra Ipuin denean (1973), haur Ipulnen antologia biKain bat.
Lurdes Iriondoren Mego-haizearen ipuinak (1973). Tomas Elorzak Bootó baten historia (1973) Idatzl zuen, tx)tlla bateK ibalan zehar itsasorantz eglten duen bidaia, errealismo hunkigarriz kontatua. Enkarni
Qemjah Erreka Mari, euskal mitologlan olnarntutako kondaira idatzl
a»en: laminen historia bat. Umorez eta goxotasunez kontatzen dltu
Efreha Matik pairatu behar dituen zalltasunak, desberdina delako.
Txotxon^lo formatuan gehlen errepresentatu den obra Izango da
seguni asko eta umeentzako hlzkuntza ulergarri batean alpatzen dira
öertan maltasuna, inguruneari eta beste pertsonel zor diegun beglrunea.
Poesiaren alorrean, dauzkagu Izarren t>eg/etan (1975), Elgolbar•o ¡Kastolako umeek idatzitako obra eta haur kantarien birlorak
(1974), haurrek abestutako olerkien eta abestien bllduma, Imanol
eta beste batzuk osatutakoa.
Antzerkian, Xabler Qereño Idazle emankorraren 8 teatro lan
(1979) eta Lurdes Irlondoren hainbat obra: Martin Arotza eta Jaun
^dbfua (1973), 5endagille maitzurra (1973) eta Buruntza azpian
(1975).
Qazteen eleberrian, gal historikoa Jorratzen duten obra hauek
Jesus Marl Arrietaren Antso Qartzelz (1974) eta Orreagagudua (1976); Iftaki Azkuneren Eneko Aritza eta Katalln Erauso.
honetan idatzl zlren elebern modernlstago t>atzuk ere: Luis
“^^anburu Altunaren Itsasoak ez du esperantzarlk. Karakol presoa
^ Oesg/zona. Xabler Qereñoren Espioitza eta Jurgi kapitalna.
Qarate, idazle op>aroaren Esku leuna, Ellzondoko eskutitzak,
^zuetaho ezkongaiak eta Alaba.

^

dugunez, 1970eko hamarkada hau emankorra izan zen eta
eta gazte literatura jon eta kalitatezkoart bidea ireki zlon.

Euskal haur eta gazte literaturaren gorakada

^

19800K aurrera euskal haur eta gazte iiteraturak indarra hartzen
egtieak ugarituz eta gure otxa batzuentzako naz*oarteko alpametorüjz. la literatur genero guztlak ukltzen dira, batzuk modu

apalagoan bada ere. Zerrenda amaiezina bihur ez dadin, halnbat egHe
eta halen obrak aipatzen joango gara modu laburtuan:
Mariasun Landa (1949) da egllerik internazionalena eta itzuhena Bernardo Atxagarekin batera. Bere obrek ukitu intimista
dute eta pertsonalen alderdi psikologikoa lantzen dute.
Txan fantsama (1982)
Alex (1991), Haur eta Qazte Llteraturako EuskadI 5arla.
Iholdl (1992), IBBYren ohorezko zerrendan alpatua.
hrohodlloa ohe azpian (2003), Espainlako haur eta Qazte Lite*
raturako 5an Hazlonala.
Bernardo Atxaga (1951) Irudlmenez beterlko egllea; sari ugarl Jaso ditu bai haur eta gazte llteraturako obrengatiK, ba
helduen llteraturako obrengatik ere.
5ugeak txorlarl begiratzen dionean (1984)
Si anal (1985)
Behi euskaldun baten memorlak (1991), IBBYren ohorezko
zerrendan alpatua.
^olak badu leholen berri (1995), Espainlako haur eta Qaz^e
Llteraturako 5an hazlonala.
?^ola eta t^asurdeak (1997), Haur eta Qazte
EuskadI Sana.

L lte ra tu rako

Patxl Zubizarreta (1964) sentlberatasun berezla duen kiaztea
5ari ugarl eta garrantzltsuakjaso ditu. Txiklentzako otxa honWgamak idatzl ditu eta gazteentzako Indar narratlbo handia
ten eleberrlak ere bal.
Estia eta ozpina (1995), A. M. Labaien 5aria.
Olzon izandako muüia (1997), haur eta Qazte Uteraturakc
EuskadI Sarla.
Usoa. began etomtako neskatoa (1999)
Urrezko glltza (2007), IBBYren ohorezko zerrendan alpatua
A/a Tenzlnen bida/a mlresgarrla (2009), Ala Delta Sarta eta
Haur eta Qazte Llteraturako Euskadi Sana.

Juan Kruz Igerabide (1956) haur eta gazteentzako narratlba
lantzeaz gain, haur poesia ere landu du, hizKuntza ulergarrlz
eta iruditeha aberats eta ugarla erablllz.
Begi-ninlaren poemak (1992)
Egun osoraHo poemah (1994)
Jonas eta hozhallu beldurtla (1999), Maur eta Qazte LlteraturaKo Euskadi 5aria.
helena eta arrasarla (1999)
Joxemarì Iturralde (1951) gazteentzako eleberri bizl eta
abenturaz beteengatik ezaguna, Idazle oparoa da eta gazteen
aldetlk oso estimatua.
Lehen anrìodioa Suedian (1997)
Londresen nago altonarekin (1998)
Polonlako lautada IzoztuaH (2001)
f^Hy-ren saga (2000-2002), hainbat eleberri protagonista
berbera dutenak; Risky abenturaz eta dest>enturaz beteriko
gaztea.
Anjel Lertxundi (1948) eglle emankorra bai haur eta gazteen
literaturan bal hefduenean. Bere haur eta gazte llteraturako
lehen obratan QlannI Ftodarlren eraglna naturi zaio, irudlme
nean eta Ironia flnean.
TfísteaH kontsolatzeho mahina (1981), IBBYren ohorezko zerrendan alpatua.
Q/zon kabaien piuraH (1982)
Madame Kontxes/ Uriberen salla (1986), gazteentzako polizia
eleberriak, umorez eta ironiaz beteak.
Aitor Arana (1963) eglle polifezeUkoa; haur eta gazte literatu
ra, helduen literatura, flaferroako haint«t azpt-euskalkitako
hizteglak, itzulperìak eta lanen batzuk esperantoz kJatzi ditu.
Afrikako semea (1991), Resurrección li^ de Azkue 5aria.
Urtegl misteriotsua (1994)

Amodioaren gazi-gozoaH (2001), Llburu Qaztea Sarla, ^ e e k
eurek boto bidez emana.
HUerriko mamuah (2004)
Fernando Morillo ( 1 9 7 4 ), gazteen llteraturan espezlaltzalunHc
egilea, Intrigaz eta mlstenoz beterlko obra bikainak sortu d*
tuena, tartean hacker-ak eta hainbat pertsonaia berezi sartuz
Izar malHoah (2002), Maur eta Qazte Llteraturako Euskadi 5aria.
ArrlsHupeanI (2002)
Gloria Mundl (2004), Liburu Qaztea 5aria, gazteek eurek boto
bidez emana.
Leonardoren hegoah (2008)
JoKantonlo Ormazabal (1948-2010), haur llteraturan espezalizaturlko egllea. Bere obran fantasia, umorea eta injdinTena
borborka dabiitza. Haur poesia, hitzen jolasak, aho-korap'ioa^'
eta haur kantak ere sortu izan ditu.
ñaripertxenta (1993)
Kittano (1995), Juul Sarla, gazteek eurek boto bidez emana
Antonio So/as (2002), JUUL Sarla, gazteek eurek boto Wdez
emana.
Zirkua amets (2009), Album ilustratuentzako Etxepare Betó
Saria 2008.
IñaKi Zubeldia (1945), haurrentzat eta gaztetxoentzat obra
ugarf idatzl dituen egllea. Bere obretan fantasia, abenO /a.
umorea eta ironia dira nagusi, obra gutxl batzuetan gerttki2uf
tragikoak agen badira ere.
Euskaldun bat Marten (1969an idatzl - 1982an argitaratu).
Ifun Hiria Sarta eta JUUL Sana, gazteek eurek boto
emana.
Tximu bat klinikan

(1991)

Pako belearen bihurrikerlak (2003), JUUL Sarta, gazteek eure*'
boto bidez emana.

Kata//na kontalarl (2010), Album lIustratuentzaKo Etxepare
Beka 5aria 2009.
Paho Aristi (1965), helduentzaKo eleberrlah eta gaztetxoentzako irudimenez eta abenturaz betetako narrazloak Idatzl di
tuen egllea.
tiamasel paisa eta paralltlHo bat (1988)
Zazpi pirata balsa batean (1998)
JantoW txinoan (1999)
Martlnelloh ez du kuhurik entzuten (2000)
Yolanda Arrieta (1963), genero narratit>oaz gain haur poesia
eta antzerkia landu dituen egllea
degigomtarren erlojua (1992), Baporea Sana.
flola blzl, zazpl blzl (1996)
Oroaul (2004)
O/nuts/Kjaureglan (2(X)7)
Miren Agur Meabe (1962), helduentzako poesia, eta haur eta
gazteen literatura idazten duen egllea. Qazteentzako bere elebemek arrakasta handla lortu dute.
Itsaslabarreko etxea (2001), Maur eta Qazte Literaturako
Euskadt 5arla (2002).
Joanes eta bioletaren bihotza (2(X)2)
floia zuzendu andereño galzto bat (2(X)3)
Urtebete itsasargian (2006), Maur eta Qazte Literaturako
Eusisadi Sana (2007).
Jesus Mari Olaizola "TKllIku" (1951), haurrentzako poesia,
aho-korapilo, hitz-joko, pipitaki, jolas eta abesti bikJumez gain,
Qaztetxoentzako bere elebemengatik ezagutzen den egllea.
Zazpi gelako hodeietako etxea (1986), Uzardl Sana.
Indlanoa (1995)
Axa, mixa, zllarra (2000)

Osaba Bln Floren (2005), Maur eta Qazte Llteraturako Cushad
5arla (2004).
>^bier Mendiguren Elizegi (1964), eglle emankorra bai hetduen literaturan bal haur eta gazte literaturan. Bere obran
fantasia, abentura eta Irudlmena ederki uztartzen ditu, btcrto
bizlak kontatuz.
Montse-tK/Wren azio handlak (1988), LIzardI 5arla.
Joxeme eta tiere ohellkopteroaren salla (1988-1992
gorabehera)
Patahon (1992)
Egun bat Petre fíomanescu-ren bizttzan (2009), Lizardi 5arö

Seve Calleja (1953), Maur eta Qazte Literatura sakon aztertu
duen ikertana. Idazle oparoa, gizarte arazoez obra ugan kJaC
dituena, t>ere protagonlsten artean, itsuak, emlgranteaK ptoak, zaharrak, jende baztertua agerl delarik sarrttan. 5 en0beratasun handiko idazlea da.
Dado iratxoa (1985), Lizardi 5arla.
Zurlñek beltza Izan nahi du (2002)
KrisHitln erregea (1998)
Tnimeleta gardena (2001)

Antton Kazabon (1954), Idazle oparoa, arlo ugan landu
na: gazteentzako narrazioa, poesia, aho-koraplloak, haun-entzako bertsoak, hitz jokoak eta hautxoentzako ipuJna»'
Obra ugan idatzi ditu.
hom olo (2000)
Txara txikla (2002)
Urtzlren diarioa (2003)
Pirtzirya zilborrean (2004)

Pello Añorga (1956), Ipuln kontalari profeslonala eta haurrentzako ipuln eta albumetan espezializatutako Idazlea. Irudlmena eta abentura dira bere ezaugarrl nagusienak.
L/entzo txuria (1991)
Jiran-Blran (1998)
Jenlo gaiztoa (2007), Maur eta Qazte Llteraturako Euskadi
5arla (2008).
Qertart handia (2007), Album Ilustratuentzako Etxepare Beka
5arla 2007.
Karlos Santisteban (1960), Idazle emankorra, berezlkl haurrentzako eta gazteentzako genero narratlboko obra ugarl
idatzl ditu. Irudlmen handlko egllea. Helduentzako elet>erriak
eta poesia ere idatzl ditu.
Eguzkia puxtaman (1999)
Oorre dardaratsua (2000)
Hamsterra eta gansterra (2003)
Tximeletak dantzan (2005)
Jasone Osoro (1971). Irakurle gazte eta femenlnoen artean
arrakasta handia lortu duen Idazlea.
Jara (2001), JUUL Sarla, gazteek eurek t>oto bidez emana.
Jara. t>iklak eta bikoteak (2005),
Jara ßartze/onan (2007), JUUL Sarla, gazteek eurek t>oto bi
dez emana.
Ezekiel (2009), JUUL Sarla, gazteek eurek boto t>ldez emana,
Arrate Egaña (1963), gaztetxoentzat eta haur txlkientzat ida
tzl duen Idazlea,
Printzesa puzkertia (1999), Baporea Sarta.
derietako pirata (2001)
Oneka (2004)
Izebak (2008)

iKiar Rozas (1972), kazetari eta gldollarla, berezlkl gazteentzat
idatzl duen idazlea.
Yaho (2001)
Izurderen bidaia (2001)
Yako eta halzea (2002)
Yako eta luna (2004)
Ana UrKiza (1969), abentura eleberrlak idatzl dltu gaztetxoentzat eta ipuinak eta olerklak haurrentzat. Melduentzaho
narrazioak eta poesia ere Idatzl ditu.
tlondartzako kloskoa (2001)
Ondanuko piratak (2003)
Hire heniak ostadanaren koloreak ditu (2006)
Ondanoako piraten at>entura benlak (2007)
Kabier Etxaniz (1961), irakaslea eta Euskal haur eta Qazte
Literaturako ikertzallea, haurrentzako ipuinak ere idatzi dltu
hire t>elaniak (1984)
PatxikI (1985)
BerdezJantzltako neska (1988)
Zazpl ahizpa (1992)
Kirmen Uribe (1970), gazteen artean an-akasta handla lortu
duten eleberrlak idatzi dituen Idaztea. helduen llteraturan Espainlako harratibako 5ari flaztonala lortu zuen.
Gannendia eta zaldun beltza (2003)
Gawnendla errege (2004), Liburu Qaztea Sana, gazteek eureH
boto bidez emana.
Oanrtendia eta Falryren sekretua (2006)
Iñaki Friera (1962), gazteentzat abenturazko eta mtstertoz*^
eleberrlak idatzl dituen idazlea.
izando altxona (1996)

Asha itzazue pottokaH (1998)
Ahots isllduaren bahiketa (2002)
Trianoko gau gorriak (2005)
Jon Arretxe (1965), bidaiarl nekaezlna eta bidaia llburuen eta
abentura eleberrlen egilea, gazteen artean arrakasta handla
lortu duena. Unlbertsltateko ikasleen ohlturak ere Idatzl Izan
ditu bere eleberrletan.
Tu[:>areri seme-alabak (1996)
harresi handiraritz (1997)
OstegunaK (1997)
Ekialdeko marrak (2002)
Denborak ez digu gehiagorako ematen eta ezin nalz "ad inflnltuni' luzatu. Bakarnk aitortu nahl dizuet oraln arte alpatutakoez gain,
Ö bukatzen ez den eglleen zerrenda luze bat dagoela, etengabe
berrtak agertzen an baltlra eta aipatutajarrlko dizkizuet hemen
gero nahl duenak izen horiek Internet-en kontsulta ditzan.
Oraiodik alpatu ez dizkizuedanen artean eglle bikain ugan daude, eta
-^aian etorriko den zerrendan izango dituzue. Beste batzuk oso
3^^teak dira oralndlk eta aglan ezusteko atseglr^ak emango dlzkigute
--Jfrerantzean.
^^m a rra tu nahl nuke balta ere eglle hauez gain eta obra hauez
S*J2tlez gain, munduko haur eta gazte llteraturatik obra bikain ugan
■tzm direla euskarara, itzultzalle profesionalek itzullta, eta gure litera^ malla hobetzen eta munduko llteraturako harrlbltKi ederrak eza^Jtzen laguntzen digutela.
Kalaber, munduko lurralde ugarltako herrl ipuinak itzull izan dira
^'Jskarara, hala noia, Afenaslev-en Erruslako ipuinak, Amparo TakaIpuin Japoniarrak, Teanetorens-en Ipuin Irokiarrak (Indio iro‘'*3rren Ipuinak), Afrikako ipuinak, Txinako Ipuinak... eta beste hainbat
^ hainbat.
Ikusten duzuenez, Euskal Haur eta Qazte Llteraturak osasun ona
^ Obra bemen sorkuntzan dagokionean. eta irakurleei dagoklenean
bai, Eusko Jaurtantzak Euskal Idazleen Elkartearekin batera sus-

tatzen duen "Idazleak Ikastetxeetan" programarl esker llbuaiah eta
egileak eskoletara hurblltzen balüra, hórrela ikasleek obra ugan ira*
kurtzen dituztelarik eta idazle asko ezagutzen, Mori dela eta, urtean
3(X) bat llteratur Jardunaldl Izaten dira Euskal Merriko eskoletan. Dinamlka honen eraginez, ikasleek eskoletara Joango dlren idazleen obra*'
irakurtzen eta aztertzen dituzte, gero egileekin obraren alderdi litera
rio, interpretatlbo eta praktlkoak landuko dituztelarik,
Qure erronka orain hauxe da: euskal Idazleen obrak atzemra
ateratzea, beste hizkuntzetara itzultzea eta munduan zehar ezagutzera ematea, Mauxe da egiteko daukagun eglnkizuntk nagusiena. Ondo
egongo litzateke gaur hemen, Brnon. norbait gure haur literaturaz
interesatzea eta euskal egileren baten obraren bat zuen hlzNjntzara
Itzultzea, gero Txeklan txekleraz argitara dadln.
Denbora faltagatik alpatu gabe geratu arren, aipatzea merea
luketen Euskal Maur eta Qazte Llteraturako beste idazle batzuk haue^'
dira:
Jesus Mari Mendizabal, Felipe Juarlsti, ?^bier Olaso, Joanes
Urklxo, Joxerrra Qarzla, Txabi Arnal, Lelre Bilbao, Markaitz Cano, Ja'^
Cillero. Juan Martin Elexpuru, Aingeru Epaltza, Pello Esnal, Patxl Czh»aga, Malte Franco, Txema Qarcia-Viana, Enkarni Qenua, Arantza Ibarra,
Antton Irusta, Josu Jimenez Mala, Karlos Linazasoro, Manu López.
Iñaki Mendiguren, Ixabel Millet, Migel Angel Mlntegl, Juan Luis Mugertza, Alaltz Olalzola, Ruben Ruiz, Joseba Sancho, Jon Suarez, Jose
Mari Satrustegi, Juan Manuel Etxebarrla, Iñakl Bernaola, Joseba 5arrlonandia, Koldo Izaglrre, Qexan Lantzlrl, ?^prl Arbelbide, Txomin Pe*lien. Malte González, Blbiñe Pujana, Juan Qarzla, Ramon E txebarna
Qerardo Markuleta, Stabler Monasterio, Juan M* Irlgolen, Iñakl Zsba*^
ta, Xabler Mendiguren Bereziartu, Amala Ormaetxea, Mltxel Muruaeta
seguru asko konturatu gabe pasatu zalzkidan beste batzuk.
Mila esker nire hitz hauek hain arretatsu entzuteagatik.
IñahZubekta

A d a b a k i a K

Aztí-Begia^
Agustin Xaho

EKhi-begi, Kuri-gorrt argizale ederra! Nuiz phiztu zinen nuiz argltu,
^^^Qrtharte be!tzuri gabla? 2u zirade mundulso argia, egtazKo argithuff*8, liethterezko JinHuaren argitza!a. Mur zurl so begiz-begi egon aha!
Murk dakitza zure urlíilak? 2u gagalneko korralelans leheni
^ 0 ^ Qlten axuri xuriena, 5uge garbi SugerlK ederrena. Qoixtiar izan
golxtiar, egunezko izar ederrai Uihunpetik hegalta eta, oraiko
t>erian, hegaltaz, ukhuratu zlnen, urzo xuri, argizko txorla,
^ntzaro miretsgarn t>aten argitzeko.
OrtHt duzia ikhusirik, Lehen-5ugla biribilkatzen mendez eta mendez handitzen, eta, lurtiarren izigarrt eta izlgei , lurpeko zazpi leziak
232pl txjnjreki bethatzen? Orhit duzia Lehen5uge hura ikhusiriK Jlnharra bere khokotsian bezala, bere egonglak lurpian edo
^emjetan obratzen: Luharrauitzia biltzen eta egiten, orai-oraino ungu'aizen den ungumnetan?
Orhit duzia ikhusink, luhldorra huretatik t>ertiezten, ttxasua behar
'^'^getan ukhuratzen eta ohatzen; lurraidlak, beihar, lili, zuhain eta
gizun eta ekhoiliar suberte ororekl, zure beglaren aitziniala
^9®f^zen, o begl leinhuratsia!
'‘Aspatói dlzu, aspaidi! m undutto hunen lehen sortzaruak aspaidi!
11] Agustín Xaho (Wasthoen gordaHu-tlk hanua). Argitaípen honeWn, gure onareta omer«k»a eshatni nahl diogu ’ Xaho'n. bere btgarren mervjeurrenean.

Lehen, eta geroz, iratzarrlrik zaude eta zabalik, gaiaren etsai, eguna
ren eglle, denbora Jaklle, ikhusle eta erakasle ekhlbeglrarl ederral Zuk
dakizu zulnen barna den Murandla: zuk, beirina klar baten arteOh
bezala, ikhusten dutuzu bere mendl thinieki itsasolhalak gordatzen
eta estaltzen dutlan iurraldl berrlak oro! Zuk dakizu eia nula, gortínkua
arraultzlan t>ezala, daguen blldunk, binbllkaturlk, lurraxalpian, kjrblhotzlan, iferniaren erdlan, Lehen-5ugia; lehena bal eta ere herena,
lurreko zaharrena, Indarrez azkarrena, t>ethlerezko Jinkuaren langilenk handiena.

Mende batek ehun urthe, Berrizaruak hamar mende, edo mila
urtfie txipl: horl beita dllubloko Hurte edo urte edo urthe-handial eta
hire lan eguna, o Leheren, Jinkuaren lan-suge harrlgardaf
Denbora batek sel ehun mende, edo hiruretan hogel mila urthe
tKlpl: hon beltà Iurraldl baten iraupena eta denbora; eta hire lokliaia.
Berrlzaro batetik bestera, o Leheren, zazpl burudun, 5uge espantagamall

III
Lan egln duk, lan egln, Jinkuaren altzlnlan, Leheren, 5u izlgama'
En-ak-errak, zunbat aldiz Hurandlan utzl erazl dutlan, t>ere ohe eta
etzanglak txuku eta Idor; hik eglnik munduberrl, gizunentzat herriberd; hon beltà hire legla, hon beltà hire eglnbldia. Harngile eder hiz.
harrtglle eder, eskunk ezpaduk ere, Leheren! Zunbat aldiz eztutu ore
buztanak luhem zahan-ak egotxl, erre eta llhalntu, lubenlak orhatu.
lelnthu eta eralkl, bere mendl eta ordoki ororekl! EztJk ez bethi ber
bidia Jan-alki heguak! Eztuk bethi ber gunetan agertu eta Itzall ekhi*
begia! Oraiko Ipharra txaz Eguerdi, denbora batetik l^estera leWniZ
khant)iatu izan dutuk lurrungunan zeluko aziak.
Oral diala hiruretan hogel eta hemezortzl mende, ez gehiagO’
luak harturtk iz, Leheren, lurgile handla. Lo-kurrunka hago, egunalíí'
bat eglnik, eguerdlko lurtxiria hire zazpl buhen burupe, Iphar h o tz e k o
Itxaso hotzetan buztana kharruntaturtk. Badaklagu nun diren wre

'ìatsharztluak eta lezlak. Manti duk erantzuten hire kurrunkaren herots
ozena. Manti Sugarrak odeletara jauzten eta hedatzen, eta hire elder
gahuna burdun hura bezala, turrustatzen. Mire urzain batek emalten
<Sh lurral Ikhareria, hire iglaldl batek, Itxasuak nahasten eta thurbuslen, mendlak kordoka erazten, o Leheren, Suge izlgarrlal
Qoihenak olhu egiten badu Leheren, ihardesten delok: Jaunal
jaikitzen hiz golzeti, eta hasten duk hire egunaldla. Murk dakitza
Wxjntuz, hire ianurthiak eta logaiak, indarretan sarthu hizanez geroz,
Leheren, Jlnkuaren langlle paregablal
Oral lo hago egunaldi bat eginik, Leheren: eglk-egik lo, gazte duk
^undla, azkeneko Berrlzarua huilan gerokua hurrun. Sost ehun eta
f'ogei eta bi mendez eztuk t>erriz entzunen Qolhenaren Iratzar olhia.
Egik-eglk lo, Leheren, JInko-sugla, lucraren seme gehiena: haurtto
bat bere khuinan bezala, lubamlan etzanik; lurra gal eta egun, bere
ungurlan daguelarikjurdunpa.

IV
Unguru-unguru dabila, galdu gabe bere bidia, lurbola unguraria;
saihets bat bethl egunargian, beste bat ulhunitzallan; garaitiarren
eguna aphaltlarren gal, baten ulhuntzia besten argitze; egunorozko
^Jnguraldlan Uduriz-ukhuru dabila, hurlan untziak bezala, itsasairian,
^rruntzitto hau, Igeri-lgeri, t>ere urtheorozko ekhi-ungur'utzulian.
'‘^benüaren hogel eta bat gerrenetl, txaz, Eguerh eta Suberh; ordian
t>eita sortzen bezala eta agertzen, lurraren eretzian, ekhi-begi egu'^ezko izar ederra, axuh xurlena, sugerik ederrena.

Ukhuru segurki zaude, ukhuru, izar ukhuru ororekl, ekhi xuri
*^nduko begi argia! Lurrungurlan, badakizugu, urthiak hilabete dlan
bezain bat izar-korraletan sar-jelkhl, eretzez-eretz, egin uduri duzula.
• ^ a le hurak dirade zure hamabljauregiak; gorenik ekaina, zulntarlk,
begiz-begi, iurran xuxen-so betzaizko, urthiak dutian egunik luzenetan.
Eder egunak gaiharglak eder! Qora zirade, ezinago gora, zeiu

zohardi izarbegldun, lurraren galhestalgl, hegatz argla; argilillzko
sorho bazter gabial Zutan ber bidez eta ber urhatsez, herrapidetarih
Kanpo, anur salduak artzalnaren undotl bezala, ekhlarl arrauka izar-«uriak, galez-gal, uduri dabiitza! Udartlan altxu bat, neg'artlan beste bat
ud'eta riegu zoharzellan, lau haroz glzunaren begiak, ikhusahalak
ikhus ditzake urth'ungurlan.

VI
Egunaz ekhi, galaz arglzagi, 2url niagozu, lurlagun eta galekhi,
argizagi zahar-berrla! 2u zirade llargla, hll eta phlzten ziradlan argia
Zure bethlan, ilarglbethia, haz eta urhentzen da hllabetla. Zu zirade
argizaria aste eta galhegunen izarla. Zureki haste hasi Izan zen, hifuregunezko lehen astia. Zuin egun beltira aste-lehena, astehartia, as
ilaren azkena, astlzhena. Batían gorapen bestlan beherapen, hllabetez egiten duzu lurrungurian zure ungurla, argizagi ungurarla. Enikezu
uste zlhaurtarik dela zutan agen den leinhuria. Aitzitik, ni aiher nuzu
lurrulhuntto bat ziradlala; gure lur hau beno txiplago, ez berritan, ez
hogeietan, bena bal hiruretan hogeitan. Hirur edo bi egunez, lehen
astian ulhunik zaude lur-ekhi-art)an, ulhun zirelakoz zure egltez. Mant)
harat, ageri zablltza, ekhibegiak argiturik salhetsungurlan bazter bat
saihets-adarrak goiz-ibarrarl adarturik; gero erdlz-oso zellaren erdlan,
sar artlno zure bethlan, hamalaugerren egunlan. Mula goraper^ak hala
beherapena: argitzez bezala ulhuntzez bazabita; gaihlbarrari adarrez
adar, goizibarreti zirelako ordian ekhiz arglOa: berrlz erakutsartino,
zure bethlan, bethierezko beglthartia.

V/ll
Milabetez. bere utzulia, arglzagiak lurrungurian. Lurbolak ere ba<
bema urthe batez ekhl ungurlan. Alkharren lagun badabiltza rxJizil''
behin eretzez-eretz ekhiaren arglbldian. Ordian da gerthatzen, Eclif6
erdarak deitzen dian, ikhusgam bat. Arhln eta igen dabiitza, lurbda
ungurarla eta argizagi zlihart>ola xurla. Bekhan dira eta llabur haien
erezka igaran aldlak; hanbatez llabur eta bekhan ekhl eta argizag'
ecllps itzalakJiak; bakhotxak bere aide, laster beitegle ekhiaren eretzeti eretz-galnd. Lurbola ekhiplan dabllaia, argizagla bere bethBi^

argizaglarl lurritzalak eclips edo itzalaldl. Argizagla aldiz ekhiplan daguete, haren itzaleretzian lurlDola, lurtiarren ikhusiz, lurretl-gora ekhitzalaWi, eguntara gaihaldi, argizabalian ulhunl^eltz.
Jarraiki bitza gogoz eta khunta, azti denak, hel aitzinlan prometa
bitza lur eta argizagl bidetan dlradian baratguniak eta khurutxa bidlak
itzalorenak eta minuta erdiak. Mur nahl den, aizlnara, gertha ahal
daite. gaiza holen ororenjaklntsu eta Jakile, aztl eta iDelhaglle.

E5KUZKRIBUAREM JARRAIA ARQITAFV^QABEA
Mersi gizunaren urhatsa, txipi besua, llabur esku-ertiiak. hartakoz
ebaki eta egin behar ukhen dutu hanitxko izarl, hariz lehenak izart2eko gogua kuntari kuntatzeko. Ihhus-hunMkaHo izarl kuntiak eder,
fxjmjn izariak ederrago: aztiak dakian bezala ikhus bideetan gogor
■¿artzen? Xede bat ezagutuz beste bat mugatzen, jakinetarlk jaklnbeharrak bethi xuxen khuntatzen. tleremia bazter gabe lekhu eta
gune orotan dagoke heremu unguriaren erdi-erdia, eta ez ihun ere
^ e n bazter unguria. Meremiaren udurlak, arauez-arau, txlpiz-txlpl
^'urkuriak . KurKuru ozkatu ilnatlak lau laurden khurutxe; laurden
^'hurutxiak lauretan hogel eta hamar ozka edo artekila, kurkuru osuak
^rur ehun eta hiruretan-hogel. Meremi Ingurian, txiplz hand! arauka
•on ahal ditaklan kurkuru eta laurden izariak oro, ber arte artekila eta
ozkadura khuntlan direla gaiza klar, hauxe da egiazko izarla eta neu^ zunerti batían khuntu ederrez, lurreti gora, jaWntu t>eltutu aztiak,
^ 1 . izar eta arglzagi Izariak, hurrunguak eta lodl-ungurlak.
Zorrotz da zorrotz gure begia, eguntara bezala galtara, Ziberuko
320 bem gaztia. Cäalza guziak ahal ezpadakltzu ere begithlpllez ikhus
begista, zure injeinuz egin diokezu burarki eta largabista, hurru^ hullan txlpiak handl, huilan hurrunlan (khustatzeko oral bezala
geroko geruan, eta igaran-bethian deus ere ez umen da zure ereulhun gorderlk ez itzallk. Diradianak izanak eta izangeiak zure
^^>®9ien aitztnian argl dirade, Jinkuak enrianik dohatsta, Jinkuaren haur
^ t s i a . haIaz othol abia zaklzku ulhungal huntartk arglzagei eta goi^ ^ 1 , solta bWian aitzindarl, ardi herratu gaxo holer artzain, gure jakin
Söbtan utsu-zain. Zuk erran eta iWiasi dereikuzu, nula izan zen luha'^ tz ia re n egintsarua eta sortzapena; lurtxjla hunen eglle eta berrlzaLeheren-5ugia. Qogoz hartu-ukhen ditizugu sei ehun mendetako

lurraldl iraupenak eta denborak, hamar mendetako berrizaruak: Leheren-5ugiaren lo-dent>orak eta lanurthlak. Zuk erranik badakizugu jagoiti nula dabiltzan lurrungurlan, argizaglaren hilabetezko unguru
utzullak, amust-egunak eta itzalgaiak; lurraren egunorozko unguraldiak, urtheorozko ekhi-unguru-utzullak: ekhl xuriaren hamabi hllabete
Jaureglak, izar korralez-korrale / sar Jelkhl udurlak; ekhl eta arglzagi
eclips Ikhusgarrlak. Bere arglzagl lagun txlplarekl bere bakharrik othe
dabila, gure lurbolatto hau, ekhi-khanberan, gelharl bakhotx ala othe
dutu bere khldlak, t>egl hutsez, glzunak, hurrun ulhunlan, ikhus ahal
eztitzaklan, lurtx)la ulhunak? Izar uste dugunetarik zunbait ez othe
lizate, hurrunez txipi lur-argizagl? Egia dela, uduripen bat argizaglaren
beixkura itzalak, glzun abar haxe dun baten itzalak direla? Erraguzu
Zurl beha giaudetzu; Ziberuku aztl zuhur gaztia, largablsta eta belrarki
dun aztia, hainbeste egun gorriz, hainbeste gal xuriz, zohar zellan zer
ikhusi duzu? Othol, egia erraguzu I
Ikhusi dlat eguerdiko ekhigorrlan arrano beltza, hartwtxletanh
hegalak hedatzen, ekhibegiari t>eglz-begl, aztapar khakuak txllintxan,
txorl ororen errege, petigora xuxenka hegaltatzen: goraz-gora, humJnez txipi, ainhera beno txiplago zelu gagalnlan milu t>exkura bat
bezala gordatzen eta galtzen. Bethl gorago aizia hotzago; lurraren
ut>el ungurtan hogel bat lekhuaz goratuz geroz arranok ez txorfr
alziaren blzl gordinez eztiroke hatsik har, gagalneko aire xotll mingarrlan. hon zihaurek borogatuz daklzu arrano hegaltan ederra. hartakoz
ere t>ehar bezain aphal/bara eta ukhuratzen badakikezu, zure hegalta
ungunan bi lekua gora;hanti zure habla eta humetara jaltx eia
aphaltzeko, aphattzez handi an-astlrtan, arrano handi txon ororen en-eglat
hurat habila, arranua, t>l hegalez airian, haln gorank ekhl wxenlan? tlahl othe duk egln lurretik ekhirajuan jin bat? Qogo enriak hire
burla, har eztezan burhungurial haln zorrotz delarik hire begla ezCk
orano sekula Jakin ikhusi zuinen gora den ekhibegla. Mahl duk egun
lurretik ekhiala Juan jin bat arrano beltz hegal azkarra? Bide
akhit halte; bahlntz ere azkarrago ukha halte. Ehun urthe Wzi aha*
hizalank. hogel eta haman-etan ehun urthez blzlrlk ere, gel ostat»aia.
heltu gat>etarlk, zaharrez, ekhibidlan hil halte. Ekhiala nahl duk e ^
bide arrano gaizua! har ahal dirok hirekl zunbait urthe egunen anhua
Lurrungurutijalkhi eta, batere ukhuratu ez baratxbj gabetank, egunez
ehun eta henneretzu urthe, hameka hllabete, eta hogel egunez ez

haboro, ez gutlago, egin ahal dirok hel aldi bat: hogel eta hamar mlllu
'ekhua: hain hurrun beitago, Subola, ekhl begl argla, 5u arglaren
uthur begia!
herem'airian behlgorri eder bat ala hanltx harzaurren unhude eta
harzama, herexarlk utzl gabe dabila, gure lurbola ungurarla, herrape
uthum dun Behi gorria. Ebllzale batek, gal eta egun, lurrez lur, itxasoz
itxaso batere ukhuratu gabetarik eblliz eblli, orenlan lekhua bat eglnez, urthe eta hamar egunez egin ahal diroke, erdiz erdi, gure lurt>o>ato hunen sabel ungurarla. Lur kurkurla ozka eta, handiz txipi, ozka
batetik bestera, hogel eta bost lekua arte khunta daite; lur unguru
osuan bederatzu mila lekua.
Lurreti gora, ekhlbldian, hogei millón lekuatan biderdi eta haren
^dl gune berlan beste lurbola ulhun argi baten, ekhi ungurlan ungura
bide. Zer izen eman behar dereizut, goiz-arratseko tuhargi bizia, Cspaina ibarreko, Iberia zaharreko, Uskal Herri ororen Izar ederral
Muilanez huHan, largablsta xuxenian, sagarrola bere margotslan
lantzader zorrotzez beztitunk den bezala, uduntzen zitzaitz harbola
bat zure mendi mehar thini eta laphltz zorrotzeki, ekhl mirali
luhidorzilharral Ekhi begiti zu beno bi hurrunago, hanbatez ulhunago,
^ re lurbolak badltizu hur ibaiak, uhaitzak, eta itxas-thupak ekhlargiafen ithogarri odei eta lanhuak itzalgarrl. Ere ahal ditezu sekula ezikhusl bere hurrun ulhunian gure lur ulhuna. Jakizu bl biek,
^dlz erdi, ber har>dlgua duzlela, ber lodi ungurla. Qure argizagi txipiak
badutuzu zure harahunetan, zure goraf>enak eta beherapenak
batían erdi edo salhets argi, zure bethlan arglenlk. Enaklkezu xuxen
^a ite ko zunbat llabur edo luze diren zure egun erregarrlak, eta
9athargi beruak, zeren ekhlarl hain hullan ziren. hartakoz argizagi
‘^ n ik ez lagun beharrlk ere eztuzu. Badakltzat zure zortzl hllabelezko urthiak eta urthe arozko ekhl unguru utzuliak. Agen zaude, lur,
A ta re n khide. Zer izen eman behar dereizut heremu sorhoko alhari
3fgia? lihe argiz beztituMk udurl duzu ardi lihe luze xurl bat. Zu zirade
^fdiKuna.
Ardi xuriti gorago, ekhifi bi mllion lekuaren bidian, bada beste lur
tHipi bat agen ekhi txinkha bat udurl, ekhl su-gar plan erre-phlztu^ Hirur hilabetez harek egin ohi du ekhl ungunan bere unguru
'^ H a . Hark du izen txakur xurla.
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Orine Tuterara etorri zeneKoaz:
1918-1919'
Joxemiel BIDADOR

«Aquel año fue para ml fecundo en tribulaciones, y sería cosa de
'^nca acabar si quisiera detallarlo todo».
Mikolas Ormaetxea Pellejero gipuzkoar nafartuxeak urtebeteko
egonaldla eman zuen Erriberako hiriburuan, eta Erriberak berak
^agin ez bazuen ere. zinez oroitzapen txarra izan zen hemendk
^3man zuena. Qazteren gazte bildu zen Orixe josulagundiaren aba^oan Xat)ierreko etxean, 1904.ean hain zuzen ere, Orexakoak hama^ urte zituelank hots. Orduko beste Josulagunek eglten zuten bide
^^®^t>6fari ekinez. ikas bidaztia eten zuen maisu lanetan murgiitzeko.
hiru-lau urtetako abagadunea izaten zen hark sel urte ebatsl
Orixeri. Berak zigortzat zeuzkan azken bl urte horietako lehenTuterako etxean egokitu zltzaion, 1918/1919 ikasturteari daS^^'íona alegla. Esan daiteke, beraz, Josulagundiaren goikargudun
^enbaitzuk Onxe ordenetlk egozteko asrriatu JuKutria, Tuteran hasi
^ nabarmentzen, bestalde, azpjjoku arrakastatsua izan zena dualKat.
Urterò bezala, 1918.eko hartan ere, Ebrok galnezka egln zuen
^undlaren lekaidetxe ondoko auzo behereetan zorioneko uholdeak
^aglnez, nahiz zehatzago tzatearren, Orlxek ikusiko zltukeena ez
[1) Charra: Aurten betetzen dira berrogetta hamar urte Mtcolás Ormaetxea,
zendu zela. Oure Wazle harxJi honi omenaW bat egitearren, eta, bestalde,
h l bema dugun Joxennel Bidador oroiGjz, honek Cgunhartan (datzttaho
» » t* jb a t ematen dugu argitara.
eguntefia, 1997-12-5 Eta 1997-12-12
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larrlenetakoah. Bai larriak Izan zirela, ordea, urte hasleraho hofmaldlak, la olibondodi guzlak karroindatu zituztenak. Uda partean
berrlz, gripe izurrlte ikaragarrl batek populazloaren erdia baino gehia
go tolestu zuen nnakaidu, eta hlldako bat baino gehiago utzl zuer
urnkigabe. Aurrerago Ikusiko dugun bezala, etxe barruko arazoeH
zein Orixe beraren osasun eskasak eritu zuten, eta zeinek daki, htrtan
jaun eta jabe nagusi zen gaixoaldlak zer ikuslrik ere ote zueneniz
Ormaetxearen osasunean. 1919.ekoa bare eta jabal igaro zen, oso
aipagarria llteken inolako gertakarlrlk agitu bank, ezpada bere, ptaza
zaharrean eginiko azken zezenketa. Meguko paseatokian zetzan har
tan burutu atzeneko zezenketa sobera txarra izan zen; Domingum
izeneko toretzaileak uko egin zion egokitu azken zezena hiitzean, eta
horrek sortu zuen iskanbila zalap>artatsua zela eta, pikoloek hustu
behar izan zuten plaza. Bukaera hitsa zinez, Orixerl, seguru ash.
atzenduko ez zitzaiokeena.
Mikolas Ormaetxearen bizltza ezpalak ongi baino hobeto ezagutu
ahal Izateko, lehenblziko urteei dagoklenean bederen, Landetató
5aubion hirlan ert»e5tean zegoela berauk ondu De ml vida externa
autobiografìa laburra zaigu baliagarria oso. Tuteraniko egonakHare*^
gaineko aipamenak badakartza, gainontzekoekin erkatuz gero, Kize
eta maratz, bere gogoan itzal luzea laga zioalako zantzu.
1918.eko nriartxoan bidali zuten Tuterara, beraz, urte terdl enrían
zuen gure Crrlberan, hau da, 1917/1918 kurtsoa amaltzeko geratzef’
ziren hllat>eteak, 1918/1919 Ikasturte osoa, eta bl urte hortetaho
udak ere, Orduko etxean 46 fraide zeuden, eta gehienak eushaWunak ziren. Besteen artean, Pedro Etxebarrla edota Bernardo Ega^
euskal sermotianak alpa iltezke, Errektorea Joakin Etxenike d0f>05tiarra zen eta gogo zuzendana Pedro Ongal lizarragarra. Ortxek Tuteran
bete behar zuen lana, mutikoei literatura bere osotasunean irakastea
zen, generoak zein histoha: «Me dieron las clases de preceptiva y
literatura con inspección*. Masiera hasieratik, arazoak izan zitu«^
errektorearekin: cParece com o si tuviera órdenes de hacer ver mi
ineptitud, fuera ella real o no lo fuera». Ohxerekin izan zuen harreman
teinkatía ez zen sekularenean laxatu, Kurtso bitartean. behin eta
bemz, haren ikasleek porrot eginen zutela zloen errektoreak beste
guztien aitzinean, harrokeriz t>eterik eta inolako eragozpenik gabe,
Edozein modutan ere, eta pentsa daitekeenez, Orixeren ifa-

KasWntza edozein literaturzaleh desira lezakeen bezain sakona eta
aberatsa zen. Patxi Altunak, Orlxeren mendeurrenarako ondutakoan,
Juanito Qoikoetxea Josulagunak Tuteran Orlxerekin ikasi zuen ikasle
Mterigandik Deustun 1956.ean Jaso testigantza eskeini zigun: «Tute
lan euk) nuan irakasle urtebete. Literatura irakatsi zlgun. Datoak eta
datoak enrían ordez, literatura blzla eman nai zigun, zuzenean jasoa.
Ala, adlbldez, Momerokin. Momerokin asten zanean, etzeklen non
^egoan. Joana? diot nik. Joana, baina estasian joana. Qogoan dut
^sterka-apustua irakurri zigun aldia, Ayax eta galnerako. Berrogei bat
*'asle izango giñan. Qutxi batzuk eskolan itxura egiteko geratuta,
i»ste danak aldeglten genion. Bera ez al zan konturatzen? Ura Mo*
'^ o k ln asten zanean, arentzako ez zegoan beste ezer: mundu
Suziak aldeglten zlon*.
Kurtsoa amaitzen zenean, Logroñoko instltuturajoaten ziren ikas“eah aztertzera. Orixerenek ikasturte hartan hantxe lortu zutena ez
^ beste inoiz ere lortu: bi ohorezko matrlkula, bederatzi bikain, 18
ongi, eta, galnontzekok orok, galndltzea, Maiaz ere, errektoreak
Zituen emaitza haiek kontutan hartu nahi izan, eta problntzia
^njafl bidali zlon txostenean Orlxeren lana guztiz txartzat eta zeharo
gabekoa zeritzola jakinarazi zlon. Aitzaki honi eskerrak,
b^ste urte batez luzatu zloten bere irakasle aroa, teologia ikasten
^ baino lehen. Xabierrera joanen zen orduan: «Me mandaban a
5 ^ ir tas pruebas en Jabter, a ver si valía para algo. Sería el sexto
^ de magisterio y el tercero de purgatorio». Problntzia burua zen
Leza altan 1919.eko abuztuaren 2 lean Orlxek helarazi zlon deskarberaz, ez zltzaion Jatako balio. Buruhauste neketsu hauez guz^ galnera, hezueria erreumatiko erasoaidi bat izan zuen, eta
303tzean hiru aste eman ostean, hogel kilo inguru galdu zituen.
ahul hori hobetzeko, Fiteroko mañuetara bidall zuten. Cuskamugemko urek osasun flsikoa itzuti zlotelako segurtasunean
^^'Jdeke, balna gogo makilatuaren osagarria itzuHko zlotenentz ezin
«san.
Tuteran oraino zegoela, Pedro Boetto ordenaren bisttatzaile naS^siart igorrl zlon eskutitza bere arazoek zuten zergatlaren azalgarri
9 ^ dakíguke; «Después de mucho preguntar, el P. Etxenike en
^'Jdela nr>e djjo de parte del P. Leza, que me acusaban de bizkaltarra,
llaman a tos íiactonalistas vascos. Pruet>as, ninguna. El hecho
me refirieron otros, no los superiores, fue que según el P.

Bianchi, yo contribuía secretamente a la redacción de un folleto
periódico nacionalista, haciendo campaña en pro de esas ideas (...)
5e atenúa todavía mi falta porque fue protesta natural de ver perse
guido el vascuence. A mí mismo me sucedió, que habiendo saluda
do con una sola frase a un seminarista, me recordó un simple
gramático: Padre, esta prohibido hablar en vascuence. Claro, que
cuando se Juntaba una terna de catalanes, no hablaban otra lengua
que la suya, pero no se atrevían con ellos. Después, los Inquietos y
altK)rotadores, los vascos».
Qorago aipatu Joanito Qoihoetxea altak anal lego batengandi^'
honakoa ere jaso zigun: «Amorru aundia zeukakioten Tuteran bere
euskaltasunagatlk, baiña ura etzan blldurtzen». Beraz, Orlí<erehJko
ziren herra, alher eta gorroto guziak zertara zetozen bagenekihe
gehlxegi okertu gabe. Orixeren ustea t>erretsl zuen beste bat bere
Ikasle batekin gertatutakoa litzateke: «Vaya lo que me p>asó a propó
sito de mi discípulo Pedro havascués (I. de Balgorri), uno de los que
sacó matrícula de honor. Le declaró guerra abierta por sus ideas
nacionalistas, y claro, aunque era un chico de cuyo talento sobresa
liente en todas las clases no dudaba nadie, para el rector no tenia
que ser tanto (...) El chico sabe más de literatura española que yo
se sabe escenas enteras y comedias de memoria, de Lope, de
Calderón. Alarcón, Moreto, que yo no sé y tantas otras cosas. Y en
literatura universal está muy bien informado. Mavascues tenia una
hermosa biblioteca y mucha afición a leer y extraordinaria nr>enr)ooa
(...) Cuando la derrota electoral de Pradera, el muchacho dio mues
tras de alegría y fue castigado a estar de rodillas en el cornedor
mientras los demás colegiales comían, sin que se librase adenriás de
unas sonoras guantadas a la cara que le estampó un re ve re n d o
carlista. Los colegiales de su división salieron indignados, porque no
solo veían la sinrazón, sirx) porque esümaban a Pednto a pesar de
sus ideas nacionalistas». Esangabe doa, Orixek aipatu karlista hura
Praderaren beraren ezaguna zela, eta aglndu zigorra txikia bailrtzan
igandeko t>lsltaldiak debekatu zizkiotela mutikoan.
Kurtso bukaeran. idazketa san bat eman zion Ortxek, baW
errektoreak san tanaketan berean kendu zlon ikastetxe guziaren
aurrean. Llteraturan ezezík, baita fisika eta psikologian ere lehen
sanak irabazi zituen, taina errektoreak. aurrekoan bezala, sari honek
ere kendu ztzklon. Arrazola, nonbait psikdogia irakasleak klaseko lan

batetan kopiatzen harrapatu zuela, azterketan inoiaz ere balna. Ho
rren ondorloz sarlak kendu zlzkloten eta: «se le aumento el castigo
con las degradantes notas y/, o, y se le tuvo sin recreo varios días
f«5ta que copiara entre otras cosa 15 veces una de las reglas más
largas del reglamento». Ez zuen ongl bukatu gure Mavascuések,
t*5ían deria. Errektoreak zlon destalna haln zen neurrigabekoa, ezen
•eroa» deltzen zuen izen. Tuterako ikastetxean t>atxlllergoa bost urteQn egln ostean, egotzl zuten, eta Bergarako domlngotarrenera Joan
tiehar izan zuen. Mantxe blkaln atera zuen asignaturta guzletan ba
tean ezlk.
Puntu honetara iritslrlk, komenigarria dateke Orixeren Pedrito
zertzelada batzuk baizik ematea. Pedro Navascués Aiarcón
1903.eko azaroaren 13an —zenbalt tokitan 1904, urtea badakar
sortu zen Iruñean, nahlz, ikusl den bezala, Tuteran zuen blzieta sustraiak, baita hiltokia ere, Tuteran gazterik gazte hil
^izen 1927.eko abenduaren 24an —^zenbaitetan 1925.eko aben^ re n 31.eari— tuberkuloslakjota. Dena den, zenbalt lan izkiriaturik
^e ko astink izan zuen. Boletín de la Comisión de Monumentos de
'^drra aldizkarian hlru artlkulu hauek plazaratu zlzklgun: «Sobre la
^ensa de Amalur» (1921), «Documentos inéditos* (1923), eta «La
Oestade Roncesvalles* (1924). Izenburuek t>erek Navascuésen sena
abertzale findua salatzen digute aratz eta garden, EuzHadi egunero■'oaren kolaboratzailea ere izan zen, betl ere I. Balgorri edota Miguel
Ofreaga goltizenen azpian. Bere lanik garrantzltsuena bezain ezaguakjiz, Iruñeko T, Bescansaren alargunarenean agertu zuen
1923.ean, Camplónen sarrera batekin: Amayur, los últimos navaCstomestarrek Auñamendi bilduman arragertu zutena.
Ezln da esan ordenburuek jasanarazl zioten zigorrak, Orixeren
^*'0‘2pen ídatzlan, ez zuela eraglnik izan. Tuterara Joan orduko, Jesu^ tnotzaren Deya argltalpenerako idazlanak ontzen zituen jada,
'^batna, hauxe ez bide zen arrazola zigortzeko, edo arrazoi bakarra
Qutxienez, bada Orlxerekln batera idazten zuen lagundiaren beste
^t^ezgairtk bazen, Félix Areltio edota Joakin Azpiazu baten bat ai^tzearren, eta hauek ez zituzten zlgortu. Edozein modutan ere,
^iJteran zegoela argitara eman zituen idazlanen zerrenda honakoa
<XjgU;

— «Meza zertaraKo», Jesus Biotzaren Deya,

1918

— «m naiz mats-ondoa ta zuek mats adarrak*, Jesus Blotzaren
deya. W W I, 1918
— «Acento vasco», NEV. 1?^, 1918
— «Vocales compuestas o de acento doble», fílEV, \

1919

— «Ilbeitza», Jesus Biotzaren Deya, WV, 1919
— «Ara jainkoaren blldotsa», Jesus Biotzaren Deya,

1919

— Maintjat olerki.
Beraz, argi ikusten denez, hlru dira nabarmen daltezkeen esparruak: eriijloa, euskal linguistika, eta are zehatzago, orduan pii palean
zegoen azentuari buruzko eztabaidari ekarpena, eta azkenik, sormer
lanak, «Ilbeitza» prosazkoa eta olerki guzlak.
Euskal azentuari buruz daukagun lehenbiziko lan sakoria Larramendik egln zuena da, bal 1745.eko hiztegi hirukoitzan, baina batez
ere 1729.eko gramatlkan. Larramendlk azaldu zuen eredua Opuzkoa-Blzkalkoa dugu, eta honetatik Irun eta Mondarrlbta beret?
zituen. Marrez geroztik, gure mendera arte ikertu gabeko gai btókatzen da azentuarena, ia Azkuek bere sallkapena proposatu wen
arte. Espainlako gerlaren aurreko urteetan, euskal azentu sistema
tatzuen deskritiapen ballagarriak egin ziren, taina m o m e n t u a r e n jee
ra toki jakin bateko azentu sisüma euskal azentu bakartzat edo orokortzat hartzea zen eta horrek ikertzaileen artean elkarreklko fpesfidantza ekarri zuen. Autore desberdinek gauza guzlz desberdinaf'
esan zituzten euskal azentuari buruz. Qorren arteko elkarrtztóta
antzua Izan zen. Azkuek eskeini zigun deskribapena oso egokia da
Lekeltioko hizkerarako, oso deskribapen fina baita orduan zeude^
ballabideak kontutan hartuMk. Alabama, Azkuek ez zuen sekular^
nean aitortu Lekeitloko euskera zela berak deskribatzen zuena,
euskal azentu sistema orokorra zela baieztatu zigun. Are gehiago
bere sorterrian zerabilen sistema, jatorrentzat zuen beste guztaK erdeinatzen zitueno. Altubek orduan, Azkueren lana baliogabe u z ^
saiatu zen. Bere O acento uasco llburuan ez zuen azentuaz bereziHihardun, entonazloaz baizik. Berak erabiitzen zuen hizkera motan
dauden azentu desberdintasun nabarmenel kasurík egin gat>e, mtentsitatearen aldeök euskal hitzak isotonoak direla defenditu zuen

£óoze<n modutan, Altubek azentu muslkala (+ 2 ) sllabak daramala
uste zuen.
Orixek ere, gal honetaz zer esan Izan zuen: «5e han hecho
afi'^maclones encontradas acerca de la existencia del acento en
■vascuence. El señor Arana en sus Lecciones de ortografía del eusHerd vizcaíno afirma la carencia del acento en euskera. El señor Azkue
por el contrario en su gramática, si mal no recuerdo, dice entre otras
cosas del acento, que hay palabras que se acentúan en la primera
sílaba y en la última. Estas dos aserciones se pueden concillar según
se defina el acento». Artlkulu honen harían, eta Leza problntzlburuarl
1919.eko abuztuaren 21ean bidall gutunean, honela zloen Orexa«había yo escrito un largo artículo «Del acebnto vasco*, que
fl^'Ajetto de la censura por el P. Ciarán 5ocio que estaba en Comillas
junto al P, Viceprovinclal, durante el viaje del P. Carvajal a América,
^ dijo el P. Blanchi, que si bien por los censores había pasado,
wan éstos y aun otros de la provincia incompetentes para Juzgarlo.
El rnismo P. Bianchi, para proceder con más cautela a su publica
ción. me señaló un seglar, D. Julio de Urquljo, para que viera amiga^^*^nTente mi trabajo, con cuyo fallo y la censura de la Compañía en
* ^ t o a la forma pudiera publicarlo más tranquilamente. Lo hice así,
to aprobó, alabó, y solicitó para la revista de su dirección; se publicó
y fue alabado por el m ism o en público Congreso de Oñate el año
^®sado. Al principio de este curso publicó el 5r. Lecuona un folleto
^ rnétrica vasca, y en el ejemplar que me dedica pone así: «Al que
rnaestro en esa materia N. Ormaetxea, el autor». También me
^lita ro n los padres Azpiazu de Deusto, Ftonualdo Qaldós, Lardizaetc. 5e deduce de esto que soy en algo el más com petente de
*3provincia, y que he sido maestro para los de fuera». Ez da honetan
"^fTokeríank ikusl behar, haln zitaiki hartutakoaren ihardespena balak.
Tuterako egonaldiaren bitartean ondú zituen olerKiak ez ziren
ugarl: «Zlze garala», «Belzaiaren negarra», «UItzia», «negu go
ma». «Atoz basora», «Ogl eguna». «Sukaldean». «Ittarlek»,
«Egoalzea», «Umekerla», eta «Eguemetarako* bertsoak
1918.ean idatzl zltuen, eta «Ura ta ardoa», «Artzaiak», eta «Lezoko gurutze doltsuari», berriz, 1919.ean. Emt>eraren agerpena tMkar t>atean dugu, «Ittanek» izenekoan. CHerki hau, Errlt)era aidera, ISoko herrira haln zuzen. heldu diren Iparraldeko eta

Mafarroako mendlaldeko bl Igltarlen arteko solastaldia da. Cl*
karrlzketarl amalera emateko, blek batera. Jota batabestean
eklten diote. Esangabe doa, Errlberarrak ez dituela origi Jart
zen, eta toplkozjoslrik ehundutako mihise aberkoia aurkez
ten digu Orlxek, garalko giro euskaltzaleetan nagusi zltekeena, eta egun, hainbeste kalte eta galz-kl ulertze eragin eta
erakarn dizklguna. Bihoa aipatu Jota honen guztlaren azalgam
«Jo zagun kokoarena
Koko txaparrak ill alztoz
Zongaiztoz
Malkortarrlk mardulenal
Alnjatorra
Ain bizkorra
Musua zat>at ta zun
Lepoa lodi ta gun
OlAann ta gernblguh
Zume ta aritza zirudin
Ittekoan ikuskarni
Salllean atzenajarn
Ta zut) geldi gabenk
Salllaren tnjnjra aurrenik
Quzlek an begira
Bidean gelditzen dira
Koko zitala, txatxual
Zertan abll ain estua?
Ez btzlko luzaroan
Erran zun bere gogoan
Malkorrerat Itzuttzean
Adiskide ustez zekarren...
Ez mlntza alakonk, arren!
Koko lepamei, besabeltz
Kokobeltz, ankamei, zini
Zer erranen dlat in?
Zugatz igan-a bezala
Ardoak zimeidu aula
Biotz sua daukakela
Ta m itxikal ona aizela

Malkortar bigun guria
BadirurlK axurlal
Ardo ordez erreberoak
Mardultze ittlk mutikoak
Malkortar gazte leguna
Mon duk Ire edertasuna?
Al koko zital gaiztoa!
Al gazte errukarrlzkoa!
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Euskal literatur sorkuntza:
2010ean argitaratutako liburuen zerrenda

Juan Luis ZABALA
Ohwrah:
Parentesi artean ageri den data 6erría-n llburuaren berri eman zenehoa
da. Ezer aipatzen ez denean, Plaza saiiean eman zen llburuaren berrl;
Oainerahoetan, zehaztuta dago zein salí edo gehigamtan ennan zen
t’enta, ñant&^om gehigamiso aipamenen isem ez da ematen.
^erreryJa honetan ez dira aipatzen aurretik beste edozein hizkuntzatan
argitara emandako liburuen Itzuiperiak. Monen katalogoa Euskal Itzuitzaite, Zuzentzaiie eta Inteipretarlen Eikarteko (EiZIE) wet>gunean isontsulta
daiteke. www.ezle.org heibidean, eta balta behean, 7. ohaaean. alpatzen dlren Joan Mari Torreaidalren lanetan ere.
5.* Testu zahar. ben-argitalpen. bllduma eta antoiogien saiiean ez da illxiruaren auTeko argitalpenaren agortzearen oivlonozko t>errargttalpen arrunten beni ematen.
*•' Lítekeena da aipatutako ilt>unjetako t>atzuk. Salahera, kazetarttza eta
í>este saltean aipatuak tatJk bat, ez izatea berez. stricto sensu, literatur
sort^ntzakotzat Jotzeko modukoak, eta litekeena da, halat>er. literatur
sorkuntzatJh hemen aipatutako totzuk baino gertuago dauden liburuak
^'anpoan geratu izana. Mugak ez baltlra t>eti oso garbi agen.
berrenda hau ez da oso-osoa. literatur sorkunlzako haintat lltxjruren
aipanrienak falta dira:haint>at iehiaketatako lan sandunak blitzen dituzten
kolektitioak, salakeratzat Jotzeko moduko doktorego tesi t>atzuk,
edo eskualde Jakln batean taino zataidu ez dlren liburuak, zatall^nde eta pronxKlo eskas^w k...
®* Mahfe eta hasu askotan litxjruaren ko-eglle dlren, ez da alpatzen zerrendan ilustraztogileen izenik, idazleerak bakamk balzik.
W. rr>eride osoko liburu guzöen zerrenda egira eta argitaratua du Joan
Torrealdaik, Jakin aldizkariaren eta Qlpuzkoako Fonj Aldundiaren
eshuök. w . rnendeko euskal litKimen katatogoa-n. iSatalogo horretako

bost llburuki eman ditu argitara Torrealdalk, eta bosgarrenean 1999ar
eta 2000n argitara emandako llburu guztlen zerrenda egln du. ZOOleho
euskarazko llburu guztlen zerrenda, t>ernz, JaMn aldizkariaren 134. zerv
bakian eman zuen argitara; 2CK)2koena 140.ean; 2CX)3hoena
146.enean; 2004koena 152.enean; 2005ekoena 158.enean; 2006koena I64.enean; 2007koena 170.enean; 2008koena 1 7 6 .enean;eö
2009koena 182,ean, Bestalde, Torreaidaik W. mendearen hasieratiK
2007a arte kaleratutako euskal llburu guztlekin osatutako katalogazioa
Internet sarean kontsulta daiteke, www.jaklngunea.com heibidean
8.- Zerrenda hau llburuska moduan ere argitaratuko da, Euskal
2009 izenburuarekin, Olerti Etxearen eskutik. Qlsa berean argítaratuta
daude 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 eta 2009ko llt>uruen zerrendak ere.
9.- Zerrendaren lehen eranskinean alpatutako kritika guztlak, haur eta gazte
llteraturako llt>uruenak salbu, Armlamia atarlko Mtiken hemeroteha ^
nean (http,7//<r/ííhak,afm/arma.com) daude bllduta eta irakurgal, beste
egunkan eta aldizkan askotan argitaratutakoekin batera.
10.- Zerrenda hau osatu eta hobetzeko asmoz, egiie, argitaratzaile, baratza*
le, saitzaile, bibüotekarl eta irakurleei eskertuko genieke infbrmaztoa
Juan Luis Zatalan bidaitzea. helt^ldea: Aintzieta Pasealekua, 16, 1-0
20140 Donostla (Qipuzkoa). Telefonea: 943-471072. Posta eteWromkoa: jaulte62@berna.lnfo.
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ARTEAM: Orgasmus. Tafella, Txalaparta, 2010 (2010-XÍI-17).
ROJO. Xat>ler: Txatarteg/raMo ipuinak. DonostJa, Crein, 2010 (2010XI-12).
^^kOETXEA, IratJ: Arraroa. Bllbo, Qero-Mensajero, 2010 (2010-IV-24).
JIMCME2, Iraö: Waterloo / Zatitu arte. Lasarte-Orla, A r^ . 2010.
UhA2A50fV), Karlos; Olzalvaren mlnak. Donostia, Ereln, 2010 (2010-Vl-l).
^EhDKäUf^ri ELIZEQI, Xat>ier: WWngoen sorterrlra. Dorx»üa, Elkar. 2010
( 2 0 1 0 - 11- 6 ).

^^OMTCHA, Xab»er; FucWng artists. Dorx»öa, EIKar, 2010 (2010-?^-20).
Elder: Katu Jendea. Dorxjstia, Elkar, 2010 (2010-fV-17; 2010VI-25).
^W^JSPIL, Beatrice: Olzakl takartiak. Baiona, Elkar, 2010 (2010-111-24;
2010-HI-31; 2010-IV-6).
^^RRUTIA CAPEAU, Ennque: Assh/Zaho eroa. Iruftea, Pamietö, 2010.

3. Poesia
A5K0REM AI^TEAN: tlatsaren Poesia Olerhi Bllduma 2010. Senpere, Hatsa
Elisartea, 2008; apailatzailea: Auxtin Zamora (2010-ÍV/-8; 2010-IV-15).
AZKOMA, Josetxo: Ez nalz Fujln Izan, iruñea, Pamiela, 2010 (2011-1-14,
2011-iii-4).
6AEZ MUJIKA, Josu; Ldu erreha. Alegia, Mirla, 2010 (2010-Ü-17).
BEiliTO, Jon: Buihada. Zarautz, 5usa, 2010 (2010->^-26; 2011-11-9).
8IDAD0R, Joxemlei; hutseanlho hazhurria eta beste. Irutiea, Pamlela (2010XII-25).
BORDATO, Jean: K/de, Balena, Maiatz, 2010 (2010-VII-21).
QOIKOETXEA, ines: Lelhoaren tiestaldean. Bllbo, Ediciones Beta, 2010.
KORTA, Gabriel: Laugarenah lau. Errenterla, Mikeiazulo ElKartea, 2010,
LA5A, Amala: /tsasoto IzaM. Balona, Malatz, 2010 (2010-XII-2; 2011-11-24),
LIMA2A50R0, Karlos: tlamazazplhotan. Donostia, Elkar, 2010 (2OIO-W-20,
2010-VI-l).
MEABE, Miren Agur: Bltsa eshuetan. Zarautz, 5usa, 2010 (2010-?<-15; 2011IV-12).
MABARRO, Omar (Edorta Jimenez): HaraglzHo amoreah. Zarautz, 3usa, 2010
(2010-III-7; 2010-111-13).
OT)<OTEKO, Pello; Anphora balta. Irun, Alberdanla, 2010 (2010-V-21),
5AriTI5TEBAri, Karlos: hitzah eta ad-tìitzah. Càasteiz, Arat>ako Eonj AkJundö,
2010 (2009-XI-18),
5ERRAI10, Asier: tllñgorrmh. DonosOa, Elkar, 2010 (2010-X-19),
UfWIQA, Mitxelko: Mltxoleta eleHthkoetan Holeopteroak. Biibo, Ediciones
Beta. 2010.
ZELAIETA, Edu: AkJaIra urdinak. Injn, Alberdanla, 2010 (2010-IV-30; 2010-V*
11).

4. Saiakera, kazetaritza eta beste
4.1. Biografiak eta autobiografiak
AI5A. Alex: Fabian ioidi Peña. Qasteiz, Eusko Jaurlantza, 2010 (2010-VI-5)BARPEhA, Martsa: isabe/ Lertxundi Baraftano. Qasteiz, Eusko Jaurlwttza.
2010 (2010-V/I-3),
D0L050R, Franck: Matxin Irabolà. Balona, Elkar, 2010 (2010-XI-26).
DUhAU, Herwl: Dominique Dufau. Qasteiz, Eusko Jaurlantza, 2010 (2010-\^
3).

fTOieVERRY-AiriCIIART, Pelo; Jean Etcheverry-Alnchart. Qasteiz, Eusho
Jaurlantza, 2010 (2010-V1-3).
f^RUA, Mantxu: tlelson Mandela. Donostla, Elhar, 2010 (2010-111-18).
ORDCZQOm, Koldo: Geroa gurea da. /barrette iehendaharlaren merriorla
polltlhoah. Irun, Alberdanta, 2010 (2010-M-5 Euskal tierrla sailean).
ORCQl, EneKo: Josu Oregl Aranburu. Qastelz, Eusko Jauriantza, 2010 (2010VI-3).
ORTIZ. Agurtzane: Manex Erdozalr)tzl-Etxart herrlaren poeta, ßaiona, Elkar,
2010 (2009-IV-29; 2010-111-31; 2010-W-10).
OTAMEMDI, ?^t>ler: Amala Garmendia. AzpeiOa, Uzatrrla Kultur Koordlnadora,
2010 ,

OTERMIfl, Jose Mart: Fernando eta bere garalko Amezketa. Amezketa,
Amezketako Udata, 2010.
f’^QOlA. Rosa Miren: Juan Iturralde 5ult. Qastelz, Eusho Jaurtantza, 2010
(2010-VI-3).
PEREZ CUADRADO, Andoni: MIreri Terese Urrestarazu Landazatial. Qastelz,
Eusko Jaurtantza, 2010 (2010-VI-3).
^^^RASUA, Jon: Ertzeko zatiak. Lasarte-Ona. Argia, 2010 (2010-X-27).
TEODORO HERMAflDOREMA KULTUR TALDEA: Pello Mañ Otañoren amasa,
1657-1910. Intxaurrondlk onbura olerkariarer) heríotzaren mendeurrena. 1910-2010. ZlzurWI, Zlzurkilgo üdala, 2010 (2010-IV-30).
LfQALDC, Joxe Juan: Polentzl Gezala. Lezo, Lezoko üdala. 2010 (2010-l><-7).
URRüTlA, Andres: Adrian Zelaia Ibarra. Qastelz, Eusko Jaurtantza, 2010
(2010-VI-3).
^flKUriEQI, Nekane: 5antl Lazkarm. Azpelüa. Uztarrla Komunikazlo TakJea,
2010.

<•2. Saiakerak
^ESTARAM. Igriazlo: Walter Benjaminen airigerua Gemíkako bonbardaketatik.
Esne tieitza eta nazísmoaren adiskideok I. DonostJa, Elkar. 2010 (2010VII-21).
^TOHAQA. Kepa: Darwin geurean. Irui*iea. Pamíela, 2010 (2009-KI-27;
2010-IV-10).
'^MURIZA, Xat>ief: Osoa. lehlakorra, nazionafa. Euskara t>atuaren bigarren
jaiotza. DonosOa. Lanku, 2010 (2010-V-22).
^'RR^A-URTIZBCREA. Agustín: 5/nesmenah eta usteak. Zentzu homunaren
aide. Irun, Alt»erdania. 2010 (2010-VI-5).
ATUT)^^ Iban: TaViatuaren azpiko nazioaz: euskal nortasuriaren errepremta-

zloel buruzko azterheta lb<aro bordaren poeslan eta hertzalnaheri punh
musikan. Donostia, Utrlusque Vasconiae, 2010 (2011-1-20).
FERhAMDEZ DE LARWhOA, Kepa: Ku/tur perfomatibitatea eta glzarte fetXxegintza. Donostia, Utnusque Vasconiae, 2010,
IZAQIRRE, Koldo: Autopslaraho frogak. /Vtsen/ho aztamak gure hlzkuntzan
Zarautz. 5usa, 2010 (2010-KII-2; 2011-11-12).
JUARI5TI, Patxi; A1a/a£zeho artoaren ardura eta ix)st seme-alaba dauzkar\a ez
dago muslka blla. Qastelz. ArabaKo Foru Aldundia. 2010 (2009-XI-18).
R0DRIC3UEZ, Fito: Buru ta zloak. Donostia, Utrlusque Vasconiae, 2010
(2010-XI1-4),
SARRIOnAhDIA. Joseba: Moroak gara t>ehelalno artean? Irui*iea, Pamiela,
2010 (2010-XII-4),
5A5TRE, Pablo: Qlzajendearen ahitzea. Olzon-emakumen senünrtenduez htrugarren industrta-lraultzaren garalan. Donostia. Elkar, 2010 (2010-^
23).
5ERRAM0 IZkO. Bixente: Jauzika. iruñea. Pamiela, 2010 (2010-VI-12).
URAIM. Jokin: Ez dago etxean. Zarautz, 5usa, 2010 (2010-VI-4).
URAhQA. Mitxeiko: Espektroak. Euskal terroristak. Donosüa. Utrlusque Vasconlae. 2010 (2010-^^1-8).
4 .3 . Kronikak eta bidaia liburuak

BRinOAS. Mikel: ipar gazi, hegogeza. Alegla, lilría. 2010 (2010-V1-10),
MURUA URIA, Imarx)!: Loic^ako heglak. Donostia / Andoain, Elkar / Berra.
2010 (2010-III-7 Euskal tlerrla saliean; 2010-111-11 harían sattean,
2010-111-12 Euskal herrla sallean; 2010-IV-15 Euskal tienla sallean).
4 .4 . Lekukotasuriak, ikeríariak, zientzia eta dibulgazioa

AQIRRE AQIRf^. Joxean: Gem/kaKo seme-aiabak. Andoain, Alse, 2010
(2010-XII-2 Euskal tierria sallean),
AIHART2A, Joseba: Omodunak. Anatomía, ebo/u?/oa eta aniztasuna. Bllbo.
Udako Euskal Unlt>ert5ltatea, 2010.
AIZPURUA 5AM2. Alaltz / LI2A50 ELQARRE5TA, Izame: Alzheimer moia#«
dementzia. Zer da eta zer egin? Bllbo. Udako Euskal Unltiertsíatea,
2010.

ALKORTA, UemI / ZUBEROOOTTIA, Altor: Masa-komunikaziotlk informazloaren
gizartera. Bilbo, Udako Euskal Unibertsitatea (2010-11-17 Agenda sailean).
AL0T150, kJurre: Erdigune literartoak Irakaskuntzan. Bllbo. Euskal Herriko
Unibeftsitatea. 2010 (2010-IV-8).

AÍW1BURU. Marl Jose / QIL, Jesus Angel: AzpeltlHo ondare hlstorlho-artlsVHoa. AzpeiOa, AzpelOko Udala, 2010.
ARBAIZA ALVAREZ, Joseba Koldobika / LOZAMO VALENCIA, Pelo; Lurralde-antoiamendua Eushal tlerrlan: gaur egungo egoera, gatazhah eta erronhah.
Bllbo, Udaho Euskal Unlbertsltatea, 2010.
ARREQI, ignazlo; Ets oraln, zer? Irun, Alberdanla, 2010 (20I0-X-23 Agenda
saiiean).
A5K0REN ARTEAN: 1512, tiafarroaren honhlstah 500 urte. Donostia / Iruftea,
Txertoa / Nabarralde, 2010 (2010-XII-2).
ASKOREM ARTEAN: 1609ho auzlah, Lapurdln. Balona, LapurdI 1609-2009,
2010 (2010-111-31; 2010-IV-6).
A5K0REN ARTEAN (ttarltza Iturbe, Jose Luis Atutxa eta Qarlkoltz Bemaola);
fiirratiaho tiasogintza. Zenbalt espezleren azterheta tehnlhoa. Bllbo, Edi
ciones Beta, 2010.
A3WREN ARTEAN: AzhoñJho Eshola Pro^ionalah 50 urte. AzkoltJa, Urola
Ikastola, 2010; Koordlnatzallea; Maine Benstaln.
A5K0REN ARTEAN: Donitane Lohizun^o Beglraleah elhartearen 50 errexe
ta. Alegia, NIria, 2010 (2010-111-31; 2010-IV-6).
A5«0REn ARTEAN (Aintzane Qiralt, Rot>erto Cano, Aitziber Jalo, Marla Luisa
Meizoso eta David 5oto): Enzaina hirofanoan: oinan-lzho hastapenah.
UsurtrfI, Elhuyar, 2010 (2008-1*10 Cuska/rterrta saiiean).
askoren ARTEAN; Eushal herriak: erronha sozlo-ehonomlhoah. Andoain,
Qaindegla, 2010 (2010*XI*28 Igandea gehigarnan).
A5K0REN ARTEAN: Euskara eta euskarah: aldahortasun sintahühoa aztergal.
Bllbo, Euskal NeriKo Unlbertsltatea, 2010; apailatzalleak: Beatriz Fernan
dez, Pablo Aibizu eta Ricardo Etxepare, 2010.
A5K0REN ARTEAN: Euskararen t>erreshuratzea. Eskorlatza, Qarablde Elhartea, 2010; koordlnatzallea: Lore Aglrrezabal.
A5K0REN ARTEAN: Euskararen bidea Agurainen. Iragan beltz, gaur amets,
bihar baietz. Qasteiz, Arabera / Qastelzko Foru Aldundla, 2010.
A5K0REN ARTEAN: Cuskararen herrf tllzheren Atlasa I. Bllbo, Euskaltzalndia,
2010 (2010-V-l Eushal herria saiiean).
askoren ARTEAN: Eu^raren hem hizkeren Atlnsa II. Bilbo, Euskaltzalndia,
2010 (2010-V-l Euskal hema saiiean).
ASKorcm ARTEAN; hezkuntza Bereziaren oinarm psikologlkoak. Aniztasunaren trataera. Bllbo / Iruñea, Udako Euskal Unlbertsltatea / Nafarroako
Unibertsitate PuWikoa, 2010; koordlnatzallea; Fernando Trébol Unzue.
askoren arte an (Oihana Cabello Ekxriaga, Qorane Barrenetxea Ealo eta
Matte Orue Bengoa); 'Guernica' Gemikara. hem t>aten aldamkapena.

QerniKa-Lumo, Qernlka-Lumoko Udala / Busturlaldeko Me<JabWeah,
2010 ,

A5K0REÍ1 AÍ=\TEAh (Erramun Amundarain, Iñaki Cäonzalez Qaral eta Aliw
Stúrtze); tlistorlaurrea urratsez urrats. Donostla, Qalak, 2010.
A5K0REM ARTEAfl: IHastola mugimendua. Dabllen herria. BlItxD, EusKattzatfv
dla, 2010 (2010-IX-25 CusHal tierria sailean).
A5K0REN ARTEAN (Josu Chueca Intxusta, Iñaki Qoiogana , Xat>ter Irujo ,
EmiHo Lopez Adán, Patri Urkí2u): Lau tlalzetara. Oerra Zibllaren ondoren
go erbesteaz. Slltx), Udako Euskal Unit>ertsltatea, 2010.
ASKOREM ARTEAfl (Edorta Arana, Josu Amezaga eta Patxi Azpillaga); rtecW
In Basque. Bilbo, Euskal Nerrlko Unlbertsltatea, 2010 (2010-XII-5/^geo
da sailean).
AURtSENEREMA, Joseta: /par haizeak. Alegla, hiria, 2010 (2010-VI-10).
BARANDIARAN, Alt>erto: Velela afera. Donostla, Elkar, 2010 (2010-^^*24).
BARRENETXEA, lnr>anol / MARTINEZ LI2ARDUIK0A, Ekain; Afrlkarl zor díoguTa
Donostla, Qaiak, 2010.
BAAOK, Erramun / C0Y05, Jean-Baptiste: ñelduen euskalduntzea eta etorUinah /par Cusha/ tlerrian. Bllbo, Euskaltzaindla, 2010 (2010-V/ll-l CusW
fíenla sailean).
BA2TARRIIV\, Patxi. Babeli glrazarre. Blzikidetzarako hlzkuntza po//Otó Pisg
eta erag/nkorra. Irun, Alberdanla, 2010 (2010-IV-13 Euskal Mema sailean).
BERT50ZALE ELHARTEMD IKER TALDEA: Bertso-estrofak izendatzeko Irizpfdeak. Donosöa. Lanku, 2010.
BIDAURRA2AQA VANDIERDONCK. Angel / QERRIKAQOITJA MARINA, Inmacu
lada: Giza anatomlako praKIka-liburua. Usurt>ll, Elhuyar Fundazioa,
2010.

BIDEQAIN, Erieko: Patna. Besta bal. borroka ere t>al. Balona. Qatuzain, 2010
(2010-?y-21 Igandea gehigan-ian).
CA5ENAVE-NARIQILE. Junes: Aroa. Mitlkile. Astotíelarra, 2010 (2010-V1I-6)
CASTILLO, José: Betiko euskal sukakJarltza. José Juan Casoilok prestaMaho
errezetak. Dorx»üa / Andoain / Arrasate, Ttarttalo / Berrta / Fagor, 2010
(2010-V/I-5).
C0UDFV3Y, Pello: Lapurdiko suhialdantza. Alegia, hina, 2010 (2 0 10 -VI-lO)
DUNAU, Henri: Lapurdiko fhauíeria eta mutxikoen pizkundea. Baiona, Nenr
Duhau (egile-edJtore). 2010 (2010-111-51).
EI2MENDI AR5UAQA, Iñaki: Enírtatea/< euskalduntzeko metodotog/aren garapena: elkarteetan eragiten hltzarmerigintzaren bidez. At»dlño, Topagunea, 2010 (2010-VI-23 Euskal Nerrta saltean).

EfWSTI, Jose Jabler: Magnetismoa eta maMna elehtronlho estatlhoak. UsurbH, Elhuyar FuncJazloa, 2010.
ETW11Z, Alnlze / ZALDUA. Irati: Ordlzlaho lehu-lzenaH. Ordlzia / Bllbo, OrdlziaKo Udala / Euskaltzaindia, 2010.
^ERfWIDEZ, Jonan: Pertsona 'izaten' hezi. Oñaü, ßakeök Fundazloa, 2010
(2010-V-9 Igandea gehigarrlan).
ÍÍARRO, Egoitz; MaHrobiotiha denontzat. Berrlozar, Cénilt, 2010.
‘jOlMOET?^ 05E5, Encarnación; 5uhaldarHza~tehnologla: suhaldarttza-prozesuen oinarri zlentiflHoaH. Bllbo, Udako Euskal Unlbetsitatea, 2010.
QURRUTWQA, Itzlar; EHoizpenaren hudeaheta. DonostJa, Elkar, 2010 (2010X-10 Egltura gehigarrlan).
^ERMAMDCZ ABAITUA, Mikel; Azukre xehea gatz iarrla. Irun, Alberdanla, 2010
(2010-Ä-16; 2010-XII-28).
iB^'JiCZ, (iaite / ZABALA, Marta: AzpelOko industria: lanaren memorta. AzpeiOa, Azpeitlko Udala, 2010.
IBARRA MURILLO, Orreaga; tlafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa.
Irunea, Mafarroako Unlbertsltate Publikoa, 2011.
ifIAZ BEMCXDET?iEA, Jose InazIo: Pantailen eragina hezkuntzan: bideojokoen
k^ua. Donostia, Utrlusque Vasconlae, 2010.
l^nJCTA, Paulo. Berastegi Iraganetik gaur egunera. hiritartzearen bidetik.
Donostia, Utrlusque Vasconlae (2010-XI-26).
CTUETA, Paulo. Berastegi Iraganetik gaur egunera. Gatazken tenorean. Donosoa, Utrlusque Vasconlae (2010-M-26).
l^njCTA, Paulo. Berastegi iragarietik gaur egunera. Eraldakuntzaren gurpilean. Donosüa, Utrlusque Vasconlae (2010-XI-26).
Ij^YEM, Idola: haur-nutrlzioa osasunean eta gaixotasunean. Usurbll, Elhu
yar, 2010.
LEKUOMA, Joxe Manuel: Oiartzungo perretx/hoen gidallburua. Olartzun, Oiartzur>go Udala, 2010.
l-UJAriBIO, Malaien: hau hoademo bat zen. Hau koademo haren berrinterpretazloada. Cskortatza, Mondragon Unlt>ert5itatea, 2010 (2010-IX-17),
^W)AR1A^, Juan: AzpelOa: glzarte, kultura eta pentsamoldeak. Azpeltta,
AzpeiOko Udala, 2010.
^^AfTHMEZ LIZAf^XJIhOA, Ekain: L/n/bertsoart buruzko mitoak. Dorxjstia,
Qaiak, 2010.
^■^URUAURIA, In^nol: Loiolako heglak. DoriosOa, Elkar, 2010.
'W^BAIZA, Antxon; Euskararen ^kakizuna Qlpuzkoako toki admlnlstrazloan.
Qasteiz, Mem Ardularitzaren Euskal Erakundea, 2010.
fW^BAIZA, Antxon: hizkuntza eskakizunak Elbarko hlrfan 1900-1956. Eibar,
Badlhardugu Euskara Eikartea, 2010.

ORDCIÍAMA «3E2URAQA, Ixurko: Arbitrajea, gatazha JurldlhoaH konpontzeho
beste ballabidea. Alegla, Mirla, 2010,
02AETA, Arantza: Agine Asteasucoaren eracusaldlac: 5ennola /huspeg* sozlo-dishunsiboaren argitan. Bllbo, Euskaltzalndia, 2010.
PALA2I0BERRI, JaKob€: EusHai henia tlafanoa da. Bllbo, Jakobe Palaztoberr,
(egile-editore), 2010. 0 PERE2; Joseba / 2UBIAQA, Joxe Mari: Zlerbenal^o toponimia. Zlerbena / Bilbo,
2lert>enaho Udala / Euskaltzalndia, 2010.
PERUREMA, Patziku: Oolzuetan bada glzon t>at. Irun, Alberdanla, 2010
(2010-VI-19; 2010-VII-7).
R02ADILLA, Jon: BaMoho Abesbatza. Bakio, Bakioko Abesbatza, 2010
(2010-VII-18).
URKIA, José María: EusHaldunahf Marartonen tiegletan. Zomotza, Erroteta
2010: laguntzallea: Qlllermo Etxeberrla.
URfSIZA, Julen / BARAI2ARRA, Luis: harmeidanah fusha/ tientan. MarKina-^meln, Karmel, 2010.
UR2CLAI, Pello: /^esgaíztoa. Egun/orta auz/ko epall^etaren kroniha. Andoatn,
Berria, 2010 (2010-V1-23, tlarlan saiiean).
ZABALA, Pello: tlarkaitzaren magalean. Irun, Alberdanla, 2010 (2010-?Q-30)
2ABALL05 RUI2, Luis C.: Zientzia eta teiv)oiogia ongizate gizartean. DonosOa,
Erein, 2010,
ZAMORA, Auxtln: 5ara, etxez etxe. Senpere, Matsa Elkartea, 2010 (2010-i51).
2ELAIA, Adrian: Industri poliül^. Silbo, Udako Euskal Unlbertsltatea, 2010,
ZELAIETA AMTA. Edu: Baztan-BidasoaHo tiizHeraren azterketa dialektoiogikod
Irui^a / Bllbo, Mafarroako Qobemua / Euskaltzalndia, 2009,
ZORJTA, Iftaki: Azaroak 15 5albemendu Saízordea. 50 urte oroimenean
Zumala, Zumaiako Udala, 2010.
2UA20, Joseta: ilustrazio garaía eta iet>enengo karlismoa AzpeiOan. Azpeioa,
AzpelOKo Udala, 2010.
2UA20 ZELAIETA. Koldo: 5äkanako eustera, ßuri;r>daho hizkera. Iruftea /
Bllbo, haferroako Qobertma / Euskaltzalndia, 2010.

4 .5 . Cgunkariak eta dietaríoak

LOPEZ DE TEJADA. PabO: Metereologia. Alegla. Mina. 2010..
4 .6 . Artíkukj eta hitzakii bikiumah

A5K0REM ARTEAT1: Sertaí Ohartzat>all gorazarre. Bilbo, Euskaltzalndia, 2010,

apailatzalteak: f\lcardo Etxepare, Ricardo Qomez, Joseba A. Laharra
(2010-111-6).
/^STOREM ARTtAfl: Btgarren hizhuntzaren dldahUHa haur eta Leher)
f1ezhur)t2an. Bilbo, Euskal Merrlko Unibertsitatea, 2010; koordlnatzallea:
Uri Ruiz Bikandl,
A5^0RCM ARTEAM; Desira desordenatuak. Queer Irahurhetak (euskal) llteraturaz. Donostla, Utriusque Vasconiae, 2010; koordlnatzallea; Ibon Cga|^a (2010-VI-26).
^^3K0REM ARTEAh: 'Egunkaria', amets baten egla. Donostla, Ttarttalo, 2010
(2010-V/-31, Agenda saltean; 2010-VI-2, Euskal herrfa sailean).
'^SKOREM ARTEAh; Gerra ZIblla eta euskal literatura. Bllbo, Euskaltzalndla,
2010; koordlnatzallea; Ana Toledo.
^^SISOREM ARTEAM; tllzkur^tza gutxituak Adm/n/siraz/oan, Qastelz, Eusko
Jaurlantza, 2010.
^^^NOREM ARTEAM: Ikasteredu elebldunak eta euskararen azterketan
(iker)molde berrlak. Bilbo, EuskaltzairKjla, 2010; koordlnatzatleak; Itziar
tdiazabal eta Andoni BarreAa.
/\5K0REM ARTEAM; Jesus/ beglratuz. Eliza Euskal Herrian. Oogoeta Astea
2009. Bilbo. Desclée de Brouwer, 2010; apailatzallea: Sebastian Qartzia
Trujillo.
4.7. Kantu //bufuah

^ÖKOREM ARTEAM; m . mendeko kantu ahantzlak. Senpere. Oxtlkenea Elkartea. 2010; apailatzallea; Panpi Zamora (2010-XII-31),
LARRAIÍAQA, Patxi; Oure abestiak. Azkoiöa. Patxi Larraftaga (egile-editore),
2010.
4.8. Hiztegiak

'^SKOREM ARTEAM; Lane/ti, Lanblde Hezlketarako Miztegla. UsurtHI. Elhuyar
Eundazioa / Laneki, 2010 (2010-X-25 Euskal herria sailean).
^MOLEA, Jon; Jafxynlar ideogramak. Arrasate, Jon Qotkolea (egite-edttore).
2010 (2010-XI-19 azken orrlan).
la rre a . Angel / REIWDE. Juantxu; Arratia ingunjko hiztegla. Igorre. ArratJako Mankomunitatea. 2010.
4.9. (Sidaliburuak eta eshuliburuak

'*^5K0REM ARTEAM; Soziotingulstika eskullburua. Andoain, Sozldtngulstlka
Wusterra, 2010; koordlnatzallea; Oihana Lujanblo.

4.10. Argazki e ta pintura liburuak

A5K0REM ARTEAM: Olpuzkoa mendiz-mendi, mendez-mende. Donostia, QlpuzkoaKo Parketxe 5area Fundazloa, 2010 (2010-VI-4).
BCRC5ARA, Iñakl / 0RZAI2, Ion: Artzaina, tradlzloari lotutako bizitza. Iruñea,
Iñakl Bergara (eglle-editore), 2010 (2010-111-30).
CAZEMAVE, Jon; henl iHllean. Qetxo, Qetxoko Udala, 2010 (201 l-IV-7).
KOTX, Ikor: Joan Festaral hemanl. Memaniko Udala, 2010.

5. Antzerkia

ELORTZA, Jerardo / IRIZAR, Iñazio: Olaltturriren herñ antzerkia. Oñatl, Olaittum Kultur Eikartea, 2010.
QUILLAfl, Oler: tterto herol. Arra. Arraroa. Bllbo, Artezblal, 2010 (2010->^l-l).
IRlQOIEfl, Mattin: Jendeenjende. Injn, Alberdanla, 2010 (2010-11-28; 2010V-29; 2010-VI-10).
TELLERIA, Patxo: Dlt>enimenduak. Bllbo, Artezblal, 2010 (2010-Xll-l),

6. B e rtso liburuak

ALBIZU, Qlllermo / ALBIZU, Jose Inazio: Blotzetik sentí dedana. Donosüa,
Qlpuzkoako Foru Aldundia, 2010; apailatzailea: Joxemarl inondo,
A5K0REM ARTEAM: Bapatean 2009. Donostia, Bertsozale Eikartea, 2010.
A5K0REM ARTEAM; Euskal herriko Eskolarteko BertsolarI Txapelketa 2010.
Doriostia, Ikastolen Eikartea, 2010.
A5K0RCM ARTEAM: 2009ko dertsolari Txapeiketa tlagusla. Donosüa, Bertso
zale Eikartea, 2010 (2010-MI-18),
A5K0REM ARTEAM: Qipuzkoako Eskolarteko 50. Bertsolañ Txapeiketa. 2010.
Donostia, Ikastolen Eikartea, 2010,
LEQORBURU, Iñigo: 2u. ni eta zinema. Donosüa, Birmingham, 2010.

7. Mobeia grafikoak eta komikl liburuak

FAMO, Dani: Teteaío». t^labaza haluzlnogenoak. Dorx»tla, Ikastolen Eikartea,
2 0 1 0 (2010-V-8).

IRIQOICM, Matün / URMEMETA, Aslsko: Okatxu hegal egiten. Lasarte-Orla,
2010(2010-X-27),
0RBEQ020, Mikel: Preso nago. Bllbo, Ataramiñe, 2010 (2010-XII-3).

ZALDIEROA (PaW Muarte): De Rerum tlatura 3. Donostia, Elkar, 2010 (2010V -6 ).

8.

Haur eta g a zte literatura

6.1. tiarratiba

AIERTZA, Maribel: Tlgreah hondartzan. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV-23).
AQIRRE, Katixa: Amaid Lapltz eta erreglna gomaren hllobid. (donostia, Elkar,
2010 (2010-XI-10).
AQIRRE, iSatlxa: Patzihuren problemah. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV-14).
AMORQA, Pello: Ipuln-kontdlariaren artiela. Bllbo, Alzkom, 2010.
AñORQA, Pello: Pottoho tilpermerkatuan. Doriostia, Elkar, 2010 (2010-IV14).
ARAflA, Aitor: Oatazha gela. Zornotza, Ibalzabal, 2010.
ARArtA, Aitor: Vampirta. Bllbo, 5M, 2010 (2009-MI-16).
ARRIETA, Yolanda: flltaz atiaztu dira. DonosOa, Erein, 2010 (2010-X-4).
ARI5TI, Pako: Gipuzkoako t)lstorfa Ipulnen Wdez. tlildako semearen Itzulera.
Donostia, Qlpuzkoaho Foru Aldundla / Kut«a / Elkar, 2010 (20I0-VI-9).
ARI5TI, Pako: Olpuzkoako tilstorla Ipulryen bidez. kortsarlo zaharraren negarra. Donostia, Qlpuzhoako Fonj Aldundla / Kutxa / Elkar, 2010 (2010-VI'
9)ARI5TI, Pako: Qlpuzkoako historia ipulnen Wdez. f^lrandaolako uraren histo
ria. Dorxjstia, Qlpuzkoako Fonj Aldundla / Kut><a / Elkar, 2010 (2010-VI9).
ARISTI, Pako: Gipuzkoako historia ipulnen t>idez. Opart bat egunsentian.
Donostia, Qlpuzkoako Foru Aldundla / Kutxa / Elkar, 2010 (2010-VI-9).
ARISTI, Pako: Gipuzkoako historia ipulnen bidez. Zllarrezko tMnpon batengatlk. Doriostia, Qlpuzkoako Fonj Aldundla / Kut«a / Elkar, 2010 (2010-VI9).
ARfSTl, Pako: tlemesioren triitítixa. DorxjsOa, Elkar, 2010 (2010-X-6).
ARREO, Manuel: Gipuzkoako /istoria ipuinen bidez. tlemz tierri, mendez
mende. Donostia, Qlpuzkoako Foru AldurxJia / Kutxa / Elkar, 2010
(2010-VI-9),
ARTfTO, Miren: Francisco eta Flavia. Zomotza, Ibalzabal, 2010.
ARIETTE, Miren: Granadako Gloria. Zomotza, Ibalzabal, 2010.
ARTETXE, Miren: WemenOna f^eatura. Zomotza. ibalzabal, 2010.
ARTETXE, Miren: Pabto t)romazalea. Zomotza, lt>aizabal, 2010.
ARTETXE, Miren: Patricia tralnenjan. Zomotza, ibaizatai, 2010.

ARTETT^E, Miren: Pedro eta dromedarloa. Zomotza, Ibaizabal, 2010.
ARTCTXE, Mireri: Plácido Pragan. Zomotza, Ibaizabal, 2010,
ASKOREM ARTEAN: Golazeri. Zurehln eta zu gabe. Irun, Alberdanla, 2010
A5K0REM ARTEAM: mi-kontuak 1. Sexualltatea haurrehin lantzeko Ipulnah
Arrasate. Arrasateko Udala. 2010.
A5K0REM ARTEAM: hllí-kontuah 2. Ilire emozioen llburutHoa. Arrasate, Arrasateko Udala. 2010.
A5K0REM ARTEAM: Nll-Horituah 5. Aztl-Erto sekretua. Arrasate. Arrasateko
Udala, 2010.
A5K0REM ARTEAM: Klll-korituak 4. Oure etxeHoen argazhlak. Arrasate, ArrasateKo Udala. 2010.
A5K0REM ARTEAM: t^lll-Hontuah 5. ... no/a sartu da Jon tripa barruan? Arrasate, ArrasateKo Udala. 2010.
A5K0REM ARTEAM: Txori hantarlah, poeta hegalarlak. Donostla, Elhar, 2010
(2010-111-5).
AZKUE, Inrtanol: Parisepetite. Bllbo, Alzhorrl, 2010 (2010-VI-16).
BILBAO. Leire: Armalru barruan Ipuinak Irakurtzen zltuen neska. Donosöa,
Erein. 2010 (2010-Ä-4).
BILBAO, Leire: Olagarro bat bainuontzian. Donostla, Elhar. 2010 (2010-IH-5).
EQAMA, Arrate: Oabegabe. Donostla, Crein, 2010 (2010-X-4).
EQIA, Lutxo: Atzeraka nabli. Donostla, Elkar. 2010 (2010-IX-28).
ETXEBERRIA. Altziber: Lapurrak dablitza azokan. Donostla, Erein, 2010
(2010-X-4).
QALD05. Josu: Zuhaitz zaharrenaren heríotza. Bllbo, Desclée de Brouwer,
2010 (2010-XI-12).
QEMUA, Enhami: Aftxor bat esku artean. Donostla / Tolosa. Erein / Topic
2010 .

QEMUA. Enkami: Mahatsak eta neskatilak ondú zireneko uda. Donosöa,
Erein, 2010 (2010-X-4).
QOEMAQA, Aizpea: ñamoni Ramón/. Donostla, Erein, 2010 (2010-X-4).
QURRUT?V\QA, Malte / QURRUTXAQA, Mlhel: Alex, nire laguna. Injñea, Parr\^
la, 2010 (2010-III-6).
IBARRA, Arantza: Telina t>anpiroören etxean. Bllbo, Desclée de Brouwer,
2010 (2010-XI-12).
IRU5TA, Antton: Lamia eta Basajaun. Bllbo, Desclée de Brouwer, 2010
(2010-XI-12).
IZAQIfV^, Juanito: Ainhoa. Patxi... eta atmosfera. Madrll, AgerKia Estatal de
Meteorología, 2010.

A1ARI5T1, Felipe: Tarzan eta pantera emahumea. Blltx), Alzkorrl, 2010
(2010-X-27).
fV^ABOM, Antton: Aurpegiho ubeldureh. Donostia, EiKar, 2010 (2010-V-12).
W2AB0M, Antton: hamalketari IgerlteHuan. Tafeila, Txalaparta, 2010,
fV\2AB0TI, Antton: Islllk haritatzeho. Zoronotza, Ibaizabal, 2010,
i^AZABOtt, Antton; Tronpatxo. AlzKonrl, 2010 (2010-VI-16),
LAMDA, Mariasun: IfXjrtarglaH paradlsuari. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV50).
L0PETEC3I, Jose Angel: hl halz hl, fMratal Donostia, Ereln, 2010 (2010-XI-25).
fW^TIMEZ, Mikel: hala bazan 5. Bllbo, Desclée de Brouwer, 2010 (2010-M12).

^^EABE, Miren Agur: Errepidea. Donosöa, Ereln, 2010 (2010-XI-25; 2011-IV12 ),

^^CABE, Miren Agur: Mila magriolla lore. Bllbo, Qero-Mensajero, 2010 (2010VI-9; 2010-V1-9; 2011-IV-12),
^EABE, Miren Agur; Zazpl orduah. Donostia, Elkar, 2010 (2010-XI-3; 2011W-12).

flEMDKäUf^n EU2EQI, XaWer: J002, gaua, iruñea, Pamiela, 2010 (2010-VII9).
^MDK5UR£f1 ELIZEQI, Xabier: Qlpuzkoaho bistorta /pu/nen bidez. hegu luzearen atañan. Donosüa, Qlpuzkoako Foru Aldundia / Kutxa / Elkar, 2010
(2010-VI-9).
f^MDIQUREN EUZEQI, Aabler; ßuelta bat altonb<ureHln. Donostia, Elkar, 2010
(2010-IX-9),
MEHDKäUREM ELIZEQI, Xabier: hlru trtku, hiru truHu. Donostia, Elkar, 2010,
MCHDIZA8AL, Antnli^e: Loisatia naiz, eta zer? DorK»Oa, Elkar, 2010 (2010-1115).
MEMDOZA, Asjer: Beste gu. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV-15; 2010-IX-9).
f^flTEQI, Migel Angel: Kulero salatzalleah. Bllbo, Alzkom, 2010.
f'^ORALES, Ar« Isabel; Arazoah zinetoHJan. Iruftea, Pamlela, 2010 (2010-IV2 ).
^^ORILLO, Femando: Azen noblea. DortostJa, Ereln, 2010 (2010-ÄI-25),
MUQEfTTZA, Juan LulS; Zer du altonak? Zomotza, ibaizabal, 2010.
MURUA, Mibtel; OlpuzhoaHo historia ipulnen bkjez. Ehaingo hart2u/oan, Do
nostJa, Qlpuzkoako Foru Alduridia / Kut?<a / Elkar, 2010 (2010-VI'9),
MURUA, Mltxel: Oipuzkoaho historia Ipulnen bfciez. hameh historlah kontazen
dizkigute. DorxötJa, Qlpuzkoako Foru AkJurxiia / hutxa / Elkar, 2010
(2010-VI-9).

Mitxel: Olpuzhoako historia Ipuirieri bidez. lilxml etan da. Dwwsoa,
Qlpuzkoako Fonj Aldundla / Kutxa / Elkar, 2010 (2010-VI-9).
MURUA, Mitxel; Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Pirata ausartaH. DooosOa,
Elkar, 2010 (2010-V-19).
OLAIZOLA, Alaitz; Azpelüho hontuah eta homerlaH. Azpeltia, Azpeltiko Udala,
2010 ,

OLAIZOLA, Alaitz: hlHel eta MlHaela. Donostia, Erein, 2010 (2010-X-4).
OFV-ÍAZABAL, Joxantonlo: Ehun Ipuin hltz gutxitan. Donostia, Elkar, 2010
(2010-IV-50).
050R0, Jasone: Jara Uve. Bllbo, Alfaguara-Zubia, 2010 (2010-?^l-2).
5AHTt5TEBAN, Karlos: A, ze pareal Bllbo, Desclée de Brouwer, 2010 (2010XI-12).
5AMT15TEBAN, Karlos: AparrezHo hItzaH. Bllbo. Qero-Mensajero, 2010.
SAF^OhAMDIA, Joseba: Idazlea zeu zara, Irahurtzen duzulaho. Dorx)50a, fiík
Masi 2010 (2010-VI-30).
5A5TRE, Pablo: fíasreddln. Iruñea, Panniela, 2010 (2010-IV-2).
SUAREZ, Castillo: Ebellna Mandarína. DonosOa, Erein, 2010 (2010-IV-22).
TXILIKU (Jesus Mari Olaizola): Euskal mitologlako kondairak haurrentzat
Arratsafde bat MartreWn. Donostia, Elkar, 2010 (2010-XI-25).
T?<ILIKU (Jesus Man Olaizola): Euskal mitdoglako kondairak haurrentzat. kontuzglzakiekin. DonosOa, Elkar, 2010 (2010-M-25).
TXILIKU (Jesus Mart Olaizola): Euskal mitologlako kondairak haurrentzat
fitrraloakl Donostia. Elkar, 2010 (2010-XI-25).
TAILIKU (Jesus Man Olaizola): Qlpuzkoako historia Ipulnen t>idez. Blzlmodu
bem baten bila. Donostia, Qlptuzkoako Fonj Aldundla / Kutxa / Elhar.
2010 (2010-VI-9),
UQALDE, iKomln: Mendlen mlsterloak. Felix Ugarte Elkartea, 2010.
URNZA, Ana: ßWegorrito festa. DonosOa, Erein, 2010 (2010-X-4).
ZUBELDIA, inaki: Maddlren ametsak. Bllbo, Desclée de Brouwer, 2010
(2010-W -12).

ZUBIZARRFTA, Patxi: Mertoaren Ibiltndea. tiegaldl bat lehenaldlan. Durango.
Qeredlaga Elkartea, 2010.
2ULAIKA, Ramon / BEFWTARBIDE, Idola: Andere zlkolnak. DonosOa, Erein,
2010.
6.2. Poesia

LiriAZASORO, Kartos: Qaur oraln da betiko. DonosOa, Erein, 2010 (2010^28).

8.3. Ant2er/f<a
AURKEhEF^EhA, Joseba / CMIPI, Pelo: Iduzkllore. Alegla, Miria, 2010 (2010VI-2).

QOEMAQA, Alzpea: Cshetxah. Donostla, Erein, 2010.
8.4. Album ilustratuak

ARRIETA, Yolanda / URBELT2, Lelre: ItzalpetlH. Donostla, Erein, 2010 (2010IV-20).

ZUBELDIA, li*iaki / JALOM, Estlballtz: Katallna Hontalart. Irudea, Pamlela, 2010
(2010-V-28).
8.5. Igarkizunak

5U3PERREQI, Stabler: Igarkizunen mundua. Oiartzun, Olartzungo Udala,
2010 .

8.6. Bestelakoak

TXIIITXURRETA, Aran&<a: Armlx max-mlx. Usurbll, Elhuyar FurxJazloa, 2010.
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Seternho Uburua, 46. zent>akia. Andoain, Larramendi Kultur Bazkuna, 2010.
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Jakln, 180. zenbakia, Donostia, Jakinzaleak, 2010 (2010-M1-9).
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«a/ega£s,19. zenbakia, Donostia, Euskal Idazleen Eikartea, 2010,
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AfWIA, Altor: Enegina bahitua. ZoriKitza, Ibaizabal, 2010.
Af^f^ETXE, Jon: Sustraí bettzak. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV-23).
ARRET?^, Jon: Zazpi Motore, Donostia, Ereln, 2010 (2010-MI-l),
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ASKOf^M ARTEAfl: Ahotsa, hItza, hizkuntzak. Bllbo, Euskaltzaindia, 2010;
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A5K0REM Af^TEAM; Cscrtvans / Idazle. Orthez / Balona. Per hoste / Malatz,
2010 (2010-Ä1I-2).
ASKOI^M Af^TEAM: Hlzte0 batua. Bllbo, EuskaItzalrxJía, 2010.
(WIDIAQA, atorlano: Gabon dut anuntzto. OrtatJ, Arantzazu Frantztskotar
Edizioak, 2010 (2010-XII-8),
MEIV1AMDE2 ABAITUA, Mikel: Etoniko halz nlrekin? / ¿\Zendrás conmigo?
Madni, Atenea, 2010.

IQCRABIDE, Juan hnjz: Jonasen Ipulnah. Bllbo, Aizhorri, 2010 (2010-X-27).
L0T5ATI (Qurutz Sarasola): llunpetIH arglra. Itsasondo, Itsasondoko Udala,
2010; apailatzallea: Alvaro Rabelll (2010-V-6; 2010-XII-5).
flAßTER, Martin: JesQ Msten Imltazlonea. Bllbo, Euskaltzalndla, 2010; apallatzailea: Jean-Louls Davant (2010-111-51),
WBAITZ, Pierre: Antologia. Zomotza, Erroteta, 2010; apailatzallea: Plarres
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PI, Jose Javier: Urbleta Meho borroha. Oñatl, Potxo Argltalzuloa, 2010,
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aurrean bakarrízkeíak. Donostia, Elkar, 2(X)9 (2010-11-28, Bixente Serra
no Izko).
BALUMQER, Bill 5.: Segundorik luzeena. Irui^a, Igela, 2009; itzultzallea
Xabier Otarra (2010-111-28, Bei*iat Sarasola).
Behinota aktekana, 21. zenbakia. DonosOa, Qaitzagom elkartea, 2010
(2010-VI-27, lnr>anol Mercero).
BELÌ'ìOnTE, Jone: Marina 5uredaren amets urratuek. DorvosOa, Erein, 2009
(2010-VI-20, Bertat Sarasola).
BEMITO, Jon: Bulkada. Zarautz, Susa, 2010 (2010-?y-28, Bertat Sarasola)
BERRETOMI CARRARA, Marco: Sara, nor zara? Irui^ea / Pntevedra, Pamiela.
halandraka, 2010; itzultzallea: Femarìdo Rey Escalera (2010-XII-12.
Imanot Mercero)
BIDEQAIM, Eneko: Certa tlandia, muga sakona. Lehen Gerla Mundialaren

(1914-1916) hastapenak 'Eshualduna' eta 'EuzHadi' aldizka/letan. Do
nosöa, Utrlusque Vasconlae, 2009 (2010-V-30, Lelre Lopez Ziluaga).
BI05CA, Marc: tlaleh zergatih deitzen diote Euskal tlerrla eta guk Ithaka?
Irun, Alberdanla, 2010; Itzuitzallea; Antton Oiano (2010-IV-18, Lelre
Lopez Ziluaga).
BU55CT, Luther: Q. Bllbo, Qatazisa Koiektlboa, 2009; Itzuitzallea: Moor Daki
(2010*IV'4, Lelre Lopez Ziluaga).
BOfy^A, itxaro; Ezer gat¡e hobe. Zarautz, 5usa, 2009 (2010-1-31, Bixente
Serrano Izko).
BRADBURY, Ray: Fahrenheit 451. Tafeiia, Txalaparta, 2010; Itzuitzallea: Magore Tolosa (2010-K-10, Leire Lopez Zlluaga),
ÖARIEM, Juan: ¿enbakien guda. Tafalia, Txalaparta, 2010; Itzuitzallea: Arkaltz
Qoikoetxea (2010-IX-12, InTanoi Mercero).
ÖARRIEU55CCQ, Marie: tlerrla. Irun, Alberdanla, 2009; Itzuitzallea: Xabler
Paya (2010-IV-25. Bixente Serrano izko).
DE R0JA5, Femando: Zelestina. Irun / Donostia, Alberdanla / Elkar, 2010;
Itzuitzallea: Jose Antonio Sarasola (2010-X-3, Bixente Serrano Izko).
DORFMAM, Artel: tlerloa eta dontzella. Tafalla, Txalaparta, 2010; itzuitzallea:
Fito f^rlg u e z (2010-XI-21. Lelre Lopez Zlluaga).
DURAM, Teresa: 5org/naren erratza. La Qamga, Arretxeko Maritza, 2010;
Itzuitzallea: Antton Olano (2010-V-2, imanol Mercero).
epaltza. Aingeru: Izan balnintzen tlafarroako errege (Erresuma eta Fedea II).
Donosta, Elkar. 2009 (2010-1-17, Bixente Serrano Izko).
ESMAOLA, iratxe: Galerna. Donostia, Elkar. 2010 (2010-fV -ll, Sei^at Saraso*
la).
FSTAMKOflA. igof: Iratzeen esporak. Zarautz, Susa, 2009 (2010-1-3, Beftat
Sarasola).
FTMTHZ ROJO, Xabler: Txatarteg/raho Ipulnak. DonosOa. Erein, 2010 (2010Xli-19, Bixente Serrano izko).
FRAttgoiS. Paul: tllnj xerrì tüpí, Uztaritze. Ikas Euskal Pedagogia Zerbltzua,
2009; Itzuitzallea: Jean-Louis Davant (2010-11*7, imanol Mercero).
gallego . Patxl; Pototoak 3, Atxerttoko balada (the ballad of Atxento). Do
nosöa. Elkar, 2009 (2010-1-10. Mike) Ayerbe).
GARIKAflO. Asun: Far Westeko Euskal tlerrla. injftea. Pamlela. 2009 (2010iV-11, Bixente Serrarto Izko).
GAfVWD. Lander; «ontrarfoa. Zarautz, Susa, 2010 (2010-VI-20, Bixente Se
rrano izko).
QIORDATIO, Paoto; Zenbaki (ebenen bakardadea. injn, Alberdanla, 2009;
Itzuitzallea: Koldo Bigurl (2010-111-7. Mikei Ayerbe).

QüRRUTWQA, Malte / QURRUTXAQA, Mikel: Alex, n/re laguna. Iruñea, Pamíela, 2010 (2010-XI-21, Imanol Mercero).
MART5UAQA, Juan Inazlo: EusHararen egoeraren berrl. Alegla, Mirla, 2009
(2010-1-3, Blxente Serrano Izko).
MEREDIA, Kevin: Hor hago Kei//n? Donostla, Meettok, 2010 (2010-VII-ll,
Lelre Lopez Zlluaga).
MERT1AMDE2 A6AITUA. Mikel: Azuhre xehea gatz larria. Irun, Alberdanla, 2010
(2010-XI-14, BeriatSarasola).
MUGO, Víctor: horidenatu baten azHeri eguna. Donostla, Elkar, 2010; it
zultzallea: Juan Mari Agirreurreta (2010-KI-28, Blxente Serrano Izko).
INDRIDASOfl, Arnaldur: hlloblHo Islltasuna. Irun / Donostla, Alt>erdanla / Erein,
2010: Itzultzallea: Julen Gabina (2010-?^-24, Lelre Lopez Zlluaga).
IQERABIDE, Juan Knjz: Jonasen Ipulnah. Bllbo, AlzkorrI, 2010 (2010-XI-7,
Imanol Mercero).
IRIQOIEM, Joan Mari: Hor t>ere bidean (Ortietarrak III). Donostla, Elkar, 2010
(2010-XI-14, Bixente Serrano Izko).
IRUSTA, Antton: Yasuhe. Bllbo, Desclée de Brouwer, 2009 (2010-IV-18,
Imanol Mercero).
JAMCKM: Esan, ama. norh egiten ditu umeah? Donostla, Elkar, 2010; it
zultzallea: Alora Jaka (2010-X-24, Imanol Mercero).
JEATt, Didier: Axurl bihurrla. Uztaritze, Ikas Euskal Pedagogía Zert>ltzua, 2010,
Itzultzallea: Elena Phagaburu (2010-IV-4, Inrianol Mercero).
JIMEMEZ, Edorta: 5toch 13. Tafalla, Txalaparta, 2009 (2010-11-24, Beftat
Sarasola).
JIMENEZ, IraO: Atsehabe zaltut. Tafalla. Txalaparta, 2010 (2010-X-31, Bixente
Serrano izko).
JIMENEZ, Jon / OLAfW\QA, AndonI: Modemrtaíearen auzlaz. Donostla, Jakin,
2009 (2010-111-14, Beñat Sarasola).
KA2A60N, Antton: Ató, Pelalol Bllbo, Desclée de Brouwer, 2009 (2010-JH21. imanol Mercero),
KINNEY, Jeff: Qlzajo baten egunharta. Irun, Alberdanla. 2010; itzultzallea
Miren ArraObel (2010-XI-21, Imanoi Mercero).
KORTA, Gabriel: Laugarrenah lau. Errenteria, Mikelazulo Elkartea, 2010
(2010-X-17, Beftat Sarasola).
LANDA, Manasun: Ipurtargiah paradisuan. DonosOa. Elkar, 2010 (2 0 10 -V«24. Inrianol Mercero).
LE CLÉZKD. Jean-Marte Gustave: Sasamortua. Donostla. Elkar, 2009; Itzuttzailea: Luis Bemzt>eltia (HOlO-lll-14, Bixente Serrano Izko).

L£ MUCME, Magali: Joxe Mlgd, basoho orelna. Injn, Alberdanla, 2010; Itzultzaitea: Inazio Mujlha iraola (2010-A-10, Imanol Mercero).
LERTXUMDI, Anjel: Esharmentuaren paperah. Irun. Alberdanla, 2009 (2010-117, (ilKel Ayerbe).
LCVI-5TRAU55. Claude: Troplho tristeak. Bllbo. Pentsamenduaren Klasikoak,
2009; Itzultzallea: Jon Alonso (2010-1-17. Beñat5arasola).
LH1A2A50R0, Karlos: Esan gabe doaz. DonosOa, Utriusque Vasconlae, 2009
(2010-V-16, Leire Lopez Zlluaga).
LihAZASOTO. Karlos: <3/zaWaren mlnah. Donostia, Erein, 2010 (2010-VII-4,
Bixente Serrano Izko).
LIMAZASORO. Karlos: tiamazazplhotan. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IX-19.
Bei*iat Sarasola).
LUJAMBIO, Maialen: hau l^oaderno bat zen. tlau koademo haren berrlnterpretazloa da. Eskorlatza. MUHEZl. 2010 (2010-W-7, Leire Lopez Zlluaga).
^W)iriA, Itzlar: Arrttxu eta Mago Zuñen Analdla. Tafalla / Balona, Txalaparta /
Qatuzain, 2009 (2010-11-7, Imanol Mercero).
MARQARIT, Joan: Miseñkordia etxea. DonosOa, Meettok, 2009; itzultzallea:
Juan F^mon Makuso (2010-11-28. Beñat Sarasola).
MEABE, Miren Agur: Olatu guztien gainetik. Zomotza. Ibalzabal, 2009 (20101-10, Imanol Mercero),
MEMDIQUREM ELIZEQI, Xabler: WWngoen sorterñra. DonosOa, Elkar. 2010
(2010-111-21, Mikel Ayerbe).
MEMDIZABAL, Antxiñe: Loísattó nalz, eta zer? Donostia. Elkar, 2010 (2010IV-18, Imanol Mercero).
MUFUJA URIA, Imanol: Lololako heglak. DonosOa / Andoain, Elkar / Berria,
2010 (2010-V-9, Bixente Serrano Izko).
MUIiEZ, Marisa: Kokoñho. Tafalla. Txalaparta, 2009; itzultzallea: Arkaltz Qoikoetxea (2010-1-10. ln>anol Mercero).
O'COflhOR. Flannery: Ez da erraza gizon on bat aurWtzea eta beste teiorto
t)atzuk. Injn / DonosOa. Alberdanla ^Ikar, 2009; itzultzallea: Itzlar Oteg
(2010-1-24, Mikel Ayerbe).
0RMA2ABAL, Joxantonlo: Ehun Ipuin hltz gubiitan. DonosOa, Elkar, 2010
(2010-V-16, Inrianol Mercero).
OTXOTEKO, PeHo; Anphora balta. Irun. Alberdanla, 2010 (2010-VI-6, Beftat
Sarasota).
PAfW. PaOlda: Sost hitzaidi kñmeriañ eta histeñañ bunjz. Irun, Alberdanla.
2009; Itzultzallea: Itzlar Otegl (2010-111-28, Bixente Sen-ano Izko).
PAVOM. Mar: Ttanttipiak. Tafalla, Txalaparta, 2010; Itzultzallea; Arkaltz Qoikoetxea (2010-X-10. Inrianol Mercero).

PEREZ, Femando Pedro: rtantaurt Itxasoan erronka. Bllbo, Arrain, 2009
(2010-V-16).
PCRRin, fa llin e ; Ikusi-makusI baserrian. Donosüa, Ttarttalo, 2010; itzuitzal
lea: Jesus Mari Olaizola TnlUku (2010-III-7, Imanol Mercero),
PCF^REflA, Patziku: Qolzuetan bada gizon bat. Irun, Alberdanla, 2010
(2010-VII-24, Leire Lopez Zlluaga).
POPPER, Karl: Q/zarte irekia eta haren etsalak II. Bllbo, Pentsamenduaren
Naslhoak, 2009; Itzuitzallea: Josu Zat>aleta (2010-11-24, Bixente 5errar>o
Izko),
RA5CAL: Ami-ami. Uztaritze, Ikas Euskal Pedagogía Zerbitzua, 2010; itzuitzal
lea: Mirentxu lt>argarai (2010-V-30, Inrianol Mercero),
RODRIGUEZ. Eider: Katu Jendea. Donostia, Elkar, 2010 (2010-V-2. Lelre
Lopez Zlluaga),
5AMPERE, Josep: Aie atzeko zuloa. Dorx)süa, Ereln, 2009; Itzuitzallea: An
tton Olarx) (2010-11-21, Imanol Mercero).
5ARA5UA, Jon: Ertzeko zatlak. Lasarte-Oria. Argia. 2010 (2010-XII-12. Leire
Lopez Ziluaga).
SARRIOflAMDIA. Joset»: Idazlea zeu zara, Irakurtzen duzulako. Donosüa, mk
hasl 2010 (2010-X-17. Bixente Serrano Izko).
5ERRAT10, Asier: HIrì goMOk. Donosüa, Elkar, 2010 (2010-XII-19, Beftat
Sarasola).
SUAREZ, Casüllo: Ebellna Mandarína. Donosüa. Ereln. 2010 (2010-K-26,
Inrianol Mercero).
TttOMPSOn. Jim: Amontaren ume. Iruñea, Igela. 2009; Itzuitzallea: Miel A
Elustondo (2010-11-21, Mikel Ayertte).
TMOF^AU. henry David: Desotiedlentzía zlblla. Oftaü, Potxo Argltalzutoa,
2009; itzuitzallea; Edu Lartzar>guren (2010-lX-S, Bertat Sarasola).
UC3ARTE. Yurre; Oasollndeglan. Irun. Alberdanla. 2010 (2010-V-23, Bixente
Serrano Izko).
URAin, Jokin; Ez dago etxean. Zarautz, Susa. 2010 (2010-VI-13, Lelre Lopez
Ziluaga).
URATIQA, Mitxeiko: ñltxoleta elektñkoetan k<^eopteroak. Bllbo, Ediciones
Beta, 2010 (2010-IX-26, Lelre Lopez Luzurlaga),
UfVUJSPIL, Beatrice: Oizaki bakartiak. Balona, Elkar. 2010 (2010-IX-12. Leire
Lopez Luzuriaga),
URRUTIA CAPEAU, Enrique: Asshllako eroa. Iruftea, Pamlela, 2010 (20104X*
19, Bixente Serrano Izko).
VALVERDE, Mikel: Rita Robinson, Donosüa. Elkar, 2010; Itzuitzallea: Joan
Marün Elexpuru (2010-V-30, Imanol Mercero).

VAUQCLADE, Anais: tlarrl eltzeharla. Uztarltze, lhas Euskal Pedagogia 2erbltzua, 2010; Itzultzallea: Pantxo Mitxelena (2010-V-2).
WALIIÍO, Josu: Izarren artzalna. Tafella, Txalaparta, 2009 (2010-IV-18, Imanol Mercero).
2ALDIW, Iban: Ipuirìak. Ar)tologla t>at. Donostla, Erein, 2010 (2010-VII-18,
Bixente Serrano Izho).
2UIAIKA, Ramon / BERATARBIDE, Idola; Andere zlHolnaH. Donostla, Erein,
2010 (2010-V-2, Imanol Mercero).
Bigarren eranskina: Berria egunkariko erreseina laburrak 2009an
AQU5. Milena: Kondesa esHu-gurla. Berriozar, Cénllt 2010; Itzultzallea: Fer
nando Rey Escalera (2010-VI-13).
ALB2U, Qillermo / ALBIZU, Jose Inazio: Blotzetih sent! dedana. Donostla,
Qipuzkoako Foru Aldundia, 2010; apailatzallea; Joxeman inondo (2010IX-26).
ALKORTA, Uemi / ZUBEROQOITIA, Altor; Masa-homunlhazlotih Informazloaren
gizartera. Bllbo, Udako Euskal Unibertsitatea (2010-IV-ll).
ALOreo, Idurre: Erdigune llterarioah Irahashuntzan. Bllbo, Euskal Memko
Unibertsitatea, 2010 (2010-IV-ll).
AL0M5O, Itztar / QALLARIM, Miriam; Oeneroa aztergal psihologian: egungo
iherhetah. Bllbo, Udako Euskal Unibertsitatea, 2009 (2010-111-28).
APALATEQI, Ur: Flhzioaren izterrah. Zarautz. 5usa, 2010 (2010-X-51, Bei^t
Sarasola).
ARAT1A, Aitor: Zeruetaho mezuiariah. A le ^ . Mirta. 2009 (2010-11-24).
ARISTI, Pako: Josu Duhaùren proposamena. Biltx), Euskattzaindia / Bllt»o
Blzkaia Kutxa Fundazloa, 2009 (2010*1-10).
AROLD. MarHese: fllnah ospa. Donostla, Elkar. 2010; itzultzaileak; Joxe Man
Berasategl eta Maider Berasategi (2010-M-7).
ARREO, Ignazio: Eta oraln, zer? Injn. Alberdania. 2010 (2010-?^-7).
ARRIETA, Yoianda / URBELT2. Lelre: ttzalpeVh. Donostla. Erein. 2010 (2010IX-12).
A5IS0REM ARTEAM: 1609ho auziah, Lapurdln. Balofia. Lapurdi 1609-2009,
2010 (2010-V-23).
ASKOREM ARTtAM: Ahotsd. hitza, hizhuntzah. Bilbo, Euskaltzalndla, 2010;
apailatzallea: Sebastian Qartzia Trujilto (2010-M-14).
AStSOREtl ARTEAM: Desira piazer 66/08. Eushal poesia erotìhoaren antolo
gia. Tafella, Txalaparta, 2009; apailatzaileak; Igor Estankoria, Edorta Jl*
nienez eta Josune MuiV>z (2010*1-10).

ASKOREh ARTEAM: Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai
Biibo, Eushal Merlko Unlbertsltatea, 2010; apailatzalleak: Beatriz Fernan
dez, Pablo Alblzu eta Ricardo Etxepare, 2010 (2010-X-10).
A5K0REM ARTEAM; Euskararen tierreskuratzea. Eskorlatza, Qarablde Elkartea, 2010: koordiriatzallea: Lore Aglrrezat>al (2010-XI-14).
A5K0REM ARTEAM: Qlpuzkoako Eskolarteko 50. Bertsdarl Txapeiketa, 2010.
Donostia, Ikastolen Elkartea, 2010 (2010-X-24).
AShOREM ARTEAM (Oihana Cabello Elorriaga, Qorane Barrenetxea Ealo eta
f^ lte Orue Bengoa); 'Guemlca' Qernlkara. Herrl baten aldamkapena
Qemlka-Lumo, Qernika-Lumoko Udala / Busturialdeko Medabideak,
2010(2010-IX-26).
A5K0REM ARTEAM: Juan ñarl Lekuonari omenaldia. Bllbo, Euskaltzaindtí,
2009 (2010-11-7).
A5K0REM ARTEAM; Ju/ene Azpeltia 25. Ipuin lehiaketa. Zumala, ZumalaKo
Udala. 2010(2010-WI-19).
A5K0REM ARTEAM (Erramun Amundarain, Iñaki Qonzalez Qaral eta Alizta
5tùrtze): Hlstoriaurrea urratsez urrats. Donostia, Qalak, 2010 (2010^25).
AURhEMEFlEMA, Joseba: Ipar halzeak. Alegla, Mirla, 2010 (2010-V-9).
AYALA, Francisco José: Danv/n eta diseinu Intellgentea (Kreazlonismoa, knstauíasuna eta etMluzloa). Donostia, Qalah. 2010; itzultzallea: Julen
Kaltzada (2010-X-10).
BAE2 MUJIhA, Josu: Lau erreka. Alegla, Mirla, 2010 (2010-III-7).
BAFV^EMETXEA, Imanol / MARTIMEZ LIZARDUIhOA. Ekain: AMkari zor dloguna
Donostia, Qaiak, 2010 (2010-X-5).
BASTERRET?^, Izlar; Kultura kontzeptuaren inguruan. Bllbo, Deustuko Untbertsitatea. 2009 (2010-111-21).
QA?<0K. Erramun / C0Y05, Jean-Bapttste: tielduen euskalduntzea eta etorkinak Ipar Euskal Meman. Bllbo, Euskaltzalndia, 2010 (2010-JÄ-5).
BeNnoia aldlzkaria, 20. zentakJa. DonostJa, Qaitzagom elkartea, 2009
(2010-11-24).
BELDARRAIM, Merea / QOIKOETAEA, Iraö: APemua. hutsaren oroltz^xria i
Trena handik datorrenean. DonosOa, Bermingham, 2010 (2010-111*28).
BELMOMTE, JoKC: Marina 5uredaren amets urratuak. DonosOa, Eretn, 2009
( 2010 -1-
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ßeterriho Liburua, 46. zenbakia. Andoain, Larranriendi Kultur Bazkur«. 2010
(2010-VI-27).
Betemko Uburue, 47. zent»akla. Andoain, Larranriendl Kultur Bazkuna, 2010
(2010X-17).

Seterrtto Llburua, 48. zenbakia. Andoain, Larramendl Kultur Bazkuna, 2010
(2010-WI-12),
BI05CA. Marc: tlalek zergatlk deitzen diote Euskal tierña eta guk Ithaka?
Irun, Alberdanla, 2010; Itzuitzallea: Antton Olano (2010-111-14).
BOfyM, Itxaro: Ezergat>e hobe. Zarautz, 5usa, 2009 (2010-1-5).
5FV\0BURY, Ray: Farenheit 451. Tafalla. Txalaparta, 2010; Itzuitzallea: Magore Tolosa (2010-l?^-12),
BRY50M, Bill: la denaren historia labur bat. Usurbll, Elhuyar fundazloa. 2009;
Itzuitzallea: Ixiar Iza Aglrre (2010-IV-18).
BUFysE, Edmund: Frantziako Iraultzarl t>uruzko gogoetak. Bifbo, Eushal Merrlko Unibertsitatea, 2010: itzuitzallea: Patxl Ezklaga (2010-Ä-17).
CALLEJA, 5eve: AW/es eia dortoka. Irun, Alberdanla, 2010; Itzuitzallea: Juan
Luis Zabala (2010-VII-4).
CAMPAflARI, Jose: Ernesto Irriz blal. Tafalla, Txalaparta, 2010; Itzuitzallea:
Arkaltz Qolkoetxea (2010-IX-12).
DAVI5. Wade: Argla munduaren ertzean. Bllbo, Euskal Merriko Unibertsitatea,
2009; Itzuitzallea: IftaW Ifturrieta (2010-X-17).
ÛAWKIM5, F^hard: Gene t>erekota. Bllbo, Pentsamenduaren Klasikoak,
2009; Itzuitzallea: Eider Cartón (2010-V-2).
DIAMOMD, Jared: 5u armak, germenak eta altzalnja. Bilbo, Pentsamendua
ren Klasikoak, 2008; Itzuitzallea: Andonl Saganria (2010-VI-13).
Ö0RFMAM. Ariel: tlerloa eta dontzella. Tafalla. Txalaparta. 2010; Itzuitzallea:
Fito fVxJrlguez (2010-?<-5).
DUMAU, Menh: Lapurdiko Ihautería eta mutxlkoen pizkundea. Balona, Menn
Duhau (eglle-editore), 2010 (2010-V-16).
Egan aWizkana, 2009ko 3-4. zenbakiak. Donostia, Euskal Neniaren AdlsKldeen Eikartea, 2009 (2010-1-51).
Egan aldizkana, 2010eko 1-2. zenbakiak. Donostia, Euskal Memaren Adlskideen Eikartea, 2010 (2010-VII-4).
EIM5TEIM, Albert: Annus M/raWfó (1905) emankorreko artikuluak eta zenbait
httzakjl. aibo, PentsanrierKÍuaren Klasikoak, 2010; Itzuitzallea; Jose Ra
mon Etxet»ma (2010-VI-20).
Eñea aldizkarta, 2. zenbakia. Bilt», Euskaltzaindia, 2010 (2010-IV-4).
E5Í1A0LA, Iratxe; Galerna. Donostia, Elkar, 2010 (2010-IV-4).
ETxeBARFUA, Igone / KALZAKORTA, JaWer; Merri literatura. Qastelz, Euskc
Jaurlantza, 2009 (2010-V-50).
FAMO, Dani: Teleatol. Calabaza haluzlnogenoak. Donosüa, Ikastolen Eikartea,
2010 (2010-VH-18).
farm elo, Graham: Eder behar du. Zientzia modemoho ekuazio bikainak.

Bllbo, EusKal Merrlko Unibertsliatea, 2010; itzultzallea: Fernando Mor*)
(2010-X-31).
FERMAMDCZ DE LARRIMOA, Kepa: IHergalah eta adierazpenak antropología
sozíohulturalean. Donostla, Utriusque Vasconlae, 2009 (2010-1-3).
FERMAMDE2 DE LARRIMOA, Kepa: Ku/tur perfomatlbttatea eta glzarte fetltMgiritza. Donostla, Utnusque Vasconlae, 2010 (2010-VII-24; 2010-X1I-9).
FOUCAULT, Michel / BEM5AID, Daniel: Nistorlaz mlntzo. Foucault eta Bensa«/
Donostla, Jakin, 2009; apailatzallea eta itzultzallea: Joseba Barrióla
(2010-IV-4).
FROMM, Erich: Gizarte osasuntsua. Glzarte garalkldearen psikoanallsta Do
nostla, Qalak, 2010; Itzultzallea: Jalone Alberdl (2010-VII-ll).
FUMKE, Cornelia: ñecWess. tlarrizHo haragla. Donostla, Elkar, 2010; ttzuttzalea: Alora Jaka (2010-X-3).
QANDIAQA, Bitorlano: Gabon dut anuntzio. Oñatl, Arantzazu Frantztskotar
Edlzloak, 2010 (2010-XII-26).
QARMEMDIA, Txonnin: 2008ko nere egunharla. Donostla, Qlpuzkoako Fofu
AWundla, 2009 (2010-1-7).
GARRO, Lander: Kontranoa. Zarautz, 5usa, 2010 (2010-V-30).
GAVALDA, Anna: Ihesaldl polltta. Irun. Alberdanla, 2010; Itzultzallea: Jon
Muñoz (2010-XI-28).
GOEMAGA, Alzpea: Arrainontzia-La pecera. Madni, Centro de UngútsOca Ap*cada Atenea, 2009 (2010-V-23).
Opgoa aldizkana, 9, bolumena, 1. zenbakia. Donostla, Euskal Memko Un»bertsitatea, 2010 (2010-VI-27).
QI0RDAÍ10, Paolo: ZenbaW lehenen bahardadea. Irun. Alberdania, 2009,
lotzuitzailea: Koldo Blgurl (2010-11-7).
GOIKOETXEA, Ines: Leihoaren tiestaldean. Bllbo, Ediciones Beta, 2010
(2010-IV-25).
QOJEhOLA OhAIMDIA, Manu / BELTRAh ARGIliEMA, Juan Man: Eugenio Et?<ebarría alboHana. Oiartzun. Mem Muslka Zaleak, 2009 (2010-IV-ll).
QOULD, Stephen Jay: Gizonaren neurheía oherra. Bilt>o, PentsamerKhjaren
Kiaslkoak. 2008; itzultzallea: Olhane Lakar (2010-IV-25).
Quero aldizkarta, 3. zenbakia. Bllbo, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazloa, 2010
(2010-XII-26).
QUFVyjTWQA, Itziar: EHoizpenaren kudeaketa. Donostla, Elkar, 2010 (2010IX-19).
tiegats akMzkana, 44, zenbakia, DonosOa, Euskal Idazleen Elkartea. 2009
(2010-1-24).

fíegats aldiásarla, 45. zenbakia. Donostia, Euskal Idazleen Elkartea, 2010
(2010-V-30).
flegats aldizkaria, 46. zenbakia. Donostia, Euskal Idazleen Elkartea, 2010
(2010-XÍI-12).
aldizkana, 25. zenbakia. Qastelz, Frontera, 2009 (2010-111*14).
MEpyiAMDCZ ABAITUA, Mikel: ñorrtho halz nirehín? / ¿Vendrás conm^o?
Madni, Atenea, 2010 (2010-X-24).
ftemen aldlzkaria, 23. zenbakia. Qasteiz, Frontera, 2009 (2010-1-3).
W«z & Mintz aldlzkaria, 47. zenbakia. Biibo, Ijbayru ikastegia, 2009 (2010i-31),
Watz & Mintz aidlzkana, 48. zenbakia. Bilt>o, Labayai ikastegia, 2009 (2010W-18).
Watz & Mlntz aldlzkaria, 49. zenbakia. Bilbo, Labayru ikastegia, 2010 (2010W-19).
‘ástz & Mlntz aldlzkaria, 50. zenbakia. Bllbo, Labayru ikastegia, 2010 (2010*
XI-28).
iQCRABIDE, Juan

Kruz: A/enatze-marra-L/hea de fugacidad. Madni, Centro de
LingCiísOca Aplicada Atenea, 2009 (2010-l>^-5).

iQEFV\BIDE, Juan Kaiz: Antso Uzarra. Bilbo, Alzkom, 2009 (2010-1-24).
IQEFV^SIDE, Juan Kruz: f/un'a suían. Injn, Alberdanla, 2009 (2010-1-17).
^ERABIDC, Juan Kruz: Misterica argitu arte. Donostia, Elkar, 2010 (2010-K14).
BEhQOETXEA, Jose iriazlo: Pantailen eragina hezkuntzan: btdeojokoen
kasua. Dorx»tla, Utnusque Vasconlae, 2010 (2010-VH-24).
IRIQCHEM, Joan Man: flor bere bidean (Ort>etarrak III). Donostia, Elkar, 2010
(2010-XI-7).
IRK50IEM, MatOn: JendeenJende. irun, Alberdanla, 2010 (2010-VII-18).
IRK50IEM, Mattín / URMEflETA, Asisko: Okatxu hegal eglten. Lasarte-Orla,
2010 (2010-XI-28).
■¿AQIFW, Juanito: Ainhoa, PaW. .. eta atmosfera. MadrtI, AgerKla Estatal de
Meteorotogía, 2010 (2010-111-21).
Jákin akjizkana, 177-178. zenbaWak. DonosOa, Jakinzaieak, 2010 (2010-VI15).
JAMÉ5, Ciara: EnWemak. DonosOa, ElZiE, 2010; itzultzallea: Juan Man Lekuona (2010X11-12).
JAUREOZAR, Amala: Azazkalak Jaten. Bllbo, Euskaftzairidla / Bilbao Blzkaia
Kutxa Fundazioa, 2009 (2010-1-24).

JUARI5TI, Patxl: Malatzeho artoaren ardura eta bost seme-aíaóa dauzkana ez
dago muslha blla. Qasteiz, Arabako Fonj Aldundia, 2010 (2010-IX-19)
rtarme/ aldizkarla. 269. zenbakia. Markina-Xemein, Euskal Merriko KarmekJarrak. 2010 (2010-V-2),
Karmel aldizhana, 270. zenbakia. Markina-^meln, Euskal Merriko KarmekJarrak. 2010 (2010-VII-ll).
Karmel aldizkarla, 271. zenbakia. Marklna-^meln, Euskal Merriko Kamrteklarrak, 2010 (2010-ÄI-21),
Karmel aldizkarla, 272. zenbakia. Markina-Xemein. Euskal Merrtko Karmeklarrak, 2010 (2010-XII-19).
JIMEME2, Jon / OLARIAQA, Andoni: Modemltatearen auzlaz. Donosüa, Jakln,
2009 (2010-11-28).
KORTA. Gabriel: /.augarrenah lau. Errenterla, Mikelazulo Eikartea, 2010
(2010-VI-20).
LIMA2A50R0. Karlos: Esan gabe doaz. Donosüa, Utrlusque Vasconlae, 2009
(2010-III-7).
LIZART2A, Rltxl: hltanoa. Mintza hadl, laguni tllha egiten IHasteko eskullburva
Donosüa, Maramara Taldea, 2009 (2010-11-21).
JIMENEZ, Iraü: Atsekabe zaltut. Tafalla, Txalaparta, 2010 (2010-IX-16).
LOPEZ DE TEJADA, Patxl: Metereo/og/a. Alegla, Mirla, 2010 (2010-X-31).
LOPEZ DE TEJADA, Patxl: Osminog. Qastelz, Arabako Toru Aldundia, 2009
(2010-XI-6).
LOT^TI (Qunjtz Sarasola): llunpeük argira. Itsasondo, Itsasondoko Udala,
2010; apailatzallea: Alvaro Rabelll (2010-XI-21),
MARTINEZ LIZARDUIKOA, Ekain: Unlt)ertsoari buruzko mitoak. DonosOa.
Qaiak, 2010 (2010-XI-21).
MENDIQUREN ELIZEQI, Xabler: Musuen gustua. Bllbo, Alzkorrt, 2009 (2010-117).
MENDIQUREN EUZEQI, Xabler: WWngoen sorterrtra. Donosüa, Elkar. 2010
(2010-11-28).
MOWLLO, remando: Bilbo 5amural. Tafalla, Txalaparta, 2010 (201CM1I-14).
MÜLLER, Merta: natsaren kulunka. Donosüa, Elkar, 2010; Itzuitzallea: Ibón
Uribam (2010-XII-19).
MUNITIZ, Josu: Askatasun malkoak. Bllbo, Ediciones Beta, 2010 (2010-V-2)
M U f^ , Mantxu; tielson Mandela. Donostia, Elkar, 2010 (2010-111-21).
NABEfWI, Josu; Antzinako Europaren hitz naguslak. Donosüa, Qaiak, 2009
(2010-VI-6).
OSORO, Jasone; di marra arrosa. TafeHa, Txalaparta. 2009 (2010-III-7).

PI. Jose Javier; Urbleta Haleko borroka. OñaO, Potxo Argltalzuloa, 2010
(2010-VII-24).
PIAQET, Jean / CHOMSKY, Moam: hlzkuritza eta Ikaskuntza. Bllbo, Pentsa
menduaren Klasikoak, 2009; Itzultzallea: Antz Irurutzun (2010-11-21).
PIttC, Aprilynne: hegoak. Bllbo, Qero-Mensajero, 2010; Itzultzallea: Koldo
Bigurl (2010-VI-27).
PLAMCK, Max; flora doa Zieritzla? Autobiografìa eta beste zenbalt Idatzl.
Bllbo, Pentsamenduaren Klasikoak, 2008; Itzultzallea; Alaitz Imaz
(2010-V-9).
QUIR0<3A, Horacio: Eguzki kolpea. Irun / Donostia, Alberdanla / Elkar, 2009;
Itzultzallea: Jesus Man Mendizabal BIzagorrl (2010-1-31).
f^lSMAM, Michael: 5/mon ß/oom, garbltatearen zaindarla. Usurt>ll. Elhuyar
Fundazioa, 2010; Itzultzallea: Mírela Ort>egozo (2010-K-24).
f^OUSSEAU, Jean-Jacob; Blkarlo 5avo/arraren fede-aitortza. Bllbo, Euskal MerriKo Unlbertsltatea, 2009; Itzultzallea; Estet>an Antxustegl (2010-K-31).
^’ARRlOfWIDIA, Joseba: Idazlea zeu zara, Irakurtzen duzulako. Donostia, Hlk
Masi 2010 (2010-IK-5).
5A5TRE, PaWo: tlasreddin. Iruiiea, Pamlela, 2010 (2010-K/-18).
Senez akjizkana, 38. zenbakia. Donostia, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta
Interpreteen Elkartea, 2009 (2010-11-28).
5eoez aldlzkaria, 39. zenbakia. Donostia, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta
Interpreteen Elkartea. 2010 (2010-XII-26).
SUDUPE, Jon: tllzkuntza adosJartzeko da. Blllx), Bllboko Udala, 2009 (201011-24).
Tambourin, Manwta: Iraun. Baiona, Malatz, 2009 (2010-W-26).
ThOMPSOn, Jim: Amorruaren ume. Iruñea, Igela. 2009; itzultzallea; Miel A.
Elustondo (2010-1-17).
URAfl^, Mltxelko: Mrtxoieia elektñkoetan koleof^eroak. Bllbo, Ediciones
Beta, 2010 (2010-V-9).
•JRKIA, Jose Maria: Euskaldun^ Marañor>en begíetón. Zomotza, Erroteta,
2010: laguntzallea; Qiltermo Etxeberna (20ÍO-XI-14).
VARELA, Pelto: Lagun zorlontsu baten Istohoa. Qasteiz, Arabako Foru Aldundia, 2009; itzultzalleak: Mitxel Murua eta Mikel Telleria (2010-VII-4).
WADDlMQTOfl, C.M.: Biziaren Izaera. Bllbo, Pentsamenduaren Klasikoak.
2009; Itzultzallea: Iftaki Iñumeta (2010-VII-18).
2ABALL05 RUIZ, Luis C. ; Zientzia eta teknotogia ongizate gizartean. Donosöa,
Ereln, 2010 (2010-X-10).
2ELAIETA AMTA, Edu: Baztan-Btdasoako hlzkeraren azterketa dialektofoglkoa.

Iruñea / Bllbo, hafarroako Qobernua / Euskaltzalndla, 2009 (2010-IR28).
ZIMAM, John: ZienUiaren sinesgamtasuna. Donostla, Cáaiak, 2010; itzultzal
lea: Andoni 5ainegl (2010-V-16).
ZALDUBI (Qratlen Adema): Kant/hak. Bllbo, Euskaltzalndla, 2010; apailatzal
lea: Menri Duhau (2010-V-23; 2010-VI-6).
ZAMBON. Catherine: Baba zango-horiak. Bllt>o, Artezblai. 2010; itzultzallea
Txomin Meguy (2010-Vt-20).
ZUA20 ZELAIETA, KokJo: Sahanaho euskara. Burundaho hlzhera. Irui^ea /
Bllbo, Naferroako Qoberbua / Euskaltzalndla. 2010 (2010-VII-ll)
ZUBELDIA, KokJo: Antología poet/hoa. 1984-2009. Txirotasunean eta fehorte
haundí baten zenlzuen eta sentímentuen errelnua. Zomotza, Erroteta,
2009 (2010-11-21).

O Soillk Internet t>idez zabakJuak

K rit íK a k

e t a

e r r e s e i n a k

y-

"^>l«ribê9119 S Í9 ^6?i
g>% lü iiH 1 ii'i[|ilirü iÉ iii^g i1 i» r Jiffv;
/■

.

■i»i'
‘vr-n“ I'ridvghffii'tfillT^

Barne-muinetako Sabin Arana Goiri.
Qutunak I. (1870-1903)
Prest. Joseba AgirreazKuenaga.
Utriusque V/asconiae
Pako SUDUPC

Jakln-mina era asHotara eta aide askotatik sortu liteke, baina
5abin Arana batez ere politikarla izan zenez gero, irakurlea gutun
fiauetara Jakin-min poiltlkoz inguratu dalteke: zer argltzen ote dute,
esaterako, Sabino Aranak Bilboko espetxean zegoela, izan omen
zuen bilakaera espalnollstaz?
Urte eta erdi Inguru zituen ezkonduta Nikole Atxikallanderekin,
3ukametako Ablna baserrlko alaba gazteenarekin -berezko Izena Ml*
^'olasa, balna Aranak Nikole Izen kosmopolltagoz berrlzendatua; al*
sialdlan Sukametan ehizan egiten zuen 5abln Aranak, eta apopllo
basem horretan egoten zen, eta handlk elkarren ezagutza eta gero
ezkontza-, gutun honetan, honela ziotsonean:
“Es decir: que ahora nrie castigan con estos 5 o 4 nneses que me
han tenido, y después ya no hay Juicio. Ya quedan satisfechos
con esto. ¿Has entendido Wen, corona? Pues no hay más que
eso. (...) Además; después de esto ya nunca más en toda mi
vida me veré en estas cosas, porque el partkJo nacionalista
nxxirá este misnrx) ai*to y tos riaciorwlistas se harán espaiV>listas,
(De manera que rx>?) habré más cárceles y Juicios para elkDs. Yo
nr>e reoraré á casa, á descansar, y ya no habrá peligro ninguno
para mí” (1902-VIII-15. 153or.).
Aranak, azkenetara instean, bera t>ezala U^dut^aKoJesultetan he*
zítako Aingenj Zabala izendatu zuen akJerdlaren olr>ordeko. Emazteari
egiryJako gutun horl baino hllabete inguru leheriago, adisWde eta

alderdihide kutuna zuenarl azaitzen zlon espetxetlk delako prolektu
espainollsta horretarako atxlkimendu bliketa ñola zlhoan, eta segur
askl zeln Izango zen arduraduna:
"Pronto parece estará nombrado el Director General para la colec
ta de ínscnpc/ones. 5erá probab/emente MaguregI (gutun prestatzalle Jo5et>a AglrreazHuenagaren oln-oharraren arabera. BllboKo udaletxean zinegotzl zen. Prolektu espainollstaren aldeko
sutsua, katalanen lldo erreg/ona//sta#4n miresle.) E.G. El nomtyará
el Director para BIzkaya, el cual se dirigirá a los puet>l05 para
señalar en cada uno quien recoja en él las adhesiones. Creo te
Irás cada día convenciendo más de la con\/enlencla de llevar á
cabo este proyecto, con preferencia a seguir como antes. Tan
pronto como salga de la cárcel (.) expondré a B. el plan, para que
decidas y me conceda un bill de indemnidad respecto de lo ya
hecho. Después dejaré escrito el pensamiento, por si muero
antes de llevarlo a término, a fin de que otros puedan encargarse
de darte remate. Este día todos los nacionalistas aplaudirán la
ot>ra. aunque hoy duden acerca de su bondad" (1902-VII-9, 226
or.).
Beste gutun bat egin zuen egun berean. Martutako erabakiaren
izaeraz eta prolektuak Izan behar zuenaz, beste alderdlklde garrantzi
zko batl, José Antonio Arrlandlaga mundakar medikuarl honeia
zlotson:
"MI paso tan tremendo, dado desde la cárcel, por un lado, y
desde la plenitud de la gloria, por otro, no puede ser deb//«/ad,
sino por fuerza. Luego no se trata de degradamos y de humillar
nos nosotros, sino de que seamos humillados por el Juicio del
contrario. Luego no se trata de realizar un acto tan ruin como
sería el rebajamos a reconocer como bueno aquello que otros
proclaman y nosotros hemos combatido, tío sat)emos lo que
será; pero sabemos que no será reconocer el caríísmo. rU ei
iníegrtsmo, ni ei fuerismo. foperemos. pues las grandes empre
sas no se preparan en un momento' (1902-VII-9. 270 or.)
niri, halere, altortuko dizuet gehien harrapatu nautenak Aranak
lehenbizl andregai eta gero andre zuenarl eglndako guturtak dira, eta
halaber, Aingeru Zabalari emakumeen izaeraz eglndako gutun bat.
Qizarte malla berekoak ez ziren; neska eskolarik gat>eko baserritar euskaldur>a zen. eta 5at)in /Vana berriz, jesuitetan ikasitako Bilboko burgesíako seme elebidun diglosikoa, famiiia karlistakoa, euskaraz

nekez mlntzatzen eta idazten zuena, eta gaztelaniaz bemz, erraz eta
Jon. Aide batera, eskertu behar diogu Aranarl, haln xehekl eta argiro
azaidu Izana emakumeei buruz zuen irltzia. Qutun hauek Irakurrlko
diren baino gehlago Irakurrlko bafira, seguru nago, feminista epelak
feministago egiteko eta matxistak beren ikuspegian zalantzak Izateko
balioko luketela, duten b>alio hlstorlkoaz galnera. Abisatzen dut irensteko gogor samarrak gertatzen direla. hasi galtezen Alngeru Zabalari
eglndakotik;
"Pero de lo que dice Quevedo y tú repites no se sigue que el
hombre no deba amar a la mujer, esos defectos de esta Infeliz
mitad del género humano son /ngén/tos en ella e Inseparables de
su sexo- sí la mi^er, con lo vana que es, amara, el mundo sería
una orgía continua y de sus locuras estaría saturada la vida
social; y SI es vana e Inferior al hombre, es decir, si no tiene tanto
seso y corazón que éste, es porque de suceder lo contrario, la
lucha entre el hombre </ la mujer sería terríble desde el hogar
doméstico hasta las esferas más elevadas del gobierno de los
puebtos. La mujer, pues es vana, es superficial, es egoísta, tiene
en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza
humana; por eso fue ella la que primeramente cayó, pero por
eso prec/samente de ser inferior al hombre su cabeza y su
corazón, por eso el hombre detie amaría, ¿qué sería de la mujer,
sí el homt>re no la amara? Besüa da carga, e Instrumento de su
bestial pasión: nada más. La mujer necesita de la protección del
homtxe, de su tutela; como el hombre necesita de la compartís
de la mujer...” (192).
Eta ja rraifij dezagun artean andregaia zuenari egln zlon gutun
baten zatl batekin:
"Los consejos que te di en mí última carta ¿te los di por hacerte
rabiar? tío ciertamente, tío me gusta hacer rab/ar a nadie; menos,
a tí. corona. Te los di porque estoy obligado a acons^arte b/en y
gutórte, (...) Ya te he dicho alguna vez que lo que es la madre
para los hijos así debe ser el marido para su mujer Esta, aunque
creada para compañera del hombre, es hija verdadera suya, pues
que fue hecha de carne y hueso del hombre mismo. De manera
que la mujer es compañera del hombre para ayudaríe a sen/lr a
Dios, pero es hija del hombre para obedecerle, estarle sumisa y
dejarse guiar y conducir a Dios por él. Cuanto más avanza el
mundo en su e>v5tencia. más va degerierando este carácter
primitivo de la mujer, como ha venido adulterándose y corrom

piéndose la primera revelación y aun la luz natural de la razón.
Cristo, nuestro Señor, nos redimió y mostró nos el camino para
salvarnos; y al mismo tiempo, al fundar la Iglesia, nos enseñó
cómo debe ser la unión matrimonial. (...) De manera que la
esposa es compartera y a la vez hija del esposo, compañera,
para acompañarte a /legar a su fin; hija, para estarle sometida (..)
El hombre está en el deber de guiar y conducir a la mujer; ésta
tiene el deber de obedecerle. 5l ha^algún matñmonlo desaveni
do, es porque el hombre no sabe educar a la mujer, o porque la
mujer nace de su educación: luego el pñmer mal está en que el
hombre no sabe educarla. 51 he de cumplir mi det>er he de darte,
pues, muchos consejos. 51 te doy consejos, filhole, es, de consi
guiente porque te amo" (94).

Qutun mordoKka ditu plegu bertsukoak. Zenbat integrismo erli
jioso Jesuttlko dagoen horl Mi baino adltuagoak badira gurean, heziheta horren sustralak osotoro argituko lltuzketenats.
Esan beharrlk ez dago honekln ez dugula Sabin Aranaren figura
osoro beheratu nahl, aitortzen dizklogu lehen aitortzen genlzkion
merezimenduak arlo polltikoan -lehenblzl formulata izana: üuzhadi da
euzhotarren aberrla-, ikumna, ereserkia, alderdia eta masa mugimen
dua sortu izana-; balna, era berean, gutunok bidea ematen digute
pixka bat gehiago ezagutzeko haren bame-mulnetako izaera, eta
horrekin batean, gaur egun batere onargarri gertatzen ez zaizklgun
Iritziak etajokabideak gaitzesteko, gizona emakumearen aldean gora
Jartzen duten heinean.
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