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HITZAURREA

2003ko Galeuscak Gernikan topaleku izanik, Euskal Idazleen El-
karteak, Galeusca honetarako gaia Oroimena eta historia izatea era-
baki du . Aukeraketa hau egiterakoan, Euskal Idazleen Elkarteak, li-
teraturak historiar¡ zer-nolako tratamendua eman dion aztertu nahi
izan du . Arrazoi hori dela medio, oroimenaren inguruko gaiari He-
gats literatur aldizkariaren bi zenbaki eskaini dizkio : 33 . zenbakiko
txosten monografikoan Oroimena eta historia lantzen da, eta 34 .
zenbakian, Oroimena eta literatura.

Ale honetako "Literaturbideak" atalean, Roman Garmendiaren
"Arrazoiaren nagtusitasunaz" izeneko lana dugu lehena eta idazleak
bere egunkari pertsonalean sartzera eta hausnarketa egitera gonbi-
datzen gaitu . Atal honetako bigarren lana Migel Anjel Unanuaren
Safo eta Pindaroren "Testu sorta" grezieratik egindako itzulpena da .

"Kritikabideak" sailean, Aitzpea Azkorbebeitiaren "Joseba Satr •io-
nandia: erbesteratuaren desterrua eta desterru orokorra" izeneko lan bi-
kaina dugu irakurgai eta Iñaki Zubeldiaren "Hanr literatura : kritikn
eta zenbait gogoeta" titulupeko art¡kulu kritikoa .

"Txosten monografikoa" atala, Jon Kortazarren "Troutsizioaren
oroimena" eta Tere Irastortzaren "Euskararen bidegileek, gerra oztopo"
artikuluek osatzen dute, biek ala biek ere, gerra-garaiko oroimena
gaitzat dutela.

"Elkarrizketa" atalean, Iñaki Bastarrikak Txomin Peillen elkarriz-
ketatu du . Ale gorriak eta Ale berdeak oinarritzat hartuz, Peillenen
ipuingintza aztertzen du.

Finitzeko, "Liburu-iruzkinak" atalean, Tere Irastortzak "Bidegi-
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leak" bildumaren azterketa sakona eskaintzen digu eta Igor Estan-
konak Koldo Izagirreren Agirre zaharraren kartzelaldi berriak liburua-
rena .
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Literaturbideak

Roman Garmendia

Safo eta Pindaro
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ROMAN GARMENDIA

Arrazoiaren iagusitasunaz
(Nire urtarrileko egunkaritik)

2003ko urtarrilaren 23an . Arrazoiak bilatzeaz.
Behin lagun bati esan nion Lewis Carrol logikariak zioena, hots,

garrantzitsuena ez dela nork duen arrazoia, baizik eta nork ahal
duen gehiago, hau da, botere-kontua omen dela dena . Eta hori da,
argi eta garbi, Nietzsche-ren filosofiaren man-da, eta nik ez dut iika-
tuko behatzaile fina zela, baina ez nator horrekin bat . Lehentasuna
arrazoiak du, logos-ak, diskurtsuak, eta ez edozein diskurtsuk, bai-
zik eta diskurtsu apodiktikoak, diskurtsu frogagarriak, zientifikoak ;
egiak, hitz batean. Eta hori da filosofoak bilatzen duena, eta egia
horrek esplikatzen du zergatik den logikoa Lewis Carrol-ek zioena .
Baina botereak ez du azken hitza, logikak baizik, eta logika garbia
botererik handiena baino gehiago baldin bada, badago irudikatze-

rik, egia biribila delako. Eta, horregatik, ez dut nik alferrikakotzat
defendatzen ditudan kausen aldeko arrazoi frogagarriak bilatzea ;
funtsezkoa ere iruditzen zait arrazoi ukaezinak ere edukitzea .
Boterearen aldeko borroka a nitzetan ahulagoa naizela ematen duen
arren, arrazoia edukitzeak nire aurkaria gogogabetu dezake lotsa-
gabea ez bada, hau da, bere helburua epe motzekoa ez bada .

2003ko urtarrilaren 24an . Arrazoiaren nagusitasunaz gehiago .
Gaur, ideologiaz eskuindarra den lagun batekin egon naiz, eta

aipatu dit, une batean, Tele5-n esan dutela futbolean azpijoko han-
dia dagoela, eta nik pentsatu dut hori esan dutela 'Prestige'rena, eu-
ren prestigioarena, estaltzearren, herriari itxaropenak kentzearren,
ez dagoela egoera txar gaizto hau konpontzerik; eta nire lagunak,
geroago, politikaz geniharduela, esan dit, nabarmenduz, demaseko
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borroka zikina egongo dela politika-mundu horretan boterearen al-
de. Nik boterearen erotikaz zerbait esan nahi izan diot, zeren ez bai-
ta zehazki erotika boterearen inguruan gertatzen dena, eta nire la-
gunari -bera, ni bezala, medikua da- kontatu diot nola behin ema-
kume erizain batek harrituta utzi ninduen nik pentsatzen nuena egi-
ten zuelako, eta horrek demaseko botere sentsazioa eman zidan, se-
kula eduki ez dudana, sekula ez baitidate batere kasurik egin (eta
horretan Nietzsche-ren antzaren bat badut, biografian bai behin-
tzat), eta horrelako zerbait jotzen dut nik lehendakari direnen itxu-
raldaketaren arrazoitzat, botereak ematen duen nagusitasun hori .
Hala ere -esan diot nire lag-mari-, botereak ez du azken hitza, arra-
zoizkoa dena garrantzitsuagoa da; erdaraz esan diot: "Lo razonable
es mejor"; eta hor, esktúnak duen argudio pisuzko hori gaindituta
dakusat, eta filosofo finak izan dira argudio hori bikain garatu dute-
nak . Nietzsche bera izan daiteke azkena ¡Ido horretatik argudiatu
duena, baina Jainkorik gabe ere ezin asma daiteke, boterea logika
matematikoa baino gorago ipintzen bada, zeren logos-ak, Heraklito-
ren logos-ak, adibidez, bere barre hartzen baitu boterearen inguru-
koa, eta alderantzizkoak ez du zentzu frogagarririk, zentzu zientifi-
korik; eta, horrela, boterearen ingtu-ukoa lehenesten bada, guipil zo-
ro batean sartzen gara . Eta Nietzsche-k gurpil zoro horri betiereko
itzulera deitu zion, izen bikaina baina faltsua .

2003ko urtarrilaren 26an . Grezia klasikoan, teorizatu zen arra-
zoiaren nagusitasunaz.

Nietzsche filologo klasikoa zen, eta agian halako irakurketetatik ga-
ratu zuen bere filosofia xelebrea, zeren egiaren kontra ere jar baitaite-
ke nagusitasun-borondatea, eta borondate hori da egiaren gainetik ere
jartzen dena. Baina Nietzsche-renak, eragin handikoa izan bada ere,
ez dauka ez hanka ez bunu-ik, eta komeni da filosofiaren helbu ua,
burua, beraren lekuan ondo oinarrituta birkokatzea . Heraklitok esa-
nen du argi eta garbi: "Perfekziorik gorena ulertzea da", eta Demokri-
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tok esango du ezen Pertsiako luxu guztiak baino nahiago duela uler-
tzea. Holako adierazpenak sarri entzuten dira Grezia argi hartan, mo-
du batean edo bestean adieraziak, baina eguerdiko argia bezain garbi
ulertzen direnak . Platonismotik aitortuko da ezen egia gorena lortu
ezina dela ez bada erlijioaren bidez, eta, horrela, Plotinok esango du
filosofiarako joera dutenek, musika gustuko dutenek eta edertasttnaz
erraz maitemintzeko joera dutenek hurbilago lortzen ahal dutela on-
giaren izaera batasunezko horn behatzea, hau da, Aristotelesen ara-
berako bizitza teoretikoari, b izi tza-modurik gorenari . Baina igaro behar
den mundu material honetako izaera misterioa zaigu, eta gerta daki-
guke Goethe-ren Faustori gertatua, hots, nazka-nazka eginda amait-
zea eta esatea: "Gabeziak, gabeziak, txakur batek ere ez luke eroanen
bizimodu hau! Baina nik proposatzen dut, deabruari bizitza eman
beharrean, medikuari kontsultatzea, eta hor badugu drogen mundua,
botikena ere dena, Baudelaire-k paradisu artifizialen mundua deitua .
Azken batean, droga-zalea izatea ez da drogadiktoa izatea : drogadik-
toa buruko gaitza duen gaixoa da, baina drogazalea da drogen bertu-
te osagarriak ikertzen dituena, festa-egunetan zuhurtziaz erabiltzeko
gai dena. Platonek dio ezen bere filosofia agertzen dela ariman bat-ba-
teko argi izpi baten moduan, baina frogatuta dago ezen ideien mun-
dua -formak, grezieraz- ez dela aldaezina, formak bilakaera baten ba-
rruan aldatzen aiz direla, eta hortik igarotzearen izaera misterioa iza-
tea, eta Platonena errefonuatu beharrekoa izatea ; antzerakoa da dro-
gekin gertatzen dena, baina drogekin sentsazioa ez da zientifikoa eta
bai mistiko-estatikoa ; zeren, zer da flash bat Platonek deskribatzen
duenaren aldean? Flash bat ez dago lotuta inongo teoriari, eta hortik
unibertsaltastul-sentsazioa ; filosofoa drogazalea baldin bada, hurrera-
go du, egiazkoagoa du, estasi mistiko baten modukoa delako, para-
disu artifiziala . Nik drogena medikuen eskuetan lagatzen dut; betiere
bide erlijioso garbien azpitik dagoen irtenbidea da, eta, gainera, erli-
jioak zuzenean debekatzen ez duena, hala nola, ardoa . Erdiko neurria
asmatzen jakin behar da .
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2003ko urtarrilaren 26aan . Filosofo arrazionalista ardangelan .
Donostian bada taberna bat Alboka deritzana, eta gizonezkoen ko-
muneko atean, barruko aldetik, honako dedukzioa ageri da idatzita:
"Pienso, luego fumo" . Agian filosofia ikasten ari den marihuanaza-
le batek idatziko zuen, ez dakit, baina ni ez nago horrekin ados. Ni
arrazionalista naiz, nik ez diot etsipenik ematen gizakiaren ahalegi-
nari, baina festetarako, festa-egunetarako, nik ez ditut drogak gai-
tzesten, ez naiz eskandalizatzen horregatik, neurriz hartuz gero ez
baitago inolako arazorik . Jesusek berak ere edaten zuen ardoa, eta
ardoak efektu hipnotikoa du, barbiturikoen moduan . Eta horregatik
Jesus ez zen zinikoa edo eszeptikoa edo erlatibista, edo sen onik
gabeko nabar bat; ezta hurrik eman ere bide horietatik! . Baina nago,
Jesusek eginen zuela barrerik bekatarien halako adierazpen barre-
garriak irakurrita .

2003ko urtarrilaren 26an. Harrokeria psikosoziologian.
Etxean esan nuen behin ez nuela ulertzen nola gaixo bat izan zite-

keen eskuindar. Eta, osorik egonda ere, harrokeria jasangaitza da,
eta hori ez diot nik bakarrik, batere susmagarri ez den filosofo aris-
tokraziazale batek ere badio, hau da, Heraklitok: "Urguilua albora-
tu behar da izurritea balitz bezala " . Ni behintzat kristaua naiz, Jain-
koaren semea, eta hortik noble ere noble, baina apal ere apal, eta
politikan ezkertiar. Ni ez nabil Nietzsche-ren moduan neure burua-
ren kontra filosofia bat eraikitzen .

2003ko urtarrilaren 27an. Arrazoia agintekeriazaletasunaren gai-
netik dago .
Autoritarismo itsua ez da batere arrazoizkoa, eta hori filosofia

lehenean dihardutenek ere esanen dute, hots, nagusitasuna arra-
zoiarena dela, hitzarena -logos-a, grezieraz-, diskurtsuarena, dialo-
goarena, eta ez edozein diskurtsurena, baizik eta diskurtsu dialekti-
koarena, diskurtsu apodiktikoarena, demostrazio-diskurtsuarena,



zientifikoarena . "Egia" da lehentasunez jantzita dagoen kontzeptu
bakarra, eta egiari jarraitzeak agintearen kontrakoa izatea dakar
behin baino gehiagotan. Eta egiazkoa da boteretsuen ahala, baina
boteretsuenaren arrazoiak mundu honetan ez du zertan egiazkoa
izan, eta hortik botere horrek hutsunea edukitzea gerta daiteke eta
gainbeherarako joera saihestezina, nahiz eta boterezale hutsa lotsa-
gabea izan, lotsagabea, etsaiak ezagutzen has¡ arte. Baten batek
agian esango dit egiaren bidetik joanez ere hiltzen garela, baina ezin
uka daiteke egia ukitu duenak zerbait aldaezina ukitu duela, eta
hortik betikotasunaren inpresioa ezagutu du halakoak . Eta aieru
horrek bizitza itxaropen-argi bat ematen du, denok hilkorrak izan
arren.
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SAFO ETA PINDARO

Testu sorta
Itzultzailea (grekeratik) : Migel Anjel Unanua

Platonek Safo "hamargarren musa" izendatzen zuenean, ez zuen
bederatzi ezagunez gain bat gehiago bihurtzen, hamargarrena iza-
tearekin lehenagoko bederatzi haien kopurua osatu eta borobildu
egiten zuen; anartean mugatu gabe eta nahasirik baitziren bere har-
tan (hiru izan ziren lehen-lehenik), ondoren dagoeneko musen
multzo osoa bere betegintzarrera eramana da . Saforen lanaz ezagu-
tzen denari haina zor dio bere ospeak, gerora, Platonen iritzi losin-
txari horri .
Estrofa safikoak, Alzeok ere lantzen zituen doinuak, bitxiak dira

greziar tradizio lirikoan, estrofa-modulu zehatz bat inposatzen du-
telako ezezik, here erritmoak tradiziozkoen nahastetik sortzen dire-
lako eta nahasketa hori bertsoz bertso errekurrentea bihurtzen dela-
ko. Saforen eskuko bezala, here nortasun lirikoa erakutsiz, hala ere,
estrofa-era hori baino are nabarmenago agertzen da bere prosodia,
horretan ere ohiz kanpokoa: Pindarok landu zuen hark bezainbeste-
ko maisutasunez .
Bion lekukoak eskaintzen dira itzulpen hauetan, eredu erritmiko

eta prosodia horiek ahalik eta fidelen eta hobekien imitatu nahiz,
itzultzaileak biak bateratzea gutxitan lortu duen arren .
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SAFO

[Fr 1 P]

7Lotxc),6Opov' &Oava r'A~p6BtTa,
7LaÎ L toç SOAóltaoxE, Ataa0µat 6E
µ71 µ'&QatOt A7 ' óvtatat ôáµva,

7Ló'rV ta, Oûµov,

áa~á TuíB' ÉAO', ai 7to'ra xáTépcwTa
Táç Éµaç ŒŒÇ átotaa 7r~Aot
Ëx) uc , 7LáTpoç Sé Sóµov aí7L000a

ypuatov Ti?OEç

átpµ' ú1LaQSEÚ acca • xáaoc SÉ a' dcyov
COxCEç QTpOUOot 7LEpi yâç µCAaívaç
7Lúxva ÓtvvEVTEç 7tTEp ' ait' Gi)páVWIOE-

pOç 8ta µEQ?W •

a4a S' É~txovTO, au, S ' tW µaxatpa
EJ•Et6tat?ata' &OaV6TCOt 7ZpOaW'TCwt
w , r

	

t

	

v
7)pE 0-.TL &r c 1LE7LOVOa xcw:Tt

8-qúTE xáÀ-nµµt
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SAFO

[Fr 1 P]

Afrodita beti-bizi, tronu-apaineko hori,
Zeusen sein iruzurti, entzun arren :
etzazula ene gogoa arrenkurez zora
eta mindu jainkosa,

baina zatozkit, inoiz lehenago ere
ene aieneen hotsera adi lekutatik
aitaren jauregi urretsua utzirik
etorri baitzinen

zure gurdian, txolarre politak uztarrian,
ekartzen zintuztela, lur beltzaren gain
hegal trinkoak arin astintzen haizea-
ren biderditik

aise heltzen zirela ; eta zu, oi zoriontsu,
musua betirauten dizun irrifarraz zimur,
kezkati zinen zer ote nuen berriz eta
zer berriz deitzen,
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xw t LOt µaAt6'ra 6ÉAw yÉVEQBat
µatvóAat 6úJ.wt • 'rtva 8J&tE 7tEtOW

t . . aanvt Éç a&v ~LMrara ; Ttç a '
'V&4 ' &BtX1Et ;

xat yàp at ~EÚycC, rŒXéwç &cc~EL,

a t 8t &)pa µil 8EXt'r; &AAà 8(~ t,
at 8E µY ~t~Et, TaXÉwç ~ca~Qtt

x0úx E6 é£1,otQa .

EME EJ.Ot Xat VUV, XcAé7tov 8E ACaov
EX (i-tptt.L v, OQQa 8E (Lot TÉÏ~EQQat
Oûµoç tµÉppEt, -wÉAEQOv, 6Ú 8' auia

c4pŒXOç Ea7O.
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zer nahi nuen horrenbestez erdietsi
gogo-zoratuta : "nor nahi duzu berriz
adeitsu erakar diezazudan? nork zaitu, Safo,
donge zauritzen?"

ihes dabilkizuna, laister baidukezu atzetik,
oparia hartzen ez dizunak, eskainiko dizu haatik,
maite ez bazaitu, maitatu beharko zaitu
nahi ala ez-nahi."

Zatozkit orain ere ea askatzen nauzun ondo-
ez gogor honetatik, eta gura dudan guztia
burutu bai gogoz niri : ai zatzaidan zu
nire gudalkide .
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[Fr. 2 P]

8£Ûpú µ' Éx KpY'lTaç É7c[i Tóv6]E vavov

.Yvov, ómc[ac Toc] Xáp1EV MV aXŒK

p.alt[av], [iwµoc BE TE6uµcáNE-

voc [Xc](3avcinwc,

eV S' ú6wp 4i pov xtA&SEC &' uc&wv

µa~ívwv, (3p6Soccc SÉ 7cacîç 6 Xwpoç

¿axíaaMt', aiOucQop'

	

vwv SE ~úXawv

xwµa xaTEppEI,

eV 89 XE íp.wv i = Ógomoç 'rioalev

i)pívocecv ócvOcaty, aí S' ácTTac

p.AAiXa mrÉOtatV [ ]

Évoa S~ aù av4L(µaT') éXocca Kúnpc

XPUíaeecv ~V xuaixaceev G1 pwç

óµ(~r.E)µEíXµEwov 8aaíacec V& p

o ivoXóa ccov
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[Fr. 2 P]

Kretatik erdu honuntza non baiten
tenplu deuna, sagarrondoz txitez edertua
oihan-oihanean, intzentsua aldaretatik
kea dariola,

hona non ura hotzik hoska badoan
adar artean, eta arrosak diren guztian
itzalpe egiten, dar-dar hostotzan behera
loa erakarriz,

hona non zalduko larrean loreak
udaberriz lerden diren eta haizeek
ezti jotzen duten [

	

I

zatoz zu, Kipride, bekokian koroa,
urrezko ontzitan ixuri dezazun
jori-jori ardoaren nektar gozoa
jai giroan .
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[Fr. 16 P]

17r7d~wV CTp6 ov, D it ac nEcf&wv,

Ol SÉ Váwv ~ao' É7r[L] Y&v µÉl1at[v]av

É]µµEVaL x&AAI OV, ÉYw SÉ xenv' &T-
'f

'ro) # ç EpaTat.

7rá]YXv S' Eúµacpeç auvCTOV 7V6T1Qat

7t]áwtc ti[o]în', á -rap 7tóav 7rcpQxt0owwa

xá~Xoç [áv8]pcí~7rû v 'E),ÉVa [TÓ]v ávapa

TOV [7taváp]tCMOv

xaÎ.~[í7roc]a' É(ia 'ç Tpoiav 7rXÉOC[Qa

xwú6[È 7ra]î&oç ov6É ~íawv To[x]7;wv

7rá[µ7rav] Éµvác871, áa?á 7tapaYay' aúTav

[

	

]cav

[ ]aim rov Y , p C

C

	

1 . . . xOt;4wç m[

	

]O-q . [ . IV
. .]µE vûv 'AvaxTopí[aç o']véµva--

Q' oú] 7rapeoíQaç,
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[Fr. 16 P]

Guda orgak batzuek, eta guda gizonak
besteek, guda barkuak ere, horra diotena
dela gauza ederrena lur beltz honetan;
ene iritziko

nor bederak gogoz maita lezakena da .
Ea nornahi erraz guztiaz jabetzeko
lain hitzez dina naizen: zer ba, akaso
ez zen Helena

andre ederrena askozaz eta joan zen
jauntxo izan arren gizona utziz itsasoz
Troiara, seinaz ahazturik, zein aitama
guztiz maiteez

gogo onez, Kipridek hartara eraginik
[

	

]
[

	

]
[

	

]
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^JG~~ xE po).)loLµav Épx-ÚV n Palla
xáµxp~.r a ).áµ7vpov iórv npoa tw

wr, ~x Av8wv apµa'a xac navor,Aoeç
ncQdoµ]áxev~aç .
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nik nahiago haren ibileraz aiherrak
egon haren musu arras leinurua ikusiz
lidiar orga eta gerlariok milaka ordez
armez mukuru .
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[Fr. 31 P]

~aL'vETaL' [lot x~voç icoç 6Éotcty

ÉµµEv' coV1 p, óTTLÇ &v&VTtóç rot

kk8ávEi xat 7t?áctov &Su 4WVEí-
caç U7tŒXOUEt

xat YEaaicaç iµÉpocv, To µ' ~ p v

xap6LŒV, &V aT7~OECty É7t VOaLCEV -
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~aivoµ' Éµ' airtat •

óCl~Âá 7t&V TÓXµaTOV ¿7LEt txat 7tÉV7)Tat
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[Fr. 31 P]

Jainko eiteko, iruditzen zait gizona
aurrez aurre apatx eserita duzuna
ezti mintzo ari zu eta haina haatik
pozturik adi

zure far gozoaz inguratuta; otoi bada,
ene bihotza bularrean jaus beharrean da
zuri so nagokizula, doi-doi ahotsa
izutzen zait,

hautsita daukat mingaina eta arias
gar lean bat larrumintzean zehar doakit,
ezin deus begiz bereizi, ezta belarriz
susmur baizik,

hotz ixuri izerdiaz blai oso-osotara
dar-dar huts naiz, lasto zurbila nola
hala ni ere bada: herio ez dabil antza
batere urruti .

Alta bada oroz urrikal etsiz gero
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PINDARO

OEO=ENfII TENEAIf2I

Xpfjv ~èv KaT& KatpùV &pGl-
Tccv Sp€1TEa8at, BU jté, abV &XuK(c

T&ç SÉ OEoEvou &KTZ-

vaç Trpaç Saaw Irap FapU4Olaaç SpaKE(Ç

Sç kLÎ TT689 KUEta(VETat, &E, &S&p.av-

TOç 'I at8&pOU KEX6tÁKEU-

Tat ~~Àatvav KapS(aV

tiuXp& pXoY(, TTpbç S' 'AcppoS(-

Taç &TL~taa8Etç €XLKOYAE4~&pOU

TTEpI Xpflftaat eoX8(-
¿,EL "tŒLWç ~ YUVŒLKEI(J 8p&(M t

4)UX&v gopEVTat IT&aav SSbv 8EpaTTEÚ-

wv. 'AAA' &YC~ T&a8' ÉKaTL

KT1paç nç SaXOEiç 9Xá

tp&v ILEÀLOO&V T&KO(tat, EÚT ' &v 'CS0

Tta(SGV VEóyUtov ¿ç fj-
5av' ¿v 8' &pa K&. TEVéSw

nELO T' IrVŒLEV Kai X&ptç

Utav (-') °Ay aLa.
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PIN DARO

Tenedosko Theoxenori gorazarre

Sor¡ da, kuttuna, larrutako uzta

	

Str.
garaiz jasotzea, sasoia denean .
Bada, Theoxenoren begien suharra-
ren zohardura so igerriz irrikitan
uholdeka ez dagokeenak altzairuzkoa
edo burdinazkoa dauka
bihotz-bular beltza

jeletan gorituta, eta Afrodita betazal-

	

Ant.
arinak ez dio mesede egiten,
irabazkinetan saiatuko da lepo
gogor bai gogor edota emazte
premian hotz ibiliko zaio nohara-
koak zainduz . Ni berriz
hainak hala nahirik

erle deunen ezkoa ba¡nintz epelean

	

Ep.
urtu egiten naiz, hor non
soin zaildu-berritan baititudan
nerabeak ikusten : Tenedosen
Limurtasun eta Donari bizi ziren
Hagesilaoren semearekin .
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AITZPEA AZKORBEBEITIA

joseba Sarrionmidia : erbesteratuaren desterrua
eta "desterru orokorra "'

W.H. Auden poetak kontatu zuen, idazten has¡ zenean poesia 'ona' egiten en-
tseiatzen zela . Gero poema, onak ez ezik,'egiazkoak' egiten saiatu zen . Ederta-
srm eta inteligentziaren kriterioekin batera, egiaren kriterioa aintzat hartuz .
Baina geroago ez zen konformatzen poema onak eta egiazkoak egitearekin .
'Benetakoak' nahi zituen zentzu sakonagoan, bere bizitzarekiko fidelak .

Q . Sarrionandia, Hitzen ondoeza, "Poesia benetakoa ")

1. Lagun izoztua : benetako eleberria, benetako erbestea.

J . Sarrionandiak W.H . Audenen poesiaren bilakaeraz idatzitako
lútz horiek behin eta berriro etorri zaizkit gogora Lagon izozhia be-
rrirakurtzean. Izan ere, idazle britainiarrarena ez ezik, Igorretarra-
ren beraren ibilbidea ere benetakotasunerantzako urrats horren il-
doari jarraiki zaiola esango nuke : edertasun eta egiatasunaren iriz-
pideen itzalpean sorturiko lehen Ian haietatik urrunduz, bere azken
lanak (Hnuy illa nyha majah yahoo poesia-bilduma eta Lagtnl izoztua
eleberria, zehazki'- ) benetakotasunaren zigiluarekin heldu zaizkigu-
la eskuartera . Ene iritziz, biek ala biek benetakoa dute ahotsa, eta ho-
ri bi zentzutan: hizkeraren zentzuan batetik (artifizioz beteriko hiz-
kera erretorikotik eta 'tropo zikinetatik' urrun geratzen dena, Sarrio-
nandiak berak Hmty illa nyha tnajah yahoo liburuan gainontzeko poe-
tei gomendatutako ildoan hain zuzen ere3 ) eta kontakizunarenean
edota mamiarenean, bestetik. Esan nahi baita, bi lanotan oso zintzo-
ki mntzo zaigu idazlea, bere 'ni 'a ezkutatzeke (erabateko fikzioaren,
estetizismoaren, kultismoaren eta bestelako bide literarioen atzean
ezkutatu ere, hasierako lanetan egin legez) eta bere esperientziari biz-
karra ernateke (eta esperientziaz ari garenean ez gara soilik bizipenez
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ari ; bizi izandakotik emarazitako sentimenez, pentsamenduez, sen-
tsazioez eta bestelakoez ere ari gara) .
Alabaina, benetakotasuna ez da autobiografia, ez da norberari

gertatutakoaren kronika paperean jartzea (eta horrexegatik, hots,
autobiografia ez delako hain zuzen, Sarrionandiak ez dauka zertan
erbesteratuaren kronika egin, Lagon izozttta eleberriak zentzu ho-
netan irakurle bat edo besteren igurikimenak zapuztu baditu ere . . .) .
Gehiago da poseetatik eta asmakerietatik urruntzea abiapuntu zin-
tzoago bat aukeratzeko, norberaren zein aldamenekoaren esperien-
tziatik abiatzeko, baina ez gertatutakoaren isla zuzena agertzeko,
hori guztia sorkuntzaren galbahetik iragaziko baitu idazleak eta ho-
rrela esperientzia pertsonal hori kolektiboa bihurtuko. Sarrionan-
diak berak bazioen, azken eleberriaren ingu uan Argia aldizkarian
agerturiko elkarrizketan4 :

"ILagun izozhra] ez da ez autobiogralkoa ez testinroniala . Baina esperientzia pertso-
nalean oinarritzen da ( . . .), nobelmr zehar kontatzen diren esperientzia pertsonalak inra-
jinarioak direu arren . (. . .) Literatuak inoren esperientzia pertsonala zabaltzeko balio
du. Bizitzaren bitar/e batzuk argituz eta gertaerei zentzu bat anfzenmnez, literatura,
esperientzia pertsonal lroriekesperientzia kolektiboa bihurtzeko nrodu bat izan daitek-e" .

Eta egiaz, halaxe da . Lagon izozttta-ren muinean erbestea dago, gu-
re idazleak ez baitio azken hamazazpi urteotako bizitza-egoerari eta
esperientziari bizkarra eman oraingoan (alegia, aurreko narrazio-
bildumetan erabateko fikzioaren bidez zein iragan urrunetarako
ihesaren bidez bizkarra ematen zion bezala) . Baina -eta hau azpi-
marratu nahi nuke-- esperientziaren onarpenetik abiaturik idatzita-
ko elebeiri hau ez da erbesteari buruzkoa (ez da, beraz, autobiogra-
fikoa), erbestearen ondorioa baizik . Horrexegatik da den modukoa .
Alegia, eleberria nahasia dela esan izan da eta desolazioa trasmiti-
tzen duela . Bada, halaxe da hain zuzen ere erbestea den egoera
nahasi horren ondorio eta isla delako. Bestela esanda, egoera naha-
si horretaz hamaika orri idatzi beharrean, nahasmena bera ekarri du
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Sarrionandiak testura, eta gugan ezinegona eta desasosegua ema-
razten duen eleberria idatzi du, erbesteari klandestinitatea gehituz
gero emaitza babeslekurik eta sosegurik gabeko egoera arriskutsua
delako eta egoera horren erdian idazten duelako gure idazleak .
Berak ere aitortu izan du "angustia eta konfusio handiarekin" ida-
tzi duela eleberri hau, "ezinegon sakon batekin" 5 .
Eleberriaren izaera ez ezik, beraren egitura ere erbestearen ondo-

rioa da, erbesteak dakarren idazteko zailtasunaren ondorioa, alegia .
Sarrionandiaren beraren hitzetan esateko, "egitura konplexua du
eleberriak ( . . .) errealitatea azaltzeko eta fikzioa egiteko zailtasuna
islatu nahi izan dudalako egituran bertan" 5 . Egiaz, zaila izan behar
du Lagun izoztita-ren egile den Sarrionandiarentzat, bai eta bertako
pertsonaia nagusia den eta Lngtul izoztun izeneko eleberria idatzi
duen Josu-Armandorentzat ere, erbestea den desordu eta desleku
horren erdian idazteari lotzea, nekeza izan behar du oraina desitxu-
ratu eta arriskuz betearen erdian idaztearen erresistentzian engaia-
tzea (gogoratu exilioa armairu baten barrean ezkutatzea dela, nor-
baitek irekiko duen beldurrez, baina baita inork irekiko ez duen bel-
durrez ere') eta are gehiago, hortaz, oraina horrexeri buruz idaztea .
Horregatik egun osoa logela baten barrean idazmakinaren aurrean
tip tip tap, tip top ematen duen Josu-Armandok orainari bizkarra
eman eta iraganaz zein etorkiztmaz idaztea du nahiago . Badio be-
rak, Maribeli zuzendutako gutunean :

"Isiltzeko asmoarekin idnzten dudala esan zenidan, geroago eta lekuz kanpokoagoa, ge-
roago eta sasoiz kanpokoagoa biln rtzen ari naizela, borradoreak zirriborratuz estnltzen
naizela eta oraingo bizitza uzten dudala joankizimaren eta etorkizunaren narrazioa

egiteko" (LI, 306 . or.) .

Horra hor, preseski, Lagun izozttta-ren plano nagusiak: iraganaren
narrazioa eta geroaldiarena . Horra hor, bestela esanda, eleberri ho-
nen egituraren zioa : erbesteak darama idazlea bere luma orainaldi
desitxuratu eta nahasi horretatik urrundu eta beste leku eta beste sa-
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soi baten kokatzera; erbesteak darama erbesteratua bere burua "an-
tzina edo etorkizunean" kokatzera : dela Josu-Armando, dela Jose
Urioste, dela Sarrionandia bera ".

Aipatu bi plano horietara etorrita, iraganaren narrazioa herrimi-
nez eta gaztarominez jantziko da (erbesteratuak zerbait galdu badu,
denbora galdu duelako, herritik urrun bizi izandako sasoiaren den-
bora berreskuraezina) eta geroaldikoa, berriz, desolazioz eta hozta-
sunez . Eta bata ala bestea gustukoago izanen du irakurleak, samu-
rra eta nostalgikoa delako bata, enigmatikoa eta zirraragarria bestea;
baina biak ala biak dira erabat koherente eleberriaren planteamen-
duarekiko eta hori, ene iritziz, onartu beharra zaio eleberriari, plano
hauen hautuarengatik egin izan zaion kritikaren aurrean (eta, bere-
ziki, iraganeko kontakiztmak gure literaturari ekarpenik egiten ez
diolako kritikaren aurrean) . Izan ere -berriro diot- erbestean eta
erbestearen zamarekin bizi den Josu-Armandori (nahiz Sarrionan-
diari berari), konfusioz beterik bizi duen orainaren eta erbestearen
kronika autobiografikoa eginen ez badu, zer geratzen zaio, ez bada
iraga-na gogoratzea eta etorkizuna asmatzea?

Nabarmena denez, hortaz, erbestea dago eleberri honen muinean,
izaera eta egitura errotik baldintzatu dizkiolarik, eta baita kontaki-
zuna bera ere, mamia nahi bada . Izan ere, Lagun izoztun-ren orrial-
deetan barneratu eta hari nagusiarekin bilbaturik han hemenka
agertuko zaizkigun istorioak, ipuinak, ametsak . . . guztiak daude
erbestearekin loturik, eta berdin-berdin pertsonaiak ere, pertsonaia
nagusiak zein bigarren mailakoak . Gogoratu arestian aipatutako Jo-
su-Armandok, bere logelan gorderik eta orainari bizkarra emanez,
istorioak eta pertsonaiak asmatzeari ekinen diola : 'jolasean bakarrik
jardun nabi ez duen umearen moduan" lagunak asmatuko ditu,
drama-lagunak, mamuak (LI, 308 . or.) . Bada, asmatutako pertso-
naiak ere bera bezalakoak izanen dira : bera bezala, "eustarriak gal-
duta triste, eme" bizi dira (308 . or.), jitoan, noraezean. Sarrionandia-
ren beraren hitzak ekarriz gu e artera, "nondik datorren eta nora
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doan ondo ez dakien jendea dira pertsonaiak"9 .
Hiru planoetako kontakizunen erdian ageri zaigun Goio pertso-

naia horren guztiaren plasmazio argia da : "bere buruaren gobemu-
rik gabe jitoan dabilen izotz blokea da"' bera, gogoa ezereztaturik
besteren agindutara automata baten moduan dabilela. Gaixotu egin
da Goio, izoztu egin da non eta tropikoan, mututu egin da, galdu
egin du hitz egiteko gaitasuna, bai eta oroimena ere . Baina, zergatik?
Irakurleoi eleberriaren hasieratik beretik enigmatiko samarra" begi-
tanduko zaigun gaixotasun honen zergatikoa laster ulertuko dugu,
lerroetan aurrera egin ahala erbestea den zama latzaren kontzientzia
hartuz goazen heinean .
Izan ere, deserri urrun horretan aberrigabe anonimo legez bizitze-

ra kondenaturik, distantziaren sentimen mingarriak habia egin du
erbesteratuaren baitan. Hasteko, urrun sentitzen du bere herria, bai
geografikoki, bai kronologikoki ere; bestela esanda, distantzia-arazoa
ez dagokio soilik espazioari, denboran ere gertatzen da jauni itzela,
ezen erbesteratuari etxeko edo herriko berriak heltzen z aizkionerako
gutunetako "gaur" hori urrun geratzen baita, iraganean, "eta bihar,
herenegun baino askozaz lehenago " . Denbora, beraz, desitxuratu
egiten da distantziaren ondorioz . Eta honk guztiak, ulertzekoa de-
nez, nahasmena eraginen dio erbesteratuari, "beste muridu eta beste
sasoi baten" bizi delako sentsazioa haziz joanen delarik bere baitan
eta bertakoa (bizi duen mundua eta oraina) "nahiko irreala eta sines-
gaitza" eginen zaiolarik (LI, 91-92 . or.) .
Nahasmen horri, gainera, identitate faltsu bat onartu beharrak so-

rrarazitakoa gehitu behar zaio, klandestinitateak izen eta "paper fal-
tsuekin" bizitzera behartzen baitu erbesteratua, bere identitatea mo-
zorro horren azpian ezkutatu eta ezabatuz . Hartara, arestian aipatu-
tako urruntasunekin batera, here buruarekiko gorde behar duena
ere barneratuz joanen da atzerriratua .
Bada, orduan, ez al da ulertzekoa horren guztiaren ondorioz er-

besteratuak bere burua nahastea? Halaxe gertatu zaio Goiori, nahas-
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tu egin da azkenerako, "landare hutsa" bihurtu da (57 . or.) : "lengo-
aiarik gabeko, oroimenik gabeko, kanporakorik gabeko gure mutil
ilegorria"k (58. or.) ez du bere burua ezagutzen, hitz egiteko gaita-
suna eta oroimena galdu ditu . Ez dauka, hortaz, iraganik, ezta ordu-
ko oroitzapenik ere . Agian eta hau hipotesi hutsa baino ez dela az-
pimarratu nahi dut- horrexegatik ekiten dio Josu-Armandok Goio-
ren iragana gogoratzeari . . .
Josu-Armandoren kontaketa Goioren sendabide legez uler liteke-

elako hipotesiaren haritik, geroaldiko narrazioak ere terapia-fun-
tzioa ez ote duen hausnar genezake . Litekeena da interpretazio ho-
netan urrunegi joatea, baina zergatik ez pentsatu Antartikarako bi-
daiaren kontaketak Goiori erbesteratu eta deserrozu-kontzientzia
berreskuratzen lagun diezaiokeela, joatearen eta itzultzearen espe-
rientziaren aurrean jarriz bere egia bilatako balu bezala (gogoratu
itsasoa "aide egite eta itzuleren espazioa" dela, 378 . or.)?

Izan ere, bidaiak (edozein bidaiak) etxea eta erroak atzean uztea
sinbolizatzen du eta bidaiaren kontaketak, beraz, etxetiko aldentze
eta deserrotze hori jarriko lioke gaixoari begien aurrean. Kontaketa-
ren -edo lengoaiaren- bidez egindako erbestearen eszenifikazio
horn esker, Goio bere egoeraz jabetzen joanen litzateke sendatzeko
bide luze horretan . Eta horretarako eman beharreko lehen urratsa
errorik ezaren onarpena litzateke . Hipotesien mailan aurkezten ari
garen interpretazio honen aide narratzaileak Goiori ('zúka) eginda-
ko ondorengo proposamena gogoratu nahi nuke:

"Proposamena eginen dizut orain, ontziratuta zaudela iradokiko dizut eta itsaso
zabalean zelrar enbarkazioa abantean doala . Jadanik ezingo duzula bidaia kantzela-
tu eta ezingo dela abiapuntura igerian itzultzeko kareletik salto egin . Ontzi ba ruan
aurrera edo atzera ibili alral izango zara, enbarkazioak egunak eta gauak zelzarka-
tzen dituen artean . Baina, nora zoazen? Hor doa enbarkazioa .

Horixe proposamena eta irorixe izango da zure lehen egia, zeure kontzientzia-
ren lehen egunsentia, ontziraturik zaudeln dakizulako baitzoaz ontziratua . Eta erroak?
Ez duzu errorik izango, ez badira enbarkazioaren altzairu eta plastikozko zuaker eta
eustarriak" (LI, 159-160 . or.) .
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Interpretazio boni eutsiko bagenio, geroaldiko detaile zenbaitek
esangura berezia izanen lukete; esaterako, Edwinek behin eta berri-
ro errepikaturiko abestiak ("edozer dela galtzen duguna, itsasoan
geure burua aurkitzen dugu beti ", 186 . or.) . Era berean, irakurketa
honen argitan zenbait pasarte zentzu bereziz janzten dira . Gogora-
tzekoa da, adibidez, Edwinen heriotzarengatiko "wake"a ospatu os-
tean Goiok gauerdian lema hartzen dueneko pasartea zeinetan, al-
koholak eragindako begirada lausoaz eta Edwinen aipatu abestia
ezpainetan, han urrunean sortetxerako bidea "ikusiko" duen . Eta
orduantxe narratzaileak Goiori bere bakardadeaz eta errogabeziaz
jabe dadin eta bere egoera onar dezan aholkatzen dio, horixe izanen
baita -arestian eskainitako aipua gogora ekarriz- bere "kontzien-
tziaren lehen egunsentia"'Z .
Horrekin batera, geroaldiko kontaketaren baitan tentsioak gailu-

rra jotzen dueneko pasartea ere esanguratsua da oso. Gogoratu itsa-
sontzia izoztutako itsasoaren erdian harrapatuta geratu eta egoera

gero eta latzagoa, gero eta dramatikoagoa izanen dela : zuritasuna-
ren erdian kolore-gabezia nagusituko da bizitza-gabeziaren seinale
legez (animaliak desagertuz joanen dira eta azkenerako "ez da bizi-

rik ezer ikusiko", 359. or.) eta janari-eskasiarekin batera gaixoak

ugalduz joanen dira . Une horretan Goio itsasontzitik jalgi eta elur-

tzan oinez hasiko da, noraezean. Konortea galduko du orduan eta
ametsetan etxea atzean utzirik elurtzaren erdira ateratzen den umea

ikusiko du, "Gauza Galduen Herrialdera" heldu eta bertako gauzak
zein lagunak -aita barne- berreskuraturik etxera itzuliko dena . Ba-
da, ene iritziz, amets honek erbesteratuak bizi izandako erro-galera
sinboliza dezake (bidenabar esanda, konortea galdu eta ametsa izan
osteko kapituluak "Etxera itzultzea" du izenburua). Zentzu horre-
kin batera izan dezake, ausaz, baita zentzu metaforiko zabalago bat
ere, etxea den babesa utzirik elurtzara ateratze horrek gizasemeok
bizitzan egin beharreko ibilbidea eman bailezake aditzera (etxeak
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sinbolizatzen duen guztiaren babesa utzi eta nor bere bideari lotze-
ko orduan, 'mundura ateratzeari , geuk ere zuritasunaren erdian su-
matuko dugu geure burua, erreferentziarik gabeko 'ehirtzareri
erdian) . Zentzu bati eutsi nahiz besteari, arnets honek Sarrionandia-
ren lanetan daukan presentzia errepikakorra deigarria da . Izan ere,
amets honen aurrean nori ez zaizkio gogora etortzen Hnuy illa nyhn
majah yahoo poesia-bildiunako "Ezagutzen duzu negua ?" poema eta
"Atabala eta euria" narrazioa?' 3 .
Geroaldiko narrazioa Goio sendabidean jartzeko terapia-konta-

keta izan litekeelako interpretazio honek, baina, ez luke zentzu
handirik baldin eta geroaldiko pasarteak Goio sendatu ostekoak
balira . Eta egon badago uste horretara eraman gaitzakeen datu bat :
orainaldiko kontaketaren bukaera aidera, Goio sendatu ondoren
eritegitik ihes egin eta Imanolen apartamentuan ezkutatu direlarik
bera eta Maribel, honek Andonik egin zion proposamenaren berri
ematen dio ; hots, Antartikarako espedizioan abiatzeko aukeraren
berri. Badirudi, beraz, gertaeren sekuentzia kronologikoan espedi-
zio-bidaia Goio sendatu ostekoa dela .
Baina hau guztia Josu-Armandoren asmakizuria dela aintzat har-

tuz, gauzak ez leudeke hain argi . Kontaketa ezberdinak Josu-Ar-
mandok bere logelatik irteteke eraikitako narrazio-bilbaketa izanik,
Goioren umezaro edota gaztaroa gogoratzen (eta berreskuratzen)
duen narrazioa Cojo gaixotu ostekoa litzateke eta Antartikarako
bidaia jasotzen duena, sendatu aurrekoa . Badakit hau guztia naha-
sia gertatzen dela eta uste dut, gainera, hala dela -gorago ere ira-
doki dudanez- egileak erbestea den nahasmena bera ekarri duela-
ko orrialdeotara, benetakotasun asmoak bultzatuta .
Honez gero nabarmena denez, Josu-Armando dugu eleberria-

ren benetako protagonista . Bera da erbestealdi luze eta latz horre-
tan apurtuta dagoena eta eguneroko bizimoduari idatziz aurre
egiten diona, bakardadeari, herriminari eta itzuli-ezintasunaren
kontzientziak ematen duen minan aurre egin nahian . Izan ere,
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erbesteratuak badaki itzuliz gero ere ez litzatekeela berak utzita-
kora itzuliko, aldatu egin delako sorterria, bera ere aldatu den
bezala. Ezinezkoa da itzulera igarotako denbora berreskuraezina
delako". Itzultzeko gogoak, orduan, talka egiten du itzul-ezinta-
stmarekin eta horrek beldurra sortzen du eta ezinegona, gogoa
joatearen eta geratzearen artean erdibiturik . lurretako idazlearen
beraren hitzetan:

"Sorter-ira itzultzeko gogoa eta beharra, baiua itzultzeko beldurra eta erbestean
geratzeko beharra ere bai, cebesteratu bakoitzaren haitan aldr Mean gertatzen dira
eta, bat_uetan, oharkabean" (Argia-ko elkarrizketa, op .cit ., 30 . or.) .

Disjtmtiba horixe da Hnny ilia nyha ntajalt yahoo bildtunako lehen
poemako galderek planteatzen zutena eta Lag-Lm izoztua elebe-
rrian zehar ere sarritan planteatzen zaigtula " . Horrexegatik bazio-
en Koldo Izagirrek han baina hemen bizi dela erbesteratua (edo al-
derantziz), bi puntuotatik "nor ote naiz ni" galderari erantztm ezi-
nik, ezen izan, bi puntuak da exiliatua' 6 .
Orain arteko lerroetan agerian geratu denez, erbestea dago Lagon

izoztua-ren muinean, eta baita izoztutako laguularenean ere, eta Ma-
ribel, Urioste zein gainontzeko pertsonaien muinean, eta baita euren
asmatzaile den Josu-Ainlandorenean, eta baita guztiaren sortzaile
den Sarrionandiarenean ere" . Bada, zentzurik literalenean ulertu
beharreko erbeste hori ez ezik ('benetako erbestea', nahi bada), Sa-
rrionandiaren obran badago erbestearen beste dimentsio bat ere : de-
serriratuarena ez ezik, guztiona den erbestea edota "desterru oroko-
rra", Andoniren berbak genre eginez (416 . or.) . Erbestearen zentzu
ez literal hau izaren dugu hizpide jarraian.

2. Desterru orokorra : gurea ere baden erbeste eta deserrotzea.

Sarrionandiaren ihesaz geroztiko lanetan (eta bereziki 'benetako
ahotsez' idatzitakoetan) indarra hartuz joan da erbesteratuaren kon-
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denaren ideia edota senti nena . Josu-Armandok badioenez, "Ulise-
sen madarikazioa" bizi du erbesteratuak'', nonahiko eta noiznahiko
deserria da berea, "erroak lepoan hartuta" dabilelarik'y, arrotza sen-
titzen baita dagoen lekuan, baina arrotza ere itzuliko balitz . Horre-
xegatik gaztigatua zigun Minotauroak aspaldian : "Ez gaituk berta-
koak / iron izanen, / ez hangoak, ez hemengoak, gare eginak alfe-
rrik / galduko dituk nahinon ° .

Baina arroztasttn-sentimen hori erbesteratuarengan ez ezik, edo-
norengan haz daitekeela Sarrionandiak berak ere gaztigatu izan di-
gu behin eta berriro bere lan ezberdinetan . Alegia, kanpoan kokatu-
tako erbeste horrekin batera (benetako deserriratzea eta "besterrira-
tzea"), egon badago barneko erbestea ere, exilioa zentzu literalean
bizi ez duenak ere senti baitezake dagoen lekuan dagoela ez dauka-
la errorik, inguruko errealitateari begiratu eta ez dela bertakoa sen-
titzen, Sarrionandiarekiv bat eginez "ni ez naiz hemengoa" aitortze-
ko gogoari ezin eutsiz 2' . Izan ere, mundu hau den modukoa izanda,
edonor senti gaitezke arrotz bertan. Bazioen lu retako idazleak, es-
kolako umeteriaren ahotan Ciro Alegriaren lan ezagunaren izenbu-
rua jarriz: "mundua zabala eta arrotza da"' . Eta halaxe da, idazle
peruarrak El mundo es ancho y ajeno eleberri eder bezain latzean sala-
tu zuenez eta geroztik egunero lehoitik mundura so egiten duenak
berrets dezakeenez .
Parentesi bat zabaltzea bada ere, Ciro Alegriaren aipatu eleberria

gogora ekarri nahi nuke hemen, Sarrionandiak izen bereko poeman
zabalduriko testuartekotasuri-jokoaz jabetzen ez ezik, hizpide du-
gun arroztasun-sentimena hobe ulertzen ere lagun diezagukeelako-
an . "El mundo es ancho y ajeno" esaldi eta izenbtuuak -lehenago
idatzitako Los perros hambrientos eleberrian epigrafe modura erabi-
lia- lavaren funtsa eta mamia laburbiltzen du, hots, mundua bes-
terena delako ideia, mundua boteretsuena delako konstatazio min-
garria . Eleberriak Peruko indiar herriak jasandako zapalketa latza
salatzen du, Rtuniko komunitate indigenaren historiaren kontaketa-



ren bidez : utniliazioz, explotazioz, bortxaketaz, miseriaz, injustiziaz
gainezka egiten du kronikak, komiulitatearen desagerpen eta he-
riotza narratzeraino . Eta guztia sekulako inpunitatez l urak lapur-
tzen dizkien ingu uko jauntxoaren agindutara gertatzen delarik,
kronikari kritikaren amorrua batzen zaio . Testuingu u narratibo ho-
rren erdian komunitateko buru den Benito Castrori entzamen diogu
eleberriaren izenbu uaren zentzua argitzen, koml.uzitateko kideak
don Alvaro Amenábar jatmtxo aberats eta boteretsuaren aurrean ki-
kiltzera baino erresistitzera deitzen dituenean :

"[Don Alvaro Annenabar] no quiere tierra . viere esclavos ( . . .). Sigue persiguiendo n los
comuneros pa reventarlos . Citando la lei/ da tierras, se olvida de lo que va a ser la suer-
te de los liombres que están cn esas tierras . La leal no los protege como hombres . Los que
mandan se justificarán diciendo : "váilanse a otra parte, el inundo es ancho" . Cierto, es
ancho. Pero qo, comuneros, conozco el inundo ancho donde nosotros, los pobres sole-
mos vivir. Y yo les digo con toda verdá que pa nosotros, los pobres, el mundo es
ancho pero ajeno. ( . . .) En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vanos de mi lao pa
otro buscando la vida . Pero el inundo es ajeno rl nada da, nada, ni siquiera un güen sa-
lario, q el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas . Defen-
damos nuestra tierra, nuestro sitio en el nnmdo, que así defenderemos nuestra liberto
q nuestra vida . (. . .) Muchos, nachos desde hace años, siglos, se rebelaron nl perdieron .
Que nadie se acobarde pensando en la derrota porque es peor ser esclavo sin pelear" ,.

Horrela, gizatasunak baino injustiziak gidatzen duelarik gure gi-
zarte deshumanizatu eta zentzugabe hau, ulertzekoa da gare idaz-
leak "osasunik gabeko mundu honetako"a2l sentitzen ez dela aitor-
tzea eta ulertzekoa ere, halaber, "ondo sotue" den25 mundu honen
erdian edonor erbesteratua erbestean legez sentitzea: arrotz, dese-
rroturik, sustraigabeturik. Azkenerako, inon ez dugularik aurkituko
-Minotauroak bazioenez- gurea sentitzeko moduko lekua, onar-
tu egin beharko dugu, Satrionandiarekin bat eginez, "munduan bi-
zitzea erbestean bizitzea dela" ("Herbestea", Hitzeii ondoezn-n) . Horre-
xegatik, arroztasuna erabatekoa izanda (edonor gara edonon arrotz) eta
inor ez delarik inongoa beste inor baino gehiago, xenofobiaren zen-
tzuaz -zentzuuik ezaz- badagoela zer hausnartu ohartaraziko digu



idazleak: "Harritzekoa da xenofobia, munduan denok erbestealdian
gaude eta" . ("Xenofobia", Hitzen ondoeza-n) .

Urrats bat emanda, gizarte-mailako erro-gabeziaren sentimenare-
kin batera, bizitzaren mailakoa ere planteatzen digute Sarrionan-
diaren idatziek : errorik ezaren dimentsio metafisikoa, nahi bada'- .
Hau da, ez dugu mtmdu edota bizitza honetara lot gaitzakeen erro
fi korik, edozein momentutan hauts daitezkeen hari hauskorretatik
dago zintzilik gure bizitza eta guie dena . Eta izan, "mila harik ho-
ntultz harunzka bultzatuak ", ez gara guie baitakoak ere (Sarrionan-
diak bere lan bati jarritako izenburua eta Minotauroak berretsiko
duen pentsainendua gure artera ekarriz) : ez gara guk uste dugtma,
"unibertsoan galdutako biziraupen laburreko ezereza" baino ez ga-
ra'' . Onartu beharko dugu, hortaz, existentziaren mailako gure erro
gabezia, guie ezereza ; onartu, bestela esanda, "ez garela ezer, ilun-
betan / higatzen dicen hatti izuak besterik" 2^ . Legue izoztna-ren
sarreran Paulo Zetzanen ahotan jarritako epigrafe apokrifoak ohar-
tarazten digunez, "mtulduaren azal hotzean suak harturiko pospo-
lu hondarrak" gara . . .

Eta hori guztia onartuta, zer? Bizi dugtul egoera soziopolitikoa, bi-
zi garen gizarte nahiz mtuldua arrotz sentitzeko modukoa izanda,
zer egin? Guie bizitza edozein tmetan poxpolua legez amatatuko
dela jakiteak- ", hots heriotza saihestezinaren kontzientzia izateak
dakarren ziurgabetasunaren eta izuaren aurrean, zer?
Etsipenaren eta nihilismoaren altzoan ezkutaturik egunak aurrera

joaten uzteko gogoa ematen badu ere, guztiz bestelakoa izaren da
Sarrionandiak planteattuiko erantztula . Saiatzearen aldeko jarrera,
ekitearen aldeko deia zabaltzen dute beraren lank, beti ere errealis-
tak izanda. Alegia, mtmdua aldatzeko ezintastma onartuta ere, al-
datzeko ahalegina egiteak berak du garrantzia; gizarte hobe bat aur-
kitttko ez badugu ere, bilaketa bera da garrantzitsua'0, bidaiatzea
-zentzu metaforikoan; '-, abiatzea, bidea egin egitea heltzea baino
garrantzitsuagoa da . Horrexegatik aitortuko du Sarrionandiak, Ma-
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nuel Bandeiraren paradisulako hiri imajinarioaren metafora gogora-
tuz: "batzutan ez dut Pasargadara ailegatzeko gogo handirik"'' .
Munduaren aurreko jarrera eszeptikoak ezkutatu ohi duen pasi-

bitateari bizkarra emateko deia ere bada Sarrionandiarena, paradi-
surik ez dagoelarik eta ez dagoelako, saiatu beharra daukagu he-
mengo hau hobetzen ("Paradistu•ik ez da, baina saioaren sasoia da"
dio berak33), hortz-muga harantzago eracnaten, numdu leunago bat
sortzen, denok kabitzeko moduko mtuldu bat, arrotz eta deserrotu-
rik sentiaraziko ez gaituen mundua . Arndoniren hitzetan esateko,
ahaleginak egin beharko ditugu, filosofia apur bat, mundua ez da-
din desterru orokorra bihtutu :

"Errealitnteaz hit-egitea /ilosofla egitea da gaol egos, amadlo erronmntiban aipatzea edo
gizarte bobo bat proposatzea ere filosofía egitea den bezala . Baron egia beliarko dngn ti-
losofia opal bat ( . . .) ea borrek ere su apu bat enlaten d/gun, zentzu pi.cka bat . Ez bai-
takign oraindik, nnundua liarrezkero denon etnia i_ango den ala destello orokorrnren
baztcrra" (LI, 416 . oc) .

Bada, Andonirengan bezala Sarrionandiarengan behin eta berrro
topatuko dugun saiatzearen aldeko jarrera hau ez da bakarrik maila
sozio-politikoan kokatzen den jarrera bat . Bizitzaren aurreko jarrera
ere bada, jarrera 'bital'a eta, hein baten, 'bitalista' . Horrela, nork bere
bizitzan ere helburuak edukitzera deitzen digu sarritan gure idazle-
ak, eta helburu horien aide saiatzera, zoriontsuagoak eginen gaitue-
naren bila abiatzera 'portuan' nahiz 'estazioan' geratzeke (Sarrio-
nandiaren esanetan galdu egiten baita portuan nahiz estazioan ge-
ratzen denaren bizitza°°) . Hortaz, existentzia-mailako erro-gabezia-
ren sentimenaren aurrean ere nihilismoari bizkarra emateko deia
egiten zaigu ; hots, haizeak erraz eramanen duen errauts piloa
baino ez garela onartuta ere'' eta edozein tuzetan poxpoluak legez
amatatuko garela onartu behar dugulako preseski benetan bizi-
tzeko deia egiten digu idazleak . Berak badioenez, bizitza galdu-
ko badugu, "izan dadila bizi izan garelako, ez bizi izan ez gare-



lako" . Hitzetl oruloeza liburuko "Humanismo trajikoa" pasarteko
hitzak dira :

"Giza izakiak badaki hil egingo dela eta, bizitzan zehar, heriotzaren zilnn•tasnn snihes-
tezirr horri egiten dio nurre . Heriotzaren zihurtasun horrek giza izakiari bere ezereza-
ren kontzientzin enraten dio, unibertsonn galdutako biziraupen laburreko ezerez bat
bait da . Gizakia, heriotzaren zihurtasunarekin eta ezerezaren kontzientzinrekin, baka-
rrik senditzzen da . Baina, bizitza halakoa den arien, bizitzn berezko hats boni gainditze-
ko saioa da . Anodioa,itzelezko bakardade horilelntntzeko niodu bat da. Eta elkartasu-
na, kit tuna eta historia guzia fturtsezko bakardade boni gainditzeko nhnlegirrak dira . ( . . .)
Gizakiak bizitzan eraikiko duen nnnidu cfinieron heriotzari, ezerezari eta bakardadeari
innbaziko dio . Egin dezagun nroitasntn, egin dezagun gizarte hobe bat, ernrnan deza-
gun ortzenntga harantzago . Bizitza galduez gero, izan dadila bizi izan garelako, ez bizi
izan ez garelnko. Gizajendea derrotatua baldirr bada ere, ez dadila derrotahur izan nha-
legindu gabe, edertasunik bilaht ez duelako . Hil belrnr badugu ere, izan bedi ahalik eta
erarik ederrenean " .

Hitzok irakurri eta beren oihartzun zirraragarria luzaroan geratu-
ko zaigu gogoan kolpeka, bameraino heltzen zaig lako Sarrionan-
diak idatzitakoa (eta ez naiz soilik pasarte honetaz ari) . Eta hori ho-
rrela da idazlea bera barnetik mintzo zaigulako, zintzotastm osoz ari
delako, "benetako ahotsaz ", Ian honen hasieran eskaini dugun aipu-
ra itzuliz . Sarrionandiak W. H . Audenen poesian seinalaturiko bila-
kaera berarengan ere seinala dezakegu guk hona heldurik, berak ere
egin baitu benetakotasunerantzako urratsa . Eta izan, ene iritziz, hel-
dutasun urratsa da hori.
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OHARRAK

1 . Artikulu hau 2002ko abenduan idatzia da .

2 . Are zehatzagoak izateko, hiztegia baúto gehiago gogoeta-lib rua -eta gogoeta-
rako libtiua- den Hitzen ondoeza ere (bertako hainbat eta hainbat pasarte bai
behintzat) zaku berean sartr beharko genuke .

3. Ikus, besteak beste, "Poesiaren gauza galdua " . Poesia-bildu rna horren errefe-
rentzia zein Sarrionandiarenak berarenak diren gaútontzeko lanena "Biblio-
g'afia" atalean aurki dezake irtkurleak. Bestalde, Lagrnr izoztua eleberritik jaso-
tako aipuen erreferentzia tesWan bertan emango dugu LI laburduraren bidez .

4 . Argia 1 .830 . zenb . (2001-XI-18), 28 . or.

5 . Ikus lehengo aipua Argin-ko elkarrizketan, ib . ; bigarrena Hasier Etxeberriareki-
ko elkarrizketan irakurri ahal da : Bost idazle Hasier Etieberriarekin berbetan, Al-
berdania, 2002, 314 . or.

6 . Ik . Etxeberriarekiko elkarrizketa, ib ., 316 . or.
7 . Ik . Hnuy illa nyha majah yahoo, "Propostas para a definicao do exilio" .

8 . Gogora dezabut Kolonbia urnutean Gorbeia aldeko baserri baten itxurako etxe-
tzarra eraiki eta "errepublika txiki idependientea" sortzen saiatu zela Jose Uri-
oste exiliaba (Venezuelako idazle Josu Laudaren Zarandonn eleberriaren prota-
gonistak bezala, bidenabar), baina hala ere beti bizi izan zela bere bizitzaren ar-
datza beste noribaiten jarrita : lekuz kanpo, "anatopismoarí", eta baita sasoiz kan-
po ere (here semearen esanetan, 'tieste sasoi batzuetan ere bizi zen, antzina edo
etorkizunean bizi zen orainean bezainbeste, orainaldian baino askozaz gel-da-
go", 57. or.) .

9 . Ikus Ar ;4lo-ko elkarrizketa, op .cit., 31 . or.

10 . Sarrionandiaren beraren definizioa da . lkus Etxeberriarekiko elkarrizketa, op .
cit ., 316 . or.

11 . Nil, esango nuke irakurleoi hain egiten zaigula enigmatiko ezen hasieratik be-
retik bue irakurketa baldintzatuko duen, bereziki iraganeko kontakizunaren
gaineko igurikimenak piztuz, gaixotasun hori argitzen lagunduko digulakoan .
Iraku rketan attirera egin ahala, alabairta, igruikimenok zapuztrta gertatuko
zaizkigu (nalúz eta Kalaportuko kontakizumak Goioren pertsonaia hobeto eza-
gutzeko labutgarria baden). Eleberriaren arazoa barik gore iraku rketarena dela
onarturik ere, interesgarria da honetaz guztiaz egileak emandako azalpenari
arreta eskaintzea (ikus Argio-ko elkarrizketa, 31 . or.) .

12. Hon narratzailearen hitzok : "Eta zeu zara zeu re leinua, zeure gurasoak, zeu
zara zeure semealahak, eta aurkitzen ez zaituen oroimena. Minegiten duen es-
kua zara, eta sendatzen duen eskua aldi berean" (235 . or.) .
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13 . Bai poemak, bai narrazioak ere, biek ala biek ametitzen dituzte goian azaldu di-
tugun zentzu biak (eta berberak) . Irakuurketa hauetaz, bai eta "Atabala eta eu-
ria" narrazioak Lntorrizko dmrborra eleberri eta fihnarekiko zabaltzen Buen tes-
tuartekotasun-jolasaz, ikus A. Azkorbebeitia, "Joseba Sarrionandiaren narrati-
ba eta prosa-lanak: irakurketarako gonbitea" in Kirmen Uribe (arg .), Azken aldi-
ko euskal narmtiba . Sortzaileak eta irakurleak, UEU, 2001, 93-118 . or .

14 . Gogoratu Sarrionandiaren beraren azalpena : "Euskal Herritik urrun geratzen
den erbesterat uak parte galdu horren mina dauka, eta Euskal Herri txiki bat
izango du armairu batean gordeta ( . . .), beso galduaren hondakina gordetzen
Buen mainguuak bezala . Baina Euskal Herrira itzudtzen denak ere ez du, seguro
asko, bere parte galdu hora errekuperatuko, fisikoa eta norberarena den gauza
bat galdu duelako, denbora, eta horrek ez du erremediorik" (Ai la-ko elkarriz-
keta, op .cit., 30 . or.) . Itzuuliezintasumaren gaia errekurrentea da Sarrionandiaren
azken hanetan . Hnuy illa nyha majah yahoo poesia-bildmnan ere saminez zioskun
erbesteratuarentzat ezina dela itzuli nahi lukeen lekuaa itzultzea, sorlekua ez
ezik, bera ere aldatu egin delako (besteren artean, ikus "Iheslariaren ekipaia") .

15 . D<us goitik behera galderen gainean eraikita dagoen "Inongo lekuak" poema .
Gogoratu, halaber, Josu-Armandoren ondorengo aitormena : "errealitatearen
eta gogoaren artean zalantzan bizi gara beti, nahinora aide eginarazten digun
geratzeko beharrarekin, eta gauden lekuan geldirik egonarazten digan aide
egiteko premia larriarekin" (LI, 415 . or.) . Imanol Uriostek bere citaren jarro aren
gainean emandako azalpena ere (412-413 . or.) gogoratzekoa da .

16 . Ikus "Breve glosa del exilio Sarrionandiano", Incursiones en territorio enemigo, Pa-
miela, 1997 eta "Hiztunon ondoeza", Euskaldnnon egunkaria, 1997-12-17, 33 . or.

17. Koldo Izagirrerekin bat eginez Sarrionandia "erbestea eta inoneza ezaugarri
pertsonal bihurtzen dituen nortasunaren uurratzaile" dauukaguula baiezta gene-
zake (XX. Mendeko poesia kaierak: Joseba Sarrionandia, Susa, 2002, 8. or.) .

18 . "Utisesen madarikazioa dun. Hemen bizi gaihul eta hara itzuultzea dmagu beti
gogoan, baina zenbat eta geroago orduan eta zailagoa dun leku hau uztea beste
hartara joateko eta, itzuuliz gero ere, gainera, ez gaitrn guise gogoko sorterrira
helduko, baizik eta beste la ezezagun bateaa" (LI, 27 . or.) .

19 . Ik. "Itsas haizea", Hnuy illa nylrn maja/ yahoo, 139-140. or.

20 . Ik. "Minotauuroarenak", Hmn/ illa nyha maja/ yahoo, 79-80 . or.

21 . Sarrionandiak espetxe-sasoian idatzitako egunkariaren izenburua den aitor-
men hori zentzu zabalean uulertu beharra dago, gartzelako egoeraren testwn-
gu rutik haratago .

22 . lkus izenburu hori daraman poema: Hnuy illa nyha rrmjah yahoo, 75 . or .

23 . Ciro Alegria, El mundo es ancho y ajeno, Casa de las Américas, 1972, 728-729 . or.
Letra llama neuk jarria da .
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24 . Ez gara gure baitakoak, 8 . or.

25 . Ikus "Kiromantzidxa ", Hrunl illa nylm majal: yahoo, 44-45 . or.

26 . Ezaguna denez, egon badago erro-gabeziaren hirugarren dimentsio bat ere J .
Sarrionandiaren lanean : kultura edota literatura-tradizioari dagokiona, bain
zuzen ere . Erro literarioen falta bere lehen lanetatik bertatik izan du kezka-gai
gore idazleak, eta baita sentimen horrek ondorio daukan tradizio-bilaketa ere,
nork bere tradizioa eraiki behar duelako planteamendua finean . Pott Bandak
berak ere agertu izan zuen planteamendu honen isla eta emaitza Izuen gordele-
kuetan barrena Sarrionandiaren lehen poema-bildu na izan zen, baina geroztika-
ko lanetan ere konstarrte bat izan da kezka hau. Lan honetan, baina, ez gara sa-
rritan jorratu izan den dirnentsio honen inguruan luzatuko.

27. "Humanismo trajikoa", Hitzen ondoeza, 427.

28. " luntasoma nehurtzen", Hit uy illa nyha majah yahoo, 159-160. or.

29 . "Gizona, pospolua legez, baliozko ezer utzi gabe / akabatzen duk", Marinel
zahmrak,18. or. ikus ideia berbera Hitzen ondoeza-ko "Amatatu" hitz-sarreran .

30. Maiginalia-n idatzi zuenez (16. or.), "utopia ez da gizarte eredu eman bat, gizar
te hobe baten bilaketa baizik " .

31 . Bidaiaren metaforak Sarrionandiaren lanean daukan frmtsezko lekuaz eta esa-
nalúaz ikus A. Azkorbebeitia, "Hnuy illa nyha majah yahoo : bidaia etengabea ",
Egan 1997-1/2, 25-61 . or. eta egile beraren Joseba Sarrionandia : irakrtrkta proposa-
men bat ikerketa-lana (Labayru Ikastegia, Amorebieta-Etxanoko Udala, 1999),
bereziki 71-75 eta 80-86. orrialdeak.

32 . Ikus "Pasargada ", Hitzen ondoeza-n .

33 . lk. "Zer egin ", Hnuy illa nyha majah yahoo, 175 . or.

34 . Gogoratu: "estazioak eta egunak bata bestearen barrean galtzen: / horrela doa
trenean ez dean jendearen bizitza ", Hit tit/ illa mllra tunjolt yahoo, 50 . or.

35 . Ikus "Errauts piloak" poema, bereziki bukaera (Hrtuy illa nyha majah yahoo, 53-
54 . or.) .

36 . Bibliografia-zerrenda hau 2002. urteko abenduan izan da apailatua . Jasotzeke
darde, beraz, Sarrionandiak geroztik plazaratutako lank (besteak beste, Naba-
rra aldizkarian hilero argitaratutako narrazio laburrak) .
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IÑAKI ZUBELDIA

Haur Literatura :
kritika eta zenbait gogoeta

Sarrera eta aurrekariak

Artikulu honen bidez Haur Literaturaren esparruan dagoen kri-
tikaren partzialtasuna eta ikuspegi zabal baten falta aztertu nahi
dira eta, aldi berean, gogoeta serio bat planteatu, orain arte egon
dicen marjinazio, taldekeria, aurreiritzi eta kamarillen espiritua
gainditzeko .

Badakit artikalu hau idazterakoan ez naizela izango guztiz objek-
tibo eta orekatu. Badakit hemen berotasuna azalduko dela behin
baino gehiagotan, kolektibo baten zauriak eta neureak ere oraindik
haragi bizitan sentitzen ditudalako . Marjinazio eta bazterketa ia sis-
tematikoa aplikatu da sarritan "kritika ofiziala"ren aldetik zenbait
euskal idazleren obra zabalaren aurrean . Eta badakigu: aipatu ere
egiten ez dena ez da existitzen.
Horregatik, barkatuko dit irakurleak batzuetan buruaren ordez

bihotzak hitz egiten badu eta hitz lasai eta hotzaren ordez barruko
sua eta berotasu na mintzo bada . Dena dela, lan honi "beroarena
kendu" beharko zaio eta gelditzen den hura izango da nire egia,
egia absoluturik ez baitago .
Sarrera honen ondoren aipatu nahi nuke Euskal Herrian izugarri

zorrotzak eta exigenteak garela literatura kontuan. Orain arte gore
herriak egin duen ibilbidea askotan ez da kontuan hartzen literatur
produkzioa aztertzerakoan. Guk ez daukagu literatur tradizio luze
eta sakonik . Guk ez daukagu literaturaren "Urrezko Arorik" Espai-
niak, Frantziak edo Ingalaterrak eduki duten bezala . Gure hizkun-
tza sukaldean eta elizan garatu da, garatu den apurra, duela oso gu-
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txirarte . Herriak ere ez zeukan formakuntza sakon k literatur obra
konplexu eta aberatsak jasotzeko eta ulertzeko . Gare lexikoa oso
mugatua eta estua izan da, hiztegi bariatu, jori, zabala erabili ahal
izateko. Askotan gare ikasleek arazoak zituzten zenbait gauza uler-
tzeko . Eta ulertzen ez dutena ez dute irakurriko. Hori seguru . Ho-
rrek berak eramaten du idazlea hizkuntza ulergarri eta sinpleago
batean idaztera. Askotan entzum dut "literatura jasoa egin behar du-
gu, hizkuntza jasoa erabili behar dugu " . Konforme. Baina jasoegi
idazteagatik eta altura handiegitan ibiltzeagatik inork ulertzen ez
badizu? Hori literatura al da? Komunikazio funtzioa betetzen al du?
Hortxe dago koxka . Eta ez dakit batzuetan ez ote dugun hori ahaz-
tu. Eta, agian, beste batzuetan, hori presenteegi eduki dugu . Baina,
hartzailea, nire ustez, funtsezkoa da, gogoan eduki beharreko ele-
mentua da literatur sorkuntza batean. Eta askoz garrantzi handia-
goa du hartzaileak, euskararen kasura eta haur literaturara baldin
bagatoz . Euskal urneek nahiko zailtasun izan dituzte beren hizkun-
tza ongi ezagutzeko, hizkuntza aberats eta eder bat bereganatzeko,
ikasketak hizkumtza horretan baratu ahal izateko eta, azkenik, libu-
ru ederrak, iradokiorrak, hunkigarriak . . . irakurtzeko eta ulertzeko .
Honek guztiak euskal idazlearen lana eta, bereziki, haur eta gazte
literatarako euskal idazlearen lana zailago eta astunago bihurtzen
du . Nire obsesioetako bat, idazterakoan, ulergarritasuna izaten da .
Eta idazten ari zarenean, ezin duzu arazo hau hain gogoan eduki,
nahiko Ian baituzu sortzen ari zaren istorioa ondo kontatu eta modu
egokian lotzearekin eta hizkuntz literario aberats eta eder batean
idaztearekin . Horregatik, ondoren datorren lana da, nire kasuan
behintzat, idatzi duzun obra berrikusi eta berridaztearena . Askotan
gertatu zait esaldi borobil, anpulosoak idatzi ditudala lehenengo
idazketan eta bigarrengoan neure bunuari esatea : "Euskal Herriko
umeek ulerzuko al dute hau? Nire euskararen malla domostratu
behar al diet ume hauei? Ala ulergarritasunari emango diot garran-
tzia, hizkuntza bizi eta aberatsa mantentzen saiatuuz ?" Eta nire bu-
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niarekin koherente izateagatik, askotan aldatu egin izan ditut nire-
tzat hain ederrak Aren esaldiak, baina gaurko ikasleentzat korapi-
lotsuegiak eta zailegiak jotzen nituenak .
Lexikoarekin ere gauza bera gertatzen zaigu. Zenbat gazte ez du-

gu erdal literaturara bideratu edo bultzatu euskal liburuetan hiztegi
aberatsegia (?), zailegia erabiltzeagatik. Erdarak oso lexiko aberats
eta zabala du eta gainera umeek eta gazteek lexiko hori ulertzen du-
te, telebistan, liburuetan, tradizioko kantuetan, farnilian, edonon . . .
ezagutu eta entzun dutelako . Euskararekin ez da gauza bera gerta-
tzen . Eta askotan erdarak adina adjektibo sartzeagatik eta parrafo
batean hitz ezezagtm pilo bat ipintzeagatik, irakurle gaztea nekatu
eta gogaitu egiten dugu. Egu n batean, agian, agoantatuko dizu jario
ulergaitz hori . Baina, hitz arrotzez beteriko ur jauzi hori etengabe es-
kaintzen badiozu, azkenean aspertu egingo da eta bide errazagoeta-
ra joko du . Eta halaxe ezagutu izan ditut nik gazte dexente: euskal
liburu batzuk jasangaitzak egin zaizkielako erdarazko liburuetara jo
dute. Egia esan penagarria da, baina errealitate bat da . Eta errealita-
te hori aldatzeko ahaleginak egin behar ditugu .
Ikusten da, beraz, ez dela Ian erraza euskaraz lan literarioak sortu nahi

dituenaren eginkizu na eta ahalegina. Hori ere, nik uste, baloratu egin
behar litzateke edozein libunll n balorazioa eta kritika egiterakoan .

Horregatik gaurko nire kritika kritikoei, euskal idazleen lana ez
dutelako neurtu hemengo koordenatuak gogoan edukita, kanpoan
egiten den kritika eta askotan beren iritzi subjektiboak eta beren
filiek eta fobiek eraginda baizik .

Kritikoaren lana

Ezer baino lehen aitortu behar dut kritiko literarioaren lana oso
zaila dela . Faktore eta elementu asko eduki behar clitu gogoan . Eta,
batez ere, pertsona guztiz librea izan behar du, hau da, inongo idaz-
le, korronte eta kainarillarekin harreman edo lotu a estuegirik ez



duena. Nortasun handikoa eta interes pertsonal berezirik gabekoa
arlo horretan. Baldintza askotxo herri txiki batean, denok elkar oso
ondo ezagutzen dugun tokian, bete anal izateko .
Gai honetan sakonduz, jar dezagun bere lekuan kritikoaren lana .

Askotan entzun izan dut: "Liburu txar asko argitaratzen da", "Ho-
nek literaturari ez dio ezer aportzatzen." Eta hori kritiko ofizialen
ahotik entzun dut . Baina, galdetzen badiezu, zertan oinarritzen di-
ren liburua txarra dela esateko, ez duzu erantzunik jasoko . Esaten Bi-
zute eztabaida horretan ez direla sarttd<o . Orduan zertan gelditzen
gara? Liburua ez dakit txarra izango den, baina kritika bai benetan
txarra da eta kritikoa ere bai. Bere baieztapena defendatzeko argudio-
rik eman ezin duen kritikoa, ez da kritiko zuzena . Ezta hitz eta esaldi
arraroak erabiliz obra bat onetsi eta bestea baztertzen duena ere .

Gai hau argitzeko Jon Alonsoren artikulua "Bi hitz kalitateaz" bi-
kaina eta esanguratsua da benetan. Mugalari, Gara egtuikariaren
gehigarrian, azaldu zen . Oso gauza interesgarriak aipatzen dito ber-
tan eta hona ekarriko ditut Jon Alonsoren hitz batzuk :

«Korrtu zaila da kalitateareua, inondik ere, Greti_ subjektiboa de/a-ko. ( . . .) Nik e: dakit

:er den kalitatea rire iritzia :laratngo . Bide bate_ esanda, nagikeriagalanta ii udit:en --ait

lan bat epaitze «ora» edo «tsnrrm> dela esanda, besterik gabe Lan baten alderdi positi-

boak, negaliboak, onbiaoak, une Iristorikoarekiko egokitasuna, asrnoak, zer lai reman kla-

se sort--en den proposat:en Biien irakurlearekin edo hndi--ionrekin, hi--k nrtzaien aberas-

tasuna, narrafzeko tekniken embilera . .a horiekde-naketa becte bat :uklartu belarkogeni-

hr--ke aintzat ida :lau bati buruzko irit:ia enaterakoan. Hunde -eta becte bat :uk-gu :tiak

new-tu eta gero, agian, mint--a gintezke kalitatea : edo kalitate falta:; bakoit:ak-subjekti-

boki-horietako bakoit:ean eskaki_rur-nraila nop jart:en duen . Honeta_ grrtiaz ezer esan

gabe «on„ eta «txar» batekin erabakit:en di-ren epai sunarioek errezeloz betet:en iaute .

Erre:elo : kritikaren egileari burn: ( . . ) Kritikak esan dezake lan bat t.rarra dela, baina ge-

ro, elunr rnilakn ale salt--en badim . . . salt:eak ez du kalitntea egia :tat:en, baiua sacaren

txintxinakahotsaseo isilmazika ditn . Ait:itik, knitikak lan bat ona dela esan de_ake, baina

gero, publikoa i e: ba :aio interesaf:en .. . Irorreke : du kalitntea ukt :en (e:ta berrnat:en

ere, egia esan), baina bestelako esplika_ioak asnatu belark dira gertaera argitzeko (. . .)»

Beste aipu hau ere Jon Alonsorena da, 1999ko apirilaren hemezor-
tzian, Argia 1711 zenbakian idatzia :
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Shrink eta objektibotasrma u :tart:en ezine koa da . Zen bat eta sari handiagoa, ordain

eta nukes gehiago hiteresak kalitate literarios gailent_eko . ( . . .) Epainralmi-koen laguna

izatea da irabazteko bidenkse;uruena» .

Jon Alonsok dioen guztiaz gain artikulu honen aurrekarietan esan
ditugtunak ere gogoan eduki beharko genituzke : haurren trebezia
euskaraz irakurtzerakoan, mezuaren ulergarritastu -ta, euskal litera-
turaren bilakaera edo eboluzioa, literatu gai bariatu eta desberdinen
baliagarritastma (badirudi Euskal Herrian kostuunbrismo kutsuko
edo nekazari giroko lteraturarik ezin dela egin . . .), etabar.

Dena dela, esan dezagtun haur eta gazteentzat argitaratzen diren li-
buruak literaturaren ikuspegi soiletik kritikatzen direla eta askotan
gerta liteke zenbait libuu -uk pretentsio literario berezirik ez edukitzea
eta, areago oraindik, propioki literarioak ere ez izatea . Frantzian, adi-
bidez, liburu entziklopediko edo zientziaren dibulgazio estiloko asko
argitaratzen da gazteentzat. Beste toki batzuetan pertsonaia ospe-
tsuen biografiei emiten diote garrantzia edo ekintza historiko edo epi-
koei. . . Umoreak ere badu bere tokia liburuetan eta nue ustez uunore
fina edo umore esplosiboa edo umore herrikoia ez da behar bezala ba-
loratzen Euskal Herrian kritikaren aldetik . Aitzitik, jendeak biziki esti-
matzen ditu era honetako testuak eta uunorezko libuu - uak milaka sal-
tzen dira . Ikusi bestela Kittsidazii birlen, Isabel, Pernnndo aiiiezkefarra, Fer-
anudo placatximrra . . . eta beste hainbat libuiu jendeak estimu handian
dituenak . Izan ere, tunorea eta barrea gizakiaren motorrak dira eta
umoretsu bizi den pertsona eta barre egiten duena askoz ere osastun-
tsuagoa da, eta alaiagoa eta guapoagoa ere bai esango nuke nik .

Euskal Herriko Haur eta Gazte Literaturaren kritika

Puuntu honetan bi kritika mota bereiziko nituzke . Bata, aldizkarie-
tan, prentsan, zenbait barre boletinetan etabar egiten dena. Ez da
oso sakona normaleari, BeFrinola aldizkarian egiten dena salbu eta,
gainera, ez da oso eskiusibista eta gogorra inorekin . Eta, bestea, kri-



tika ofiziala edo haur literaturako kritiko ofizialek egiten dutena . Eta
oso oker ez banabll kritika ofizial honetan pisurik handiena batetik
Eskoriatzako Irakasle Eskolako Haur Liburu Mintegiak eta bestetik
Gasteizko kritko ezagu nak dute .
Dena dela gatozen harira . Eskoriatzako Irakasle Eskolako Haur

Liburu Mintegiak aspalditik argitaratu ditu Haur Literaturako libu-
ruen zerrendak. Garai batean Krrkuruira izenarekin, geroago Haiti , eta
Gazte Literatura (urtea) Irakur Gida izenarekin eta azkena Haur eta
Gazte Literatura 2001 Irakur Gicla izan da . Beste gida bat ere atera zu-
ten 2001eko abenduan Haur eta Gazte Literatura 1989-2000 izena zue-
na. Gida hauek gelúenek, gainera Eusko Jaurlaritzako Kultura Sai-
laren lagtultza izan dute eta azken biek gutxienez Mondragon Uni-
bertsitateko Humanitate eta Hezkantza Zientzien Fakultatearen ba-
besa edo izena ere badakarte. Horrez gain Deba Goiena bailarako
udal biblioteketako ardutiadtut askoren izenak ageri dira gida haue-
tan, ez dakidalarik zenbaterainoko partaidetza duen horietako ba-
koitzak gidan ageri diren kalifikazio guztietan . Honek denak ofizial-
tasuuz handia ematen die Gida hauei eta horrelaxe itsu-itsuan jarrai-
tu izan dito zenbait jendek eskoletan, herrietako biblioteketan, Ga-
bonetarako liburu-zerrendak gomendatzerakoan . . .
Gida hauetan nabaritu ditudan zulo beltzak aztertzen hasi aurre-

tik ikus dezagum berauen barruko egitura . Azken gidan, 2001 . urte-
koan, honelako banaketa ageri da :

- Zerreucla orokorra .
- Libe ru goruendagarriak .
- Libere oso gonrendagarriak .

Eta hemen hasten da nixe kritika. Baina attirera joan aturetik, esan
dezadan beste idazle on asko ere badela Euskal Herrian, zuen ze-
rrendetan sekula agertzen ez dena, edota inoiz despistez-edo, eta
gomendagarri soil batekin gel-Lieriez ere (sekula ez oso gomendaga-
rri bezala) aipatzen duzuen idazle fin eta arrakastatsurik . Hemen
beste idazle horien zerrenda, kritika egiten hasi aurretik .
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Beste idazleak : Antton Kazabon, Xabier Mendigaren Elizegi, Ai-
tor Arana, Karlos Santisteban, Iñaki Friera, Antton Dueso, hlaki Zu-
beldia, Juan Manuel Etxebarria, Antton trusta, Felipe Juaristi, Joxe-
mari It uralde, Pako Aristi, Josu Penades, Pello Esnal, Karlos Liriaza-
soro, Txabi Arnal, Jon Suarez, Jose M° Satrustegi, Gari Berasaluze,
Joserra Garzia, Jon Arretxe, Miren Aguu Meabe, Fernando Morillo,
Juan Martin Elexpuru, Migel Anjel Mintegi, lrlaki Bernaola, Itziar
Zubizarreta, Joanes Urkixo . . .
Hauen obra bikain asko ez da ageri zuen zerrendetan gomenda-

garri edo oso gomendagarri bezala, baina harrapazka saltzen dira
eta batzuk guztiz politak eta literarioak dira : Iñaki Frieraren Izaroko
altxorra, Joxemari Iturralderen Lelien anrodioa Srredian, Aitor Aranaren
Anrodioaren gazi-gozoak, Iñaki Zubeldiaren Mirari hegnlari, Txabi Ar-
nalen Marixa poetisa, Karlos Linazasororen Bota gorriak, Felipe Jua-
ristiren Priafresen eskola, Xabier Mendiguren Elizegiren Zergntik ci du
kantatzen txautxangorriazk ?, Josu Penadesen Ilrnrtzero elkarrekin, Mïgel
Angel Mintegiren Coca-Cola Erdi Aronn, Miren Agur Meaberen Itsas-
labarreko etxea, Karlos Santistebanen Ostadarraren zazpi ateak . . eta
beste asko .
Euskal idazle batzuk santu bihurtu dituzue eta haien obra guztiak

gomendagarriak edo oso gomendagarriak dira beti. Sekula ez dute
huts egiten eta beste batzuk, berriz, sekula ez dute asmatzen . Gu-
txienez jokaera susmagarria mena . Eta susmo hori ziurtasun bilnu-
tzen da zerrenda horietan zuen obrak edo zuen lagunenak modu
harrigarrian azaltzen direnean . Hala ncla, Musa lapiirra, Jir(i n-Biran
eta Arrain gorria . Noiztik epaile batek here obra epaitzen eta onenen
artean sartzen du? Zergatik idazle on batzuk eta berauen obra siste-
matikoki edo ia sistematikoki ukatu edo baztertu egiten da? Idazle se-
rio asko bat ikusita nago zuen garai bateko Kuktunira foiletoa eskue-
tan hartu eta "Kakaniira ailegatu duk ben-iro, betiko izenekin" esaten,
minduta eta aldi berean aurpegian nazka nabaii zitzaiola . Honek min
handia egin dio zenbait idazleri, tartean niri ere bai . Baina Musa laprr-
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rra liburua "oso gornendagar ien" artean sartzea eta Miren Agur Mea-
beren Itsaslabarreko etxea, libtuu zoragarria, ondo idatzia, iradokiorra,
biribila, bikaina, 2001eko Haur eta Gazte Literaturako Euskadi Saria
jaso duena ez azaltzea ikaragarria iruditzen zait . Libtuu gomendaga-
rrien artean bakarrik sartu duzue . Eta Josu Penadesen Ilmtzero elkarre-
kirt libtuu zoragarria ere, 200leko Haur eta Gazte Literaturako Euskadi
Sacian aipamen berezia jaso zuena, gomendagarri soilen multzoan sar-
tu duzue . Eta okerrago ora indik Euskadi Sari berean finalista izan zen
Aitor Ar anaren obrabikaina eta edema, Amodioarreu gnzi-gogoak, Galtza-
gorrik antolatutako "Liburu Gaztea" leltiaketan rabazle atera zena, ez
duzue ezta gomendagarrien artean ere sartu. Ahaztu, ukatu eta baz-
tertu egin duzue zuek duzuen desplanterako ahalrnen guztiarekin . Eta
hau oso grabea da . Baina jakin ezazue, 2002-2003 ikasturtean, Gipuz-
koako gazteek Anrodionrerr gnzi-gogoak libu ua aukeratu zutela politena
eta gustagarriena bezala izugarrizko abantailarekin, 1.343 botorekin.
Bigarrenak 465 boto jaso zituen ; hirugarrenak 178 boto eta laugarre-
nak, 119 . Eta gauza ez da hor bukatzen ; zuek beti oso gomendagarrien
zerrendan sartzen duzuen autore baten liburua, Euskadi Sarian fina-
listen artean egon zena, "Libu u Gaztea" lehiaketan ere aukeratua
egon zena, baina irabazi ez zuena, nola ez, beti bezala oso gomenda-
garrien artean sartu duzue . Faltaria plus! Baina Miren Agur Meaberen
liburua eta Josu Penadesena gomendagarri lehor batekin utzi dituzue
eta Aitor Aranaren obra eder a eta indartsua aipatu ere ez duzue egin .
Felipe Juaristiren Priutzesen eskola liburu bikain eta polita ere ez duzue
mon sartu, ez gomendagarrien ezta oso gomendagarrien zerrendan
ere . Bejondeizuela! Aurpegia behar da gero!
Baina gatozen Musa lapurra aztertzera . Gogoan hartu, irakurle,

liburu han "oso gomendagarrien" artean sartu dutela Eskoriatzako
Irakasle Eskolako Haur • Liburu Mintegikoek eta itxura guztien ara-
bera izugarrizko libu ua izan behar duela . Ikusi zuk zeuk, hamalau
lerro besterik ez ditu-eta, eta zeuk epaitu . Hauxe da liburuko testu
osoa :
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«Gire inguruko pertsona batzuk oso zoriontsuak dira .
Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira jaietan, gaueko suak ikustean.
Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira itsasoko uretan igeri egitean .
Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira gire kaleetan barrena ibiltzean .
Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira zaldiko-maldiko aritzean .
Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira mendi tontorrera lagunekin igotzean .
Eta ni, eder hori, zu ere oso zoriontsua zara .
Zoriontsua zares gaueko suak elkarrekin ikusten ditugunean .
Zoriontsua zares tir handitan ibiltzen garenean .
Zoriontsua zaga gire kaleetan gota eta behera ibiltzen garenean .
Zoriontsua zara zaldiko-maldikoan ibiltzen garenean
Eta zoriontsua zara jolasetao mendi gailurrera iristean .
Eta ni horiek denak egiten zoriontsua naiz, horiek denak ztuekin egiten .
Babia ni, batez ere, gaueko musca lapurtzen dizudanean naiz zoriontsua .»

Musc lapurra
Xabier Etxaniz

Marrazkiak : Jokin Mitxelena
Aizkorri arg.

Begira Haur eta Gazte Literatura - 2001 - Irakur Gida foiletoak zer
dioen liburu boni buruz, oso gomendagarri bezala aholkatzeaz gain :

«Gauza txikiak ederrak dira, dio esaerak . Halaxe gertatu zaigu ipuin honek
kontatzen digtui istorioarekin : z_orionaren sentirnendua, musuen gozotastma
handia bihurtu zaigttla .

Bai, hala da, ipuin jostaria da . Zoriona hitza ardatz hartuz, irudiekin dan-
tzan ariko gara . Testua eta ilustrazioak ezin hobeto orekatuak, bata bestea gabe
ulertezina, biak ondo zizelkatuak, gozarazteko jokoa . Ipuinaren tonna inhmis-
ta da, musikala . Egtmeroko gauzei erreparatzen lagundu dezakeen iptrina ;
egturerokotasturetik aldenduko gaituena, plazera eta poza sorrarazten dizki-
g ura.

Oso ipttin aproposa licor txikiei irakustzeko, erakusteko eta helduei ere
opari gisa emateko, egtma alegeratzeko baita .»

Hauxe da liburu poni buuuz esaten dutena . Baina beste batzuetan
esango dizute "halako libtuuak irakurketa bat baino gehiago ditue-
la", "testua non sense jostalariz betea dagoela" . . . Eta inoiz ulertzen
zailak diren argudioak ere ikusiko dituzu .
Hauxe da kriptiko izatea eta batzuetan gore kritikoak ere ez dakit
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ez ote dicen saiatzen kriptiko izaten, eurek nahi duten motoa saltze-
ko. Adibidez, Musu lapurra liburua zoragarria dela, niretzat liburu
guztiz planoa denean . Geroago aztertuko ditugu beste testu batzuk
Gasteizko kritikoak dioenez "euskal literattuari ez berriktmtzarik,
ez aberastasunik dakarzkion" testuak omen direnak. Azter dezagun
orain testu sinple eta errepikapenez beteriko hau . Ez du emoziorik,
ez du ondulaziorik, ez du saltorik, ez du konparazio eta esamolde
alairik, guztiz laua eta planoa da, bizitastulik gabea .

Pertsona batzuk oso zoriontsuak dira . . .» (6 aldiz 14 lerroko tes-
tuan)

Zoriontsua zara . . .» (beste 6 aldiz)
Eta Musu lapurra liburuari buruz diodan berriro, liburu zozoa,

errepikakorra, inajinazio gutxikoa, hizktultzaz oso pobrea, litera-
tura aldetik iradokizun eta espresio edertastmik gabekoa dela . Tes-
tuari dagokionez, salbatzen den gauza bakarra bukaera da : "Baina
ni, batez ere, gaueko musua lapurtzen dizudanean naiz zorion-
tsua." Hori gustatu zait . Eta ukitu poetiko txiki bat ere aitortzen
diot testu osoari, baina ukitu poetiko hori adierazteko baliabide li-
terarioetan pobrea iruditzen zait . Kritika egiterakoan alderdi posi-
tiboak ere gogoan hartu behar ditugu . Liburu guztiek daukate zer-
bait ona: hizkuntza, espresioak, iraginazioa, un-torea, aberastasu-
na . . . Zerbait. Liburu honi dagokionez, marrazkiak politak iruditu
zaizkit eta liburuak daukan gauzarik onena dela esan daiteke . IIus-
tratzaileak testu hori birsortu egin du marrazkiak antolatzerakoan
eta lortu du liburuak puntu asko irabaztea . Zorionak, beraz, ma-
rrazkilariari .
Ondoren aztertuko dugun testua ez da literatura edo ez da li-

buru gomendagarri soilen artean ere azaldu . (Hala ere, esan de-
zadan isilka izugarrizko arrakasta izan duela ikasleen artean eta
oso ondo ari dela saltzen bai umeek eta bai andereño/irakasleek
gustuko dutelako, Trahir Gida foiletoak boikota egin baldin ba-
dio ere .)
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Mirari Iregnlari. IBAIZABAL
(Ilargi beteko gaita da . Hiru neska fxiki, 10 urtekoak, Aizkorri alderarrtz don :.)
«Goranzko bidean pagoz osatutako baso txiki bat igaro zuten . Ilargi betearen
argia iragazki batetik pasata bezala birrirndua eta barreiatua insten zen hint
nesken oirnetara . Hegomendebaldeko haize indartsuak milaka orban argitsu
mugitzen zituen lurrean batetik bestera, zeru oskarbia argi tantotan husten ari
balitz bezala. Haizeak adarrak bortizki astintzen zituen eta hostoen firfirak
atso berritsuen etengabeko txutxumnrtxua zirudien . Hiru neskatilen bihotzak
urduui eta larri zihoazen, beldurraren esku ikustezinak estututa bezala . Aurre-
raxeago hontzaren uilu zolia entzun zuten . Orduan bai, orduan hirurek elkar
besarkatu zuten eta, ikarak dardar batean jarrita, Janirek galdetu zuen :

- Zer izan da hori ?»

Hau ez da literatura Eskoriatzako kritikoentzat . Aurreko testu xiii-
ple, landu gabea, literatura gorena da, berriz . Ez da erraza jakiten zer
den literatura eta zer ez! Gai ote dira testu hau edo honen antzekoak
ulertzeko? Hor ote dago auzi honen guztiaren koxka eta gakoa?

Dena dela Gasteizko kritikoa bera ez da atzera gelditzen besteen
libtuuei kritika egiterakoan . Hona hemen bere perlatako bat :

Nekazal giroa
«198lean Pernando arnezketarra liburuaren berrargitalpena burutu zuen Jo-
xantonio Ormazabalek . Honetan ere 50 urteko jauzia egiten da atzerantz, bai-
na zen garaiagatik (euskal kultua, ohit u a, nortasuna berreskuratzeko gogoa),
irakurgai motagatik (kontakizun laburrak, arinak, barregarriak) edo hestelako-
rik ez zegoelako, liburu horren berrargitalpen ugari egin ziren urte gutxitan,
euskal liburugintzan pentsaezinezko salmenta izan zuelarik .

Baserri giroa, nekazaritza muuldua, antzinakoa, oso ruruti geratzen zen
frankismoaren ondorengo gizarte industrial eta modemotik, hala ere, urnorean
eta ateraldi bitxietan oinarritzen den literatura horrek, ikuspegi literario bate-
tik ez berriktuntzanik, ez aberastasuunik dakaren literatura horrek jarraipena
izan du gure gamin ate .

Iñaki Zubeldiaren Josu Azalaren abentrnmak, zazpi Lute zituenetik eta base-
rrian bizi, praile izan eta komentuan ai zen garaia arte, Josu Azalaren abentu
rak kontatzen dituen nobela, estilo horretakoa dugu . Edo egile beraren .verra-
Dm errudrur umore klabean idatzitako nobela .
( . . .)

Kasu batzuetan idazleek berrikumtzak sartu nalú izan ditrzte egitura eta
kontakizuul zaharretan .
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Ez da horrela gertatzen Antton Kazabonen "Proxpero" saileko hiru libu-
ruetan . Libruu horietan Proxperoren ixtorio xelebreak kontatzen zaizkigu . . .
Topiko guztiak betetzen ditu Proxperok, tabernazalea, andrearekin istiluak,
nesken atzetik begiak, hitzik egokiena ahoan . . .

Kazabonen liburu horiek duten antzinako giroa, kontatzean irakuulearen
i ribarrea besterik bilatzen ez delako, ukitutako gaiengatik, eta beste arrazoien-
gatik haur eta gazte literaturari ezer ez ekartzeaz gain, atzerapausu bat dira lite-
ratuaren errikrmtzan, irakurgaiaren eta literatur testuaren arteko ezherdinta-
suna ez baitute gordetzen.»

Xabier Etxaniz .
Euskal Hauu eta Gazte Literahu•a ren Historia . 253 . or.

Parniela . 1997 .

Hitz gogorrak benetan .
Lana gehiegi luza ez dadin, kendu egin behar izan ditut hemen

aipatutako liburuetako testu aukeratu batzuk . foso Azalaren abentu-
ralc liburuko "Josu maliastietalco lnngileen arteat í " kapitulutik hartuta-
ko pasarte bat eta Proxpero Donostian liburuko "Kontralco eztarrira"
kapituluko pasarte bat ziren iiuzkindu nahi nituenak . Baina espa-
zioak agintzen du .

Eta ez noa gai honetan gehiago luzatzera .
Bakarrik esan nahi nuke idazle askori min handia egin cliguzuela

zuen zerrendekin eta kritika gaiztoekin. Kritika egiterakoan zerbait
ona edukiko du libtuuak. Bada, hori sekula ez da aipatu eta aide on
hori ez da ikusi nahi izan . Liburu batzuk ez dira oso onak izango
literatura putuaren ikuspegitik, baina umorea, hizkuntza aberatsa,
ironia, historiaren beraren interesa . . . zerbait edukiko dute ba positi-
boa? Ba, ez "haur eta gazte literaturari ezer ez ekartzeaz gain, atze-
rapausu bat dira literaturaren eraikuntzan " . Honelako perlak en-
tzun behar izan ditugu . Eta nork esanda? Eta gorago ikusi dugun
Musu laporra perla hori egin duenak berak . Eta atzetik betiko zuri-
tzaile, aduladoreak "liburu oso gomendagarrien" zerrendan sartzen
perla hori. Horrela ez goaz inora . Irakasle, liburuzain, bibliotekario,
liburudendetako saltzaile eta, orokorrean, haur literaturaz kezka
duzuen guztiok, uste dut ez geniekeela hainbesteko kasurik egin

66



behar horrelako foiletinei eta horrelako kritikoei . Iruditzen zait kasu
gehiago egin behar geniekeela umeen gustu onari, haur literaturaz
arduratzen eta asko irakurri ondoren eta urneen iritzia jaso ondoren,
liburu bat gomendatzen diguten andereño/irakasleei . Baina, beste
hauekin kontuz! Batzuetan erbia salduko dizute, baina gutxien uste
duzunean erbiaren izenean katua salduko dizute-eta!

Gogoeta labur batzuk

1 . Uste dut polemika honen guztiaren erdian literaturari buruzko
iritzi monolitiko eta bakarra dagoela auzitan . Batzuek literatura epai-
tzeko "kanon" bat ezarri nahi dute, dirudienez munduan punta-pun-
tan dauden korronteak eredu eta abiapuntu bezala hartuz . Iruditzen
zait batez ere anibertsitateko irakasle batzuen aldetik datorrela ko-
rronte hau . Baina munduan, nire ustez, ez dago korronte bakar bat,
mundu emerjenteak bere korronteen ekarpen eder, bariatu, jori eta
anarkikoa eskaintzen digulako. Eta lehen mumduan ere ez dut este
adostasunik dagoenik literatur bideak markatzerako garaian . Gaine-
ra, literatura arte bat da eta artean, musikan, zinemagintzan . . . korron-
te guztiak zilegi dira eta bide berriak bilatzeko saioak ere bai .

2. Bestetik, Haur Literaturaz ari garenez, zer eskaini behar diogu
haurrari? Azken momentuko korronteak bakarrik dira baiagarri
umearen hezkuntza eraikitzen joateko eta hezkuntza integral, oso, za-
bal bat bermatzeko? Artea uler al daiteke Fra Angélico, Botticelli, Gio-
tto, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Velázquez, Van
Gogh, Vermeer, Rubens, Rembrandt, El Greco, Henri Moore, Picasso,
Dalí, Txillida, Oteiza eta beste hainbat pintore eta eskultore bikain
eta genial ezagutu, aztertu eta maitatu gabe? Eta literatura uler al
daiteke Dante Alighieri, Boccaccio, Cervantes, Lope de Vega, Sha-
kespeare, Goethe, Verleine, Victor Hugo, Flaubert, Ibsen, Stendhal,
Dostoievski eta beste hainbat eta hainbat idazle ezagutu eta maita-
tu Babe?
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Eta euskal literatura oler al daiteke gure herriaren tradizioa eta
gure aur ekariak edo antezedenteak ezagutu gabe? Eta zer izan da
gu e herria duela urte gutxi arte? Barakaldo, Bilbo, Eibai; Bergara
eta Errenteria bezalako herri industrialak eduki ditugu aide batetik,
kultura industrial herritar defúútu batekin . Balsa bestetik, Bermeo,
Ondarroa, Getaria, Donibane Lohizune, Hondarribia, Lekeitio eta
beste hainbat herri arrantzale giroko, beren ohitura eta izaera bere-
ziarekin. Eta baita ere Errezil, Mendata, Leitza, Goizueta, Amezketa,
Aramaio, Dima, Otxandio, Legutio, Baigorri, Sara, Atatm, Itsasu eta
beste hainbat eta hainbat herri nekazari giroko, beren ohitura, abes-
ti, mito, sineskera eta bizimodu propio eta aldi berean aberats eta
desberdinarekin. Hau dena ukatu eta baztertu egin behar al dugu?
Edo hemendik "bonzo" edo "sasi naisu" batzuek nalú dutena baka-
rrik aukeratu behar al dugu, beste guztiarentzako anakroniko, atze-
ratu eta antzeko epiteto despektiboak erabiliz? Ba, ez jalma! Ni beti
aldeano izango nauzue espirituz eta izaeraz, eta barro nago horre-
taz. Zergatik lotsatu beharko nuke, ba? "Menosprecio de corte y ala-
banza de aldea", Pero Lopez de Ayalak zioen bezala .
Honek ez du esas nahi aldeana eta, aldi berean, u ibertsala eta

munduari irekia eta aurrerapenen zalea ezin izan naitekeenik . Eta
iruditzen zait aldeanoa eta marinela derrigorrez izaten direla mun-
duari irekiak eta gauza berriak ikasi zaleak .

Horregatik iruditzen zait gure urneei tradizioan oinarritutako hez-
ktmtza eman behar diegula, tradizio hori mundo moderno eta be-
rriarekin uztartzen ahaleginduz . Tradizioa versus moderismoa au-
rreiritziz beteriko sofisma bili utzen da sasiprogre batzuen ahotan .
Gu mundu batetik gatoz eta beste mundu batera goaz, baina beti
"izan direlako gara, eta garelako izango dira" gogoan edukiz . Hau
da, gu gure arbasoengandil< gatoz eta ohitara, hizktmtza eta bizitza
ulertzeko eta pentsatzeko modu bat jaso dugu . Guk gure aportazio-
ak eta ekarpenak egingo dizkiogu jaso duguri ondare horri eta on-
dare berritu bat utziko diegu guíe ondorengoei . Ez gara Ganimede-
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setik erori edo ez gara bat-batean gure lurrean azaldu perretxikoak
bezala. Horregatik ezin gara zerotik edo ezerezetik abiatu . Memoria
historiko, biologiko, kultural berezi bat daukagu eta hau ez da bes-
teak baino hobea edo txarragoa; desberdina da, gurea. Eta Iñaki
Segu olak Ostiela! aldizkariaren azken ale ikonoklasta eta negarga-
rrian (nixe gusturako) hau dena txorikakaren hurrengo bezala jotzen
badu ere, batzuentzat oso inportantea da, eta ez dugu geure burua
besteak baino gehiagotzat jotzen, baina Liste dut errespetu pixka bat
merezi dugula .

Eta uste dut erreferentzia mtuldu anitz hori eman behar diogula
gure umeei, bizimodua eta mundua bera ulertzeko modu desberdin
horiek gutxietsi edo mespretxatu gabe . Eta idazleen artean zilegi da
norberak bere mundu erreferentzial hori azaltzea eta islatzea bere
obran . Horrek ez du obra hobea edo txarragoa egiten . Lantzen den
gaia tmibertsala izatea, hori da gakoa .

3 . Literata munduan ere, artearen beste esparruetan bezalaxe,
erreferentzia mundu desberdinak daude . Eta hori ukatzea, modu
itsuan jokatzea da . Afrikako literaturak, Asiakoak, Hego Amerika-
koak . . . bere erreferentzia mundu konkretu, ugari eta aberatsak ditu
eta barietate horrek egiten du artearen mundua, dela zinema, dela
literatura, dela pintura, dela dantza, musika, antzerkia . . . hain abe-
ratsa, hain anitza eta hain erakargarria. Ez al ditugu ikusi zineman
ere Irango edo Txinako edo Japoniako fil-n xtune eta zoragarriak?

4 . Orain arte esandako guztiaz gain, beste gogoetatxo bat ere egin
nain nuke . Haurtzaroan umea numdura irekita dago . Belaki bat be-
zalakoxea da eta ingu uan duen guztiaz inpregnatzen da . Dena xur-
gatu nabi du, dena ezagutu, dena esperimentat u . . . Orduan zergatik
eskaini behar diogu literaturan errejistro bakarra : literatura purua,
gaiak aktualak eta konprometituak (guraso bananduak, Lu-ne bere-
ziak, ahal bada hirugarren mundukoak eta errukia sorrarazten dute-
nak, emaktmieen tematika ferninismoaren ikuspegitik planteatuta,
existentzialismoa, mumdu triste eta absurdua, langabezia . . .), giroa

09



ere urbanoa edo super-urbanoa (metroa, tranbiak, autobusak, kea,
anabasa, tristura, alderrai dabiltzan emigranteak . . . agertzen badira
askoz hobeto) . . . Hau dena, modu subi uninalean, baina nahiko garbi
primatzen da gaurko haur literaturan . Gizarajoa zu fantasia mun-
dutik abiatu baldin bazara, edo umore bikaina eta lehergarria egiten
baduzu, edo nekazari giroko istorio hunkigarri, barregarri eta harri-
garriak erabiltzen badituzu, edo historia sentimental bat harilkatu
baduzu edo abenturazko obra bikain bat egiten baduzu edo euren
(kritikoen) gustuko bidetik kanpora bazabiltza . . . Berdin dio 10.000
edo 20.000 ale saltzen badituzu, edo umeek zure obra oso gustukoa
baldin badute ere . . . Zu ez zara existitzen horientzat . Eskerrak umeak
zain edukitzen dituzun eskoletan, begiak ireki-ireki eginda eta irri-
barre alai, zabal, konplize bat aurpegian dutela, zuk egindako obra
gustura irakun-rita eta galdera mordoa paperean prestatuta . . . Ume
horien aurpegiko espresioak, haien begiradak, kritiko guztien letra
okerrak baino gehiago balio du . . .

5 . Beraz, aniztasuna ez al dugu eskaini behar literaturan ere?
Umeen gustuak anitzak dira, ume bakoitza mundu bat baita eta
mundu horietako bakoitzari erantzuteko gai bagara, zoriontsuak
gu, irakurle ugari izango baititugu biharko egunean, gaur denen
gustuak asetzeko moduko liburuak egiten asmatu dugulako .

Estilo bakarra, mtmdu erreferentzial bakarra eta idazterakoan
erregistro bakarra erabiltzen baldin baditugu denok, ume monoliti-
ko, zozongo, triste, monokordeak diseinatzen arituko gara, baina
egon gaitezen lasai . Etorriko dira kanpotik Harry Potter, Manolito
Gafotas, Sin Chan edo Shirmosuke bezalako pertsonaiak, Dragoi Bo-
la Z, Marko, Heidi edo Enriketo eta Pontevedro bezalakoak eta gure
umeek haiekin hartuko dute atsegin, gu ez garelako gai izan euren-
tzako pertsonaia atsegin, erakargarri eta dibertituak sortzeko .

Eta bukatzeko, barkatu, irakurle, batzuetan sumendietako laba
bezala atera baldin bada nire hitza artikulu honen zirrikitu eta kra-
terretatik . Baina, ulertuko al duzu luz barruko magma irakiten dago-
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enean eta zirrikituak eta kraterrak sortu direnean, eziribestekoa dela
magma horren zati bat laba bezala kanporatzea, kea eta txinparta
dariola, bulkanologoak ezgauza baitira lur barniko indar basati hori
menderatzeko . Ni neu naizen bulkanologo kaxkar hau ere ezgauza
eta Iparraldeko zenbaitek esango lukeen bezala "inkapablea" izan
naizz barniko su horri eusteko . Barka beza irakurle saiatuak .
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Txosten
monografikoa :

Oroimena
eta historia

v





JON KORTAZAR

Traetsizioaren
oroinrena

Orain hilabete batzuk, arte honetako maiatzaren bukaeran eta ekai-
naren hasieran, gai honi buruz Berlinen egin zen inintegi batean min-
tzatu nintzen .
Eta mintzaldi hartan aurkezturiko txostenean hiru ondorio izan

nituen gogoan. Lehena, ondorio historiko bat : euskal historiaren
berezitasunagatik trantsizioa ez dela gurean bukaera garbi batekin
zehazten, Espainia osorako 1982rako gelúenez ere bukatutzat ema-
ten dena, eta beste historialari batzuk data hori 1979ra aurreratzen
dutela kontu izanda ; gurean, ordea, edo trantsizioa "luzapen" eta
guzti ematen ari dela baieztatzen duen historialaririk badago, edo
oraindik ez dela bukatu adierazten duenik ere bai . Bigarrena, lite-
rarioa zen : ugaria da trantsizio garaiari buruzko gure literatura,
agian kartzela gaiarekin loturik agertzen delako edo "euskal ga-
tazka" deitzen den gaiarekin . Eta hirugarrena, teorikoa da : nola gau-
zatu oroimenari buuuzko teoria kritiko bat, oroünena ham elementu
aldakorra eta ezin hautsia delarik .

Oroimenaz ari direnek beti izaten dituzte haren ezaugarri bi oso
gogoan :

• Oroimena beti gatrkotasunetik eratzen dela, gaur garenak
eratzen duela iragana, eta iraganaren ikuspegia gaur garenetik sortu
dela .

• Bigarren ondorioa ere horrekin loturik agertzen dela: gare-
nak sortzen du memoria, beraz oroimena "constructtmz" bat da, zer-
bait eraikia eta osatua, zerbait sort-Lia, eta Borgesek esaten zuen beza-
la, oroimnena ez da errealitate baten oihartztma, aidez aurretik gerta-
tutako horretaz izan dugan beste oroimen baten oihartzuna baino .



Literatur teoriaren aldetik pausu nabarmenak egin dira oroirne-
naren teoria agertu nahian eta gure artean badina, Gorka Mercero
kasu, doktorego tesiak gai horri buruz egiten ari direnak .
Gare helburua xu neagoa izango da . Neurri batean, oroimenaren

inguruan, trantsizioaren oroimenaren inguruan gure artean idatzi
diren zenbait narrazio agertu nal-ù genituzke hemen, narrazio ho-
riek oroimenaren teoria bat sortzen lagunduko digutelakoan, eta
bestetik, literatu aren eta historiaren arteko zubiak eraikitzen diren
neurrian, beste hausnarketa bat sortuko dute literaturak prozesu
historikoen barnean agertzen duen kariaz, eta izaeraz .

1. Guztiak du hasiera : Hamaika pauso, Ramon Saizarbitoria .

Arrazoi askorengatik da aipagarria Ramon S aizarbitoriaren Ha-
niaika pauso nobela (1995) . Alde pertsonal batetik, isthme literario ba-
ti bukaera ematen diolako, historiaren aldetik gu e nobelarik oparo-
enetarikoa idatziz, belaunaldi baten kronika literarioa -ez diot senti-
mentala, ez diot politikoa- ematen duelako, hain zuzen ere . Fran-
tziako Maiatzeko ku neen loraldiaren erretratua adierazi nahi due-
lako: Francoren aurkakoak zirenena, eta era beran, nazionalismo es-
tu batekin hautsi nahi zutenena, euskal literatura bernia sortzen has¡
zirenena, laikoa, EAJ-PNVren iruditik urrunduak zirenena, marxis-
moa irakurriz hez¡ zirenena, talde hiritarra, jantzia, eratu zuen be-
launaldi batena .
Jakina denez, Ramon Saizarbitoriaren nobelak adar bi ditu . Bate-

tik, Abaitua eta Ortiz de Zarateren historia kontatzen du . Abaitua
nobela bat idazten ari da, Angel Otaegiren fusilamenduaz, esan nahi
baita nobela frankismoak fusilaturiko azken pertsonez dela . Abaitua
Haniaika pauso deitzen den nobela idazten ari da, guk irakurtzen du-
gun nobela, fikzioaren fikzioaz hitz egin nalù badugu . Baina era be-
rean Abaituak Ortiz de Zarate -ETAko militante gogorra- ezagu-
tzen du, eta pixkanaka haren eragina nagusi izango da bere bizitzan,
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psikoanalistek ezetz ez esatearen sindromeaz gaildit rik, bere bu-
ruaz beste egingo duen arte .

Nobelaren ardatzak, nik uste, hiru dira : aide batetik, heriotzari bu-
ruzko nobela bat dugu eta Phillipe Ariés, antropologo eta soziologo
frantsesaren El liotitbre ante la miterte lanak ikaragarrizko eragina du
nobelan; bestetik, gure garaiari but- uzko nobela bat da, eta Jon Juaris-
tik esan zuenez, belaurialdi baten nobela dugu, edo Lourdes Otaegik
gogoratu duenez, malaise rtational duen pertsona eta ilguuu bad bu-
ruzko historia ; hirugarrenez, memoriari buruzko nobela da .
Marko narratibo nimino hau azaldu ondoren, igaro nahi nuke teo-

ria literariora . Literatur teorian banaketa bat egin da memoriaren
poetika eta memorirren politikaren artean .
Ingel Beisel irakasle alemanak adibidez, memoriaren poetikan ko-

katuko lituzke memoria gaitzat hartzen dituzten lanak, hala nola,
aztertzen ari garen Hantaika pauso nobela hau ; eta memoriaren poli-
tikan, memoriaren bidez, prozesu historikoen berri ematen denean ;
adibidez, Hamaika pmtso nobela hau.
Oroimenaren poetikaz hitz egiten hasten denean, hau guztia har-

tzen du kontutan :

"De qué panera hmnslorna o recrea el escritor ; ¡racias a su inraginaciórr, su propia his-
toria personal it/o parte de la historia social e n el acto u isnio de narrar ; de qué modo los

autores seleccionados desarrollan la tennrílicn de la unernoria en su pronlección litemrra ;

(asta qué punto se condicionen rn ituannente la imaginación it la rneruora en este pro-

ceso; nt en qué medida la temática de la nnemoria forma al u isnno tiempo parte integran-

te de una reflexión nnetanmrratiu'a " .

Garbi dugu nobelaren adarretako bat oroimenari buruzko haus-
narketa metanarratiboa dela, eta behil eta berriro adier azi denez,
metafora nagusi bi dira testuan oroimenaren funtzionarnendua azal-
du nahirik etengabe erabiltzen direnak : Claude Simonen "Oroimena
plater hautsi bat da" esaldia eta Bartzelonako Güel Par-keko mosai-
koaren aipamena, "oroirnena mosaiko bat baita " .



Baina lehenago esan dugunez, nobelak adar asko ditu, adierazpen
nahi ugari, eta haien artean bada memoriaren politika ere, politikaren
eta historiaren inguruan egin diren jokaera eta moldapena. Ez dago
zalantzarik inteipretagarria dela Ortiz de Zaratek nola jaten duen
Abaituaren nortasuna, eta prozesu horren abiapmtua nola den ezetz
esaten ez jakitea .
Gogora eta hitzetik hortzera ekarri nahi nituzke Lourdes Otaegi-

ren hitz batzuk nobela honen aide politikoaren adierazpena dela eta :

"Lin protagonista que sufre una desazón existencial, o por decirlo de otro modo más
unamnnriano, mantiene una visión trágica de la vida que se amplía indudablemente en
una malaise national .

El protagonista experimenta una inquietud constante, mi terrible malestar e ineo-
rnodidad, junto con una emergente dificultad para perderse en el bulto de la opinión co-
mún ny el punto de vista generalizado acerca de nuestra realidad y de nuestro pasado" .

Abaituaz ari da noski, baina era berean gerora nazioaz eta na-
zionalismoaz hausnartu duen Ramon Saizarbitoriaren irudia du-
gu hor, nazioaren pisuaz gogaiturik agertzen den idazlearen iru-
dia da nagusitzen dena ondorengo testuetan etorriko diren iri-
tzietan .

2 . Trantsizio garaiko kontaketak : Onaindia, Lertxundi, Izagirre,
Irigoien .

Hatttaika paitso nobelarekin hasi dugu gure ibilbidea trantsizioa
azaltzen duen, eta garaia kokapen gisa duen, lehen euskal narrazioa
ez izan amen . Baina garbi dago, trantsizio osoa eta batez ere bere
lehen urteak hartu zituela kontuan, ekintza 1973 . urtean hasten baita
eta 1984. urtean bukatu Komando Antikapitalistek Enrike Casas se-
nataria hil zuten unean . Lehen urteak hartu ditu kontuan, baina nor-
mala zenez ordurako hainbat nobelek eta narraziok hartu zuten ga-
raia ekintzaren kokapen gisa . Eta batzuk oso goiz .
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1980.eko hamarkadan lau idazlek argitaratu zituzten lau narrazio
desberdin . Hau da txatal honetan erabili nalú dudan korpusa :

•

	

1980: "Hausdurak" Anjel Lertxtuldik Aise enan zenidan eskun
kontakizun libtu•uan jarri zuen ipuna

•

	

1983 : Gran Placen aurkituko gara Mario Onaindiak joera au-
tobiografikoz osaturiko nobela

•

	

1987: Koldo Izagirreren Mendckiiak ipuin liburua, eta
•

	

1987: Ltdazkenaren balkoitik Joan Mari Irigoienen nobela .

Oso desberdinak dira lanak, bai ideologia aldetik, bai plantea-
mendu aldetik . Eta desberdintasun horrek ematen dio aberasta-
suna oroimenari buruzko eztabaida teorikoari . Garbi dago gerta-
tzen ari ziren ekintza politikoen aurrean oso desberdinak direla
lau idazie eta lanotan agertzen curen joerak. "Hausdurak" deitu-
riko lanean, adibidez, Anjel Lertxundik preso baten kartzela-ir-
teera kontatzen du, baina gauzak ez dira berak pentsatu bezala-
koak, eta bere emaztegaia, adibidez, jada beste lag-tin batekirn da-
go. "Hausdurak", historiak pertsonen artean sortzen dituen haus-
turak dira . Guztiz bestelakoa da Koldo Izagirrek aurkezten duen
mtmdua: GALek sorturiko beldurraren aurreko mendeku sinboli-
koak dira pertsonaiek egiten dituztenak: boterea hor aurrean dago,
baina mendekua egiten duenak bere erantzuna agertzen dio bote-
reari .
Desberdinak diren bezala, nobela biak, eta nobelagile bien jarre-

rak . Mario Onaindiarena -bihoa egun hauetan bere omenez oroi-
mena-, adibidez, Irigoienena baino autobiografikoagoa da . Eta Iri-
goienena, askoz ere gehiago loturik dago "nazioaren ideiaren trans-
misioarekin " . Egia esateko, ideologikoki desberdinak diren aldetik,
latuak oso lan politak dira oroirnenaren teorian sakontzeko . Eta al-
de horretatik hiru edo lau ondorio azpimarratzeko baliagarri gerta-
tzen zaizkigu :
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• Aipagarria da zein denbora laburra gertatzen den ekintzatik
idazketara . Garbi dago elementu autobiografikoa (guk bizi izan ditu-
gun, edo gure inguruan bizi izan diren egoerei btuuz lútz egiten da),
oroúrnen autobiografikoa garraritzitsua dela lanen moldapenean .

• Babia, ezin da ahaztu ez dela autobiografia bakarrik nagusi-
tzen. Lau lanetan "oroimen kolektibo" kontzeptua ere oso erabilgarria
da zer gertatzen ari den adierazteko. Kontzeptu hori, "oroimen kolek-
tiboa" dela eta, honela mintzo zaigu Paloma AgLúlar Fernandez :

"Vamos a intentar explicar lo que entendemos por este concepto (7rneruoria colectioai nt

ver la utilidad del mismo para las ciencias sociales en general . La "memoria colecti a",

Colla) aerenros a contrrnmciórr, consta del recuerdo que tiene urm comunidad de sa pro-

pia historia, r) ta nbiérr de las lecciones iY aprendizajes que, mils o menos consciente-

mente, extrae de la misma . Esto es incluye tacto el contenido de la memoria (recuerdo

de acontecimientos históricos específicos) comino los zmlo ,es asociados a SU evocación

(lecciones it aprendizajes I históricos, )I md ificados, frecr nen temer r te por las necesidades del

presente)''.

• Oroimen kolektiboa gizarte demokratikoetan ez da bat eta be-
ra izaten, maiz aldagarria da eta eztabaidatua eta eztabaidagarria.
Zentzu horretan gertatzen da lau lan desberdúlok agertzen duten
desberdintasi-ma bizi izandako garaiari buruz . Idazle batzuek eta bes-
teek ikuspegi desberdina agertuko dute oroimen kolektiboa adieraz-
ten den momentuan, batzuk "biktüna joera" úzdartuko lukete, beste-
ek giro demokratikoaren onarpena . "Trantsizioa" edo "haustura" kon-
tzeptu bien arteko eztabaida agertuko luke oroimen kolektiboa adie-
razten den neurrian .
Oso hurbil idatzi ziren narrazio horiek, ekintzak gertatzen ari zire-

la, baina 90 . hamarkadan bestelakoa izango da joera . Trantsizio ga-
raia beste ikuspegi batetik kontatuko da eta balantzea egiteko gogoa
adieraziko da, Ramon Saizarbitoriaren kasuan ikusi dugun bezala .
Bahia, jakina denez ez da kasu bakarra . Eta bestetik trantsizio garaia
kontatu beharrean, trantsizio garaian kokaturiko narrazioak agertu-
ko dira .

1 0



3 . Aitaren etxera itzulera. Bernardo Atxaga, Jimu Iturralde .

1993 . urtean Bernardo Atxagak Gizona bere bakardadean deituri-
ko nobela argitaratu zuen . Lehen momentutik argi gelditu zen
Atxagak aurretik egindako Obabakoak liburuak sorturiko esteti-
katik irten nahi zuela . Beste zerbait egin beharrean aurkitzen
zuela bere burua . Mari Jose Olaziregik, adibidez, garbi utzi du,
Atxagak errealismoranzko bidea aukeratu zuela . Eta zubi bezala
Behi bateii ntemoriak (1991) nobela aipatzen du, joera aldaketaren
arrazoi gisa, pausu hori lehenagotik emana zela adierazi nahiz .
Agian egia da aldaketa lehenagotik zetorrela, baina ez du horrek
arrazoia argitzen . Agian, bada aldaketaren azpian arrazoi pare
bat . Batetik, urte batzuk lehenago Txillardegiren eta Atxagaren
arteko eztabaida bat gogoratu beharko genuke, zeinetan konpro-
misoaren gaia tratatu zen, eta nola gauzatu konpromisoa litera-
turan. Bigarrenez, ez litzateke ahaztu behar Pott bandaren barne-
an bazegoela esperimentalismo propioarekiko joera nagusi bat
eta idazleak ez zirela inoiz gustura gelditzen egindakoarekin eta
lana berritzeko ahaleginak egiten zituztela . Baina, azpian, agian,
idazlearen berritasun gogoa dugu .
Gainera, lana ingurugiro literario jakin batean kokatu behar du-

gu, eta 1993 . urtea errealismoa nagusitu zen urtea izan zen. Urte
horretan errealismotzat harturiko zenbait Ian argitaratu zituzten,
Luis Mari Muxikak (1939-), Edorta Jimenezek (1953-), Joan Mari Iri-
goienek (1948-), Itxaro Bordak (1959-), eta Aingeru Epaltzak (1960-),
eta joera errealista hori deskribatzeko ahaleginak ere egin ziren tar-
teka talde osoarentzat ezaugarri hauek aipatuz : errealitateari eta
gaurkotastmari hurbilketa bat, joera politikoa aipatzeko gogoa,
mataza soila izatea, korapilo handirik gabe, sotil eta soil jokatzen
zuela argumentua kontatzeko orduan idazleak . Baina ezaugarrion
orokortastula kontuan hartuz, ezin da defendatu talde osoak mu-
gimendu eratu bat osatzen zuela .
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Hainbat elkarrizketetan Atxagak bere lanaren nondik norakoak
azaldu ditu . Eta horietan garbi dago idazleak bere mundu propioa
azaltzeaz gainera, bere barne kausak ere azaltzen dituela .
Lehen-lehenik lanaren helburu nagusia utzi zuen garbi :

"Antes me ocupaba del pasado ,mítico, en el último libro, sin embrago, are lie acercado
a la actualidad. Antes ofrecía al lector un trozo de sueño, ahora le ofrezco un trozo de
vida " .

Ondoren zehatzago adierazten du zein den nobelaren esanahi
garbia :

"Ere esta novela Hablo de gente que está nniy cerca de ¡ni experiencia vital, y los perso-
najes están, en gran medida, tomados de la realidad, sobre todo de la experiencia ilusio-
nada de los jóvenes que después de 1968 se abrieron al inundo, de los mismos que vein-
te años niás tarde han ido perdiendo la ilusión en el sitio de las pérdidas" .

Eta bukatzeko aipamenekin, agertu nahi nuke Zeru lioriek lanaren
sorreraz egindako aipu txiki bat, eta nobela bien parekotastma kon-
tuan hartuz baliagarri gertatuko dena .

"Un día fine testigo de una pintada : dos jóvenes escribían un nombre en una pared, y
luego añadían el calificativo de traidora . Bueno, me dije, aquí está el nuevo tenia . Tra-
tarlo de imaginar la vuelta a casa de aquella traidora 1. . .] Creo que lo primero es el per-
sonaje. Procuro pegarme a él y seguirle durante un trecho de su vida . Y de ahí sale
todo".

Pertsonaiari buruzko nobela bat dugu beraz. Nobelaren iraupen al-
dia oso laburra, bost egunen bitartez kontaturiko ekintza da hemen
nagusia, eta hotel batean kokatzen da ekintza hori . Carlos, ETAkideak
izandako beste lagun batzuekin bizi da hotel batean . Hotel horretara
Poloniako selekzioa dator Espainiako Munduko Futbol Txapelketa
jokatu bitartean. Carlosen irudia marraztea izango da nobelaren gai
nagusia. Har dezagun bere iragana, ahotsen bidez emana dagoena,
har dezagun bere gaurkotasuna orain aldian kontaturik dagoena . Eta
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artean, ETAkide berri bi gordetzen ditu bere egoitzan . Poliziak sus-
moak ditu, eta hotela inguratzen du eta nobelaren bukaerak ezauga-
rri sinbolikoak agertzen ditu Carlosen ibilbidea horrela bukatuz .

Nobelaren esanahiari buruz, hiru-lau interpretazio nagusi behin-
tzat eman dira gure inguruan .

a) Nobela poliziako gisa irakurtzeko beta ematen du testuak,
eta berez intriga bateko irakurketaren aurrean egongo ginateke . Bai-
na, irakurketa moldez ari da irakurketa forma hau, irakurketaren
esanahiez baino gehiago .

b) Gizaki bakartiaren hondamenaz hitz egiten du testuak. Ba-
karrik dagoen gizona galdu egiten da . Nobelan horrelako mezu bat
dagoela esango genuke, eta beraz, gizakiaren joera sozialaren aide
egingo luke nobelak .

c) llusioaren galeraz ere hitz egiten du nobelak . Ez soilik gora-
go aipaturiko hitzetan ikusi dugunez 1968ko iraultzatik etorritako-
en ilusio galeraz, baizik eta -eta selekzioko itzultzaileak izango luke
interpretazio honetan zeresanik- iraultzan izandako ilusio guztien
galeraz .

d) Carlosen nortasuna kontuan hartuz, ordea, identitate gale-
raren, hau da identitate postmodernoaren eredutzat hartua izan da
Carlosen irudia .
Gure gala den oroimenera itziiliz, esan genezake Atxagak propo-

satzen duena ez dela trantsizio garaiaren argazki bat, edo hori baino
gehiago balantzea dela ; porrotaren balantzea, ziurrenik .
Oroimenaren tratamendua ez da "poetikoa", baizik eta "politi-

koa", belaunaldi baten erretratua baino gehiago gizartean bizirik
den talde baten argazkia eta balantzea egin nahi izan ditu idazleak .
Bestelakoa da Joxemari Iturraldek egin nahi duena bere Kilkirra eta

roulottea (1997) nobelan . Trantsizio garaian kokaturiko nobela bat
dugu bai, eta Kafkaren irnitazioa den nobelaren lehen esaldia eka-
rriko genuke hona : "Franco bu baino hiru ordu lehenago lotan nen-
goen ni", baina bere helburua ez da belaunaldi eta garai baten erre-
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tratua egitea, joera pertsonal bat azaltzea baino, bide-nobela egitea
eta, beraz, Kilkirra deitu iko pertsonaiaren ibilbidea -fisikoa eta
morala- adieraztea . Behin eta berriro hitz egin du idazleak horretaz .
Kilkirra guraso estatubatuarrak dituen euskaldun amerikanoa dugu
eta bere erroen bila dator Euskal Herrira, eta neurri horretan dei de-
zakegu "aitaren etxerako itzulera" dela ; edo zehatzago, ermita erro-
maniko baten berriztapenean aspaldi izandako emaztegai batek egi-
niko bere irudiaren bila ari da Euskal Herri guztia korrituz . Nobe-
laren bigarren zatiak adierazten duenez, hor giroa urrtmdu egiten
da errealismotik eta zehatzago doa malla psikologikotik .
Nobela honekin oroinena, eta trantsizioaren oroimena beste era

batera ulertuko da, 90.eko hamarkadan eta mende berrian gertatuko
den bezala. Hau da, trantsizioa garai bat izango da eta han kokatuko
dira pertsonaien ekintzak, baina pertsonaiak eta ez giroak izango di-
ra nagusi, edo bestela beste bide bat zabalduz, trantsizioaren ondo-
rioak gaur egun, gatazkaren arazoa gaur egu n azalduko da . Eta bide
honetatik doaz azken urteetan agerturiko zenbait kontaketa .

4 . Trantsizioaz azken hausnarketa. Joxe Belmonte, Mikel Her-
nandez Abaitua, Xabier Montoia, Jokin Muñoz.

Oroirnenaren barnean, eta oroimenarekin lan desberdinak egin di-
tzakegu, eta batez ere, jardueran zein memoria dagoen aztertu . Adi-
bidez, oroirnenaren gaia dela eta, ikusi dugu lehen-lehenik oroimena-
ren poetika bat posible dela, memoria bera nobelaren gaitzat hartzen
denean, eta era berean egin dezakegu beste banaketa txiki bat ere :

a) Iraganaren berridazketa .
b) Iraganaren berrirakurketa .
c) Historiaren aluzinazioa .
d) Iraganaren memoria eta gaurkotasunaren kronika .
e) Eta denak batera egiten dituena : berridazketa, berriraktuke-

ta eta birsortzea .
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Trantsizioa aipatzen dueen idazle berrien artean n k unte, batez
ere, iraganaren memoria eta gaurkotasunaren kronika direla nagusi
esango nuke . Har dezagun adibidez, Xabier Montoiaren Izerdiareo
deiborn (2003), trantsizioaren eta gaurko egu varen arteko banaketa
kontatzen den poli-mili izandako baten bizitzan, iragana iraku tzen
da eta iraganak gatu • egun duen eragina ere bai, iragana eta gaurko-
tasuma behin eta berriro biltzen dina, eta nahi bada, gaurkotastuza
nobelaren lehen aldean eta iragana bigarrenean .
Antzeko zerbait gertatzen da Ohe bat ozemioaretl erdintn (2001) Mike!

Hemandez Abaituaren nobelan, non, orain bai, behin eta berriro biltzen
diren pertsonaiaren, Unibertsitateko irakasle baten, aide biak : iragana eta
oraina, Italiarako, deserrirako bidea hartzen Buen bitartean . Beraz, gima-
ten eragina da, gure iraganaren nagusitastura agertzen da nobela biotan .
Desberdina da neun-i batean Jokin Muñozek Bizia lo (2002) libuuan

agerturiko oroimena, zeren libuni horretan kokaturiko ipuin batean
guraso batzuen ezinegona adierazten da, beren semea bonba leherketa
batean 1-til den ala ez jakin arte. Hemen, ekintza historiko batean oina-
rritzen da testua, baina oroimena eta iragana benidatzi egiten dira es-
pazio publikoa espazio pribatu bibutuz, trantsizioa baino gehiago pa-
ren ondorioak goraipatuz .
Azken urteotako Joxe Belmonteren Ha nnr tinte barrí (2003) dugu

trantsizio garaiko nobelarik garbiena. Jakina denez, 1973 . tutean lau la-
gtulek argazki bat egin dute Gorbeia mendian, eta hamar urte barru,
han da nobela kokatzen den 1983 .enean berriro elkartu behar dute eta
bakoitzaren bizitza nondik nora joan den ikusi . 1983. tutean kokatu ik
badago ere, ez da gioa nagusitzen dena, baizik eta pertsonaien joera .
hz da garaiari buruzko nobela bat, Joxemari Iturralderena ez zen beza-
la, baizik eta pertsonaia batzuei buruzko nobela .

Zentzu horretan bada, oroimena hemen iraganaren berridazketa izate-
az aparte, memoria pribatu baten rnrmduan kokaturik gaudela esan ge-
nezake . F,z da memoria kolektibo baten aide egiten, baizik eta memoria
pertsonalak, eta iraganaren berridazketak agintzen dutela esango nuke .
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TERE IRASTORTZA

Euskararen bidegileek,
gerra oztopo

Hainbeste gerra bizi eta jasan izanagatik, hala ere, euskal literatu-
ren historiek gaingiroki baino ez dute tratatu gai hau, guduen eragi-
nez hainbat ikerketa baden arren' . Ez dakigu, zinez, gerrak eta ge-
rra-osteek eraginik ba ote duten herri baten kulturan. Ez dakigu ge-
rra galtzetik irabaztera dagoen aldean sortutako memorien eta ahaz-
menen ezberdintasuna nola garatzen den. Eta ez dugu jakingo gerrei
gaurko ikuspegitik begiratzen badiegu, liburu eta poemez neutroan
ari bagara, testuak idatzi zituztenek bizi izandakoez gomutarik egi-
ten ez badugu .

Artikulu honekin ez dut errepaso txiki bat baino egin nahi. Gerrak
jasandako euskaldunen memoriaren aztarnak non irakur daitezke-
en birpasatzea dut helburu, moren literatura-balioak ederretsi edo
gaitzesteko, irakurleak ere bere harrokeria eta beldurrak bota behar
dituelako ene iritzian, eta, beste garai batzuei buruz idaztea bera,
norbere tokiaz aritzea baino errazagoa dela jakiteak eman dezakeen
begirada eta ahotsarekin .

Guda-mende: bizi-penak

Frantziako iraultzak euskal literatura bezain marjinala den ba-
tentzat benetako aldaketarik ez omen zuen ekarri, batzuen iri-
tzian'. Kontrara, beste garai baterako, foruak galtzeak, erreakzioz,
euskal kulturaren pizkundea sustatu zuela esan ohi dute Villasan-
tek' aurrena eta gero beste idazle anitzek eta Joan Mari Torreal-
daik' ere, Bernardo Estornes Lasari jarraituz, 1976ko belaunaldiaz
dihardu .
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Gerra horiek kultura-pizgarri izan direnik ezin da inolaz ondo-
rioztatu . Hala izan denetan ere ezin da ukatu euskal nortasunaren
azken euskarriaren galera-prozesuaren aurkako erreakzioa izan de-
la . Izan ere, euskaldunari izaten uzten zaiona izatetik urrundu ezke-
ro, espetxe, erbesteratze eta isilaldiak egokitu zaizkio aspaldian, sa-
rri euskaldun izateagatik bakarrik gainera . Euskaldtui bati ez zego-
kion moduko entziklopedista izateagatik jasan behar izan zuen er-
bestea Agustin P. Iturriagak "eta hala behar zuelako bizi behar izan
zuen Lehen gerra karlista haietan zazpi urtetan ezkutuan . Joan An-
tonio Mogelek, Inkisizioak, epaitu eta zigortua izan zenak115 . Leon-
Kastillo : bina ahala biek sustatuko euskararen defentsak, euskara
sustatu nahiak, euskararen debekua ekartzen du argitara .
XIX. mendetik XX. mende erdira bitarte, belaunaldi guztiek eza-

gutu dute gerra eta gerra-osteren bat, bete-betean ez bada ere, aski
gertutik. Bitarte horretan, XIX . mende-ainaieraz geroztik, - aurrez
hil ez balira Lizardi, Txomin Agirre, "Loramendi" edo Gregorio Mu-
jikab bezala - gutxi izan dira guda eta sarraski artean bizi izan ez di-
ren bidegileak, Iparraldean bezala Hegoaldean, gerra horiek batera
bizi izan ez dituzten arren . Aldi berean, gerra horiexetan sortu dira lo-
tuna estuenetakoak . Esate batera, 1790ean Iraultza Frantsesak Elizari
ezarritako konstituzio zibilaren eraginez dies egindako apaizen arte-
an, Joan Antonio Mogelek emandako laguntza aipa genezake, hein
batean Peru Abarkaren hainbat kapitulutan agerian gertatzen dena .

Konbentzio-gerra inguruan edo Espainiako gerrateak Iparraldean
sortutako eraginaren gaia aztertu du Jean-Claude LARRONDEk'. Be-
randuago, 1936ko guda zela eta, Piarres Lafittek zion bezala, iparral-
detik orekatu beharra zegoen nola edo hala egoera, hegoaldeko ekoiz-
penarekin euskal kulturarena galduko ez bazen . Ez da ahaztu behar
Joan Mari Torrealdaik azpimarratzen duen datua, 1876-1935 epean,
"Pizkunde-garaian Hego Euskal Herriaren garrantzia hazi egin da .
Lautik him liburu Hegoaldean inprimatu da"' . Euskal kultararen ha-
be indartsuenak l u jotzeak euskal kultu a hil-hurren utzia zuen .
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Iparraldeko eragilerik paradibgmatikoenak, Piarres Lafitte, Pierre
Lhande edo Piarres Lartzabal, him Piarresekin hiru zutarri aipatze-
arren, guda gehienekin zerikusia izan duten gizon horietakoak dira .
Piarres Lafitte, Munduko lehen gerrate ostean euskaldtuzdu zen eta
1923az geroztik hasi zen euskaraz artikuluak idazten. Espainiako
gerlan hegoaldeko urneei laguritza ematen aritu zen, hurrengoan,
alemanen denboran, soldadu izan zen zenbait hilabetez eta hurrena
"Réseau Dominique-Basque Espagne-DGER" deitu erresistentzia
sortzean "Lacroix" izengoitiarekin sartu zen . Aljeriako gerran HE-
RRTA soldadu guztiei igortzen zien' . Pierre Lhandek ere, hau zaha-
rragoa (1877-1957), Lehen Mundu Gerra ezagutu zuen, eta bera ere
aritu zen 1936ko gudu-garaian, erlijio-gaia medio hori onestea as-
ko kosta bazitzaion ere- euskal erbesteratuei laguultza eman zien.
Baina guztien artean nabarmenetakoena Piarres Lartzabal izan zen .
"Baionako 49 . erregimentuarekin egin zuen Lartzabalek, hastetik
bururaino, Frantziako gerla . Bere oroitzapenetan berak kontatu diz-
kigu, lehenik Alemaniako mugetan eta gero, preso hartu zutelarik,
eta Estrasburgotik Alemanian barna, Oder ibai gaineko Miihlberg
hiriraino eraman, berari eta bere lagunei gertatutako xehetasun
zenbait ."`° . Aljeriako gerla piztean Herrimi idatzitako artikuluaga-
tik auziperatuak izan ziren bera eta P. Lafitte . Erbesteratuekin, Te-
lesforo Monzonekin esate batera, eta beranduago ETAko ihesla-
rien "apaiz" izateagatik ere bortxak eta indarkeriak gertutik era-
gindako gizona dugu .
1936ko guduak eta gudu-osteak ere, modu askotako jazarpena eta

erasoaldiak bizi arazi zizkieten euskaltzale gelúenei : hainbat eta
hainbaten heriotza" (Aitzol, Lauaxeta, Lurgorri, Josu Peña), milaka
eta milakaren erbestaldia (Sonne Unzeta, Polixene Trabudua, J. M .
Barandiaran, Justo Garate, Orixe, Balendiñe Albisu, Andima Ibiña-
gabeitia, Toribio Etxeberria, Aita Donostia, Tomas Garbizu, Yon Oña-
tibia . . .) konta-ezinen kartzelaldiak (Sabino Arana, Koldo Mitxelena,
Lino Akesolo, "Basarri ", Pedro Pujara, Santi Onandia . . .) beste hain-
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bat eta hainbaten "askatasun zaindua" - askotan Espainian barrena,
edo ez zegozkien lanetan, eta hor apaiz eta erlijiosoek jasandako ego-
erak ikaragarriak dira : Aita Onandia, Pedro Pujaca, Nemesio Etxa-
níz, Manuel Lekuona, Odon Apraiz, Santi Onaindia, Raimundo Ola-
bide, . . .-. Zenbaitek euskaldun gisa bere heriotza publiko zibila ho-
betsi zuen (Perpetua Saragueta, Federiko Belaustegigoitia . . .) .
Giza muinean sortutako mina eta ezina, hitzak baino askoz ere

gelriago dira garai hartako lekukotasuna ematen duten testuetan eta
andre-gizonon biografiatan bizipen eta egoera zirraragarri aleun
aurki daiteke . Hala, Sebero Altubek, hil aurrean, bi tronbosiren arte-
an "alemaniar soldaduek Paueko kaleetan desfilatzean egiten zuten
hotsaz hitz egin zien han zeudenei . Eta Lili Marlen-en melodia kan-
tatu zuen "'- . "Gernikako bonbardaketaren ondoren sortu zen bera-
rengan giza oinatzaren zergatian sakontzeko asmoa "" . Haren ondo-
ren,1958an, argitaratu zuen Lafonction de la douleur, oinazeen zerga-
tia aurkitu nahian . Patxi Etxeberriak, gorde egin zituen belar-meta
baten azpian kaliza eta 1933ko Olerti Eguneko Ian sarituak biltzen
zituen liburua ."Kaliza gorrien beldurrez gordeko zuen; libunra be-
rriz, frankisten beldurrez"" . Polixene Trabuduak, kartzela aurrena
eta gero Espainiako gerraren ostean II . Mundukoa eta erbestaldi-
mota guztiak jasan ondoren, ezin izan zuen Gernikako bonbardake-
ta osteko isiltasuna ahaztu : "Dena ilun eta isilik geratu zen . Isiltasun
onaro bat . Bonben eta nretraileten zarato bainogehiago, Gernikako bonbar-
daketaren ondoren zabaldu zen isiltasun hura geratu zait oroinrenean beti-
roko"" . Perpetua Saragüetak idazteari utzi zion, eta bere senarrari
-bertsolari baitzen- zibilek emandako jipoiaren ostean, familia au-
rrera ateratzea beste aukerarik ez zitzaion gelditu . Jose M' Satruste-
gik kontatzen du, gauak ematen zituela Perpetuak -beharraren eta
ezinbestearen alabak- joste-lanean, eta batzuetan, hala ere, lanak
egin ondoren ez zuela berehalakoan kobratzen . Etxean senarra ezin-
dua -zibilen jipoiagatik- eta seme-alabak zain . Horrelakoetan esaten
omen zion Jainkoari :
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"Jai na, nereak adina dire zureak; zuk dakizu zer egin belmr duzun "' .

Eta abar. Eta abar. Zeren eta askok isiltasuna hautatu baitzuten . Bel-
durragatik? Beldurra. . . aipatu ere egiten ez zen hitz haren lanak dira
gehienak. Bitartean, minaren aurrean, isiltzea, intzirika ez aritzea era-
bakitzen duten belaunaldi batzuen lanek gorde zuten euskararen le-
kukotasuna . Beldurra eta isiltasuna kausa eta ondorioa ote dira? Hala. . .
ez ote zen isiltasuna bizi-beharraren ezinbesteko baldintza bilakatu?

Bada sentipen horien lekukotasunik, eta indartsuenetakoa Tomas Gar-
bizu musikadarena da, euskal musikaren funtsa definitzeko erabili zuena :

Euskal nrusikaren manija zertan datzan . . Arrazoi batzuen artean
datza Arcachonen lasto art eau lo egiteko odisea esperimentatzea
gerra bitartean, aita eta anis hiltzen ikusi gabe, gero Irungo
koarteliloa dagoen edo kokatuta zegoen tokian lurrean etzatea,
edo Gobernu Zibileko kalabozoan aulki baten gainean, edo
Ondarretako gela .xkan, leku estu batean sei edo zazpi pertsona
pilatuta, kormm bat amcean, trapu txiki batekin estalita,
ikuskizun irrigarria disinnrlatzen zuelarik nolabait,
azkenean Euskaditik kan poma irteteko desterraturik,
eta pentsioz aldatzea behartuta egotea'' .

Euskarari herra eta euskarari gerra. Euskararen erbestea

Gerra-oste guztietako inarrosi-aldiak, bada, egoeraren larritasunak
eragindako erantzunak dira, bitartean, gerrarik gerra euskara eremu
gabetzen joan baita. Hainbeste non, jada, Espainiako gerra zibilean
euskara galtzea nahi zutenek ez zuten euskara kasik proklama eta
propagandarako ere erabili' 8 . Euskarak, aide batean, ez zuen politikoa
ez zen beste baliorik. Hod nabarmenki kritikatzen zuen Fermin Ixur-
ko nafarrak, zera zionean :

"Mola batek, Elizgizon zenbaitek eta bakarrik konpon dezaketen rnatxvm da hou . Beste
burujope edo prestijio bat iduki zukeen bai euskarak, Mola batek eta euskaraz egin izan
balute!
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Eta indartsuago ezagutu izango genuen -gem genezake-, hain-
bat eta hainbat kultu a-dinanika eten izan ez balitz, Lauaxeta eta
Aitzol 1-dl ez balira, Barandiaran eta Arantzadik elkarrekin lan egiten
jarraitu izan balute . Eta abar.

Euskara galarazteak, euskara eskolatik desagerrarazteak . . . hiz-
kuntza ahultzeko eta desagerrarazteko neurriak dira . Behin eta be-
rriz aplikatutako neurri horien xedea hizktultzarekin batera mztun-
herrien nortasuna desagerraraztea da, eta lorpen hori ez da gauetik
goizera gauzatzen . Mailakatua da eta oso eragin handia du literatu
ra-hizktultzan .

Batetik, kultrua-eragileek elkarren berri ez izateak, hizktuztza kul-
tuaren erreferentzia derrigorrez ahozkoa izatera dararna . Ahozkoa
ez denean, nagusi diren hizktultzen mende egotera dakar . Itzulpe-
naren ordez, iraultza lexikoa ere sor daiteke, Manuel Larramendik
edo Sabino Aranak eragin zuten bezala . Horixe gertatu da euskal li-
teratuan Larrarnendirekin hasi eta oraintsu arte, euskalkiaren eta
batuaren arteko eztabaida eta elkar ikusi-ezinak ere, nortasun-gale-
rari erantzuteko modu ezberdin bi besterik ez baitira, hein batean .
Mende hauetako euskaltzale sutsuenetako askok eta askok erda-

raz idaztea, ez da inolaz ere hautapen pertsonala . Manuel Larra-
mendi, Piarres Lafitte, Pierre Lhande, Jose Ariztiinuño "Aitzol",
Gregorio Mujika, Ixaka Lopez Mendizabal, Bernardo Estornes Lasa,
Justo Garate, Karlos Santarnaria, Jose Migel Barandiaran, Luis Villa-
sante, Seber Altube, Jose Artetxe, Pierre Lhande, Piarres Lafitte, Sor-
ne Unzueta, Manu de la Sota . . . . Hauetako zenbaitzuez esan dezake-
gu euskaraz ERE idatzi zutela, gehienera gaztelera edo frantsesa
erabili zutela hainbat gaitarako eta euskara beste hainbatetarako,
behinola Oihenartek egin zuen bezala .

Errealitate hori iraultzeko ordea, erabaki pertsonala behar zen .
Euskara hautatu egin behar zen, eta hautatzen zuenak, erabaki per-
tsonal sendo batekin erantzuten zion (dio) hizktultzaren galeraren
kontr•a-karrari. Mende honetan hala egin zuten Eusebio Erkiagak,
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Agustin Zubikaraik, Piarres Larzabalel, P. Xarritonek, Jon Etxaidek,
Federiko Kruitwigek edo Txillardegik baina ez zen erra-z a : batzuetan
euskaltzaleen hizkuntza-maila edo hizkuntza-ohiturak galarazi egi-
ten zietelako euskaraz idaztea; beste batzuetan, beren biitan, jakindu-
ri hizkuntzatzat gaztelera eta frantsesa zituztelako; beste askotan, maila
bateko testuentzako euskal irakurlerik irudikatzea ere zaila zitzaiela-
ko; beste askotan idatziko bazen gazteleraz idatzi behar zelako .
Ez zen erraza, hein berean, kultura-mailako euskara jasoa sortu

egin behar zelako . XX . mende hasieran, euskaraz idazten ziren li-
buruak, baina, hala ere, aspaldion, euskara kultuak euskal kult ua-
ren erernua galduxea zuen eta zabalku ntza-mailako (edo apostolu-
tza-mailako) erabilerara zein poesia-mota jakin batera mugatzen
zen bere erabilera . Euskara erbesteratua zen, beraz ez zuen berezko
komunikazio-gaitasu n orokortu ik euskaldu ngoan, eta kultu a-mai-
lari eutsi ziezaioketen egileek beste hizktuntza bat hautatzen zuten
horretarako . Eta hala, euskal idazlerik bipilenen liburu asko eta as-
ko hizkuntza bitan argitaratu zituzten (poesian, nagusiki) . Erdara
euskararen glosa baino zerbait gehiago zen ordurako. Hona bain-
bat adibide: Lizardiren Biotz-Begietnn'-°, Orixeren Barne-Muinetan'',
Euskaldunak'--, Lauxetaren Bide barrijak (Nuevos nimbos '23 Arrats-Be-
rarr)'' . Joera horrek luze iraun zuen gerra-osteko literaturan ere .
Esate batera, Kerexeta'tar Jaimeren poesia-bilduma osoa, artean
1980-an, ele bietan argitaratu zen -', edo baita Luis M' Mujikaren
Ltrdin eta No-iii. Azul i/ lrierro " . Euskal kantutegi-bildumak ere hiz-
ku itza bietan ziren . Esate batera, Arratia, J .M . Cancionero popular
del País Vasco edo F. Michel - A . Irigarairen Poesías populares de los
vascos . Edo Aita Onaindiaren Las Cien Mejores Poesías de Amor de la
Lengua Vasca 27 .
Poesia ele bietan argitaratzeko joera nahiko hedatua zegoen eta

horrek, lnizkruntzaren egoeraren berri moduan, hizkui tzaren aurrei-
ritziei btuuzko intormazioa ematen du, eta idazle gisa berriz, ira-
kurlearen gaitasu n-mailaz izan zezakeen itxaropenaren berri .
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Bestaldetik, 1936ko gerra-ostean euskararen erabilera ere aldatu
egin zen . Aurreko belaunaldietan, erbesteratzeak egoera ekonorniko
eta sozialarekin lotura estu-estua bazuen ere, erbesterako erabakiak
"pertsonala" zirudien. Egoera hartan, euskara, atzerriaren eta Eus-
kal Herriaren arteko lotura mantentzeko baliagarri izan zen (Jose
Mendiague, kasurako . . . .) ; euskara, atzerrian euskaldun erbestera-
tuen komunikazio-ikur izan zen . Agian denek itzultzeko esperantza
atxiki zutelako? Jakinkizun .
Kontua da, gerra zibilaren osteko erbestaldia beste modu batera

egituratu zela, eta Espainiako beste erbesteratuek ez bezala, beste
hizkuntza batez baliatu zirela euskaldun kultuak . Erbesteko euskal
literaturaz zer ikasia bada Gorka Aulestiaren 2s eta Patri Urkizuren29
lanetan . Hala ere, Andima Ibiñagabeitia edo Jokin Zaitegi kexu ziren
euskara euskal kulturaren ardatz ez zelako, euskal kulturan nor zi-
renak gaztelera zein frantsesa erabili baitzituzten nagusiki . Esate ba-
tera, Toribio Etxeberria3° dugu, beste gai batzuen artean gerraren
gaia erdaraz landu dutenetako bat eta euskaraz arestian aipatutako
lanean baino ez du egin. Seber Altube' , Polixene Trabudua, Jesus
Insausti. . ., guztiek nagusiki erdara erabili zuten . Koldo Izagirrek
Martin Ugalderena bestelako hautapentzat du. Martin Ugalde idaz-
le bi izan dela adieraziz"- . Inolaz, hala ere, hizkuntza erbesteratuaren
belaurialdikoa da .
Hizkuntza, gainera, inon erbesteko izan bazen, Hego Euskal He-

rrian izan zen, gerra-minan . Eta euskara hainbat funtziotarako era-
bat aide batera utzi zutenetako bat - goian aipatutako zerrenda luze
horretakoa-Jose Artetxe izan dugu. Kazetaritzan jardun zuen eus-
karaz ere (Zeruko Argia, Aranitzazu edo Hoja del Limes 73-en), baina bere
liburuak erdaraz eman ziren argitara, eta horietako bat baino gehia-
gotan bada gerrari eta gerra-osteari buruzko pasadizorik 3' .

Egoera politikoak, zentsurak, euskararen aurkako neurriek . . . eus-
kaldunen memoria euskaraz ematea galarazi egin zuten, eta zailago
bihurtu zuten egiteko hori .
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Hala ere, egoeraren latzak ez zuen idazlea bakarrik kolpatu . Baita
irakurlea ere. Eta horiek beste galdera bat egitera garamatza, alegia,
euskaraz idatzi zutenek, idatzi zutenean eta idatzi zutena . . . zerga-
tik ez zen eta zergatik ez da ondo irakurria izan?

Gerra-ostea euskal literaturan

Gure herrietako gerren hainbat kronika jaso ahal izan dugu men-
de honetako gerren harira . Gregorio Mujikaren3ç, Jean Etxepare" mi-
rikuaren, jean Elizalde "Zerbitzariaren" eta jean Saint-Pierren ger-
la-kronikek batetik, eta Kirikiñorenek 3i, Peillenenek eta Iratzederre-
nek bestetik eman obi zieten euskaldunei Lehen Mundu eta Biga-
rren Mundu Gerrateen berri3R
Guduek eman die hairibati euskal kazetaritzan hasteko parada,

euskal idazle izateko (Pedro Pujara, Iñaki Eizmendi "Basarri", Eu-
sebio Erkiaga), baina orokorrean, 1936ko gerrak, literaturarik gabe-
ko gerra-ostea laga zuen euskaldunontzat. Batetik euskaraz argita-
ratzea ia ezinezkoa izan zelako Hegoaldean eta erbestean edo Ipa-
rraldean argitaratzen zena jasotzea arriskutsua eta ia pentsaezina
Make. Bestetik, hizkuntza ez erabiltzeak idazleen erregistro-auke-
rak murriztu eta gaitasuna moteldu egin zuelako (Raimundo Ola-
bideri, Jose Agirreri, Balendine Albizuri edo J . Etxeita berari gertatu
zitzaien bezala) . Azkenik, aditzera eman nahi zena esan ezina zela-
ko eta irakurleak igartzeko modukoa bazen zentsurak ere igar zeza-
keelako, hainbat eta hainbat poematan garbi ikusten den bezala .
Kontua da arrazoi horiek guztiak medio, beti adierazten dela, ego-

eraren minak nahiko isilpean pasatu direla euskal letretan .
Gerraren esperientzia, hala ere, barreiatua dago hainbat liburu,

bertso eta aldizkaritan . Gaurko egunetik begiratuta garbi ikusten
da, herri-literaturan garatu da gerra-minaren gaia, narraziotan zein
bertsotan39 . Babia ez da ahaztu behar Ian horien argitalpena ez dela,
gehienetan, gerraondo minenean gertatu .
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Bestalde, literatura kultuagotzat hartzen den horretan ere, ge-
rraren presentzia sumatzen da, erbestaldiko aurreneko urteetan
abiatu eta Eizagirre'tar Josebaren, Ekaitzpean 4 ° haren ostean . Ha-
ren aurretik, Iratchet-ek 1946an eman zuen atalka-atalka Herria
aldizkarian "Antton" izeneko narrazioa " . Iparraldean eman zuen
argitara Seber Altubek ere, 1957an Lertxundi A. goitizena erabi-
liz sinatu zuen Laztantxu eta Betargi4 ' liburua. Liburu horren isil
aldirainoko ibilbideak ere ondo adierazten du, zentsurak artean
zuen eragina, ez baita bere aiparnenik egiten Villasanteren euskal
literaturaren historian, ezta Mitxelenarenean ere. Luis Villasan-
tek apendizean bakarrik aipatzen du Seber Altube, baina ez Ian
hau, nahiz eta, izatekotan, literatura-balioa dukeen bakarra izan' .
Ez dut uste izengoitia erabiliz argitaratu zuelako izango zenik,
liburu horretan Villasantek, ondo ezagutzen zuela ematen baitu,
beraz . . . hara noraino iristen den zentsuraren eskua .
Geroagokoak dira guduak eta gudu-osteak ezagututakoen testi-

gantzak . Jon Etxaideren Gorrotoa lege", Eusebio Erkiagaren Jaioko di-
raa', Agustin Zubikarairen Makileen egimak. Guda baten kerizpe eta au-
tsetanau, Martin Ugalderen Iltzalleak" edo Itzulera baten historia', Mi-
kel Zarateren Hanrgintza rniiietarr 14, Txillardegiren Gertakarien le-
kuko'°, Alfontso Irigoienen Sorterriareo aide edo Yon Oñatibiaren
Neke eta poz. Erbesteratu baten oroitzapenak'' . Joseba Zubimendiren
Bertso minez-en argitalpena''- Baita Beranta Larrekoren egunero-
koaren edizioa ere" .
Poesian Toribio Etxeberriak egindako Ibiltarixanak (Arrateti-

kuen izketango alegiirak) 4 bertso-poemak, edo Telesforo Monzo-
nek Ameriketara zeraman itsas ontzian idatzitako Urrrnldik, Bake
oroi'' zein Gudarien egiriak . Olerkietan'fi aipatu izan dira, liburu
moduan argitaratu zirelako, gerraren eta erbestearen lekuko .
Baina Jokin Zaitegi"dugu, izatekotan, erbesteariburuzko eta ge-
rrari buruzko poesietan esaldirik indartsuenak idatzi ditueneta-
ko bat .
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Hauen poesiak badu oraindik zerikusirik foruak galdu zituzte-

nen eta abertzaletasunari eutsi ziotenen aurrekoen aberri-mina-
rekin, lore-jokoekin, Felipe Arrese-Beitiaren Ame euskeriaren azken
agurrarekin53, Paulo Zamarripa59 edo Klaudio Sagarzazure-kin" .
Toribio Etxeberria, Telesforo Monzon eta Jokin Zaitegi bezala,

badira gerrak sortutako rninaz aritu diren idazleak . Gerra-osteak

isildu egin du, gerora, haietako batzuen poesia-etorria . Esate ba-

tera Manuel Lekuonarena, zeinak idatzi baitzuen Gerrateko nere
mnairu kantak 61 . Salbatore Mitxelenak liburuetan eta aldizkarietan

ez zituen molde bereko poesiak argitaratu . Jautarkolek Euzko-

Gogoan argitaratu zituen 1952an "Anai-agurra ", "A;iai arteko Gu-
date-ondorean" eta "Anai arteko Gudatean ", Juan Arana Ezpeletak,

"Loramendik", "Espak" poema idatzi zuen, gerra aurretik62 . Es-
painiako gerratean "Zorigaiztoko Euskadi"ri mintzo zitzaion Xa-

bier Iratzeder63 . Bigarren mundu-gerratean hainbat euskaldunen-

tzat heriotza-eremu izandako Gurs-eko zelaiak sortu du poema-

rik Telesforo Monzon eta Orixerengan64 , anaia hilari abestu zion
Iratzederrek6 S .

Baina hainbat guden garaikideek hainbat eta hainbat idatzi duten
arren6G, gerra-ostea behar izan da berriro gaiari heltzeko . Gerra-oste
luzea edo, hobeto esanda, tarte bat . Tarte hori batzuetan geografikoa
da . Nekeza, eta ia ezinezkoa da, gerra galdu dutenek irabazleen ere-
muan idaztea eta argitaratzea. Beraz, normala da erbestean ekitea,
aurrenekoz, gaiari . Hala egin zuten Jose Zubimendik, Seber Altu-
bek, Telesforo Monzonek eta joseba Eizagirrek .
Egilearen nortasuna gordean uztea da idazteko garaian hartuta-

ko beste ohiko prebentzioa . Hala egin zuten "Basarri"k, edo Seber
Altubek euskarazko narrazioa idatzi zuenean . Alde horretatik uste

dut garrantzizkoa dela euskal idazleen izengoiti eta ezizenei erre-

paratzea. Hainbat eta hainbatek nortasun berri eta idealago baten

harira egindako hautuaz gain (euskaldunen izenak erdaldun iza-
tearekin loturik dagoen hautua batzuetan, erlijio-mundua aukera-
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tzearekin lotua dago beste batzuetan), idazleek bizi izandako ja-
zarpen-egoerek zerikusi handia dute izengoitia -eta izengoitiak-
erabiltzearekin . Polikarpo Larrañagak, esate baterako, erbestaldian

erabili zituen izengoitiak. Zenbaitek nortasun berriak ere sortarazi
zituen erabilitako izengoitiekin, alegia, idazle gisa ordezkatzen
zuen pertsonalitate bakoitzari berea emanez . Esate batera, Jesus In-
saustik "Uzturre" izengoitiaz gain Manuel Arrietarena ere erabili
zuen, azken hau Argentinako Tierra Vasca aldizkarirako artikulugi-
le sozialista bezala idazten zuenean . Gerra aurretik ere bazen joera
hori, eta hala egin zuten Gregorio Mujikak edo Resurección M' Az-
kuek aldizkarietako artikuluak sinatzeko orduan .
Hainbatek ez sinatzea ere erabaki zuen. Batzuek, agian, lotsaz

(emakume zirelako . . . . ) beste askok beldurrez, Alexander Tapiak ka-
zetari-lanak ez sinatzea erabaki zuenean bezalae 7 .
Gerra edo gerra-osteko minaz idazterakoan -galtzaile izan eta

irabazleekin bizi behar izaten denetan- gaiari aurrez aurre ez eki-
tea da estrategia arruntena. Horretarako guduei buruz hitz egiteko-
tan antzinakoez hitz egiten da (Oñaztar eta ganboarrez, Amaiurko
gudaz . . .) edo egun arazo politikorik sortzen ez duten gerrei buruz-
ko kantu etabertsoak erabiltzen dira iraganari zegokion minaren bi-
tartez, garaikidea den minaz aritzeko . Eta aide horretatik Iparragi-
rreren kantuek, J . B . Elizanbururen "Solferinoko itsea ", jean Barbie-
rren "Gerla ondean ", Elizaldi Ainhoarraren "Ainhoarraren lain teak",
Otañoren "Limosnatxo bat" bezalako kantuek eta bertsoek erantzun
zioten garaiko minari .

Ez dut uste, horregatik, euskal idazleek eta euskal literaturak ge-
rraren eta erbestearen gaia ukitu ez dutenik . Gertatzen da ukitu
dutenean garai-garaikoek bakarrik sentitu dutela, sarri, horretaz
ari zirela . Eta askotan belaunaldi gazteek, literaturari beste baldin-
tza batzuk eskatzen zizkiotenak, ez dute idazketa-mota jakin bat
ulertzen asmatu, agian, beren minentzako beste hitz batzuk nahi
zituztelako .
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Aberriak min dit eta minak olerkia .
Olerki batzuen itzulingurua .

"Aberriak min dit eta minak olerkia" zion Salbatore Mitxelenak . Zer
eta nola idatz zezakeen ordea, gerra-ostean Arantzazu, euskal-poema
idatzi zuenean? Ez ote zekien beste modu batera idazten, lehen
"Gorputz dago gudaria ", "Maritxo ", "Abe Maria" edo "J.E.L ."6Y idatzi
zituenak? Gerra-ostean, hegoaldean, bedeinkapen guztiekin argita-
ratutako lehen liburuan Salbatore Mitxelenak lehen lerroetatik egi-
ten du poema erlijiosoaren eta poema nazionalaren uztarketa . Ba-
rruko lehen orrialdean Arantzazu "euskal sinisnrenaren poema" bihur-
tzen da . Eskeintzan honela dio

"Ez da nerea . Zure Erriarena baizik. Gizaldiz-gizaldi zure babesean eta zuri knntari bizi
izandako Euskalerri zarrak abestu izar dizun poema dezu, nik orain andik eta ernendik
osatua, ilzorian zeuden puxketatxoakin gorputz bat eginda"°~.

Gero poema bakoitzean badira uztarketa hau indartzen duten le-
rroak: "¡Ona Arantzazu, euskal-Golgota,/euskal-mii'ien Opal maia!"i0edo
"¡Arbidearen luzea!/ Jun-bearraren nekea!/ Gaitzena, alare, Joan ta Joan /
Ta azkena ez ikustea'r . Edo zeruan aingeruak :

¡Oi udaberriz Alofla-nraldan
elorriaren lorea!
Min du errekok utzi-bearra
Alako txoko nraitea .
Zoriontsua, txoko a•tara
iristen dan artaldea!l

Garbi geratzen da, liburu guztian zehar, poema erlijioso horrek
baduela erlijiozkoa ez den beste irakurkera bat ere . Eta horretarako,
zentsurak kontu, irakurleak ken zezakeena idazleak jartzea beste
erremediorik ez zuen . Euskal Herriaren testuinguruan modu batera
irakur zitezkeenak, idazleak beste testuinguru batean txertatu behar
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zituen, Arantzazun . Arantzazuko bideak eta Euskal Herriko neke eta
penak beste garai batekoak behar zuten, idatziko baziren .

Aloïian gara, Aloiran bera
Pozik euskl- at taldea .
Arantzazu'ko mendian baiio
Non arki bazka obea ?
Artzai ta artalde, Euskalerriak
asmatu digu bidea!"

Oïraz ta Ganboa'rrak, danok, bat artuta,
Menderatzen dizugu aoz-bera ezpata .
Anniak alkar-gudan setaz ¿zer data-ta?
Ezgehiago gudarik zure aide ez pa'da!"

Era berean, lau probintziak aipatuko bazituen, deskribapen itxu-

ran behar zuen, eta hara hor, Aizkorrikur bilakatua :

"Mendi mvaien gaiietik dago
Aizzkorri, guzien buru .
Lau probintzitan zerra luzeak
erroak ezartzen ditu".

Harez gerokoan, hitz batzuk balio sinboliko gehitua izan zuten .
Gain-balioa edo konnotazioa . Anta-herria-altzoa-mnodioa, iniïl, neke,
ezin . . . ezin dira bere adiera denotatiboarekin bakarrik irakurri ge-
rra-osteko aurreneko idazleen artean, sarri here liburuak beran-

duago idatziak badira ere . Gerra-aurreko beste poeta handi batek,

Orixek, gerra-ostean idatzitako hainbat poema aukeratu ezkero

ere, halatsu interpreta daitezke "Atria naigabetuari"76 edota "Getse-
rmtani" inguruko testuak, esate batera "Getsemani nere mitîondo " .

MiO-aurrearen ikara! Miiraren larripena!
Miri -ordo aundiak badu atsegin bat ostena .
Min-lekua legunkatuz artzen dan atsedena
esateko bakar da gai rniri aundiz egos dena.
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Giltzapera nindoala esku lotuak burniz,
arren,lasaxegotzeko esatear egon niz .
Makurrago gerta-bildur; ixil jasan dut aniz .
Etzirmnon goxoa nun, ukariak igurtziz.

Ez dakit noiz arte, baña jun ziran nere miñak;
Baratzan Jaunaren aien aldean ez samiñak ;
Bañan Arenak sunratuz esan ditezke ziñak,
miñ-ondoaren goxoa jastatzeko egiñak.

Urteroko Garizunran au dut nere xokoa,
zazpi urtez ain smniña, zazpi laukoz goxoa .
Zuretzat izan zen rniña, neretzat nriñondoa .
Zernai gaitz gerta dakidan, Getsemanin gagea".

Emeterio Arresek "Aria Ettskalerriari azken agarra" hartaz geroztik
haie adierazkor gelditu zen ama-seme eta ama-alaben arteko lotura,
banaezin geldituko da Salbatore Mitxelenaren Arantzazu-z geroztik.
Honela zion Orixek berak :

"Motx gelditu naiz esaten Azma-Semeen lana;
Gaiñera nereaz ndsi! Barka zuzen ez dana!
Eskein dizut bieri biotzean dedana
Eziñ-esanarer : rniña; rnirien ezin-esana ""

Xalbadorrek Euskal Herria semeek hil duten ama gisa ikusten
zuenerako, belaunaldi gazteek, asko jota, "Aitaren etxea defenditttko"
zutela aldarrikatu zuten . Ahaztu ere egin zaigu, agian, zenbat kosta
zitzaion Joxan Artzeri zilbor-hestea moztea (bere amari nolakoa
ikusten zuen adieraztea) . Etenaldi hark elkar ulertu-ezin baten za-
ma zekarren. Aita Onaindiak ziona :

"Gazteok, beraz!, ez uste izan zeuek bakarrik zariela asko sr fidu ta gorriak ikusitako-
ak! Ez, zuen au retikoak, grada aurretik, goda bitartean eta ostean, amaikatxo giltzape,
zain ta soin-oñaze, tortura ta eriotzn ikusiak eta eroanak dituzu, beiñola gazteak eta
orain zaartuak"'.
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Batzuek gazteen kontra, besteak gazteen aide, Ba-lendine Albizu
bezala° .
Baina jada, 1970eko hamarkadako literatura gazteak afta eragilea

hautatu zuen, ama eroalearen kaltean . Aurretik, ordea, mina zen
ama-semeak banatzen ez zituena. Minarekin bizi-ezina .

Eziñ-esanaren miña; miñen ezin-esana . (Orixe)

Gerra-ostearen mina esanezina da . Alde batetik argi eta garbi jar-
duteak ondorio latzak zituelako . Bertsolarien artean Basarrik garbi
adierazten zuen :

"Bertso borobil eta ateraldirik onenak burura etorri bai, baina kontttz itz egin bear iza-
ten zen, palitikarik eta aitortu gabe. Gaurko bertsolaritza gatiza erraza da ordukoen al-
dean . "I

Beste aide batetik, senda ezin zirudien minak, esanezina hitzetan
jartzeko handiegia gertatzen zelako . Eta borren atzean badago este-
tika jakin bat, gurean Orixek horren ondo azaldu zuena, katalanen
artean Marià Manentek barneratu zuen gisa . Beraz, egoerak behar
zuen "konformidadeaz" gain, bazen intziria eta hasperena bazter-
tzen zituen estetika ere . Orixek gaitzesten zuen "guzur adia edo gu-
zur-asperena, erderaz esan "el suspiro del falsete"82 .
Nemesio Etxanizek ere behin eta birritan aipatzen du adierazi ezin

den mina . "Ezten atzokoa" poeman , edo "Iltttlabarrn" poeman :

"Utzion arratsari
estaltzen rrnutdua
Biotzak negar egiteko
naiago din ezkutua"'

Jaime Kerexetak ere esan-ezinarekin abiatu zuen bere lehen poe-
ma-liburua, "Nok jakin?" izeneko poemarekin85 :
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Esatekorik ez dot.
Zerbait bai nierrdietaz,
zerbait areiztietaz . . .
Zer, astern, itsasoaz?

Hitz egin ezina eta adierazi ezina . . . da behin eta birritan poeta ho-
nek erabiltzen duen errepika, dela amodiozko poemetan, dela natu-
ra gai dutenetan. Hala "Zure ondoan" poema:

"Ez da bearrezkoa
nuirez itz egitea .
Ez dozu esanenik?
Eldukoyaizu unen .

Ta bitartean, gazte,
Zagoz nice ondoan ;
itzareo pare dogo
ba'zauzkadaz aldea,, "

Jaime Kerexetak Salbatore Mitxelenaren aipamen-moldea erabil-
tzen du, gaiak erlijiozkoak bank, amodiozkoak edo naturazkoak di-
ren arren . Honela "Udabarrian" poeman :

Bedar barrio ba-dator
Zelai zabalean;
Izadiajantzi barniz
zugatz orrietan .

Guztia danez bizia,
Poz ta askatasuna,
Zatoz betiko gurekin,

Zorion biguina! `

Baina Salbatore Mitxelenaren moldearen aztarnak behin eta berriz
agertzen dira . Ama-semeen poza "Zorion,, ta ¡tuna` edota, Arantzazu,
Arantzazu liburua ixten duen poemanT . Jaime Kerexetak, bere gailurra
natura-aipamenak eginez eta memoria lotzeko moduan insten du, na-
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gusiki. Honela "Gaztearen negar-ra"90 Intxorta gogoan duela idatzia, "Eiz-

tari naigabetuari"H1 , edo "Zelaietako" poeman, zeinaz, oharpean, dion :

"Gudaldian jazo zanaz gonnutatzen naz legro oneitan : erroineri baten, txistta ta dan-
bolirïa joten ziarduela ta gazte-taldea dantzan, suagadaka asi ziran guda-oüteko beste al-
dekoak, ez toki aretara, askozaz urrunago baifio ; gazteen burii -gairetik yoiazan suagada
areik, eta txisht bi entzun ziran; gure txistua ta suagadena ""' .

Naturak, argi-ilunek, goiz eta gauek, eguzkiak eta ilargiak, urta-

roek . . . guztiek hitz egin dezakete Euskal Herriaz, artean, giro hirita-

rra ez baita iritsi euskal poesiara . Onenera, Euskal Herria, "bide er-

tzeko belarra" bezalakoa da, edo Ekaitz bezain zakarra . Eta "Iluoak

mendi gttzia arantza "9 ; . Euskal Herriko oroitzapenak neguak harro-

tzen dituen hosto eroriak, Telesforo Monzonen poeman bezala 94 . Be-

rriro Nemesio Etxaniz gogora ekarriz, ekaitza da, euskal arimaren

agoniaren beste sinboloetako bat :

"Eta orain . .n itsas irakin ontar,/-ez ontzi eta ez erruki-/baker-bakarrikgelditu gai-
tun/borrokan, ekaitza eta ni"

Baina amodioa gai duten poemetan erebada beste irakurketa "po-

litikoagoa" egiteko biderik . Eta horretan ere arras agertzen da Sal-

batore Mitxelenaren eskolakoa, baita Arantzazu argitaratu aurreko

Salbatore Mitxelena haren jarraitzaile ere . Eta horretan ez dago ba-

karrik Jaime Kerexeta. Horrela irakur daitezke Nemesio Etxanizen

hainbat poema ere .

Ezifi-esanaren inif-a eta ¡nifieo ezin-esana, Orixeren hitzetan aritzeko,

eta galdera egonezinaren muturreko adierazpidea . Biraorik gabea.

Nemesio Etxanizek bezala maitasunari ere gorroto zaionean egiten

den galdera "Zertarako nindukan erri batek seine?"97
Arestian esan bezala, hainbat hitz gako bihurtu dira euskal poe-

siarako. Haietatik eskegi ditu euskal literaturak minaren eta espe-

rantzaren pasarteak. Goian aipatuez gain, urrttti, ekaitz, gertu, negtt,
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aritz, otso. . . lexiko horrek ahalbideratu du egoera negargarri hartan
sare edo lotura antzekorik irakurri eta idatz zezaketenen artean, hi-
tzak berak babesten zuen barrutia, politikoki, geografikoki, horren
banatua zegoen herrian . Alusioz hitz egin zitekeen, ilusioz nekeza
baitzen .

Elkarretaratze hori modernizazioaren kontrapisutzat hartu du eus-
kal kritikak, eta poesia horretatik jaso dezakegun eleketa gaitzetsi,
hein batean. Egun hauetako euskal kritika -ez dena, noski- oso
gutxi urruntzen da gerra-osteko bigarren belaunaldiaren aurreiri-
tzietatik, egiak argiegi ikusten ditu, batzuetan .
Isiltasun hori apurtzera etorri zen hurrengo belaunaldia . Horri eta

Herri gizonezkoen antzirudira zetorren, aita, seme edo senar . Ez da
jada "Guda-ondoren" semearekin mintzo den ama gai hartzen duen
poeta, Jautarkolek egin zuen bezala 98 . Gizon honi, kosta ahala kosta,
isiltasuna apurtzea dagokio . Egia da bere altxorra :

W
Egia bat esateagatik,
alabak
hil behar bazaizkit,
andrea
bortxatu behar badidate,
etxea
lurrarekin
bardindu beharbazait;
Egia bat esategatik,
ebaki behar badidate
nik eskribitzen
dudan
eskua,
ink kantatzen
dudan
nnihina;
Egia bat esateagatik,
nire izena
kenduko badute
euskal literaturaren
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urrezko
orrietatik,
il oiz,
inola,
inun
ez nniz
isilduko'3 .

Hitz egiteko erabakian nabarmendu zen hurrengo belaunaldia .
1976an Alfonso Irigoienek bere biografiaren ostean paratutako poe-
ma-bilduma honela hasten zen, preseski:

BEDERATZI PUNTUAN KANTUZ

Ixilik egotea
posible ezta ta,
atern rtalii nuke
itzen ezpata,
deadarrez asteko
nwnduan eskaka,
zulorik alperrentzat
eztedin eskapa
gorri beltzez knpa
artuta festata
non barrezka ta
ziria prestata
gizontnsunen perla
dedin reskata.

Egia hitz magikoenetakoa da . Julen Lekuonak zion bezala 'Bidee-

tako harriak, egin karraxi ""' .
Oraingo gizonek ez dute seme-alabarik ez aita-amarik, ez dute ka-

sik etxerik. Gizon libreak dira, egiarentzat bakarrik sortuak, eta
oihuka ari dira, irrintzika ez direnean, Joan Ignazio Goikoetxea,
"Gaztelu" bezala : "gizon bernia gara/gatoz oro berritzera/ ustel dena osa-

tzera/ huts dena betetzera/ alkar-xede bakar/ egigtul batzar/ tnunduaren

par/ harmak eten / mugak ken/ dena ororen/ orain bertan/ hemen/ sekula
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sekuluetan/Anien' "°' . "Gizona kantatzen dut/bai/gizona/eta ez aingerua/
ez eta sa ntua "'°= .
Gizona, bat; herria, bat ; harria, bat. . . BATAren garaia da . BAT, he-

men, orain . . . hitzen lilurak, lehenaldiarekin hausteko formula guz-
tiak, etorkizuna gaur aldarrikatzen dutenak abian dira . Inperatibo
kategorikoaren belaunaldia, baldintzazko esaldi eta esaldi finale-
tan, galderak egin aurretik erantzunak paratuak dituztenak, Pro-
meteo Joxe Azurmendirentzat'°', Adan Joseba Zulaikarentzat " . Ez
dago gerturatze eta urrutiratzearen kanturik, Nemesio Etxanizen
erara'°'. Ez dago galderetarako denbora handirik, arrazoiak eta
zergatiak argitzeko ez bada, Joan San Martinek "Maitatzeko arra-
zoiak badina" poeman egin zuen bezala, galdera guztien atzean
baieztapenerako toki gabekorik :

Haurtzaroa eta gaztaroa
lapurtu zaizkigu .
Badakigu norek eta gaude motu .
Bakea eskatu, fiisila ernmr
ahoy ideki, lurrez estali.

Su tan gorritutako pego-haizean
turut hotsaren deira,
hilobiak zabalik

Ideak zapaltzen diren herrian
Ez da bururikjasoko .
Libertadea ukatzen denean
ez da bakerik izanen ".

Hariaz eta artaziez .

Gerra-oste guztiak izan dira euskararentzat galgarri . XX . mendea
ez gutxienekoa . Iparraldean 1789ko iraultzak ekarri zuena aztertua
izan da . Berehala etorri ziren hegoaldera horren kopiak Joan A .
Mogelek bere lanak argitaratzeko izan zituen lanak aztertzen badi-

107



tugu . Izan ere, J . A . Mogelek Madrilera jo behar izan zuen bere libu-
nia argitaratzeko: Confesio ta comunioco sactramentuen gañean eracaste-

nc edo cenibat gauzac lagundu bear dlren Confesio ta Coiiilííiioaj-i olido

ego ffinc izaiteco . Madrilen M. L . Urkixo ministro bilbotarrak lagundu
zion trabak kentzen. Liburu horren prospektu batean honela zion:

"Su Magestad lia dirigido una Orden al Consejo Real de Navarra para que no se opon-
ga a la impresion de esa Obra, ni de otra alguna doctrinao opuesta a nuestra Santa Re-
ligion . Qué triunfo para nuestro perseguido idioma"""

Baina garaipen hura, baldintzapeko askatasanaren ikur baizik ez
zen, zentsura guztiek erakusten duten ifrentzua eta bere Peru Abar-

ka, 1802an idatzia, ez zen 1881 bitarte argitaratua izan"
1936ko guda-ostera etorrita, zentsuraren gaia mamitu duen Joan

Mari Torrealdaik, zentsu raren eragina mailakatzen du, eta ezagu-
nak diren beste ondorioen artean, belaunaldien artean sortutako ete-
na aipatzen du` .

Ibon Sarasolak euskal literatura ntunerotan ezarri zuenerako, eus-
kal idazleen adin-piramidearen zentzua aldatua zen Baina joera de-
mografikoaz haratago, beste zerbaitetarako premia sentitzen zen . Hori
literatura modernizatzeko aldarraiarekin ikusten da garbi. Ibon Sara-
solak idatzi zuen Euskal Literatura numerotan liburuan horrela zion :

Poesiari dagokionez, 1934-35 epeko produkzio originalaren portzentaiak (% 75,0), poe-
nragintzmr oins ritzen zen literatura baten aurrean gaudela adierazten digit, liait da,
literahngiutza primitibo eta liastapeiiezko baten aurremr . 1962-63 epean, % 18,2ko por-
tzentaia butez, siibsail-proportzio norrnalago batean nm •kih_en gara, eta orobat egungo
egoeran ( . . .)
"Liburu lierrikoiak " sailean 1962-1963 epeko aigitarazion da f ktorerik adierazgarriena 11 .

Hein batean, 1960ko hamarkadatik aurrera euskal literaturak be-
rritzeko, modernotzeko, egindako aldarria egin zitekeena baino
gehiago egin behar zena eginarazteko aldarria zen. Egoerari egoki-
tutako literatu aren eta liburugintzaren ordez, egoerak sortzeko Ii-
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burugintzan eta euskalgintzan, beti hurrengo koskan, pentsatu
beharra zegoen. Euskara "eginkizun" zen, Txillardegik Orixeri eran-
tzun zion moduan . Esan dezagun, ahal zen gutxia egitetik (1940-ko
hamarkadaren amaiera), ahal zen guztia egitera iritsi (1950eko
hamarkadaren amaiera) eta egin behar zen biztia egitera etortzeak
(1960ko hamarkadaren erdialdetik aurrera) ekarri zuela belatuzal-
dien apurketa. Orduantxe egokitu ziren hainbat belaunaldi batera,
eta ezin egin izan zuten bidea elkarrekin . Ordura arteko ahaleginen
martxa ezberdina zen: iparraldean, hegoaldean eta erbesteratuek
deitzen zuten "zortzigarren probintzian", Amerikan . 1960ko hamar-
kadan Euskal Herrian bertan, gabezian sortutako gazteak, gabezia
hori estaltzen saiatu ziren hegoaldeko literaturgileekin egin zuten
topo, eta baita erbestetik itzulitako hainbatekin ere .
Talka izugarria izan zen", eta harez gerokoan, batuan eta euskal-

kietan idatzitako euskal literaturaren lerroek elkar arbuiatu eta eze-
zagun bihurtu dute. Gainera, 1970ko harnarkadaz geroztik, batuan
idatzitako libtu-uak izan ziren gehien"' eta baita libtuli-argitalpen
eta banaketa-bide normalduenak lortu zituztenak ere.

Talka larriegia izan zen, eta euskalkiena izan zen estrata nagusia gal-
du zuen aukera . Eta aide horretatik, gerra-ostean euskal literatura bizi-
rik mantendu zutenen ordez, egoera berriak sortzea lortu zen. Egia da
egoera politikoak ere aukera ematen zuela horretarako, eta Joan Mari
Torrealdaik de facto edizioa normaldu ahal izan zela adierazten duela .

Eta idazle moderno hauek euskal klasikoak irakurtzeko eta eza-
gutzeko zuten gripa, beren garaikideek idazten zutena ez ezagutze-
arekin lotu-Iotua zegoen, askotan. Haiek esango zutena Jakintzat
ematen zuten . Jakintzat eta baita kaltegarritzat ere, hainbati ezarri-
tako zentsurak kontuan hartzen baditugu"

Egia da zentsura ere ahalbideratu egiten zuela, hein txiki batean, lite-
ratura-mota hark. Joan Mari Torrealdaik bere libu uan dion bezala,
zentsurak existitzeko baimenak ere eman behar ditu. Garbi dago, bai-
mentzen dicen lan gehienetan, "euskara herrikoi eta jatorraren" aide-

109



ko alderraia egiten dela, euskara-erregistro horretan "neologismo se-
paratistarik" ez dagoenez . Honela jasotzen du Joan Mari Torrealdaik:

'Ta colección'Auspon', editora de este libro se dedica n la publicación de sus libros en un
vascuence puro y libre de neologismos separatistas y todos sus ternas tratados (sic) con

gran españolismo, por lo que esta Delegación considera de gran interés la autorización

de todas sus obras""'.

Joan Mari Torrealdaik zera ondorioztatzen du, 1960ko hamarka-
daren erdialdetik aurrera, normaltasunez bideratu zela euskal edi-
zioa (liburuez ari delarik eta ez prentsa idatziaz edo irratiez) . Argi
dago, baita, traba gutxien maila apaleko liburuek dutela (kristau-
ikasbide eta deboziozko liburuek), olerkiak ere nahiko libre duela
pasoa, poesia soziala iritsi arte eta nobela hurrengo mailan dagoela,
eta are gorago, saiakera"6 .
Hala ere, anal zuten gutxi hura egin arteko onik izan ez zutenek,

ahal zen guztia egiten nekatu ez ziren haiek, euskal liburugintzaren
egitura aski normaldua ezagutu dugunon aldetik, begirada apal bat
eskatzen digutelakoan nago . Eta aide horretatik, bat nator Koldo
Izagirrek arestian aipatutako Torrealdairen liburuan dionarekin, eta
giltzarri izan daitekeelakoan, errepikatu egin nahi nuke :

"Zentsurak irudirnena sustatzen duelakoa nmiz sainar entzttnak eta irakurriak gara,

baina ados ez egonagatik ez genuke halako argudioaren erabiltzailea zentsurazaleen nr-

teko epaitu behnr beti: jende ugari dago literatura "gauzak ez esateko" bidetzat dauka-

na, edo literatura nretaforikoki eta alegiaka baino ezin nrintza litekeen manera dela uste

duena . Eta zentsurak ir udinrena kitzikatzen duelako froga gisa, beti edukiko dttte esku-

ra Eluarden poenm eder eta ezaguna (. . . ) Euskal idazleak, Vichypeko frmrtzesak ez beza-

la, Frmrcopeko espainia rak ez bezala, hiltzera kondenaturiko luzkuntzan sortu behar-

izan dit, herri desegituratu baterako egin belmr izan du lan hogeigarren rnendearen pus-

ka handienenn : hizkuntza bera ikasi eta jaso belar izan du, irakurlerik ez zeukmr garai

batean, eta bitan bizi belm r izan du, kritika, publizitatea, prouozioa, zabalkundea, sal-

menta, etekina, eskubideak, itzulpenak, sariak . . ., alegia, literaturaren azpiegitura osa-

tzen duten antolanienduak eta egitateak oro debekatzen zaizkion diktadura bikoiztuan

(. . . .) Zents,ratu izan diotena ez baita izau gain edo nmdua bakarrik, gutxierteko bizitza

publikoa ere eragotzi egin zaio""' .
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Horregatik, irizten diot, zentsura existitu ez balitz bezala euskal
literatura irakurri gabe epaitzeko joera horri, irakurle aztia erasan
behar zaiola . Hainbat idazlek behar zuten irakurlea izaten jarraitu
beharra dago, testu-artean irakurtzen jarraitu beharra dago .
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IÑAKI BASTARRIKA

Txomin Peillen . Munduari itzulia 80 ipuinetan :
ale gorri eta berdeak (Txolnin Peillen, ipuin idazle)

Bere-berezko duen argitasunez, XX . mendeko poesiaz mintzo zela-
rik, Xabier Letek adierazpen hau egin zuen, orain denbora asko ez
dela :

"Aresti goraipatzeko poeta da, poeta baliotsua izan zen eta da, baina ez nago ados esate-
arekin, esan izan den bezala, gerraostean beste ezer ez zela egon . Alegia, naurizte hori eta
beste batzuei rrterezirnendoakkentze hori, hori ez dut poetikoki, ez arao pertsonal bate-
tik, justoa ikusten . Zergatik? Egon zirelako poeta interesgarriak: Jon Mirande bazegoen,
Bitoriano Gandiaga, Xabier Iratzedereta SalbatoreMitvelerra poesia erlijiosoan . Orduan
zergatik gutxitu behar dugu gone nnnrdu txiki hori, oraindik txikiagoa zergatik egin
behar dugu? Ni horregatik ez nengoen ados kanon horrekin ".

Eta poesian hori gertatu bada, ez al da orobat gertatu prosan? Izan
ere, Jon Mirande aipatzen bada, aldi berean aipatu behar diraAndima
Ibiñagabeitia eta Txomin Peillen ere . Azken honen ipuingintza da,
izan ere, testu honen mintzagai, egileari berari egindako elkarrizke-
tan. Aurten 30 urte beteko dira Txomin Peillenek Gatu beltza narra-
zioa argitaratu zuela (Gero -Mensajero-, 1973, Bilbao) eta bertan, aur-
kitzen ditugu, bere hitz lauzko lavaren gako edo ardatz nagusi bat-
zuk. Hini aipu egingo ditugu jarraian liburu honetatik, argibide onak
direlakoan :

GATUEZ pentsatzea, haiezjardotea aringarri eta atsedengarri zait. Gizakente nardaga-
rri, barroputz, progres-zale, gizatasunez hantuak nekatzen nao . Gahtek, Geste bizidunerr
gisa l arrean bene tokian egoten dakite, rmturalki, hutsuneak eta onuneak ber heinean eza-
rriz. Gizataldeak, aldin, bortutezjazten dira; gare hem sakrntuan nroralindanrek bertutea
kottrolatzen dote, beren buruak kontroletik karat utziz . Duela unte pare batztt Igela-ko
paperen egileak ezaguht ditut, beren hernia bestoak iduri zela errar lute, jantzi zuria erai-
ki lopin erakusteko, bainan apoek igela isilerazi dote eta euskalduoak beren pospolio, ber-
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tsolari, pilotan, ardoknri, dirukari, andreknri ohitura onetara itzuli . Igel arraza orden ez
da galdu, beti izan baita eta hernian ere baitira .

GATU BELTZA (Gero, 1973) -32 . orrialdea-

INDARRA eta azkartasuna dira nnurduko legeak, horregatik gatza bezala ez da gehiegi
erabili behnr Girgiriniaoren ipuinak erakutsiko digun gisa, indarraren erabiltzeko dohain
berezi bat behar da . Elknrrekin baketan bizi dira handiak, beren eltizi legez txipiak erabi-
l iaz, noizpehinka hypokrita saldo horren artean bat etortzen da, indarrarekin nagusi iznn-
go dela . Holako zerak ez dira oihuztatu behnr, beliar dira egin besteen gisa, ustekabean in-
dorra erabiliaz; nahigabean ere .

GATU BELTZA (Gero, 1973) -30 . orrialdea-.

OTEIZA eskultoreari, kulturazale harnonratua, inundu guztian bildu sanen gatik, More
guzien gatik, glue " eusko" arruntentznt croo da . Hnlaxen nrintzo dira buruan deusere ez
daukatenak, zerbait daukntenez ari direnean .

GATU BELTZA (Gero, 1973) -58 . orrialdea -.

Orain, aipu hauek eginda gero, eta Txomin Peillenen (Doininika
edo Dominique, Peillen edo Peilhen) ipuingintzari begiratzean, bi
libururen erreferentzia egin behar da nahi eta nahi ez : Ale gorriak
(Hiria, 2001) eta Ale berdeak (Dakit, 2002) liburuena. Lehendabizi-
koan hamasei ipuin biltzen ditu egileak, azken 50 urte hauetan
zehar idatzitako ipuinak hain zuzen . "Zazpi japoniarrak" eta "Meha-
tzatuak" 1954an Parisen idatziak dira eta "Suge karrikan ", apur bat
beranduago, 1960an . Beste ipuin batzuk, hala nola, "Lurraren Biho-
tzean", ohar honekin bukatzen dira : "nonbait, noizpait, trenean ida-
tzia" . Eta bestalde, badaude berriagoak ere, "Horma beltza" esatera-
ko, 1998an Baionan idatzia . Egile honen ipuingintza ezagutzeko de-
rrigor jo behar da Ale gorriak lan honetara .

Alegorrink
Lehen ale gorria, liburuari hasiera ematen diona, "Suge karrikan"

izenburu daramana da:
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Zulia itz bil uzien adar artetik, knrrika-agi lrotzak ageri dira. Gal tzada gogorreko harlosak le-
gorgeratzen . Kaleaen buruko enparantza hutsik . Parisen, destenore honetan, Suge kalean
nago . Ez dut izena asinatu "Rue Serpente". ( . . .) Burua atzera inguratzen dudarean,
zuhaitz batean arrinn¢ lerden, norbait. . .arderea. Izu bizian niri hegira, oihuz . Zentzu
eta hitz gnbeko herba, heiagora horren iturria ez naizela ni, gogoan, karrikaren beste burua-
ri begiratzen diot. Zerbait agertzen ate denentz? Lekua hutsik dago . Bakrrikgnude : ni uaiz
eaakuae houri izua sartu diodana, ni beldurre-rnnilea .

Ondotik dator "Inar urdina ", hasiera honekin :

Egrn han eta,,, leu ¡ara begiratu nuelaik, gertaerak nretatzen Irasi ziren . Lelrenbiziko "agi bear
urdina" rkrtsi be-zain agruo, lei]ioko beimk laaskatu, veliahi ziten, zarata lrandirik egin gabe .

Eta barre pixka bat egiteko "Zazpi japoniarrak" :

faros Farkas, laneko la-guna, Parise bostgarreneko kanusaldegiat dagoela, telefonoz abisa-
tu gaituzte ea ezagntzen dugrtneutz? Niri enan dilate haen ikustera joateko eginbeharra .
Haiti joan naiz. Hortxe leotz batean atvilotua, jarria, gure laguna . Eserita, etsiturik daku-
sat. Zutitzen da eta barra artetikdio: nik joanesek, kiola lronetarikntera behardudala, lehen
bai lehen eta ezin sinetsizko ipuinaren edasten hasten znit. Armtsaldean, Boulevard des
Italiens delakoan gertatu zaiola. Han zebilela lurrera eroni egin zeta. Ez, edanik ez. Zazpi
japoniargi_onek inguratu zutela . .a lurreraja rtiki eta lier trafikoaren erdi-erditan utzi . . .

Eta hala, irakurlea 'Turraren bihotzeari' ipuinera helduko da . Pis-
kana konturatuko da, Peillenen biologia ikasketak eta izadiarekiko kez-
kak zer eragin izan duen bere ipuingintzan :

Gire egitasrrroaren ize a LURBIHOTZ da, ezen la susntoa geneukanez gire laborategian
ere, ziurtasun batera iritxi gara: lurzabalenn, lurazalean ezinbizia etorriko zaigrda . (. . .) Lui,
azalear egotea ezinezko gertatzen ari zaigrt . azken urteetan Turra haie da hozht . .t bai, non
nabi lui zabalera osann, non eta este baikenuen eguzkia indarra galtzen ari zeta. . .

Eta giza gorputzaren jokamoldea aztertzetik dator "Aurpegia eman"
kontakizuna. Protagonistak moren begiak hartzen ditu eta kalera irteten :

Lavai nage gara dudan egiteko. Trepangailua bar eta begitartea -begiak konda- sotilki, ar-
tezki, ebaki eta hartzen diot. Fisiología gela batean sartzen zauriz beliera ipir7i. Laborategiko
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labe epel batean lartutako mtrpegia 37" ozketnko berotasunean edukiko dut . (. . .) Aurpegi
arrotza "nire aurpegiari lotu egin zait". Ezin nire begitartetik kendu, beste begitarte lrori .
Negarrez hasten naiz ni ere.

Eta egia nahiz mets, "Garai izarbeletik" ipuinaren partidara goaz :

Grmttecaneko lurtarrak! Zuen Izarbela urdinarekin a gitzen gaituzuenok! Urrunegijoan
baino beben aitortu bel jar dizuet Garai iznrbelnn nor-zer garen : -Gen gure arbaso, eta gt-
rasoez oso bestelakoak ga ela . Bizi garen izarbela ere, l urtarrentzat, apurbat, ezohikoa li-
tzatekeela; horregatik rnezu han bidnltzen dizuegu . Egtnt batez, sekulan elkar ikusten ba-
dugu, konturatuko zarete pre herrialdean hint a raza daudela, arbasoak, gurasoak eta
git . Gure arbasoekin hasteko, haiek azal arantzndun nrorea daukate, dena zirnurtua. Eza-
gutzen ditudan apurrak narrasta dabiltza . Gorputz adarrik gabe dnude. Lurra baizik ez
zuten jaten . Gero antzinako egtu•a tsari eta haizeari egokit ak zituzten, birika gogorrak.
Harrituko zarete antzinako ego rats Itori zer arraio zitekeen? Gaz-teei ere argitu behar die-
gu . Gure arbasoak hernialdean sortu zirenean, errants bat arras egiten zuten . Errants bat,
hauts bat? galdetuko zenidake . Bai, nitrom aniakoz eta ikatz oxido nahasketa butez eratua
zena, arnas egin belar zuten, gehienbat .

Eta berriro lurrera etorrita, "Zuhaitz bakarra'-ri egin behar zaio bisita :

Lehenago bazen uharte doltatsu bat. Cure uhartea non dagoen ez dakizue? At-eta! Altaba-
da! Herriko zaha rek zioten, bai, adineko oroek kondatzen zigitten, nola gore ulantea
behinbetiko zoriontsu bilakatzeko bidean sat-tit zen . Behin -noiz ez dakigula ?- herriko bi
anderek, bi gizonek eta humeme batek, Izadiko bost elententuekin bake egiteko zina egin bai-
tzuten, bide hortan jmri giren eta gtt, garai batean, haien ondoko, zorionekoak izan. Ge-
roztik lehten elententuari, zuhaitzari ez zitzaion su egingai izatea eskaht, eta arbasoak de-
na gordinik jaten hasi ziren, suarekin egin zinaren gatik. Ord udanik ere ez zituzten eta
ez genituen gorputzak iturri urez garbitzen, bigarren osagainrekin zinn betetzeko . Lima-
ren begirunez ez genuen gehihgo hilik lurpean ehortzi. Horregatik nekerikgabe haragi-
arrainak bildu eta biltzen genituen, eta nola ez, landaredia en fiuitu enankorrak. Herion
ez zitzaien eta ez zitzaigun beldurgarri: hil eta zuhaitza hazten zuten lurrera gindoala
baigenekien. Batzuek uste zuten beste antzeko hilbizien uhante bateaa joango zirela beti-
rako hentengo biziera erosoaren ermnatera. Ez dakizue gureularten non dagoen?

"Burua galtzeri" hasi ez bazara, honako ipuineko protagonista be-
zala, jarra¡ zenezake letzen :

Ordunn, goiz hartan, eritetxetik ateratu nin-tzen . Bihotza berojalgi ere handik. Sekulnko
arintasunak dantza zegidan : giro astun, ustel, desegile hartatik iges egiten title)] . (. . .)
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Azkenean autobusa heldu zitzaigun . Goiz lamo izoztuek, soinekoen artetikazala ukituta,
erdi hormaturik geundela. Ez nion gidar-inri ezer esart . Autobusaren atzeko aidera jo
mien, liait, ezngun bat, ikusi nuelako. Hain zuzen, hantxe zegoen, astenzkenetnn, hirian
ikusterr mien Jose kanutrero lierritar-ra. Zer gertatuko ote? Misterio batetik bectera joan
gaitezen . "Nor naiz iii?" ipuinaren hastapenak baitio : Berandu bada ere pozik etxera sar-
tzen haiz. Sartuko ltaizenean gizona ohean lo aurkituko dun . Zarata gehiegi gobe, atea
ireki logelaraino ixilkiago bahoa . Ohean sartzen haiz . Alboko isiltasunak apurbat Itarri-
tzen liait. Sena -ak ezer ez entztatea? Eskua hrzatzen duit eta de ginra laze bat hukitzen .
T.rirrtistakjo bezala jaikitzen haiz . Zer eldamio da liait, zer nmlunna . Argia pizten dun .
Eta hor bere odolean etzanik ernakurne ezezagtm bat.

"Makina-tresna bera" ipuinean, akliz, kontatzen da nola:

Bi urteez, hogei langile gur etxetikjoan zit -en . Adinsariarekin ere egin ziren . Ekonomia
zuzendariak, haiert ordez rnakina be-rria erosi behargenuela iradoki zuen . Ez bakarrik ira-
doki boina zuzendaritza bildu ideia ltortara . Luzaroan tekrtikaburuak burn ernan zion,
alegia ezagutzea ez zen tresnagintza batek rnnkina hori egiten zuela .

Eta puntu honetara heldurik, egin, arren, tarte bat, kontakizun ha-
rrigarri batentzat. "Biziaren jauregia" deitzen da eta honela dio :

Andereak bere hitzaldia bukatu zuen . Harea hitzak ala haren pertsonak rtinduen lilura-
tat? Ez naiz oroitzen . Bakarrik badakit ,,ire garaiko kezka bati nire buruaren biografrari
biden ireki zuela . Hitzaldia en gaia izmt zen : Biografra bat zer den . Eta lrain mgiki eraku-
tsi zigun benetan nola idazten den, nola beluar litekeen idatzi non eta jende gitztiak ate-
ratu zinenean baita anderea bere idazkien eta diapositiben biltzen ari zelarik, hurbildu
nintzaion. (. . .) Zatoz Nire Bizitznren Jauregira . Nahi dittazttn baldintzak enmngo dizki-
tzut . Badakit nor zaren . Lasai eta ixiltasunea,, egongo zara egun guztian . Egttnaz, ez
naiz sekulan jmn-egian egoten . Nire zakurraren eta zaldiaren kargu uztert zaitut. Gattaz
erretiratzen naiz, ordunn elkarrekin hitzegingo dugu .

Mineralen gala gustuko duenak atsegin izango du "Turritella" ipuina:

htork ez omen du, orduan, altoa ireki ez eta ere izen liori ezagutzen . Azaltzen diet hola
Truritella armantak, rrtoluskoak ziren terziariokoak, beren rnaskor kiribil dotoreengatik
ezag nak; boina gnk ingu •n bakoitzean difuzten apaindurert bidez sailkatzen ditugta eta
lucraren barreneko edozein geruzari izen eta adin baten entateko oso baliagrriak ditugu .
( . . .) Boina gaurkoa! /,ain itzela! Sekulan ez dut ikusi holakorik. Egin da mineralogista nai-
zela, eta . . .
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Lurpean zabiltzanez, irakurle, "Mehatzatuak" izenekoa ere ez gal .
Mehatze batean mehatxaturik geratzen den gizonaren istorioa da .

Ez duk Urdu gogoetntzeko . Bizirik hago . Goikoek jakingo dote gertaeraren berri . Lttraza-
letik etorriko zaizkik . Haiti sakon hagoelarik, nahiz lohinn egos, hotzik ez duk izanga eta
lurpe hartan tira non nnhi edukiko duk. Elurpenn bajito hobeki hago, jakina . Airearen gtt-
ttitzeak hotzikara bat enlaten dik, orden . Itxaon. (. .J Mehatzean metano poltsa batek
leher egiten du ustegabean .

Arriskuak arrisku, bada bertze ipuin bat, "Ez nau izadiak izutzen" .

Aitzurraz jo eta jo enlaten art haiz. Ez duk htrraren beldurrik. Odian erdian hago . Znbor-
tegiak debekatnak dires ezkero, h ire etxe zaborrentzat zafo bat egin bellar duk. Aitzurrazjo-
tzenago eta hire ingurttan sasia sortzen hazitzen, trinkotzenago ari zaik Lm •rak ez dik onar-
tzen egina. Sasia eta otea hi baino handiago dituk.

Eta Izadian gabiltzanez gero, "Eulien Jainkoa"ri erreparatzeak zer
kalte ekar dezake bada?

Zintz berdats, muki rrntsker horrez kan po, lucra gorotz, zirnaur kolore eta mingaitz usaine-
kon. Denetan anoniako zalnar usainajaniok . Art ins Itartzea neke zitzaidan . Hnize hobearern
bila mendira jo nuen . Orduan topatu nituen azken bizidun bakrrak: nuttapen euli erral-
doiak. Euliek beren alzapar artean hespeha•t u nindutert eta sekulako ntenturetan sat- tit nin-
tzen .

Amaia bertan da, "Horma beltza" ipuinarekin . Hor bada Kementxu
izeneko emakume bat, Horma beltza igaro eta hotzik gabeko herrial-
dera joaten laguntzen diona idazleari .

Inidinten ntotzek naiz . Hesi l iori zegoenaz gain, eta genekianez inor ez zela bestaldera iga-
ra, izntu nintzen, etsitn nuera . Kenientxukzidan eskini hesiaren bestalderajoaitea. Hares
begi ederrengatik onantu reten, balsa erabaki-arrats hartan hasi nintzen ea aski kenten izan-
go ate nuen? Beldurtuk ate nintzen? Hausnartzen egos nintzen, lank Itartu arte.

Eta hausnarrean dabilenak zilegi du galdera hau bere buruari egi-
tea: Ez ote da Kementxu hori, Txomin Peillenen ipuin liburuetan, tes-
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tuaren mamiari jarraiki, marrazkiak egiten dituen Marie-Thèresé Oli-
vier andrea?

Ale berdeak
Ale berdeak liburuan, erotismoa delarik gaia, kritika zorrotzak egiten

zaizkio gizarteari, bide batez pomografiaz trufatuz. Liburu azalean ber-
tan esaten du egileak, barregarri z.aizkiola bai burua sabeletik behera
dutenak eta bai gerritik behera ezer ez dutenak . Eta horregatik, hama-
zortzi ipuin umorezko eskaintzen ditu, irribarre egin eta gure buruaz
zerbait hausnartzeko. "Nor diren nork daki?" izenekoan, ar eta eme
ezin bereizia ageri da, hau da ipuinaren hasiera :

Mien gara . Arrats narras, lainotsu, hotz hartan B. ilebeltzarana eta G . ilegorria hits eta
goibel, erdi ilunban, kalean kalaka bazebiltzan . Bink elkarren ondoz ostatu beroan sarta; el-
karri begirata gabe sarta . B . ezkerreko kantoian eta G. eskuinekoan. Biak ile hrzekoak, yan-
kee rnoduan bakeroz jantziak, nabiz ez behizain izan . Ostat rko argoan agi argelen artean,
biki bit iak ziruditen, asi-arrebak, nahiz haien semi zu-zera zein zen zaila zen asmatzen.

Bada beste bat, "Old man's nights" izenekoa . Hiru zati dauzka : Jogura,
Ipurdimena eta Kerotikaren gorabeherak. Azken honek dakar bertso hau :
Aitak ez dit btiiotzik/ez zakilak hezurrik/ez dut trste erraiten duela /erotitznkge-
zurrik. Goazen hortik 'Jesus Castroren bizitza hissa" zein den jakitera :

Sejo Casho izeneko zurgin bat Lagileako Razanetatik irten -eta, Rumia Jinabira, jaiotzez ez-
garbiarekin ezkondu omen zen . Denok dakizue San Jose zulaitzak ez duela ezkurrik errra-
ten, halaber•gertatu beharzitzaion Sejo Cashori "casto y cash-ado" izenetik baizetorkion be-
rea . Zeruak eta zeroak ez zuen hala nabi izan eta aitarikgabeko seines eduki zuen; sineskaitz
derm sineskor ez denari eta zinez gor ez derari.

Eta ez gal, arren, "Done Akerruneren bizitza santua ", batuaz nahiz
zubereraz . Berdin "Gorputz Deia" izenekoa ere . Bertan jostun batek
duen zoriona jasotzen da:

Nire ontasuna Gorputz Deinri zor diot. Sekta hori agerhr arte gore lnnpidea hitsa zen .
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Jendeek ez zuten jantzirik erosten, egiten zutenean denak rnotz, labur, ipurdia eta kolkoa
agerian. Zorionez G .D. delakoak lotsa apur bat ekarri zigttten eta gorpntzaren estaltzen,
beren jendeei irakatsi .

Eta irakaspen hauek jasota, medikuak berak esango digu bere

kontsultan nor den "Conchito el malacólogo" :

Insten kontnratu nintzen ohitura bitxia zeukala, Triton tnaskorren biltzea . Filisbertori
Conchito izengoitia ipini pion . Ez noten ulertzen jasait zituen gaitzekin -blenorragia, si-
filia- zen lotera zeukaten tnaskorrek. Ez nion galdetu bore zaletasunaren zioa zein zen .

Hori jakin nahi duenak, ipuina irakurri beharko du . Eta ondoren"

Amets egiteko tramankulua" hartu :

Gure Eroso-niris rnakinak lozaleari atnets aukerak eskaintzen dizkio eta nahi duen bi-
detik orgasmora eroaten . Ez dizuet esango zer arrakasta daukagnn . Holako inakina
gutti egin dezakegu urtean . Geronentzat lauentzat aspaldian eginik ditugu. Irakurle,

ez bila inerkatuan ez dugu ornindikan aski nterke egiten .

Misterioa gara duenak "Narruyokon samurai samurra" ipuinean

edirengo du, izan ere :

Samuraietmt sarta baino lehenagoan Braman taren bizitza, ez zen sam ira izan .

Bukatze aidera, jakin beza irakurleak, "Zama Kutra" nola jaio zen :

Behin, bere igeritegi ertzean, ama gurea, bost besoduna, eguzki hartzen ari zenean ele-

fante zuna hurbildu zitzaion . Eltiza horrek bere irritsaz, ama gurea enjogi zuen . Enjo-

gi eta su-dtu•ra behar ez den lekuan sat-tit zion . Hortikjaio nintzen ni lait besotako ties-
ka, Zaina Kutra .

Eleberrietan, ipuinetan bezalaxe, era askotariko gaiak lantzen di-

tu Txomin Peillenek, eta beti, euskal txokokeriatik landa daudenak.

Hara zer dioen egileak Kristina Bolsward eleberriaren Mikropro-

logoan :
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Andere baten bizitza, harer z gorabeherak esan gura nizkitzue lm-ren pozak, borrokak .
Kristinn Bolsoard, ordea, bazterkina da nrarjinatua hiru aidetatik, bai Frisiarra dela-
ko eta Alenrnnian bizi, bai anderea delnko -andereak askeago direlako ustekeria bada-
bilalnrik- andere guztiek behintzat ez dutela ezer ikusi aldatzen, hiriigarrenik behar-
tsua delako, fabrikn langillea, sektore hori Alenrnnian gaitzen ari den garaian . Alerrm-
nian lekutu dit ut gertaerak, baina Euro-pannonnahi koka nezakean, ezerr orokor-
ki gizorr gehienen, anderen ganakojoerak eta jokaerak ez baitira benetan aldatu, behar-
bada, andereen askapena izan baita gizonezkoen ihakin edo kopia hutsa .

Txomin Peillen berriro jaiotzen denean, ez da naski Parisen gera-
tuko, 1932an egin zuen bezala, baizik eta zikoin baten mokoan eto-
rriko da zapi batean bilduta. Orduan, ongi etorri bero bat egingo zaio
hitzburu honekin : Welcome to the Basque literature champions league.

ELKARRIZKETA

• Euskaltzain legez ezagutzen zaitugu, baina badirudi Igela izan
ezik, zure ipuingintza ez dela behar bezala ezagutu gure literaturan .. .
Euskaltzaindiko literatura batzordekide eta idazle gazte dugun bati
ipuin gaiaren idaztea eman zitzaion. Badirudi euskal literatura atzo
has¡ zela, ezen ez nintzela ipuin idazle aurpegiratu baitzidan . Norbait
baldin bada, urte beltzetan, haurrentzat eta gazteentzat ipuin idazten
ibili dena Txomin Peillen da .
Hamazazpi urteak bete nituenean eta euskararen geroa hau rak zi-

rela kontuan edukiz, nire lehenbiziko sorkuntza testua Euzko Gogoa-n
1950ean argitaratua «Hartza gatzkoi» izan zen, gero liburu batean
«Hartza gatz jale» izenburuarekin emana .
Beraz 195Oetik 1964raino Euzko Gogoa-n, Egan-en, argitaratu zizki-

daten haurrentzat idatzi nituen hogeitabost ipuinetarik bospasei, gaz-
teentzat idatzi nituen lauzpabost . Helduentzat idatzi hamar bat kari-
katura ipuin, 1962-1964etan Igela-n eta 1987tik goiti argitaratu ziren
Egan-en, erran nahi baitu, aldizkarietan, tai gabe ipuin idazten ibili
naizela, 1995eraino hor nonbait .
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• Zein helburu izan dituzu haurrentzat idaztean?
Haurrentzat idaztean bizpahirur xede nituen, alegia ipuin bidez ke-
menaren, iradokitasunaren, ekimenaren, ausartziaren, menturaren
goraipatzea . Eta eduki dudan kritika bakarra izan da, haurrentzat
ezezkorregi zirela, edo batzuetan moral bat zeukatela? Hainbeste
ipuin badaude menpekotasuna, apaltasuna erakusten dutenak . Ez al
zuen Bixenta Mogelek alegien hitzaurrean apaltasun hori, uzkurtasun
horren xedea aitortzen?

Halaber herri ipuinen bidetik nire pertsonaia xotilenek, azerienek
erakusten zuten, nola, maltzurkeria indarkeriari nagusi zekiokeen .
Gainera neskak, mutilak haina ausartak, erakutsi nahi nituen, hain-
beste liburutan sukalgintzan, eta etxeko lanetan baizik erakusten
zituzten liburuak zeudelako, egia esan, erdaraz .
Duela hogei urte -hau prehistoria ote ?- 1978.ean, Hordago argi-

taletxe zorikabeak, lotan egon zen nire ipuin bilduma argitaratu zi-
dan, hirur liburutan . Hogeitabost ipuin ziren. Oraingo marrazki eta
hizki handiekin hogeitabost liburu egingo lituzkete, baina nire 350
orrialdeekin uste dut nire emaitza egin dudala, haurrentzat . Aitor de-
zadan ez ninduela argitalpenak gogobete. Euskal Herritik urrun bizi
nintzen. Neronek hirur izenburu jar zitezen nahi nuen, sei-bederatzi ,
bederatzi -hamar eta hamar- hamalau urtekoentzat.
Liburuak barrean omenaldiz idatzi nituen ipuinak, izenburuan ja-

rri zituzten. "Errotaria errege", antzeko ipuinak euskaraz zeudelako
idatzi bainuen, "Mirko printzea" hungariako heroe ospetsuaz, eta
"Buffalo Billen abentura" . Azken abentura hori, hain zuten, nik asma-
tu nuen eta geroztik jakin dut gertatu zela, alegia euskaldun artzai-
nak, gringo cow-boyekin bazken gatik borrokatu zirela ; beraz itxurak
halan eman arren ez zen hor itzulpenik, ez eta adaptaziorik (halaber,
"Pinokio ta haizea" nik asmatua da ez itzulpena) .
Bestalde Hordago-k egin sorta hori itzulpenarena izango zen . Li-

buruak teknika txarrez lotuak ziren eta heldu baten eskuetan libu-
ruak bizkarretik desegiten baziren, pentsa haur baten atzamarre-
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tan. Baina garaiko baldintzak ziren. Argitalpenaren merezimen-
dua izan zen, ilunbetik argira atera zirela hire gazte garaiko haur
ipuin gehienak .

•

	

Nolakoak dira gazteentzat egin dituzun ipuinak?
Denborarekin konturatu nintzen asmo nagusi berdina zutela de-

nek, alegia ideal bati edo pertsona bati leialtasuna, atxikimendua,
zintzotasuna azaltzea . Gaiak ordea mundu guziko mitologia eta kon-
dairatatik hartu nituen . Greziako mitologiatik Philalnon eta Baucis,
Indietako Maha Barhatatik Pendava bost anaien ipuina, Kristiar mitolo-
giatik Jon Done Denuxi-ren bizitza eta heriotza .
Txinako ipuin bat euskaraz jarri nuen nire lehen bertsoekin Ger-

nikn-n 1950ean argitaratu zen "Txinar gudari'» . Txen Huo Xangen bi-
zitza eta heriotza kontatzen zuen . Gaia gustaturik, agian, eskema eta
urrats berdinekin Gabriel Arestik Nire aitaren etxea idatzi zuen handik
urte parrasta bat geroago.
Leialtasunaren asmo hortatik joan zen ere 1963an idatzi nuen Itzal

Gorria sozialista baten bizitza eta heriotza, ideala ez galdu nahiz es-
petxean hilgo dena . Joseba Sarrionandia behintzat, eleberria irakurri
ondoren, Santa Grazira bisitaz etorri zitzaidan; hau izan nuen nire
prosa hartaz zerbait esan zidan bakarra eta berriro giltzapean zegoe-
nean aitortu zidan zelan berriro irakurri zuen .
Gazteentzat idatzi ditudan ipuin gehienak Egan-en argitaratu zi-

ren 1952tik 1964raino, zenbateraino gazteek irakurri zituzten ez
dakit. Haur ipuinen kasuan euskal irakurle batek edo bestek Euzko
Gogoa-n edo Egan-en argitaratua haurrari irakurtzen zioten ; hala-
xen egiten zuen Jon San Martinek semearekin. Bizpahirur ipuin ere
Igela-n eman nituen, gazteek ere irakurri zitzaketenak .

•

	

Zein izan da zure asmoa helduentzat idaztean?
Gaien aldetik eta fontsaren aldetik asmo zuzen-zuzenik ez dut izan,

hirur ¡Ido landu ditut, fantastikoa, poliziazkoa eta erotikoa . Lehen bie-
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tatik erdiak argitaratu zizkidaten . Hordago-k zortzi ipuin eta Aldjeria-
ren aurkezpen bat Aldjezairia askatuta, liburua eman zuen . Liburu hau
1961ean bukatua, 1982an eman zen. Tortura aipatzen zuen ipuin bat
frantsesera itzulia P Ibarrondo euskaldun sozialistak ez zuen utzi El-
gar al dizkarian argitaratzera eta mehatxatu ninduen . Berriki EvaFores-
tek zuzentzen duen Irungo Hirur argitaletxeak, «Otsoak gara» ipuin
hori gaztelaniaz eman du, J.L. Otamendi Etxaberen itzulpen onarekin .

Bigarren ipuin liburua Altxorra eta Altximia polizia ipuin eta miste-
riozkoekin eman zuten Hordago-n . 1960-1978 urteetan idatziak izan
ziren eta 1982an argitaratuak. Bi argitalpenak onak izan ziren tekni-
karen aldetik, eta liburu bizkarra ongi josia . Hor ere hamar ipuin zeu-
den .
Geroztik 1978-1985 tarte horretan izan ezik gelditu barik ipuin idaz-

ten jarraiki dut. Lehen urrats batean, trenez Pauetik Baionara hamar
bat bidaia egin nituenean, aldi bakoitz ipuin fantastiko edo izu ipuin
bat idazten nuen . Bilduma beterik dago, Ale gorriak izeneko liburua,
1985etik 1990eraino idatzi nituen ipuin horiekin .
Geroztik 1990etik 1995eraino Ale berdeak sasi erotikazko ipuinak

idatzi ditut azpititulu bezala (Ridiculus culus) daukatela . Gainera
Igela-n sakabanatuak bospasei satirazko ipuin baditut . Azkenik ez
dut ipuinik idatzi nahi gehiago argitaratzen ez badizkidate eta den
guttien begirunerik ez badute izaten kritiken eta literatura kondai-
ra egileen ganik .
Ez dakit euskararik dakien Seijoo jaunak baina bere Haur Lite-

ratura euskaraz liburuan ez nau batere aipatzen . Hogeitabost
ipuin ez al da nahikoa? Egia da K. N . apezak Iparraldeko literatu-
raz idatzi loretegi batean ez naizela agertzen ere, baina, orduan,
sekula euskaraz libururik idatzi ez zuena, bai . Jon Miranderen gisa
erran behar nuke inork ez badu Txomin Peillen ilunbetik eta ixil-
petik ateratzen, jarraiki behar duela esaten: nongoa naiz? Ez Ipa-
rralde, ez Hegoalde, kanpotar aspergarri bat? Euskal Herriko ikui-
lu edo baso edo koba batean jaio ez delako piztia hori, zer da?
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Euskal literatura hain aberatsa, hain zabala ote da bizi guzian eus-
karaz idazten ibili den baten ez aipatzeko? Laurogei bat ipuin ida-
tzi izana ez al da nahikoa ipuin idazle izateko?
Naski badakit Euskal Idazleen Elkarteak idazle bezala ezagutu

nauela -baina nire lau sorkuntzazko liburu itzulpentzat eman- eta
edozein diploma baino gehiago zaidala harena . Badakit ere gure
Euskal Idazleen Elkartean nolako berotasuna aurkitu dugun
denok, ideologien gainetik, laguntasunean eta adiskidetasun alai
batean bilduz, horregatik ez dut euskaraz idaztea, atsotu arte edo
hil arte, utziko .
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TERE IRASTORTZA

ASKOREN ARTEAN
Bidegileak bilduma

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren egitasmo honek bide luzea
egin du 1991tik hona . Hasiera garai modutsu hartan aurrekaririk
izan zuen, gerora errotu den egitasmo honek, formatuari eta helbu-
ruei begiratzen badiegu bederen . Aurrekoak dira, Ikastolen Elkar-
teak, Letrakit izeneko erakusketaren inguruan Turismo eta Kultura
Sailaren babesean EUSKAL IDAZLEAK izenean ateratako liburux-
kak'; aurrekoak, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak berak, EUS-
KAL RITZ zigilupean, Euskararen egoerari buruz formatu berare-
kin ateratako aleakz .
Dagoeneko 130 biografiatik gora argitaratu dituen bilduma ho-

nen helburuei buruzko informazio bakarra, bildumaren izenetik
eta argitaratzailearen izaeratik jaso daiteke, izan ere, ez baitator
inongo aletan, ez kontrazaletan, bildumaren ezaugarri diren hel-
buruen zehaztasunik. Helburu-adierazpen urritasun horrek ez du,
horregatik, burugabe jokatu izanaren zantzurik .

Fitxa Teknikoa:

•

	

ARGITARATZAILEA
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sai-

lordetza .

•

	

BILDUMAREN HASIERA DATA
1987an eman zitzaion hasiera proiektu honi baina 1991 bitartean

ez zen egonkortu. Urtean 3 karpeta argitaratzen dira, batez beste .
Dagoeneko 29 karpeta argitaratu dira .
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• TIRADA
2000 aleko tiradakoa da, gutxi gora behera, nahiz eta azken urte-

etako tiradak 3 .350 ingurukoak izan. Zenbait karpeta eta ale, gai-
nera, tirada handiagokoak izan dira, eta batzuek berrargitaratu ere
egin izan dira. Hala 1. zenbakiak hiru berrargitalpen izan ditu, eta
2. aleak bi . Bestalde, 4 . alea agortuta dago eta Rikardo Arregiren
liburuxkarentzat 5. 000 aleko tirada eman zen argitara .

•

	

BILDUMAREN ZUZENDARIAK
Aurreneko karpeten zuzendari-ardurak J . Intxaustirenak izan

ziren eta ardura horren berririk eman gabe agertzen diren 6 . eta 7 .
karpeten ondoren, Mikel Atxagaren ardurapean eman dira argita-
ra gainerakoak .

•

	

BILDUMAREN EZAUGARRIAK
Kartoizko karpeta zurietan, azalean hautatutako bidegileen ar-

gazki bana eta bizkarrean, sailaren zenbakia, Bidegileak izena eta
hautatutako bidegileen izenak agertzen dira .

1991tik aurrera abian dagoen proiektu hau, euroaren urtean al-

datu da kolorez, nahiz eta gainerakoan, helburu eta formatu alde-
tik alde handiegirik ez egon.

•

	

LIBURUXKA BAKOITZAREN EGITURA
Azalaren barrualdean biografia-egilearen izena eta kontrazala-

ren barrualdean, edizioari eta iturriei buruzko informazioak datoz .
Aldiz, ez dago ohar bibliografikorik, ez iturrien aipamen zehatzik 3 .
Argazki zein irudiz aberats .

Bildumaren argitalpenaz
Eusko Jaurlaritzak argitaratzen duen bilduma hau salgai dago (bai-

na ez dakigu benetan saltokietan aurki ote daitekeen, beste hainbes-
te libururekin gertatzen den bezala). Eusko Jaurlaritzak erabili ohi
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dituen sareetan banatu dela uste dut, zenbait karpeta bidali baita
ikastetxeetara, eta zinez aitortu behar da, ikastetxe, euskaltegi edota
kultur hedapenean ari den edonorentzako oso interesgarri eta era-
bilgarri dela bilduma .
Bestalde, elektronikoki ere argitara emanda daude biografia hauek

Eusko Jaurlaritzaren web-orrian. Web-ornan komenigarria da LIBU-
RUAK sailean BIDEGILEAk-en bila hasi aurretik, beheraxeago kli-
katzea, zeren eta BIDEGILEAk-ekoa datu-basea baita', eta nahi dena
aurkitzeko ez da aski datu bakarra ezagutzea . Interesatzen zaizkigun
datuetara iristeko bidean eten-une bat egin behar da BIDEGILEA zein
denjakiteko, biografia idatzi duena zein izan den ikusteko eta zein ur-
tetan argitaratua izan den jakiteko . Orduan biografia koxkor bat (orri-
erdi ingurukoa) eta argazkia azaltzen dira . Eta BIDEGILEAREN ize-
naren gainean sakatu ezkero, bidegilearen biografia osoa zabaltzen
da, aurretik, esan bezala, beste sailean "HSP-ko argitalpenen zerren-
da" izenekoans, datu-baserako behar den informazio guztia aurki dai-
teke. Zerrenda horretako karpetak argitaratutako hurrenkeran ager-
tzen dira helbide horretan .
Beraz, ehun eta hogeita hamar biografia horietan arakatu nahi

izan ezkero, liburu-deeda eta liburutegietan ez ezik web-orrian ere
badago non ekinik .

Enborretik ezpala eta hazitik lorea.
Espezializaziotik dibulgaziora eta jakin minetik ezaupidera.
Neurriz hamabi orri hamo gutxiago ez eta, gehienetan, hogeita

lau orritik pasatzen ez diren dibulgaziozko biografiak dira bilduma
honetakoak eta nahiko eskema zehatza garatzen dute, itxura guz-
tien arabera . BIDEGILEAK bildumako biografia-egileak es-kema
jakin samar bati lotu zaizkio beti', ondorengo ardatz hauek hizpidet-
zat hartuz eta garatuz :

1 .- Haurtzaroa eta prestakuntza-garaia eta ahal den guztietan noiz
eta nola euskaltzaletu ziren .
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2.- Uiratutako bideak eta ekintzak zein idatziak bidegilearen norta-
sunaren alderdi anitzak bilduz askotan .

3 .- Egindako lavaren balorazioa (obrari edo pertsonari buruz jaso-
tako iritzien edo omenaldien ben-i emanez).

Ardatz hauek, vola ez, garapen-aldaera anitz dute hainbat arrazoi
direla medio :

1 .- Biografia-egileak asko izatea, eta bakoitzak bere estiloa eta
ikuspegi propina erabiltzea .

2 .- Bidegile bakoitzaren nortasuna . Beren bizitza luzea eta ekime-
nez muku -u egina izateaz gain, batzuek burututako lanek erreferen-
tzia eta idatzi anitz utzi dute alorrean .
Informazioa eta xehetasunen berri ematen da, beraz, batzuetan eta

kasu horietan, sarri, informazio gehiena aidez aurretik ezaguna da,
nahiz eta pertsona hori ez izan ezaguna biografia hauetan lantzen
diren alor guztietan .

Aldiz, beste batzuen lanak eta nekeak, emakumezkoenak batik
bat, "emakumeen saldora" pasatu dira sarritan, teorizatzeko eta ez-
tabaidatzeko astirik ezak eragirnda, nahiz eta egindako Ian handien
uzta oparoa izan (andereño, antzezle, irrati-esatari, herrietako kro-
nikari. . .). Azken hauen bizitzari buruz dauden hutsuneek, are eta
ba-liagarriago egiten dituzte hasmentako biografiak .
Ezezagunenetakoak dira bidegile horiek egun, beren garaian eta

beren inguruan Ian-eskerga, garrantzizkoa eta zenbaitetan aitortua
egin izan arren. Literaturari lotzen bagatz aizkio -eta errezepzioa-
ren ikuspegian gehiegi sartzeke hala ere-, bidegile hauetako asko
eta asko desagertu egin dira literatura-memoriatik .

Euskal literaturaren historia dokumentatuenetan, esate batera, ez di-
ra aipatu ere egiten, nahiz eta hainbat kasutan beraiek idatzi zuten ga-
raian euskarazko oso Ian gutxi argitaratu izan zen . Har ditzagun bi lite-
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ratura-historia sendo, izen bat edo beste beren galbahetik pasatzeko .
Luis Villasanterenean' zein Patri Urkizu editore duten literatura-histo-
rietan ez dira, esate batera, izen hauek aipatu ere egiten: Errosa Miren
Bustuntza, Balendiñe Albizu, Marie Jeanne Minabeiry, Gorgonio Ren-
teria, Alexander Tapia, Perpetua Saragueta, Fernando Artola.

Beste zenbait bidegileren kasuan bada izendatua izatera iritsi de-
nik, esate batera, multzo zabalago baten barruan izendatzen dira,
Agustin Zubikarai eta M' Dolores Agirre9 edo Jaime Kerexeta" .

Garbi dago, beraz, Bidegile hauetako zenbait arras ezezagun dela
euskal literai uzale askorentzat eta sail honek askoren jakin-nahia
ase dezakeela, bidegileen biografietan euskaltzale nekagaitz hauen
motibazioaren berri emanez, gainera .

3.- Biografia-egileen ezaupidea dugu aniztasunaren hirugarren arra-
zoia. Egileen ezaupide-motak ere aldatzen ditu soslaiak . Batzuk biogra-
fietako xehetasun eta pasadizoetara begiratzen dute, beste batzuek bi-
degileen ekintza, ideia edota liburuak aztertzera jotzen duten bitartean .

3 .1 . Biografia-egile batzuk oso kultura zabalekoak dira eta zen-
bait garai, euskalki, tokiko edo ingurunetako literatura, hizkuntza-
laritza, historia eta euskal kultura ezagutzen dutenak (Jose Antonio

Ara)ia Martija ", Piarres Xarriton` eta Xipri Arbelbide ", Jose M° Satruste-

gi' 4, Jerardo Elortza' 5) .
3.2 . Hala ere, biografia-egileak, gehienetan, espezialistak dira

pertsona horren hainbat lard dagokionez (Jon Kortazar, Patilo Izttre-

ta' °, Pako Sudupe°) .
Gai jakin baten inguruan aritu dira hainbat soslai jakinak egiten

baino gehiago, esate batera, Rosa Miren Pagola, euskalkien ezagu-
tzaile eta Bonaparteren lanen biltzailea, edo hizkuntzalaritzatik ka-
zetaritzara etorriz, Javier Diaz Noci kazetaritzaren historian aditu de-
na eta Bittor Garitaonandiarena egin duena .
Beste batzuk, ordea, hainbat pertsonaren Ian eta biografietan aritu

izan dira, eta soslai horietan beren aurreko lanen egokitzapena egin
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dute. Esate batera, Jose M' Velez de Mendizabalek' 8 egin zuen Se-
bero Altube Lertxundirena eta Patri Urkizuk Antonio Abadia' 9 edo
Tomas Garbizurena 20 .

Nolabaiteko biografoen banaketa honi amaiera emateko, bada bide-
gileen lanen edizioa prestatu duenik franko, hala nola, Lourdes Otae-
gí'- ', Xabier Mendiguren" edota Igone Etxebarria zein Koldo Izagírre2-- .

4. Beste batzuetan nolabaiteko kidekotasunak ematen du lotura,
dela ahaidetasunak, gertutasun geografikoak edota hurbiltasun ide-
ologiko edo sentimentalak .

4 .1 . Hala, ahaidetasuna edota familien arteko harremana (Paulo
Iztueta eta Orixerena; Xabier de Zeriok eta Enrike Diez de Ulzurru-
nek Faustino de Zerorekin zutena; Imanol Unzurrunzaga eta Patxi
Unzurrunzagaren artekoa . . .)

4 .2 . Herritar izatea edo bailarako gertutasuna. Hara nola, Patxi
Baztarrika ataundarrak eta gero Andoainen Ian eginak burutu zuen
Rikardo Arregiren lana; Patri Urkizuk parte hartu du T. Garbizure-
nean ; A . Narbaitzak egin ditu Toribio Etxeberriarena eta Policarpo
Larrañagarenarena . Aipagarriak dira, ikuspegi honetatik, gainera,
Elixabete Garmendiak egindako Gregorio Muxika eta Patxi Etxebe-
rriarena, Elixabet Perez Gaztelu errenteriarrak egindako Jaurtarko-
lena, edo Jon Abrilek Mariano Izetaren biografia borobildu izana,
Antton Kazabonek Yon Oñatibiarena egin duen bezala eta Jexux eta
Jon Aizpuruak Barandiaranek egindako Jose Migel Barandiaranena
idatzi duten gisa .

4 .3 . Hala, gertutasun geografikoa baino adimen-mailako gertu-
tasuna ere adierazten da hainbat saiotan . Emakume zenbaiten ka-
suan igartzen dudana Elixabete Garmendiak egindako biografia-
tan'-}, edo karmeldarren inguruan Jalen Urkizak eta Luis Baraia-
zarrak egindako lanetanv . Badira buruz buruko bizipenetik sortuta-
ko biografiak eta hausnarketak ere, esate batera, Rufino Iraolak ira-
kasle izan zuen Bitoriano Gandiagarena, Itxaro Borda eta Manx Er-
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dozain poeten artean dagokeen ulermen-mailan antzematen dena,
edo Xabier Kintanak Bilbo inguruko euskaltzain eta euskaltzaleei
buruz egindako biografietan agertzen dena26.
Aniztasunak ez dio ordea indarrik kentzen, biografia-egilearen eta

bidegilearen arteko kidetasunari. Nolabait esatearren, enbor bereko
ezpalak dirudite. Xehetasunetan2 ' gehiago luzatu beharrik gabe ere,
nahiko argi gelditzen da soslai gehienetan antzematen dela biogra-
fiatuarekiko miresmen edo errespetu handia, nolabait pertsona ho-
riek biografia-egileen baitan utzi izandako itzala .
Lotura horrekin bakarrik lor daiteke literaturaren tradizioa : atzo-

koa gaur irakurtzeaz bat, gaurkoa irakurtzeko atzokoaren makulua
'tagungarti gefrarzea, gaut'xu mtmfiuttàan miritzagáitz henardkm
atzokoen esanezina ulertzea . Hein batean, atzokoaren eta gaurkoa-
ren arteko lotura egin arte oso zail da konprenitzen zerk batzen zi-
tuen BIDEGILEAK beren artean, zertarako batzen ziren, zer galdu
zuten eta zer aurkitu nahi izan zuten .
Poztekoa da hori, zeren eta literatura batek bidea egin nabi badu,

bidean aurrera egin nabi badu, hein batean oso kontserbadore eta tra-
dizionalista izan behar baitu, aspaldi Mitxelenak esan zuen zentzuan :

La lengua literaria debe ser, corno en todas partes, tradicionalista v conservadora rt tiene
por lo tanto que inspirarse preferentemente en los autores antiguos, anteriores a la rup-
tura con la tradición ocurrida hacia 1900 . El léxico debe ser también conservador ( . . .)'

Esaldi hori gaur egunera ekarriz, betebehar bera ezarri behar zaio
2000.aren inguruko urteotan egiten ari garen literaturari, nahiko
ahaztua baitu gerra-osteko literatura osoa, eta irakurtzerakoan, ez
baitira gai izan belaunaldi gazteak liburuak sortu ziren testuingunta
kontuan hartuta irakurtzeko -ziurrenera, gure garaiko aurreiritzi
politiko eta linguistikoak ahaztuta atzera begiratzen ez dakigun be-
zala-, eta horren sustraian dago Koldo Mitxelenak hizkuntzaren
batasunaren inguruan aurreikusten zuen tentsioa, alegia, hizkun-
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tzaren ikuspegitik tradizionalistenak zirenak izan zirela literatura-
ikuspegitik eta ikuspegi ideologikotik aurrerazaleenak eta alderan-
tzizzy. Horren sustraian dago hizkuntzaren batasun-prozesua bera
literatura-tradizioaren ezaupidea bera baino garrantzizkoagotzat
hartu izana, eta euskara batuak euskal idazlegoa banatu izana, har-
taraino non, molde batuan idazten zuenak ez zuen irakurtzen eus-
kalkiak erabiltzen zituztenen literatura eta ezta alderantziz ere .
Horretarako euskal literatura-zaleok azken berrogeita hamar urte-

etako literaturaren beste irakurketa bat egin beharrean gaude, eta
irakurketa egiten hasteko, oso lagungarriak dira bilduma honetako
biografiak, testu horien berrargitalpenekin batera . Orduko testuen
irakurketara, iraganaren epaile gisa baino gehiago, sar gaitezen kon-
plizitate eta adiskidantza-malla batekin .

Bidegileek sortutako sareez .
Enbor bereko ezpal sentituta bakarrik idatzi ahal izan dute eta bizi

ahal izan dira BIDEGILEak. Izan ere, bidegile horietako bakoitzak
maiz sentitu dituen etenaldietan eta herrenetan, makulu handi izan
bide ditu adiskidantza, erlijioa, politika eta euskaltzaletasuna. Ba-
karkako lana zena ahalbideratzeko ere -idazteko, sortzeko, pentsa-
tzeko- isolamendutik atera behar aurrena. Eta isolamendutik ate-
ratzeko hizkuntzari eman behar ezeren aurretik indarra . Elkarren
arteko lotura bidez isolamendua gainditu zuten horietako bat edo
beste bakarrik aipatzearren, gogoangarriak gertatzen dira Santa
Kruz apaizaren eta Plazido Muxikaren arteko lotura; Lauaxeta eta
Urtasunen artekoa . . . P Lafitte eta Madalena Jauregiberryrena, Fe-
deriko Krutwigen eta Luis Villasanteren artekoa, Polikarpo Larra-
ñaga eta Mercedes Kareagaren edo Emakume Abertzale Batzaren
artekoa, Bilboko Xabier Peñaren taldean M' Angeles Garaik hartu-
tako lekukoarena, Toribio Altzaga eta Ma Dolores Agirreren artekoa .

Horrela, hurrenez hurren errepikatuta izen-bikote soil direnak,
hazia erein eta lurra elkarrekin goldatu ondoren, uzta oparo askoa
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jaso izan da euskal kulturgintzan . Santa Kruz apaizaren eta Plazido
Muxikaren arteko hari mistikoari zor zaio Plazido Muxikaren eus-
kaltzaletasuna, eta goian aipatutako besteen elkarlanei Begiraleak
taldea sortzea°, Euskaltzaindia suspertzea, emaktunezko euskaldu-
nak abertzaletuz ikusten ziren tokian jartzea edota hainbat taldeta-
ko Ian isilekin irakaskuntza loratzea ikastolen inguruan , Bilboko
euskaldun berrikuntzaren guneak sortzea "-. . . Munta handiko egitas-
moak denak .

Bidegileen sareak irudien argitan
BIDEGILEAK bildumako testuetan eta bertako argazkietan geldi-

tu dira itsatsita elkarlan, talde-lan eta sare-sortze horren irudiak . Ho-
rietako asko eta asko, familietan gordeak egon direnak, eta dibulga-
ziozko biografia hauetan alderdirik xumeenetan nola Ian egiten zen
adierazten dutenak .
Batzuk bakarrik aipatuko ditut, beste hurbilketa-modu hau ere

adierazia gera dadin . Ez naiz oraingoan dagoeneko ezagun diren ar-
gazki erdi-ofizialez ari, hainbat elkarte eta batzarretan ateratakoez
baizik. Etxekoen karnerarekin, lagun artekoekin ateratakoez alegia,
lanik txikienak erakusten dituztenez . Musikarekin lotutako irudiak
dira batzuetan, Donibane Garazin 1945 .enean, Michel Labeguerie
txistulari eta Robles Arangiz ahizpak dantzari erakusten dituen ar-
gazkia-edo" . Izan ere, herriarengandik gertu behar zuen euskara eta
euskal kultura ondo ezagutu nahi zuenak, Peru Abarkmz Mogelek
adierazten duen bezala, eta hara, beste argazki batean nola agertzen
den Aita Donostia, 1930ean, Altzoko Anntonio Aiaurrizekin Almute
Daritza pentagramara transkribatzen " .

Herritarrei bere kulturarekin ez lotsatzeko ahaleginetan bildutakoen
argazkirik ere badugu, esate batera, Zaldibian Iztuetaren omenez egin-
dako soka-dantzan (Aingeru Irigarai, Joxe Artetxe, Xabier Aranburu") .

Finitzeko, beste batzuetan, lagun-taldea osatzen zen, hitz-asper-
tuetan ban-uak alaitzeko besterik ez bazen ere, eta hor ditugu, esate
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batera, Olaberrian 1955ean egindako argazkian han bildutakoak
Uuan Garmendia, Jose Artetxe, Orixe, Etxaniz, Andres Bereziartua,
Klaudio Sagartzazu, Antonio Valverde, Koldo Mitxelena . . .1) . Kultur
arlo anitzetako jendea euskal kulturgintzari aurre egiteko ahalegi-
nean, gerra aurreko argazki askok aurkezten digu : Aita Donostia,
Arantzadi eta Azkue elkarrekin daudenekoa" .

Irudi horiek, testu politiko eta prentsa-irakurraldiek islatzen ez duten
alderdirik erakusten dute . Hala, Hendaian 1959an ideologia desberdi-
netako eibartarrak (T. Etxebarria, Luis Ormaetxea, Edorta Alberdi~') .
Aurreko horiek guztiak, Euskaltzaindiako edo Euskaldunen Bil-

tzarreko edo Eusko lkaskuntzako zuzendaritza-taldeenak baino eze-
zagunagoak dira, eta aldi berean, herri-mailan egin beharreko lana-
ren lekukotasuna ematen dute, eta horiei esker irudika dezakegu bi-
degileei egokitu zitzaien egoera .
Zentzu horretan azpimarragarria da biografia horiek egiterakoan

ere agitzetan nabari dela elkarlan-mota horren dirdirarik BIDEGI-
LEAK bildumako biografietan . Biografia idazlearen eta Bidegilearen
artean miresmen edo errespetuzko joera hori oso estimuan hartze-
koa da, nagusiki, atal honetako 3 . puntuan aipatu ditudan izenei iza-
na eman ahal izateko, zeren eta familia, ahaide eta lagunekin eginda-
ko elkairizketetatik eta ahozko lanetik jasotako informazioak hurbile-
ko eta garrantzizko pertsona bihurtzen baititu .
Garrantzizkoa, gainera, literatura-historietara eta historia-libunie-

tako aipamenetara ere iritsi ez curen hainbaten eta hainbaten iritzi ,
mundu-ikuskera eta lanak hurbiltzen laguntzen duelako, bistan jar-
tzen duelako euskal literaturaren eremua zabalegia dela beti oro-
korkerietan aritzeko .
Edonola, biografia horiei zerbait erantsi behar bazaie, bidegileek

idatzitakoren berri zehatzak eta berei buruz dauden idatzizko itu-
rrien xehetasun-maila dira . Inolako sakontzerik proposatzeko ezin-
bestekoa, ez baitakarte gehienek ez orripeko oharrik eta ezta gutxie-
neko aipamen bibliografikorik ere .
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Arestian aipatutako argazki-mota honetaz gain, BIDEGILEAK bil-
dumako biografia horiek irudiz oso ongi hornituak datoz. Irudi ho-
rietako gehienak biografiatuaren bizitzako zenbait pasarte eta toki
erakusten digute : jaiotetxea, bizilekua, familia, harremanak . . . Beste
batzuetan, gainera, dokumentu esanguratsuak ere biltzen dira .
Ohituxeago gaude literaturaren historia-liburuetan eta liburu-azal,

faksimil edo liburu-marrazkien erreprodukzioak aurkitzen. Badugu
horrelakorik bilduma honetan. Alzaga, Michel Labeguerie, Madalena
Jauregiberry, Jon Mirande, Patxi Etxeberria, Alexander Tapia, Rai-
mundo Olabide, Jesus Insausti, Juan Bautista Eguzkitza, JoseArtetxe,
Perpetua Saragueta, Anizeto Olano, Jose Agerre, Anton Abbadia, Sa-
bino Arana eta Rikardo Arregiren liburu-azal eta esku-izkribuak ikus
ditzakegu eta baita aurreko mendeko lehen edizioetako irudiak ere" .
Badira, proiektu ia interesgarriagoen erreprodukzioak ere, hala nola,
Federiko Belaustegigoitiak egindako euskal loteriaren erreproduk-
zioa10 edo Crispin Guaschen marrazkiak euskara eta erdara erabilir." .
Argazkitan ematen diren dokumentu askok eta askok bidegileei

egokitu zitzaizkien garai eta bizimoduaren lekukotasun ukaezina
ematen dute .

Batzuek iiria sortarazten dute. Esate batera, Julio Urkixo bibliofiloak
bere euskal liburutegia osatzeko erabili ahal izan zuen auto dotorea
ikusteak. Ez zen edozein gizon, auto handi harekin baserrietako gan-
baratan eta elizetan gordeta edo ahaztuta zeuden euskal liburu bila
hurbiltzen zena!a- . Eta pentsatu, Luis Liiziano Bonapartek, euskalki
guztien berri jakiteko egiten zituen landa-lanetarako horrelakorik izan
balu! 13 edo altxorra biltzen Gipuzkoako aurreneko bizikletarekin he-
rriak korritu zituen Gerhard Bahr-ek halako pagotxa izan balu!' .
Beste argazki askotan, ordea, hainbat bidegilek jasandako egoera-

ren gordintasuna ageri zaigu . Hala, gerra karlistetako hainbat irudi-
tan, zeinetatik larrienetakoa den, azken Karlistadatan heriotzara
eraman aurreko uneetan karlista anonimo bati egindako argazkia45;
Begoñan, 1874an Karlisten Txoritokiko bateriaren irudia' .
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Idazle eta bidegile hauek beren garaian kokatzeko arras interes-
garri dira beste hainbat eta hainbat argazki ere . Esate batera, Duran-
gon Konstituzio Plaza zena "Plaza de los Mártires de la Nueva Es-
paña" inauguratzen 1936ko gerra osteana'; Aingeru Irigaraik beste
euskaldun batzuekin Irlandara egindako bidaiarena' , -zeinetan on-
dorioztatu zuen "Irlandan garrantzi gehiago eman zaio beti politi-
kari mintzairari baino ; orain (nere begiekin ikusia) ezin gaizkiago
daude, irlandera ezin irakatsiz, irakasleak ezin bilatuz"i' .
Denak aipatu gabe ere, deigarri gertatzen dira Espainiako gerra-

ostean arras baldintzapeko askatasuna bizi zela fi•ogatzen duten ar-
gazkia eta doktunentuak, esate batera, Federiko Belaustegigoitiak
etxean irrati-entzungailua edukitzeko liz entzia'° izatea, bidaiatzeko
behar ziren baimenak" . Deigarri baita Eusko Jaurlaritzak hain den-
bora gutxian jaulkitako dokumentazioa" .
Espetxe eta espioitza-sareen inguruko argazkiek ere bidegile ho-

rien urratsak ezaguriago egiten laguultzen dute. Hara nola, Euskaldu-
nak Btugoseko Presondegian, 65en argazkia, halen artean -Koldo
Mitxelena, Aita Onaindia, Lino Akesolo- agertzen den zerrenda "In-
ternos en Dueñas conducidos a Carmona" edo Karmonan preso zeu-
dela egindako argazkia, munduan barrena asko zabaldu eta bertako
kartzela-btu-uaren kargu-uztea eragin zuena, Aita Onandiak bere Oroi-
txiriparta liburuan aitortzen duenez, Aita Lino Akesolo Itxasalde batai-
loko kapilauaren izendapena eta "Gudarien kapilauentzako oharrak",
baldintzapeko askatasun-agiria . Kaimonan 1940-VII-29koa ", Polixene
Trabudua eta Haydée Airre, Larrinagako espetxean'' .
Espioitza lanean aritu zirenen argazki batzuk ere baditugu. Erresis-

tentzian Frantzian alderdi libretik okupatura pasatutako mezua l . Erre-
sistentziako argazkia ', erresistentziako esku-izkribua'` Pariseko Quen-
tin Bouchard-en zerbitzu-lanetan'' .
Irudi horietako hainbat, gainera, egiari egindako burla dituzue,

esate batera, 1936ko urriaren 17an sinatutako Aitzolen askatasun agi-
riam. Beste batzuk lan-talde emankor izan zitezkeenen aztarna fosil-



duak, bakoitza gerrarekin espero ez zuen atakan harrapatua gelditu
baitzen, esate batera, Lekeitio, 1936-6-28 . Aitzol, Azkue, Aita Altzo
eta Orixe. Ziurrenik azken aldiz ikusiko zuten elkar .

Gerrak gerra, eta gorrotoa lege izanagatik, hainbat bidegileren ar-
gazkiek beste irudi bat posible zela erakusten du : euskal kulturako
arlo ezberdinetako jendea elkar-hartzen, literatura, musika, argaz-
kia, eskultu a . . . elkarrekin aberastu nahian6 ' . Eta adibide guztiak
aletu ezinean, lekuko bakarra hautatu dut : Pierre Lhanderen fran-
tsesezko nobelak egin zuen bidea adierazten duen argazki-saila,
non Mirentchutik abiatu eta El Mayorazgo de Basterretxerainoko bidea,
Jesus Guridiren musika ahaztu gabe`2 .

Zein dira euskararen bidegileak?

BIDEGILEAK: Legorraren nruturretarik bat, Kurlutxn muiño luzmi-
gea, ifioiz ugartearen kide izona, giirbizaz beterik, ¡baiaren bidegille azke-
nengotzat lez agiri zan'

Eusebio Erkiagak idatzi ondorengo zortzigarren u tean argitara
eman zuen nobelaren« pasarte hori erabili nalú izan dut euskararen
BIDEGILE hauen soslaia egiteko. Ez du noski 130 biografiatuentza-
ko balioko, ez bada literalki beharrean, literarioki irakurtzen. Bide-
gileak ez dira izan bidaiari hutsak, bideari arreta jarri eta bideak
urratu dituzten andre eta gizon handiak baizik . Nolabait, Eusebio
Erkiagaren hitzekin jarraituz, ibaia itsasora erainateko bizi izan dire-
nak, inoiz zerbaiten edo nonbaiteko kide izanaren oroitzapenari eu-
tsi diotenak euskararentzat zein euskaldunentzat ; noiz-nola eta, be-
raiek bezalako euskaltzaleentzat kasik pairaezin ziren egoeretan,
gurbitzak eta sastrakak ura ez dezakeela urra jakinda, azkeneraino
bidea egiten lagundu dutenak . Bidea egitea, BIDEGILEAK sailean
biografiatutako` . Azkuek zehaztu zuen bezala, joankizun hutsaz ha-
ratago aurrera egitea baita' .
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Finean, ehun eta hogeita hamar gizon eta emakumezkoen biogra-
fien aurrean mintzo ote gintezke literarioki ez bada? Izan ere, hala-
beharrez askotan, ekintzatan laze izan dira sarri sentipen-hitzetan
horren labur izatera behartuak izan direnak . Eta horrexegatik, bide-
gile horien biografiatan aurki daitekeen milaka eta milaka pasadizo
eta idazlanek, egoera jasangaitzetan erakusten duten erantzun eta
erantzukizunen berri emateak ez du amaierarik .
Bilduma honetara ekarritako hainbat biografiatu oso ezagun egin

dira hurrengo belaunaldietan alor batean edo alor askotan gailendu
direlako. Beste asko bidegile ezagun horien abaroan aritu dira, Ian
isilean askotan, eta horien berri jasotzeak are gehiago aberasten du
bilduma hau . Finitzeko, bidegile ospetsu eta ezezagunek ere, gaine-
ra, denek badute horren ezagun ez den alderdirik, multzokatze hu-
tsak argi ez dezakeen euskararekiko grinarik, motibaziorik .

Alde horretatik, multzokatze eta belaunaldi edo talde edo mugi-
mendu baten adierazle moduan au keztearen aldean, abantaila han-
dia da dibulgazio-mailako biografia . Hizkuntzalaritzatik, literatura-
tik, komunikabideetako ahotsen atzean eta ahotsik gabean biografia
hauek lortzen dute gizonezkoaren edota andrazkoaren barne-mui-
netarairitsaraztea .
Asko eta asko izan ziren besteak bidatu ostean, bideak jo eta akitu

zituenak, idazteari, ekiteari eta izateari utzi ziotenak, aurrerago ai-
patuko dudan Eguzkitza, kasu . Esan nahi zutena esan ezinik isiltzea
hautatu zutenak . Baina guztiek, modu batean edo bestean, euskara-
ren aurkako bidegabekeriari, erdaren bide-ebasleei eta ahal zuten
moduan "alto eman" zieten, iruzur egin zieten, eta beraiekin zituz-
ten adiskidantzak ez zituzten euskaltzaletasunaren gainetik jarri . . .
Onar dezagun, zehaztera etorriz, gerra eta gerra-osteetan ez zire-

la guztiak politikoki galtzaile sentitu. Iñigo Aranbarrik, "Euskaltza-
leak matxinatuen aide" edo "Probintzia traidorearen ordaina" atale-
tanb' XX. mendearen kronikan, ezin hobeto deskribatzen ditu egoerak,
eta ezin zehatzago ematen datuak . Euskaldun askok - eta euskal-
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tzale zenbaitek- lagundu zuen euskara suntsiarazi nabi zuen erre-
gimenik. Beraz, eta gizakion bizitza aski konplexua izanik, eta eus-
kaltzaleak, euskararen aide aritu direnen motibazioak oso ezberdi-
nak izan direnez, marra politikoak ez ditu garbi bereizten gizakien
portaerak. Baina, ez gaitezke orain beste muturrera joan, egin behar
dena eta egin beharko -eta egiten ez- dena nahasteagatik .
Ordukoak bezalako oraingo egoera nabasiotan, azpimarragarria

da, biografia hauetan oso gutxitan puzten dela gerrak edo gerra-os-
teak sortutako mina, eta minari, frustrazioari edo beste edozein sen-
tipeni baino gehiago begiratu ohi zaiola bidegile hauetakoen adore-
ari, egoerari eusteko behar izan zuten adoreari, eta egoerari aurre
egiteko, aurre hartzeko, behar izan zutenari .
Bildumaren merituei uko egin gabe, horregatik, deigarri gertatzen

da hainbaten biografiatan hainbat eta hainbat datu edo galderaren ai-
pamenik ez egitea, esate batera, Manuel Lekuonaren anaia apaiz fu-
silatuaren berri ez aipatzea l, Orixe, beti hain Jainkozale izan zen hura,
jesuitetatik nola atera zen ez aipatzea, Resurección M' Azkueren, Cam-
pionen edo Urkixoren filiazio politikoa oso azaletik ukitzea . . . Apaiz-
gizon gehienen erlijiozko mundu-ikuskeraren benri apenas ematea.

Bilduma honetan, ordea, bidegiletzat aukeratzen diren gehienak hain
dira garaikide, non biografia batean agertzen ez dena, beste batean
adierazten den . Goian aipatutako adibideen harira, esate baterako, Pa-
txi Altunak ematen du Orixe-0labideren arteko paralelismo-hañ baten
berri, adieraztean, biak eduki zituztela se¡urte "maisu txiki" langintzan,
hru unte bain gehiagotan horretan jarduteak apaiz egiteko garaia
urnnztzen zueneari 6̀9 . Aipatutako Eguzkitzaren inguruan, esate ba-
tera, Andres Urrutiak doktnnentatzen du Eguzkitzaren aurkako epai-
ketan Resurección M' Azkuek aurkeztu zuen ziurtagiria, oso letra txi-
kian erreproduzitua dagoenez errepikatzen dudara'° .

DON RESURECCION MARIA DE AZKLIE, PRESBITERO, MIEMBRO DE NU-
MERO DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA E INSTITUTO DE ES-
PAÑA Y FUNDADOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA :
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CERTIFICA : que desde hace siete años conoce y trata al sacerdote D. Juan Bautista

Eguzqui-a y Meabe, miembro de numero de la citada Academia de la Lengua Vasca, de

quien se señala que ja uás ha desa rollado actividad politica de ningun genero, ni parti-
cipado en ideologias o propagandas afectas al Nacionalismo o Separatismo Vasco, pu-

diendo también afirmar que en sus labores (. . . .)

Y para que asi pueda acreditarse donde ( . . .) suscribo la presente declaración jura-

da por Dios y por España, en Bilbao a diecisiete de malo de rail novecientas trenta y nue-

ve, año de la Victoria" .

Juan Bautista Eguzkitza handik berehala hil zen Lemoan, 1939ko
abuztuaren 12an . Giltzapean zegoela, poema hau utzi zuen idatzita,
Aita Onaindiaren arabera 1937-9-29an 7 :

,EME ATXILLOTUARI

Goiko aitak. Jaimgoiko nozun orrek Aita be banozu;
Betikoa nazala gomuta egizu .
Berankor nazan arren, ez naz Ni ahanzkor ;
Okerra zuzentzeko, enabiltzu dekor .
Bakotxari berea Neuk dakit emoten,
Aspertzeka diardut zuzena egiten .
Uste betea Nigan biotzez ba dozu,
Zuzen orren argia laster dakuskezu

Goiko Arnak: Jira ta bira dabiltz gaba ta eguna . . .
Ez geiegi larritu, semetxo kutuna .
Illwr ondoren dater argi pozkarria,
Atsekabe ondoren atsegin garbia .
Orain, gero ta beti Goikoa nagusi,
Zure biotz-samiña ondo dau ikusi,
Oro zuzentzen daki goiko elbur uantz ;
Zu here ba-zaroaz laztanki Zerurantz .

Aurreko adibideon harina eta aipatzeak laze emango zukeen beste
batzuenera, beraz, esan daiteke, dibulgaziozko biografia hauek, goian
aipatutako aniztasim eta eskemaren arteko idazketan, inplizituki, badi-
tuztela beste bi ezaugarri gatTantzizko : esaten duten guztia egia da,
baina oroitzapen minduan uxarka aritzeko borondaterik ez dute ager-
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tzen. Arean, biografia ez da sekula lerratzen ez dramara eta ez trage-
diara euskararekiko motibazioaren gaia lantzen dute, bairna "politikoki
zuzena" denaren aidera jotzen da, nabiko nabarmen .

Bidegileekiko gertutasun eta lirikotasunak gure adimena erabat lauso
ez dezaten, biografiatuon soslai literarioak ezin ditu estali euskalgin-
tzaren herrenak eta oztopoak nabannentzekoak ez badira ere, ezin da
ahazti, gerra eta gerra-osteek sortua, sorktultza-askatasunaii zildaia ja-
Iri eta modu guztietako zentsura eta auto-zentsura ezani zutela .
Hein berean, elkarlanaren ondorio osasuulgarrien goraipamenak

ez du estali behar errealitatearen krudeltasuna, bidegtrutze bakoi-
tzean adiskide bat galtzearen arriskua . Ber denboran, ez du kentzen
euskaltzaleek beti guztian batera egin dutenik bidea eta ezta beti el-
kar ulertu dutenik ere. Aide horretatik ere, gogoan hartzekoak dira,
bere garaian Itxaropena argitaletxeak euskarazko libtru-andana ba-
ti irtenbidea ematea lortu zuenean, Patxi Unzurrnnzagak'- eta Jose
Artetxek" jasandako kritikak, traidoretzat hartuak izan baitziren .
Honela kontatu zuen Jose Artetxek :

"Zarar¢,13 setiembre. Ataque de Radio Euskadi contra Pachi Lórzurrnn_üQa, gerente de
Editorial Icliaropena il contra mi -sobre todo contra mi- corr nativo de nuesha visita hace

cuatro dias a don Pedro Rocarnora, Director General de Propapuda, veraneante en esta villa .
El irritado comentarista desconoce que en la execrable visita el seïior Roemnora, hombre

de buena voluntad, concedió el permiso, considerado, hasta ahora como inimaginable, para

la edición de tres obras vascas ; una de ellas nada menos Eiskalduuak de Dri .ve .

Otro permiso es el de un diccionario vasco, ubstinadaineute denegado hasta ahora . A la

entrada de las tropas nacionales en San Sebastián se celebro mi auto de te de diccionarios

vascos' . El tercer permiso obtenido es el de editar el poema de Arari_azu cn vasco, origi-

nal del O . Salvador Michelena .

No perdimos la maïrana del dia nueve. Pero el comentarista de Radio Euskadi, sin mas,

entiemie que cometimos una traiciárn '" .

Euskaltzaleen zentsurak adibide gehitxo utzi dita: Gabriel Aresti'^,
Jon Mirande ', Estitxu, Jean Etchepare . . . 78 .
Hala ere, sarri gertatu izan da -baita bidegile hauen artean ere-,

gizabanakoen artean ideologien mugak gainditzea, eta gizataldeek
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berriz, talde ezberdinen arteko zubiak arras etetea. Horrela, dema-
gun, Toribio Etxeberriaren7' kasuan ikusten da zeinen harreman
onak zituen Eibarko gainerako erbesteratuekin -abertzale izan ala
ez- edo gauza bera antzeman daiteke Nemesio Etxanizek' euskal
kantagintza berriko abeslariekin zituen harremanetan, edota An-
dima Ibiñagabeitiaren" eta Jon Miranderen arteko harremanak sor-
tu zituen tirabirak .

Idazle askok eta askok pairatu izan dute euskaltzaleen zentsura
hori, modu batera eta bestera, ia beti arrazoi politikoak medio . Ho-
rretaz luze eta argi mintzo izan da Aita Onaindia"Z. Era berean, inon
hori garbi nabarmendua izan baldin bazen, aldizkari/argitaletxeen
ingtruan izan zen . Esate batera, hasieran kaputxinoek babestu zu-
ten Argia`3-k ez omen zion Damaso Intzari artikulurik argitaratzen
hirurogeita hamarreko hamarkadan`' . Eta ahaztu ote liteke Jean
Etxepare gazteari, Euskalduna astekarian idazten zuenari, iparral-
dean egin zitzaion boikota edo Piarres Lafittek zentsura ideologiko-
ari nola egin ahal izan zion aurre'?
Aztertzekoa da, aldi berean, kazeta horien bueltan, aldi berean,

zenbat eta zenbat jende biltzen zen lanerako, askotan izenik gabe
edo ezizenekin', eta egun identifikaezinak ere badirenak . Horien ar-
tean zenbait emakume (Julene Azpeitia" , Julia Gabilondo, Mada-
lena JauregiberryA ", Perpetua Saragueta59 . . .) Emakume horien lana
bain zen isila askotan, non inor ez zela ohartzen emakumezkoak
zirenik ere (Mari Jeanne Minaberryk idatzitako pilota-kronikekin
gertatu zen bezala 90) .

Batzuek isiltasunez eta gordean euskalgintzari ekin beharrak, bes-
teon harrokeriak eta euskara batua ala euska kiaren aide kokaturik
besteak aintzat hartu gabe jarduteak, finean, euskal munduan ere
horren hedatua den itsutasunak -edo Fernando Amezketarrak ho-
rren ondo definitu zuen elkar-ikusi-ezinak-, etengabe eraman gai-
tzakete bidegile izan den hainbat eta hainbat jende ez biografiatze-
raino eta datozen belaunaldientzako ezezagun egiteraino, garaian-
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garaian politikoki zuzenetsitako irizpideen arabera, etengabe bide
berriak urratzeko premia aldarrikatzera . Baina Lizardik bezala, bi-
de berriekin batera bide guztiak aldarrikatu behar dira, ahots guz-
tiak. Horretarako, ezinbestekoak dira elkar-lanerako sare formalak
eta ez formalak, eta orduan, Some Unzetak bezala tinko eta bihoz-
koi ekitea, hark zioena gogoratuz : "Un huracán no me abate y una brisa
me conmueve" .

ERANSKINAK.

BIDEGILEAK SAILEZ SAIL

16 1

KARPETA

ZENBAKIA

ARLOA BIDEGILEAk BIOGRAFIA

EGILEA

1 Literatura/

Hizkuntzalaritza

Nikolas Ormaetxea "Orixe" Paulo Iztueta

1 Hizkuntzalaritza Koldo Mitxelena J . Haritschelar/

E. Knór/M. Ugalde

1 Literatura/

Irakaskuntza

Julene Azpeitia Laura Mintegi

1 Literatur kritika/

Historia

Manuel Lekuona J . M . Lekuona

2 Eragilea/

Irakaskuntza

Federiko Belastegigoitia J. J. Granja Pascual

2 Literatura/

Kazetaria

J . M . Moutier " Oxobi" Piarres Xarriton

2 Literatura/

Irakaskuntza

Agustin P. Iturriaga Andres Alberdi
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2 Literatura/

Ihelduen

Irakaskuntza/

Kazetaritza

Imanol Berriatua Xabier Kintana

3 Eragilea

Hizkuntzalaritza

Manuel Larramendi

(1690-1766)

Andres Alberdi

3

3

Literatur Erlijiosoa/

Literatura

Alegiak

Lehen historiagile

Nazionala

Juan Antonio Mogel

(1745-1804)

Joan Antonio Zamalkoa

(1758-)

Xabier Altzibar

Roman Basurto

XabierAltzibar

3 Literatura

Hizkuntzalari/

Eragile

Mikel Zarate Joseba Butron

4 Literatura Bizenta Mogel Xabier Kaltzakorta

4 Literatura Etxeita, J . Manuel Iñaki Sarriugarte

4 Literatura Kirikiño Igone Etxebema

4 Literatura Txornin Agirre Jon Arretxe

5 Eragilea

Hizkuntzalaritza

Arturo Kanpion Jose Javier

Granja Pascual

5 Hizkuntzalaria

Bibliofiloa

julio Urkixo J . A. Arana Martija

5 Hizkuntzalaria

Literatura

Musikari handia

Resureccion M' Azkue Jose A . Arana Martija

5 Euskal eragilea

Irakaskuntza

Koldo Eleizalde Jose Javier

Granja Pascual
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6 Poesia/ Bertsolaria Xalbador Mikel Atxaga

6 Poesia Esteban Urkiaga "Lauaxeta" Jon Kortazar

6 Poesia Jose Mari Agirre "Lizardi " Jon Kortazar

6 Poesia Manex Erdozaintzi Etxart Itxaro Borda

7 Kultur eragileak Pedro Diez Ulzurrun Alberto Barandiaran

7 Kult u eragileak

Irakaskuntza

Andoni Urrestarazu "Urnandi" Blanca Urgell

7

7

Kultur eragileak

Kultur eragileak

Irakaskuntza

Erlijio-literatura

Literatura

OdonApraiz

Faustino de Zerio

"Biurko"

Blanca Urgell

Xabier de Zerio

Enrike Diez de

Ulzurrun

8 Literat ugilea

Kultur eragilea

Nemesio Etxaniz Pako Sudupe

8 Literatura

Kazetaria

Eusebio Erkiaga Jon Kortazar

8 Klasikoen Itzultzailea/

Eragilea

Andima Ibiñagabeitia Pako Sudupe

8 Gramatikaria

Eragile-Kazetaria

Biltzailea

Piarres Lafitte Xipri Alberbide

9 Emakumeaz

Idazleak (gerra aurrean)

Mikel Atxaga

9 Emakumeaz

Euskalantzerkian

(1915-1981)

Harkaitz Cano
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9 Emakumeaz

Emakume Abertzale Batza

Laura Uriburu

9 Emakumeaz

Emakumeak euskal

irakaskuntzan

Gotzon Egia

10 Eragilea Anton Abbadia Patri Urkizu

10 Eragilea Sabino Arana Goiri Mikel Atxaga

10 Eragilea Jose Ariztimuño "Aitzol" Lourdes Otaegi

10 Eragilea

Saiogile eta

Kazetaria

Rikardo Arregi Patxi Baztarrika

11 Euskal kazetaritza

Euskalduna

Manex Hiriart Urruty Xipri Arbelbide

11 Euskal kazetaritza

Euskalerriaren aide,

Euskal esnalea

Gregorio Mujika

11 Euskal kazetaritza

Argia

Bittor Garitaonanindia Javier Diaz Nod

11 Euskal kazetaritza

Eguna

Manu Ziarsolo

"Abeletxe"

J . Agirreazkuenaga

12 Hiztegigintza Plazido Muxika Jose Antonio Muxika

12 Literatura

Hiztegigintza

Gabriel Aresti Xabier Kintana

12 Hiztegigintza Pierre Lhande Heguy Patri Urkizu

12 Hiztegigintza J. Frantzisko Aizkibel Jose M' Satrustegi

13 Literatura Balendifie Albizu Elixabete Garmendia



1 6 5

13 Literatura/Irakaskuntza Marie Jeanne Minaberry Xipri Arbelbide

13 Literatura Santiago Onaindia Luis Baraiazarra

Julen Urkiza

13 Literatura Jon Etxaide Ainhoa Beola

14 Literatura/Antzerkia Toribio Altzaga X . Mendiguren

Elizegi

14 Literatura/Antzerkia Agustin Zubikarai Julen Urkiza

Luis Baraiazarra

14 Literatura/Antzerkia Antonio M' Labayen Ainhoa Beola

14 Literatura/Antzerkia Piarres Larzabal Piarres Xariton

15 Hizkuntza-eragileak Aingeru Irigaray-Irigaray Enrike Diez de

Ulzurrun Sagala

15 Hizkuntza-eragileak Errase Bustintza Xabier Kaltzakorta

15 Hizkuntza-eragileak Alfontso Irigoien Xabier Kaltzakorta

15 Hizkuntza-eragileak Federiko Kruhvig Sagredo Xabier Kintana

16 Tipografoa/

Inprimatzailea/edtiorea

Bittor Gaubeka Duo Eneko Barrutia

16 Tipografoa/

Inprenta/edtiore

Patxi Unzurrunzaga ImanolUnzurrunzaga

16 Tipografo/

Inprimatzailea/editorea

Bernardo Estomes Lasa Ainhoa Beola

16 Tipografoa/

Inprimatzailea/editorea

Ixaka Lopez Mendizabal

Mixel Labeguerie

Xabier Telleria

Mixel Izaina

17 Politiko euskaltzaleak?

17 Politiko euskaltzaleak? Telesforo Monzon Koldo Izagirre

17 Politiko euskaltzaleak? Gorgonio Renteria Pako Sudupe
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17 Politiko euskaltzaleak? Toribio Etxeberria Antton Narbaiza

18 Atzerritar eta euskaltzalea Luis Luziano Bonaparte Rosa Miren Pagola

18 Atzerritar eta euskaltzalea Gilen Humboldt Xabier Altzibar

18 Atzerritar eta euskaltzalea Gerhard BAhr Elixabete Garmendia

18 Atzerritar eta euskaltzalea Wenworth Webster Patri Urkizu

19 Pentsalaria/

Jakintsua eta euskaltzalea

Joxe Migel Barandiaran Jexux Aizpurua

Barandiaian eta Jon A. B.

19 Pentsalaria/

Jakintsua eta euskaltzalea

Karlos Santamaria Xabier Andonegi

Santamaria

19 Pentsalaria/

Jakintsua eta euskaltzalea

Justo Mari Mokoroa Xa bier Kintana

19 Pentsalaria/

Jakintsua eta euskaltzalea

Madalena Jauregiberry Pierre Berzaiz

20 Sebero Altube

Lertxundi

Jose Mari Velez de

Mendizabal

20 Jokin Zaitegi

20 Jon Mirande Lourdes Otaegi

20 Luis Villasante Elixabete Perez

Gaztelu

21 1900an jaioak Alexander Tapia (1899) Jose Mari Satrustegi

21 1900anjaioak Justo Carate

21 1900anjaioak Patx Etxebarria Elixabete Garmendia

21 1900an jaioak Some Unzueta

"Urtasus"

Igone Etxeberria

22 Bibliaren itzulpenak

Liturgia-lank

Raimundo Olabide Patx Altuna
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22 Bibliaren itzulpenak

Liturgia-lanak

Jaime Kerexeta Mikel Atxaga

22 Liturgia-lanak Pierre Narbaitz Piarres Xarriton

22 Liturgia-lanak Aita Polikarpo Iraizozkoa Jesus Goldaraz Lizaso

23 Musikariak Jose A . Donostia J. A . Arana Manija

23 Musikariak Tomas Garbizu Patri Intxaurrandieta/

Patri Urkizu

23 Musikariak Gabriel Lertxundi Xipri Arbelbide

23 Musikariak Estibaliz Robles-Arangiz Joxe Mi Iriondo

24 Langile-auzia Juan Bautista Eguzkitza Andres Urrutia

24 Langile-auzia Jesus Insausti / Uzturre Mikel Ugalde

24 Langile-auzia

Mitinlaria

Policarpo Larrañaga Antton Narbaiza

24 Politikaria Polixene Trabudua Elixabete Garmendia

25 Bingen Amezaga

25 1901-1906an jaioak Perpetua Saragueta Satrustegi

25 1901-1906an jaioak Iñaki Olabeaga

25 1901-1906an jaioak Jose Artetxe

26 Bertso-mundua?

Irrati-esatariak?

Zeuden hedabideetan

euskaraz arituak

Fernando Artola Bordan Mertxe Ezeiza
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26 Bertso-mundua?

Irrati-esatariak?

Zeuden hedabideetan

euskaraz arituak

Iñaki Eizmendi Basarri Joxe Mari Iriondo

26 Bertso-mundua?

Irrati-esatariak ?

Zeuden hedabideetan

euskaraz arituak

Mariano Izeta Jon Abril

26 Bertso-mundua?

Irrati-esatariak ?

Zeuden hedabideetan

euskaraz arituak

Maite Barrenetxe XipriArbelbide

27 Poesia Bitoriano Gandiaga Rufino Iraola

27 Poesia Joan lnazio Goikoetxea Joxe M . Aranalde

27 Poesia Luis Jauregi

Jaurtarkol

Elixabete Perez

Gaztelu

27 Poesia Salbatore Mitxelena Imanol Unzurn,nzaga

28 Jose Agerre Jose M' Satrustegi

28 M' Dolores Agirre Lourdes Auzmendi

28 Lino Akesolo Julen Urkiza/

Luis Baraiazarra

28 Pedro Pujana Agurtzane Ortiz de

Landaluze

29 Euskararen

zabalkundea

eta pedagogia

M' Angeles Garai Elixabete Garmendia



169

29 Euskararen

zabalkundea

eta pedagogía

Yon Ofiatibia Antton Kazabon

29 Euskararen

zabalkundea

eta pedagogía

Anizeto Olano Edorta Kortadi Olano

29 Euskararen

zabalkundea

eta pedagogía

Crispin Guasch Lontxo Oihartzabal/

I .Laskibar/

E. Ganbora





OHARRAK

1 . BUTRON, J . eta DE PEDRO, J, Euskal idazleak . Txomin Agirre, Euskal idazleak.
Joseba Sarrionandia Euskal idazleak . Arantxa Urretabizkaia . . . argitalpen-urte gabe .

2 . INTXAUSTI, J . Euskarn Najarroan . Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 1989 . Euskara Arn-
ban, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza,1990 ; AAAA Euskara Iparraldean Gasteiz, Eusko
Jaurlaritza, 1990 .

3. Pako Sudupek egindako Gorgonio Reoteria salbuetsiz, 17 . karpetan SUSAk
eguneratutako edizioa ere aipatzen da . Beste bat Jerardo Elortza Justo Gal-ate .

4 . wwwl .euskadi .net/euskara_sustapena/bidegileak/indice e .asp

5 . www.euskadi .net/euskara argitalpenak/liburu/cataeus .pdf .

6 . Hori bai, oraindik ez dute zuzentzailearekin araztu eta karpeta hitza erdaraz
dator eta baita biografiatuen sorterria eta heriotza-herria ere . Adibidez, honela
formulatuak dira (Carpeta 5 . Julio Urkijo (Bilbao, 1871- San Sebastian, 1950) .

7. Han da, Joseba Intxausti zein Mikel Atxaga izan bildumaren zuzendari .

8. VILLASANTE, L . Historia de la literatura vasca . Arantzazu, 1979 . Urkizu, P (ed)
Historia de la literatura vasca . Madril: UNED, 2000 .

9 . URKIZU, Patri . aip . ob .

10 . VILLLASANTE, L. aip . ob .

11 . Julio Urkixo BIDEGILEAK bilduma honetako 5 . karpetan -aurrerantzean BI-
DEGILEAK, V izendatuko dudana - ; R . M°Azkue, BIDEGILEAK, V; Jose A . Do-
nostia BIDEGILEAK, XXIII .

12 . Piarres Larzabal, BIDEGILEAK, XIV ; Pierre Narbaitz BIDEGILEAK, XXII .

13 . Gabriel Lertxundi, BIDEGILEAK, XXIII; Maite Barrenetxe BIDEGILEAK, XXVI .

14 . Perpetua Saragueta . BIDEGILEAK, XXV; Alexander Tapia BIDEGILEAK, XXI .

15 . Justo M" Mokoroa . BIDEGILEAK XIX .

16 . Orixe V. Orixe eta bere garaia. Donostia : Etor, 1991 .

17. Nemesio Etxanizen biografia eta ideologia. Bilbo : BBK, 1996 . Pako Sudupe (ed)
Andirnaren idazlan hautatuak . Donostia : Elkar.

1fh .c Jsvm 411rtlzn .çssie~ad rozippazmaaa.dt`Fdiriones ; r +Lhlira6rne~ ,~R7q .

19 . Patri Urkizu (ed) Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten bil-
dunra (1851-1897) . Donostia : Eusko Ikaskuntza-Euskaltzaindia, 1997 .

20 . URKIZU, P. eta INTXAURRANDIETA, P. (ed) Garbizu anaiak . "Zubigar ", ..Int-
zubi", "Tege" (1921-1936). Lezoko Udala, 1991 .

21 . AGIRRE, J .M' "Lizardi" Euskera aundiki-soñekoz . Donostia : Euskal Editoreen
Elkartea, Klasikoak, 70 .
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22 . ALZAGA, Toribio . Jostirudiak . Irritza . Donostia : Euskal Editoreen Elkartea,
Klasikoak, 30 .

23 . MONZON.T. Idazlan guztiak. Donostia: Jaizkibel, 1987 . (K . Izagirre, editorea)
24 . Balendifre Albizu . BIDEGILEAK, XIII ; Polixene Trabudua, BIDEGILEAK, XXIV
25 . Santiago Onaindia . BIDEGILEAK, XIII, eta KARMEL aldizkariaren inguruko-

ak, e .b . A . Zubikarai BIDEGILEAK,XXV
26 . KINTANA,X . Federiko Krutzoig Sagredo, BIDEGILEAK, XV.
27. Ikus I. ERANSKINA, non, Bidegileak bildumako karpeten hurrenkerari ja-

rraituz azaltzen den zeinek egin duen zeinen biografia eta euskalgintzako
zein alorretan koka daitekeen .

28. MICHELENA, Koldo. Historia de la literatura vasca . Madrid : Minotauro, 1960.
Eskuragarriagoa den argitalpenean, Donostia : Erein, 2001, 152 .or.

29 . Aip. ob. 152-153. or.
30. BERZAITZ, Pierre Madeleine Jauregibernl, BIDEGILEAK, XIX, 8 .or . Mendita-

rrak taldearekin argazkia, ikus . ARBELBIDE, Xipri . Piarres Lafitte . BIDEGILE-
AK VIII, 9 . or.

31 . Argazki batean islaturik ere kausi dezakegu AZKUE IKASTOLA zuzentzen
zuen Andere Elkartea . M" Angeles Garai, 13 .or.

32 . Peñaren ikasle eta lagun-taldea, Bilbon . M' Angeles Garai, 3 . or.
33 . (Estibaliz Robles -Arangiz, BIDEGILEAK, 13 . or .) edo baita Michel Labeguerie

bera txistua jotzen, garai hartan herrigintzan etengabe aritu zen beste kapu-
txino batekin, Hilario Olazaranekin, eta atabalari Mitxelen anaia jo zela (Mi-
chel Labeguerie, BIDEGILEAK, XVII, 10. or. )

34. Aita Donostia BIDEGILEAK, XXIII, 7.or
35 . Jose Artetxe, BIDEGILEAK,XXV, 20 .or
36 . Jose Artetre, aip . ob . 18 .or.
37. Aita Donostia, aip . ob .7 .or
38 . Toribio Etxeberria, BIDIEGILEAK, XVII, 20 .or.
39. Hala nola, XIX . mendeko alegietan agertzen ziren irudiak, Agustin P Iturriaga-

renemr BIDEGILEAK, II, 14-15 .or. edo J.M . Moulier "Oxobi"renean BIDEGILE-
AK, II, 8-9 . or. Bizenta Mogel, BIDEGILEAK, IV, 7 . or.

40 . Federiko Belaustegigoitia, BIDEGILE AK, H, 16 . or.
41 . Crispin Guasch, BIDEGILEAK, XXIX, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 23 . or.
42. Julio Urkixo, BIDEGILEAK V, 11 . or.
43. Ikus bere metodologiaz PAGOLA, R. M . : Luis-Luziano Bonaparte, BIDEGILE-
AK , XVIII, 7-8 . or.
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44 . Garmendia, Elixabete . Gerhnrd Bühr. BIDEGILEAK, XVIII, 7-10 . or.

45 . Koldo Elizalde, BIDEGILEAK, V 5 . or.

46 . Sabino Arana, BIDEGILEAK, X, 3 . or.

47 . T. Etxeberria, BIDEGILEAK, XVII, 22. or.)

48 . Aingeru Irigaay, BIDEGILEAK XV,6 . or.

49 . Argia-ren egutegian 1934 .ean argitaratua . Ikus Jose M' Larrea Muxika (ed)
Nafarroako euskal idazleak (II) Iruñea : Pamiela, 1995, 47. or.

50 . (Federiko Belaustegigoitia, BIDEGILEAK, II, LICENCIA para uso de aparato Ra-
dio-receptor en domicilio particular 18 . or.)

51 . liiiaki Olabenga, BIDEGILEAK; XXV 8 . or. : Frente Popular de Guipuzcoak eman-
dako bidaiatzeko baimenak,1936, trenez eta oinez ; Perpetua Saragueta, BIDEGI-
LEAK, XXV, 11 . or.

Herriz herri ibiltzeko agintarien baimen-txartela (salvoconducto)

52 . Koldo Mitxelennren BIDEGILEAK ; I, 2 . or. TARJETA DE IDENTIDAD, Eusko
Jaurlaritzarena .

53 . Lino Akesolo, BIDEGILEAK, XXVIII, 6. or. Ikus S. Onaindiaren Oroit-Txinper--
tan "Gudarien arima-zaiñak" izeneko atala, 206-208 . or.

54 . Lino Akesolo, BIDEGILEAK, XXVIII, 7. or.

55 . Polixene Trabudun, BIDEGILEAK,XXIV, 9 . or.

56 . Sorne Unzuete, BIDEGILEAK, 11 . or.

57 . Sorne Unzueta, BIDEGILEAK, 13 . or.

58 . Pierres Lafitte, BIDEGILEAK, VIII . 18 . or.

59 .Adirun Ibiüagnbeitia, BIDEGILEAK,Vlll, 10 . or.

60 . Aitzol, BIDEGILEAK, 10 . or.

61 . Schommer-en argazkia Mitxelenaren eskua Lizardiren "Agur" poemaren gai-
nean - Koldo Mitxelena, BIDEGI1EAK, 12 . or.-, Xalbadorri eta Jorge Oteizari
elkarrekin Zeruko Argiarako egindako argazkia -Xalbador, BIDEGILEAK,
VI, 8 . or.- . Balendine Albizu eta Julio Beobideren eskultura . -Balendine Albi-
zru BIDEGILEAK, XIII, 4, 5, 6, 7 . or.- edo julio Beobidek Jose Artetxeren libu-
rua dela eta egindako gutuna . Jose Artetxe, BIDEGILEAK, 18, 16 . or.)

62 . Pierre Lhanderen frantsesezko Mirentchutik abiatu eta El Mayorazgo de Baste-
rretxerainoko bidea (Guridiren musikarekin), Alfontso Irigoien-en margoak (Al-
fontso Irigoien BIDEGILEAK, X',12,13,14,17) .

63 . ERKIAGA, Eusebio . Arranegi . Zarautz : Itxaropena, 1958, 12 . or.

64 . KORTAZAR, Jon . Eusebio Erkiaga . BIDEGILEAK, bildtunako 8 . karpeta, 12. or.
(aurrerantzean BIDEGILEAK, eta karpeta zenbaki erromatarrean adieraziko
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da, kasu honetan, BIDEGILEAK, VIII) .

65. Bilduma honetan Azkueren berri jakiteko, ARANA ~TIJA, J.A . Resurec-
ción Maria Azkue. BIDEGILEAK, V.

66. "Bide-egite, caminar, más bien en el sentido de "avanzar" que de "marchar" :
cheminer, plutôt dans le sans de "avancer" que de "marcher" . AZKUE, R . Ma.
Diccionario vasco -espafiol froncés . Bilbo : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969, I .t.,
164 . or.

67. Cure nrendea . Elhun urte euskal kulturan . Lasarte-Oria : 1999, Komunikazio Bizia-
goa, S.A .M . 100-103 . or.

68. ONAINDIA, A. Droit-trinparak, aip . ob ., 205 . Or. "Tiroz ildako eleiz-gizonak"
atalean .. . Egum hauetan, horregatik, asko hedatu da haren berri, Julen Lekuo-
naren heriotzarekin anaia Andoni Lekuonak gogoratu duenean anaiak egin
kantu hura "Maite dut osaba, zerukoa" izenekoa . Ikus: LEKUONA, Andoni
"Maite dut anaia . . . . joan zaiguna " . hl BERRIA . 2003-9-3, 6 .or.

69. 'Teste kirutik gorakoa zigortzat lmrfu olri baitzeu maizenik, nalriz ez izan liala beti.
Oroit gaitezen Orixe sei urfez eduki zutela lantegi horretan " . ALTUNA, O . Rai-
mundo Olabide . BIDEGILEAK, XII . 3 . or.

70. URRUTIA, Andres . Juan Bautista Eguzkitza. BIDEGILEAK, XXIV.

71.ONAINDIA, S . Bizkaiko Olerkarink Bilbo : Larrea, 1990, 113 . or.

72. Berri zehatzagoetarako : UNZURRUNZAGA, Irnanol Patxi Unzurrunzaga . BI-
DEGILEAK; XVI

73. Berri zehatzagoetarako : Jose Artetxe. BIDEGILEAK, XXV

74. Ez zen bakarra izan Ixaka Lopez-Mendizabalen biografian irakur daitekee-
nez. Ikus TELLERIA, Xabier. Ixaka Lopez-Mendizabal. BIDEGILEAK, XVI, 9 . or.

75. ARTETXE,J . Un vasco en la posguerra . Diario . 1939-1971 . Burgos : La Gran Enci-
clopedia Vasca, 1977 .

76. Arestiri burruzko biografia : KINTANA, Xabier. Gabriel Aresti. BIDEGILEAK,
XII .

77. Joui Mirande . BIDEGILEAK, XX .

78. IRIONDO, J . M' . Estibaliz Robles-Arangiz . BIDEGILEAK , XXIII, 15-17. or.

79. Bere biografia : NARBAIZA, Antton . Toribio Etxeberria . BIDEGILEAK, XVII,
120 . orriko argazkian Luis Ormaetxea eta Edorta Alberdirekin.

80. Etxanizi buruzko berriak: SUDUPE, Pako . Nernesio Etxaniz BIDEGILEAK VM,
8 . or.

81 . SUDUPE, Pako . Andiroa Ibifragabeitia . BIDEGILEAK,VIII, 15-16 . or.

82. Oroi-txinpartak . Bilbo : 1988 . Atal horietan, esate batera, 41 . "Arantzaziuí" eta 46.
"Jakinen" (99-100 . or.) Nei-ire "Euskal Elertia" 47. Euskaltzaindia eta Euskera
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Batua . 48. Euskera batua dala-ta. 49 . Nastearen ondorenak" (108-116.or.) Aita
Onaindiari bu uzko biografiarako, ikus: BARAIAZARRA, Luis ; URKIZA, Ju-
ten . Santiago Onaindin. BIDEGILEAK, XIII .

83 . Gerraurreko ARGIAri buruz ikus : DIAZ NOCI, Javier. Bittor Garitnonaindia .
BIDEGILEAK, XI .

84. LATXAGA . Jaka'ra allez Naparroa'n zeal,. Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca,
1976, 55. or. "Txile"tik etorri ondorean, Alta Damasok sortutako aldizkari ortan hein
bai o geingotan nteak itxi dizkiofe . Lanak bidali ta ez argitarntu " .

85 . lkus "Herriaren" inguruan gertatua nola kontatzen duen Xipri Alberbidek.
Piarres Lafitte . BIDEGILEAK VIII, 19-20 . or.

86 . Ikus DIAZ NOCI, J . Bittor Garitaonandia, aip . ob . 5-6.,15-16 . or . ALBERBIDE,
Xipri . Manex Hiriart Urruh/. BIDEGILEAK XI, 22. or. AGIRREAZKUENAGA,
Joseba;Manu Ziarsolo, Abeletxe. BIDEGILEAK XI, . 11-19 . or. GARMENDIA, Eli-
xabete; Gregorio Mujika BIDEGILEAK XI.

87 . AGIRREAZKUENAGA, Joseba ; Manu Ziarsolo, Abeletxe . aip . ob .
88 . ALBERBIDE, X . Piarres Lafitte, aip .ob .

89 . SATRUSTEGI,J.M'. Perpetua Saragueta . BIDEGILEAK, XXV

90 . "Eta ikusi dugun beznla, haur-denboran pilotaria izana baitzen, pilota segitzen zueea
eritu zen butez, marijaneren gain emnn zuten nrtikulu horien egitea . Nehor ez zen
ohartu ernnzte batek eginak zirela ." ARBELBIDE, Xipri ; Marie Jeanne Minaberril
BIDEGILEAK, XIII, 13. or.
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IGOR ESTANKONA

Koldo Izagirre : Agirre zaharraren kartzelaldi berriak .
Elkarlanean, Donostia, 1999

Kanpotik barrara

Izagirreren liburuak iradokitakoa buruan zebilzkidan beste gai
batzuekin lotuz artikulua idatzi nuen Barkatu aniarako 1999ko aza-
roan, sortu zidan zirrara ezin ezkutatuz, nik uste . Koldo Izagirrek e-
mezu bat idatzi zidan handik gutxira bere harridura eta poza adie-
razteko. Berak espero zuena baino harrera hobea izaten ari omen zen
Agirre zaharraren kartzelaldi berriak, eta horrek liburuaren ibilbidea eta
itzala luzatu egin zituen arean . Ni ere harrituta eta pozik nengoen
nahiz eta nire arrazoiak azalekoagoak ziren : Koldo Izagirreren e-me-
zu bat neukan!
Aberdeeneko udagoiena luzea zen . Idazleen Elkartearen eskariz

bigarrenez heldu diet orain, Arteako uda lehor honetan, Agirre'tar
Nikolaren abenturei. Otu zaizkidan hausnarketa hauek ondorio ba-
karrera eraman naute . Agirre zaharraren kartzelaldi berriak askatasu-
nari buruzko eleberria da .

Kartzela askatasunaren antitesi legez tratatzeari uko egiten dion
istorioa da Agirre zaharrarena. Nobelaren lehen orrialdeetan maisuki
garbi uzten zaigu horixe dela hain zuzen idazlearen asmoa, horreta-
rako irakurlea nahita nahastuz eta goitik-behera okerreratuz . Amo-
rraturik zulogintzan an den norbait aurkezten digu Koldo Izagirrek
hasiera horretan, gure subkontzienteak iheslariaren irudi klasikoa an-
tzemango duela jakitun, harik eta iheslaria kartzela bateko patioan
agertzen den arte. Hara non daukagun kanpotik barrurako bidaia
egin duen preso bolondresa. Irauli egin dira ezinbestean gatibutza eta
zigorra bezalako kontzeptu inmediatoak, baina horiek ezezik irauli
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egin dira baita -edo iraultzen hasi- boterea, menekotasuna eta as-
katasuna bezalakoak ere. Markos Zapiainen hitzekin esatearren, "dizi-
plinaren nagtsitasunaren amaieran Jinsiera erakusten du Koldo Izagirrek .
Berariaz doa Metxa protagonista espetxera, askatasttna barrualde zarratttno
bilatzen du : akabo zigorrareo eta askatasuna en irtidi klasikoa. Liburu horrek
zigorra ulertzeko era bat atzean utzi du, znbaldegi kontrolatuak igartzen di-
tu " . Zabaldegi kontrolatuak bihurtu diren kaleen eta antzera gober-
natzen diren barrunbeen arteko marra lausoa zeinen fina den ezagu-
tarazteko ahaleginak, egia esan, behin eta berriro agertzen dira :

- Beraz, Agirrejmmn, zuk urteotan egindako zulo guztink ez dira izan presoek kartzela-
tik ilies egin dezaten, ezta?
- Barkntu, ternó, ez dukkonprenitu . Mundua aldatir nahi izateagatikkartzelaratu dute-

nnk, zertnrako itzuli nahi izaren du aldatu ez den mundura?
- Tira, ha . . . agiaii, nmndua aldatzen saiatzeko berriz .
- Eta nork esan dizu itori ezin litekela kartzelatikegin? Nelson Mandelak hogeita zazpi

urte egin zituen knrtzelan, eta lehendakari izateko atera zuten . Presorik gabe ezinezkoa da
mundun aldatzea .

- Gaztigatzen diogu defentsari, ez dezala jarrai nnzioarteko politikako iknstaldiak ema-
teko aitzakiak eskaintzen bere defendatuari .

Agirre zaharraren kartzeladi berriak helburuak eta bitartekoak lekuz
aldatuta agerrarazten dituen obra ere bada. Badirudi protagonistak
berezko duen joerari soilik egiten diola kasu, ezelango helburu prak-
tiko barik, eta irakurleak maíz ez daki agure burugogorrarren lehen
ekintza horrek -kartzela-barrura lies egiteak- zein ondorengo guz-
tiek xede garbirik dutenentz . Kartzelak bisitatu eta euskal burrukala-
riak ezagutu ahala -ipurterreak ez baitu denbora lar egiten leku ber-
berean- gero eta agerikoagoa da Agirre ez dela estetika burgesak
marraztuko lukeen ekintzaile justu baina apala, ezpada lorpen kon-
kretuen gainetik halako handiuste batek gidatzen duen norbait. Lite-
keena da handiuste hori alderdi axiologikoan bera nor den oso argi
daukan edonork izan dezakeen malezi gabeko harrotasuna baino ez
izatea .
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Moral kristauak aide batetik askatasuna eta, bestetik, apeta edo al-
dartea bereizi obi ditu, ez delakoan gauza bera askea eta mainontzia
izatea . Bada, apeta hori berori erabiliko du Agirrek, kartzela barruan,
askatasun-tresnatzat . Kasu honetan apetaren bi definizio eduki behar
dira kontutan, bata positiboa eta bestea negatiboa . Positiboa hauta-
tzeko libertatea litzateke; negatiboa, berriz, barnetik zein kanpotik
kontrakoa egitera derrigortuko gaituen ezer ez edukitzea. Agirreren
jokaerak bi baldintzak biltzen ditu testuinguru oso berezi batean,
hots, bata ez bestea ematen ez diren kartzelako erregimenaren pean .
Orduan zergatik esan dugu askatasun kristauak barik apeta, dema-
gun, libertarioak gidatzen duela Agirre? Hain zuzen bere kasketaldia
izan delako, daukan adinean, Santoñan eta Dueson eta frankismoaren
kartzela erraldoian egon eta gero askatasun formalak berriro galduz
askeago sentitzea .

Izan ere Agirrek anaia abertzaleekin, anarkistekin, sozialekin -pre-
so guztiak dira funtsean politikoak- sufritzea aukeratu du, kartzelarik
kartzela ibiltze hori bere askatasun-hauturik sakonena baino ez da,
bizirik sentiarazten duen egiteko lehena . Koldo Izagirrek pertsonaia
buruaski bat sortu du eta eguzki baten antzera ezarri eleberriaren er-
di-erdian. Darion argiak ingurukoengan distiratzen du eta bera, oste-
ra, bebe lainoz egina dagoela dirudi .

Berakatz-korda baten antzera jarrai dezakegu galderak pausatzen .
Zelan aida dezake orduan errealitatea bain aldaezina den norbaitek?
Zelan eskatu aldaketa, zelan zirikatu beste presoak norbera beti zu-
rrun mantentzen bada? Behar bada Agirreren kasua ez delako argia
ikusi duen Mesiasarena, ezpada gaur egungo burrukalari presoei as-
ke izateko modu aski xelebreak opatzen clizkienarena. Burruka arra-
zoiaren orbitatik ateratzeko gai delako onartzen dute Agirre haietan
barruetan. Apurka-apurka ulertu behar diren hainbat gauza jadanik
barneratuak dituen agurearen aurrean egoteak sortzen duen lasaita-
sun berberetik edaten du irakurleak ere, ilogikoa logiko iruditzen zaion
arte, eta iraultza etengabe irauli beharrean aurkitzen den zerbait.
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Bestalde, Agirreren logikarik ezak edo Agirreren iraultzak ez du kan-
poko epailerik behar. Ezagutzarik eta aitorpenik behar ez duten batai-
letan sartuta ibili gurako balu bezala, katu uxoen legez egiten du ihes
kartzela batetik bestera, lorpen minimo batzuk egin dituela ikusten
duen bakoitzean . Pasarte asko jar daitezke adibidetzat baina behar ba-
da bizarra luze uzten duenekoa izan daiteke argienetako bat: preson-
degian galerazota egon arren Agirrek bizarra hazten uzten du . Isola-
menduan sartzen dute araudia urratzeagatik. Kartzela hartako euskal
burrukalari gazteek ere, elkartasun-seinaletzat, bizarra mozteari uzten
diote eta zigor berbera jaso. Helburua lortutzat emanda edo, bizarra
mozten du azkenean Agirrek, gustura moztu ere . Behin isolamendutik
kanpo gazteekin biltzen denean madarikatuak ez die esker onik adie-
razten eta bizarra zigarroak egiteko behar-beharrezkoa zuela botatzen
die, tabakorik ezean horixe ei zelako euren bizioa Duesoko kartzelako
denboretan. Funtsean engaiamendu politikoa baino ez denari gertaldi
edo pasadizo hutsaren kategoria eman gura dio etengabe .
Ezin esan genezake, beraz, lotura afektibo handiegirik dagoenik libu-

ruko pertsonaien artean, nahiz eta idazlea hoztasun sentsazio hori epel-
tzen ahalegindu den behin baino gehiagotan . Gogoan izan behar da,
baita, kartzelarik kartzela darabilen bide errarian Agirreri ez zaiola ko-
meni karga astunegirik, lotura estuegirik . Esan barik doa horrek per-
tsonaia desgizakoitu ere egiten duela. Liburua bukatzerako irakurleak
bere buruari galde diezaioke ia Agirre erreala den edo bigarren maila-
ko pertsonaien kontzientziaren ahots hezurmamitua . Agirreren zora-
keriak ulertzera iristen direnak -presoak zein errepresoreak izan- mun-
du honetakoa ez den zerbait ukitu dutela dirudi etakonturatu, azkene-
an, eguneroko ekintza partikularretan gizakiaren balore gorenen sekre-
tua gordetzen dela. Halako zeredozer esan gura digu Koldo Izagirrek
Agirre zallarraren kartzelndi berriak osoan egiten duen hizkuntzaren era-
bilerarekin, hots, keinurik sinpleenean ezkutatzen dela garrantzitsua
dena. Ebasleak abesleak dira, iraultzaileak arraultzaileak, eta jagoleek
hagindu egiten dute agindu beharrekoan .
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Oharkabean pasatzeko moduko joko semantikoetaz aparte badago
eleberri honetarako bereziki landutako beste hiztegi trinkoago bat, ihi-
toen erromintxelatik hartutako hainbat mailegu merkez osatua, idazle-
ak berak aitortzen duen legez. Irakurleak liburuaren hasieran dauzka
breja, inahutu, piratu edo txungalo berben definizioak, testuinguruari be-
gira ere ulergarri egiten ez zaizkion kasuetarako . Jakina da espainiar
kartzela-sistemaren izaera arrazista dela eta ihitoak direla oxtabenetako
bezero ohikoenak. Euskaldunari bezala ihitoari eta, areago, espainiar
herriari berari ere dagokiona eman behar zaiola oharturik edo, Agirrek
oso gutxitan egiten du aurretiko epaiketarik . Gizateria osoak etorkizu-
nerantz daraman maleta pisutsuenetarikoa da errepresioarena, kartze-
laratu eta iheslariena. Harritzeko modukoa da, honi gagozkiolarik, eus-
kal literaturak presondegien gaiari heltzeko izan duen gogo edo abile-
zia-falta, poesiari esker hutsune batbaino gehiago bete den arren . Aber-
deenetik Koldo Izagirreri esan niona berresten dut. Liburu hau ez da
!norhunkitzeko idatzi, zirikatzeko eta dena hankaz gora jartzeko baino .
Aurrerantzean ere gatz koilarakada bat eta azukrezko bi dastatuko ditu
pasa den hamarkadako liburu gogoangarrienetakoa den honen orrial-
deetan bameratzen denak .
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Hegats-enargitaratu nahi baduzu :

Testuak beste inon (bere osotasunean zein partzialki) argitaratu gabea izan behar du.

Norabidali : testuak posta elektronikoz edo posta arruntez ElEra bidali beharko
dira Hegats-erako direla esanez .
Nola bidali : testuak euskarri elektronikoan helarazi beharko dira .
Data : EIEk urtean bi ale argitaratzen ditu (uztailean eta abenduan). Kasu batean
zein bestean, testuak hiru hilabete aurretik bidali beharko dira .
Karaktere kopurua: idatzi beharreko karaktere kopurua, sailaren arabera, honakoa da :

•

	

Literaturbideak : Prosa (ipuina . . .) : 18 .000 kk gehienez
Poesia : 320 lerro gehienez

•

	

Kritikabideak : artikulua (saiakera . . .) : 18.000 kk gehienez

•

	

Liburu-iruzkinak : 5 .000-9 .000 kk artean
Idazkuntza-kontseiluak egileari hartutako erabakiaren berri emango dio .
Idazkuntza-Kontseiluaren eta egilearen arteko harremana, ahal dela, e-postaren
bidez burutuko da .

Harpidetu zaitez :

Urteko harpidetza : 12€ (urtean 2 zenbaki). Dendan ale bakoitza : 7 €

~E	

HARPIDE-TXARTELA

Izen-deiturak :	

Helbidea :	. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . ... . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. ... . . . .. . . . . .. ... .
Herria :	P.K:	Tel:	
Banku edo Kutxa :	
Kontu-zkia (20 digito) :	

EIE
EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA

Zurriola hiribidea,14-l .ezk
20 .002 DONOSTIA

Tel: 943 .27 .69 .99; Faxa: 943 . 27.72 .88

e-posta: eie@eie .euskalnet .net
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Ale honetako kolaboratzaileak :

- AITZPEA AZKORBEBEITIA (Durango, 1968) : Euskal Filologian
lizentziatua, irakaslea ogibidez. Bernardo Atxaga eta Joseba Sarri-
onandiaren lanen gaineko hainbat azterketa argitaratu du.

- IÑAKI BASTARRIKA (Urretxu, 1970) : Kazetaritzan lizentziatua .
Museo-gidari lanetan aritu da eta bere herriari buruzko kronika
bat argitaratu du : Ene aberri ttikin. Barne begietan, Hauts Urdina,
2000 .

ANDOLIN EGUZKITZA (Santurtzi, 1953) : Hizkuntzalaritzan
doktore eta irakasle titularra EHUn . Euskaltzain osoa. Itzultzaile
eta idazlea : eleberriak eta poesia .

IGOR ESTANKONA (Artea, 1977) : Zuzenbide ekonomikoan lizen-
tziatua.1991ean Urruzuno lelúaketa irabazi zuen . Hainbat komu-
nikabidetan kolaboratzen du kritika zein iritzi artikuluekin. Poesia
landu du .

- ROMAN GARMENDIA (Soraluze, 1957) : Medikuntzan lizentzia-
tua, Filosofiako ikasketak egiten dihardu . Bere lanen artean aipagarri
dira : Gurejakintzaren umgak, Dakit (2001) eta Neopitagorisntoa, Deia
(2003) .

TERE IRASTORTZA (Zaldibia, 1961): Beasaingo ikastolako zuzen-
daria eta Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria . Poesia landu du
batez ere .

JON KORTAZAR (Mundaka, 1955) : Filologia erromanikoan eta
euskal filologian doktore, katedraduna EHUn . Euskal literaturaren
inguruko gaien aztertzaile oparoa, literatur kritikoa eta idazlea .
ANDONI SARRIEGI (Beasain,1946) : Ingeniad Tekniko Mekanikoa
eta Hizkuntza Plangintzan diplomatua . Euskara-arloko profesionala
da: idazle, itzultzaale eta Beasaingo udaleko euskara-zerbitzuburu .
Gazte literatura, liburu teknikoak eta saikera landu du .

MIGEL ANJEL UNANUA (Zaldibia,1961) : Fdosofian lizentziatua
ikasketaz, irakasle lanbidez. Lizardi saria irabazi zuen 1989an .
Hainbat sormen Ian argataratu du, eta baita itzulpenik ere .
IÑAKI ZUBELDIA (Ikaztegieta,1945): Pedagogian lizentziatua .
Gaur egun, Ibaizabal argitaletxean dihardu lanean. Hizkuntza li-
buru askoren sortzaile da. Testu-liburuez gain, narratiba eta ipuin
mundua landu ditu Haur eta Gazte Literaturan.
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