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Nola fitxatu genuen gure sinadura izarretako bat 

(modu aski estrainioan) – Gorka Bereziartua 

 
Izango dira hamar bat urte bere izena ikusi nuela lehenbiziko aldiz. Liburuei eta kultura 
izeneko gauza horri eskainitako egunkari baten gehigarrian Groucho eta ni liburua aztertu 
zuen, pasioz aztertu ere; hainbesteko pasioz, “amoranteari izkiriatuko geniokeen 
eskutitza baino grina handiagorekin” jardungo zuela iragartzen baitzuen kritikaren 
lehenbiziko paragrafoan. Hortik aurrerakoa, zamalkatze (testual) salbaia zen. Berehala 
eduki nuen zaldi hori nor zen ezagutzeko gogoa.  
 
Instintiboa izan zen, beharrezko gestioak eginda, Aritz Galarragarekin kontaktatu eta 
Bartzelonan zita jarri nuenean, egia esateko, ez nekien zehazki zer helburu zeukan 
juntadizo hark. Ezagutu behar nuen, besterik ez. Eskerrak gero, Poloniako hiriburura iritsi, 
metroan sartu, ondoko tipoak zer ordu zen galdetu eta hari erantzuten ari nintzela atzetik 
beste batek, frist, kartera lapurtuta bagoitik ospa egin zidala, orduan bai, argi eduki 
bainuen. Seinale bat zen: lapurreta zen Bartzelonara eraman ninduena. Kolaboratzaile fin 
bat ebatsi behar nion Argiarentzat kultura gehigarria zeukan egunkari hari. 
 
Kreditu txartela baliogabetu eta salaketa egiten ari nintzenean jabetu nintzen, ordea, 
momentu horretan ni nengoen bezala zegoela lan egiten nuen aldizkaria ere. Alegia, 
Argian ez geneukala eskaintzeko kapoi bat ere, zer esanik ez arrautzatxoekin. Eta beraz, 
beste moduren batera konbentzitu beharko nuela Galarraga gure orrialdeak haren 
jenioarekin zipriztinduko baziren.  
 
Bera mozkortzea bururatu zitzaidan. Plan ona zirudien. Eta ez zen oso ondo atera. Tira, 
gaizki ere ez. Esan dezagun erdizka atera zela: ni mozkortu nintzen, baina bera ez –mutilak 
neoprenozko gibela du antza–. Hortik aurrerako oroitzapenak pixka bat lausoak dira, 
baina ea: ez zirudien oso konbentzitua medioz aldatzearekin, hori gogoratzen dut; eta 
joan beharra zeukala esan zidan hiru edo lau aldiz, azkenekoan nahiko urduri; nik ezetz 
esaten nion, gelditzeko; eta jendeak begiratu egiten zigun tabernan; eta pixka bat lotsatu 
zela uste dut –hau zuek ez dakizue eta nik kontatzen dizuet: idazten zaldi bat bezalakoa 
den arren, tête-a-têtean Galarraga ez da nabarmenkerien zalea–.  
 
Horrela ari ginen, ni diskretuki berari lepotik oratzen judoko giltza batekin eta bera are 
diskretuago kontortsioak egiten eskapatzeko. Dena zurrutean segitzen genuen bitartean. 
Eta esan izan ez banu gauza bat, hamaseigarren Moritz botila hustu ondoren eta bera 
nire hitzak konprenitzeko azpitituluen botoiaren bila zebilenean; atera izan ez balitzait, 
auskalo nondik, esaldi hura, akaso orain ez zenuten e-book hau eskuetan edukiko –trago 
bat zor didazue–.  
 
Zera esan nion: “Liburuetatik harago, nahi duzun edozeri buruz idazteko aukera 
eskaintzen dizu Argiak, hain zurea duzun estilo literario horretan”.  
 
(Bueno, gauza ez zen zehazki horrela izan, hori dramatizazioa zen. Benetan esan nion, 
zera: “Zuk atera beste bat [korroskada] eta Argian nahi duzuna”). 



 
Nolanahi, aurpegia aldatu zitzaion. Begiak zabal-zabalik jarrita begiratu zidan eta zera 
galdetu: “Kritika gastronomikoa ere egin ahalko nuke?”. Baietz nik, zernahi. Eta 
ateratzeko beste garagardo bat –zeren, bere galdera entzun nuen botilaren lepoa 
eztarriraino sartuta eta hari eusten zion besoko ukalondoa sabaira apuntatzen: glugluglu; 
gauza jakina da posizio horretan likidoak azkar egiten duela bidea–. 
 
Beraz, horrela hasi zen Aritz Galarraga Argian kolaboratzen eta azken zortzi urteetan 
gurean publikatu dituen lanen antologia dauka irakurleak oraintxe esku artean.  
 
Nahiko azkar jabetu ginen bere idazkeraren alderdi kurioso batez: batezbestekotik gorako 
maila zeukaten bidaltzen zituen testu guztiek, baina distira berezia ateratzen zutenak, 
emozio-malkoak ateratzen zizkigutenak, barrez leherrarazi, pertsona hobeak sentiarazi 
irakurtze hutsagatik… horiek beti ziren oso gustuko ez zituen gaien inguruko artikuluak –
irakurlearen esku utziko dut igartzea zein diren egileak hurrengo orrialdeetan 
aguantatzen ez dituen leku, pertsona eta animaliak–.  
 
Eta horretaz azkar jabetu ginenez, Argian testuen kalitatearekin daukagun konpromiso 
irmoarengatik eta fitxaje berria gustuko larrean bertan goxo ez geratzeko; bueno, eta 
segitu dugulako Bartzelonan lapurtu ziguten kartera aurkitu gabe, eta beraz, bazkariak 
pagatzeko sosen faltan; kontua da oraindik ez dituela Galarragak hainbesteko grinaz egin 
nahi zituen kritika gastronomikoak publikatu gurean.  
 
(Ezta gerora iradoki zizkigun Barçaren partiduen kronikarik ere).  
 
Baina bi gai horiek izango dira ukitu ez dituen bakarrak, izan ere, ia edozertaz idatzi duela 
ikusiko duzue dagoeneko askotxo luzatzen ari den hitzaurre hau pasatzen duzuenean. Eta 
ia-rik gabe, argitaratu duen guztiak dauka bere estilo-marka, berdin azaleratzen dena 
txango bat proposatzen digunean, gonbidatzen gaituenean artista baten obra ezagutzera 
edo sartzen denean politikaren lurralde beti arriskutsuan.  
 
Galarragaren estiloa baita, jende guapoak gidatzen duen Range Rover horietako bat 
bezala: berdin tiratzen du mendi malkarrean gora eta autopistan ezker-ezkerreko 
karriletik. 4x4. Zaratarik gabe. Bere testuetan ibili baino, irristatu egiten zara. Edukiaren 
eta formaren artean biak aukeratzen ditu, datua bezainbeste estiloa, kazetari bezain 
autore. Eta badu kronista on guztiek daukaten dohain hori: begien aurretik pasatzen zaion 
guztia prozesatu eta pelikula bateko eszena bihurtzeko gaitasuna.   
 
Eskerrak amua bota niola. Portzierto, igual enkargatu beharko diogu kritika 
gastronomikoren bat. 
 

Gorka Bereziartua Mitxelena (Argiako kazetaria) 
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Pop katalanak boom egin du! 

• Loraldian dugu katalanez egiten den pop musika. Ugari ekoizten da, ahobateko 
kritika onak jasotzen ditu eta, garrantzitsuena dena, jendea du atzetik. 2000. 
urtearen bueltan izan zuen hasiera boom honek eta izen propio bati lotua etorri 
zen, Antònia Font talde mallorcarra. Gerora arrakasta izan duten talde andana 
sortu dira; azkena, Manel. 

Ez naiz musikazalea. Beste ezer baino lehen horixe aitortu nahi dizut, irakurle. Tira, musika 
entzun bai, baina ez naiz ezein talderen jarraitzaile sutsua, ez ezein musika estilo edo 
eskolarena. Ezingo nuke, nire inguruko jende askok legez, orduak eta orduak eman 
musikaz hitz egiten. Kontzertu bat ere aspaldian ez dut zapaldu. Gehienetan, gainera, 
plazera eman baino enbarazu egiten dit musikak, idaztean, adibidez, edo tabernan, 
mintzaidearen ahotsa baino altuagoa jartzen dutenean. Zer esanik ez garraio publikoan, 
albokoak mundu guztiak entzuteko moduan daramanean, nahiz eta kaskoak belarrietan 
sartuta izan. Eta nire ohorearen mesedetan esango dizut, hasiera batean, zentzudun, 
errefusatu egin nuela artikulu hau idaztea. Baina etxeko diskografiari begiratu azkar bat 
eman, katalanez egindako pop album multzoa ikusi eta baietz esan nion Gorka 
Bereziartua lagunari. Egiten zidan bigarren artikulu proposamena zen gainera. 

Lehen proposamena Manel taldea elkarrizketatzea izan zen. E-postaz luzatu zidan 
apustua: “Beti literatur kontuak eskatzen dizkizudala konturatuta, eta aprobetxatuz 
kasualitatez bezala Manel izeneko taldea deskubritu dudala, hona hurrengorako 
proposamena: talde hori elkarrizketatzea nola ikusten duzu?”. Eta nik, luze gabe, 
arrapostua: “Guk ere badugu CDa, eta atsegin ditugu horko pieza batzuk. Baina ez nau 
erabat konbentzitzen haien proposamen musiko-estetiko-politikoak. Motxian: 
postmodernoegiak (atze-oihalik gabeko hitz kostunbristak, ustez ideologiaz hustuak -hori 
ideologia konkretu baten isla denean-, teenager-en hanka-tartean pentsatuz egindako 
produktua orobat (eta esan dizut abesti batzuk maite ditudala, ezta?))”. Ezagutzen nau 
Gorkak, ez zuen seriotan hartu: “Joder, eskerrak ez zaizun Rockdelux-eko erredaktore bat 
parean tokatu gaur, bestela igual informatiboetan ikusiko nuen zure aurpegia: 
“Melomano hondarribiar batek pastazko betaurrekodun kazetaria garbitu du, kaletik 
zihoala Manel-en doinu bat txistukatzeagatik”. Ezinezkoa dena, bidenabar: niri buruzko 
albiste batean ez litzateke sekula “melomano” hitza agertuko.  

Rocdelux aldizkariko kazetari batekin ez, baina Kiko Amatekin egin nuen topo Costa Brava 
tabernan. Eta Manel arrakastatsuaz itaundu nion. Zera erantzun zidan, gustuko dituela, 
aizue. Ezin dut ukatu Els millors professors europeus urteko sentsazioa izaten ari dela, leku 
guztietan entzuten dela, mundu guztiak darabilela bolo-bolo, mundu guztiak kantatzen 
duela “que bonic, que bonic, que bonic” leloa. Diskoa berriz entzuteko beharra sartu 
zitzaidan, baina etxera joan aurretik, galdera egin nion Amati. Egun katalanez egiten den 
popari buruz: “Pertsonalki, nahiago dut underground oinarria duen pop katalana, eta 
katalanez egiten den mainstream musikak kutsatu gabea. Ez ahantzi azken horrek inoizko 
bandarik eskasenetako batzuk eman dituela –90etan, urrunago joan gabe, Sopa de Cabra, 
Sangtraït eta Sau–”. Kontxo, nik hemen 90etako talde bat aipatu nahi nuen, Els Pets, pop 



kanta eder askoak konposatu zituen banda, gaur egunean jarraitzen duena –orain bi urte 
argitaratu zuten azken diskoa, Com anar al cel i tornar– eta gaur egunekoen aitzindaritzat 
har daitekeena –nahiz eta gutxik aitortuko dizuten hori–. 

Banda ugari 
 
Izenak eskatu nizkion Kiko Amati: “Niri gustatzen zaidan musika gaur egungo konbertituek 
egiten dutena da, edo, mainstream kantautoreak entzutearen zamarik gabe, katalanez 
hasten ari den jende oso gaztearena, punka, indie amerikarra, musika afrikarra, ska edo 
dena delakoa entzutetik datozenak. Gauza oso interesgarriak daude, eta esaten badut 
katalanez kantatzen duten talde gehien dagoen momentu historikoa oraingoa dela, ez 
dut uste kontua puzten ari naizenik: Manel (noski), Antònia Font (forever), Sedaiós (afro-
pop erdi jamaikar ultra-dibertigarria), Nisei (post-HC washingtondarra, orain katalanez), 
Surfing Sirles (garaje patxanga punk-rockerra), El petit de Cal Eril izugarria (hunkitu egiten 
nau) eta abar”. 

 

 

 
Gaur egun katalanez egiten den popak booma bizi badu, ez da kasualitate kontua. Eta 
gauzak pertsonalizatzea arriskutsua bada ere, boomaren hasierara jo nahi badugu, 
Antònia Font taldea aipatu behar dugu, ezbairik gabe. Etxean bi disko baino ez ditugu, A 
Rússia (2001) eta Alegria (2002), baina debuta 1999an egin zuten, Antònia Font disko 
homonimoarekin. Hiru horien atzetik etorri dira Taxi (2004), Batiscafo Katiuscas (2006) 
eta momentuz azkena den Coser i cantar (2007). Ez dute meritu makala mallorcar hauek, 
publiko zabal batengana eraman baitute katalanez eta kalitatez egindako musika. 
Gogoangarria izan zen Bartzelonako Liceu antzoki prestigiotsuan, Bratislava Symphony 
Orchestrarekin batera eskaini zuten kontzertua, hain zuzen Coser i cantar diskoan jaso 
dutena. Joan Miquel Oliver taldeko gitarra eta buruak bakarka ere egin du bidetxoa. Bere 
azken lana, Bombón Mallorquín. Idazle gisa, halaber, saiatu da lehen pausuak ematen, 
Odissea trenta mil poema bildumarekin eta El misteri de l’amor nobela ez oso 
gomendagarrian. 



 
Antònia Fonten itzalean hazi dira beste hamaika talde; azkenetakoa, aipatutako Manel 
sonatua –lehenengoen kopia dela uste duten ahotsak entzuten dira–. Tartean, ordea, 
bada talde bailara, txukun askoak horietarik ez gutxi. Gaur, katalanez eta konplexurik 
gabe, pop musika –adjektibo gehiago beharrik gabe– egin daitekeenaren adierazgarri. 
Aurretik aipatu ditugunei gehitu behar zaizkie Élena, La Brigada, Estanislau Verdet, 
Mazoni, Sanjosex, Anímic, Conxita, Le Petit Ramon, Feliú Ventura. Gainera, beren azken 
lanetan katalanez abestera pasa dira, aurretik, gaztelaniaz eta ingelesez, pop munduan 
egonkortuak zeuden hainbat proiektu, Refree eta Mishima, esaterako. Eta hemen aipatu 
gabe utziko ditudan beste hainbat talde, Myspace eta horrelakoetan perretxikoen 
antzera ugaltzen ari direnak, etorkizunean entzungo ditugun taldeak. Segur aski orain, 
artikulu hau idatzi bitartean, beren lehengo pausuak ematen ariko dira hainbat talde berri 
Herrialde Katalanetako musika lokal infinituetan.  

Poparen ertzetan 
 
Pop musika zentzu zabalagoan ulertuta, hona ekarri beharko genituzke azken urteotan 
zeresan dezente ematen ari diren musikari batzuk. Ez dakit nola definitu, kantautore gisa-
edo, nahiz eta definizioa baino gehiago ematen duen kondena. Auskalo zer ulertzen den 
gaur egunean kantautore terminoarekin. Elkar ulertzeko, esango genuke poparekin 
limurkeriatan ibiltzen direla, popari izan gabe. Quimi Portet da horietako bat. Ez da sobera 
gaztea, ez musikan hasi berria ere, baina 1998an El Último de la Fila utzi zuenetik erabat 
gaztetu zaigu gizona. Agian ezagun egingo zaizue, El Último de la Fila musika taldeko 
guapoa zen bera –meritu handiegirik ere ez zuen: bestea zen Manolo Garcia–. Bada, 
bakarka eta katalanez hasi zenetik –lehen saiakera herabea alde batera utzita, 1997an, 
Hoquei sobre pedres lanarekin– emaitza ezin interesgarriagoak eman ditu Portetek. 
Azkena, 2007koa, bikaina da, Matem els dimarts i els divendres, behin eta berriro 
entzuteko modukoa.  
 
Roger Mas da poparen ertzetan dabilen beste bat. Eta ez bakarrik Paulina Rubioren Ni 
una sola palabra abestiaren bertsio ederra egin zuelako, katalan jatorrean –bertsioa 
sekula entzun ez duenak aukera du, Youtuben, momentu hunkigarria pasatzeko–. Bere 
azken diskoa izugarria da, Les cançons tel·lúriques, Jacint Verdaguer poeta katalan 
garrantzitsuenetakoaren hitzak musikatu eta egokitzearekin batera, Solsona eta 
eskualdeko kantu tradizionalak ere gaurkotu baititu, abesti garaikide benetan onak 
egiteraino. Ez da makala apaiz izan zen Verdaguer pop-rock doinuen erritmora mugitzen 
imajinatzea. 
 
Laburki bada ere, Pascal Comelade beteranoa aipatu nahiko nuke artikulu honetan, Enric 
Casasses poetarekin batera grabatutako diskoak, besteak beste. Erabiltzen dituen musik 
a tresnak (jostailuzkoak gehienak, pajita soil bat txirula gisa) edota PJ Harveyrekin 
egindako kolaborazioak ez dira anekdota huts, ibilbide sendo eta ezin kitzikagarriago 
baten bi adierazpen baizik. Beti jarraitzeko modukoa da Comelade jauna. Eta idazteari 
utziko diot orain. Idatzi bitartean traba egiten dit musikak, baina momentu ona da orain 
disko bat jartzeko. Katalanez abesten duten hainbeste pop bandaren ondoren, ordea, 
Bèstia Ferida aukeratuko dut, Adrián de Alfonso, Arnau Sala eta Mark Cunningham 
handiak egiten duten musika instrumentala. 
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Cretas ez han, ez hemen 

• Abuztu honetan, ez Hawaii ez Bonbai, Cretasen izan gara oporretan. Kasu, 
Greziako Kretan ez, Teruelgo probintzian den Cretas (edo Queretes) herrian 
baizik, Matarraña (edo Matarranya) izeneko eskualdean. Parentesi artekoa 
ikusita, igarriko zenioten zerbait gertatzen dela han, nolabaiteko konfliktoa 
dutela, gurean ere (ipar zein hego) ezaguna dena: bi hizkuntza dituzte. Konflikto 
hitza aipatu dut, nahita, eta hemen dator azalpena. 

Lehen argazkia. Cretas (Teruel) eta Arnes (Tarragona). 618 biztanle lehenak, 510 
bigarrenak. Lau kilometro eskas batetik bestera, ez dute bestelako herrigunerik gertuago. 
Cretas: bertako kaleetatik pasieran, ultramarinos batera iritsiko zara, egunkariren bat 
erosteko asmoz. Erakusleihoan Heraldo de Aragón, El País, La Razón, Abc, juxtu-juxtu La 
Vanguardia borboizalea. Aurrera egin eta, bide guztien antzera, Erromara ez, herriko 
plazara, Plaza Españara aterako zara. Hantxe duzu, ongi etorria egiteko, pintaketa bat: 
Arriba España. Kalean behera segi, eta herria bitan banatzen duen errepidea aurkituko 
duzu, Avenida Generalísimo. 

 

 

 
 



Arnes: superrean sartu zara, eguneko notiziak leitzeko intentzioarekin, eta hantxe dituzu 
Avui, El Punt, juxtu-juxtu La Vanguardia borboizalea. Paseatuko zara, noski, herriko 
kaleetan zehar, Lluís Companys, Onze de setembre, Plaça Catalunyara ailegatu arte. 
Bazter batean dago idatzia “Els catalans no són espanyols” –akaso espainiar batek idatzia, 
bestela “no som”, “ez gara” idaztea baita logikoena–. Hotel bat ireki berri dute, gainera, 
herriaren tamainarekin alderatuta, erraldoia. Tamaina horrexegatik ez balitz, Israelek han 
jarritako eraikin zuri prefabrikatu bat dela imajinatuko genuke. Hotel atarian, 
etengabekoa da bikote beltzaran klonikoen sartu-irtena. 

Bigarren argazkia 
 
Cretas, atzera, bertan izan baikara oporretan. Bandoak esnatu gaitu, goizean goiz: “Se 
avisa de que se cortará el agua ahora mismo”. Kontxo, ibaian kendu beharko gaueko 
izerdia. Baina jendea ikusten duzu kalean, adinekoak horietarik gehienak, haur batzuk ere 
bai, eta zera arraro batean ari direla entzuten duzu, betiko kastillanoa ez den hizkuntza 
batean. Kurioski, aurreko egunean, lau kilometro eskas harago, Arnesen, entzun duzun 
hizkuntza berberean. Tabernan sartu, kafesnea eskatu, eta hantxe hurbilduko zaizu Tio 
Gerardo, adar jotzen. Kastillanoz hasiko zaizu, zuk katalan traketsean ihardetsi, eta 
barkamena eskatuko dizu: “Es que pensava que ereu castellans”, “kastillanoak zinetela 
pentsatu dut”. Behin solasa abiatuta, ausartuko zara zu ere, eta galdera egingo diozu. Ez 
da isilik geratzekoa: “Behin, kanpoan, nongoa nintzen galdetu zidaten. Erantzun nien 
katalana. Katalana, zein herritakoa? haien arrapostua. Queretes (sic) herrikoa, nik. 
Orduan ez haiz katalana, esan zidaten. Horrelaxe ikasi nuen nongoa ez nintzen, 
behintzat”.  

 
Ondorio bat  

 
Bada ibaitxo bat, Algars deiturikoa, Cretas eta Arnes, bi herriak banatzen dituena. Sikua 
oso, sasoi honetan, egingo nuke oinez ere iragan daitekeela. Baina, nago, ibaitxo horrek 
dakarrena baino ur handiagoek egiten dutela handiegi lau kilometroko distantzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011ko ekainak 05 

Magal bete xenda 

• Zer esango dizu hondarribiar batek, bazter eder askoak dituela bere herriak. Kontu 
ezaguna da, bestalde, bazterrok zapaldu dituenarentzat: alde zaharra, arrantzale 
auzoa, hondartza-itsasoak. Entzuna izan arren, ezezagunago izango du, akaso, 
edo ez hain ibilia, mendia, Jaizkibel, eta Hondarribia aldera erortzen zaizkion 
magalak. Herriaren zaratotsengandik aparte, hainbat xenda ditu ibiltzeko bake 
santuan. 

 
Jaizkibel hortxe du Hondarribiak, atzean, giza joan-etorrien bizkarrean. Aurrera doan 
herria izateak hori du, atzera gutxi begiratzen dela, are atzeko horrek eguzkia behar baino 
lehen ezkutatzen badizu, hodei beltzak ekartzen ez dizkizunean. Batzuk-batzuk, baina, 
konturatu dira hor dagoela Jaizkibel eta jarri diote pintxo saritu bati bertako airea. 
Mendian arnastea zail eta eskerrak jartzen diguten platerean. Baina oraindik mendira 
joaten den idealista horietakoa bazaitugu, egizu proba, ausartu Jaizkibelekin, sartu hara-
hona zeharkatzen duten hainbat zainetako batean. Hartuko duzu sorpresa. 

Orain urte gutxi txukundu zituzten, eta markatu, xenda horietako bederatzi, sakon 
ezagutzeko Jaizkibel mendiak Hondarribiari eskaintzen dizkion magalak. Itsasertzekoak 
batzuk, mendi-mendikoak besteak, alderik alde egingo dugu guk hegia, pare bat 
xendatako zatiak ibilita. Jaizkibelen ipar-ekialdetik hasiko dugu bidea, Jaizkibelek izena 
galtzen duen lekutik. Itsasora erortzen baita mendia, uretan sartzen lurra Higerreko 
muturrean. Hasi bezala buka daiteke ibilbidea hemen, atzetik aurrera egin artikulu hau, 
deabrua bera agertuko zaigun beldurrik gabe. 

Higer, itsasargia, bizpahiru taberna, kanpina, bainu hartzeko kala ezin hobeak. Abiatzeko 
leku aproposa, esango du alferrak. Asturiagako hondartza, adibidez, erromatarren 
garaiko portua, aztarnak daude ikusgai Irungo Oiasso museoan. Gaur egunean belaontzi, 
urpekari, eguzki zaleak. Bainu salbai eta lasaiagoa nahi duenak baina, aski du itsasertza 
apur bat kurritzea, Artzuko errotaraino, besteak beste. Eta Kai berrian gora egin badugu 
Higerrera, San Telmoko gaztelua agertu zaigu begien parera. Piraten gaztelua, garai 
bateko beharrak bazter utzita baserri lanetarako egokitua XIX. mendearen erdi aldera, ez 
ditu galdu gaztelu baten ezaugarriak, dorre-airea tarteko. Baina utz dezagun behingoz 
itsasertza, hanka zuztarrak berotzeko ordua da eta: C hizkidun xendan barrena, goazen 
Talaia baserrirantz. 

 

Guadalupeko Ama 
 

Talaia baserria beranduagokoa da, baina izango du zerikusirik antzina arrantzale 
kofradiakoek baleak zelatatzeko eta eguraldi txarretan arriskuaz ohartarazteko bertan 
zuten etxolarekin. Aurrera jarraituta, Saraberdi baserri ondotik, garai bateko auzo-eskola 
zegoen bidegurutzetik, Gornutzera desbidera gaitezke pixka batean, auzoari izena 
ematen dion baserria ikustera. Herriko etxe zaharrenetakoa, 1462ko agiri batean 
agertzen da jada. Juan San Martinen arabera latineko cornu-tik heldu zaio euskarari izena, 
adar itxura baitu inguratzen duen lurmuturrak. Utzitako bidea atzera hartu, Nauskoarri 



sekula agortzen ez zen aska-iturri agortua pasa, pasa antzina sagardotegia zen Altxako 
baserria, Guadalupera iristeko aukeran gaude hartara. 

Ikurra da Guadalupe hondarribiarrentzat. Bertako ama dute zaindari, hari gurtzen 
dizkiote gurtu beharrekoak, esaterako, irailaren 8an. Eliza, zelaiak, gotorlekua, tabernak, 
ikuspegia dira ez galtzekoak. Martxa berriz hartu aurretik, ordea, ez ahaztu Ama Birjinari 
errezoa egitea, halakorik jakinez gero, behintzat. Gurutzeak ematen du aukera Jaizkibel 
gainera egiteko, malda pikoa, bigarren karlistadako dorreak ikusteko, edo eskuinetara, 
Pelloerrotako harizti, gaztainadi eta akazia arteko bidetik, Justitz baserrira iristeko. 
Kondairak dio Antso Abarka errege nafarra ehizara etorri zela, baina erregea bera izan 
zela ezustean harrapatua, hain zen ederra bertako alaba. Alegiak jatetxe, golf eskolari 
egin dio gaur leku. 

 

 

 

Hegiari jarraitzeko asmoa erakutsi dugu eta aldapan behera abiatzeko tenorea da, E 
xendatik azkar egingo dugu azken tartea. Tristanzahar hondatua, Tristanberri hondatua, 
Ballestarinea joko dugu hurrena. Garai bateko harrobi, egungo taberna, Santiagotxo 
ermita du ondoan, Santiago bidean zaindari, eta frontoi koxkor askoa, lau t’erdikoa ere 
hartuko ez lukeena. Maidaneako zubirantz egitea baino ez zaigu geratzen, Amuteko 
futbol zelaian emateko amaia. Hemendik aurrera, ibiltari, zurea da erabakia: lokomozio 
erosoena aukeratu, edo bidean atzera egitea, testu honetan barrena. Deabruaren beldur 
bazara oraino, badakizu: Guadalupeko Amari eskatu laguntza.  

 
 
 



2012ko urtarrilak 08 

Begi zolak erretzeko 

• Bazterrak harrotzeko manerak dira mordoa, ibiltzeko bideak diren bezala bailara. 
Ze bide ibili, bazterra nola harrotu, hahor akaso kontua. Bartzelona esan zidaten 
niri, eta marjina gutxi hartara. Hiri zorua nola kurritu, baina, libre antzean utzi 
zidaten. 
Egin ezak hire Bartzelona. 

 
Baita zera ere. Ez dut besterik behar, haragi irekia hemen erakusten hastea. Gauza bat 
baita bisita eta beste bat, konpai, bizitza. Ez da gauza bera hiri bat bisitatzea, eta hiri hori 
bizitzea. Ez dut Bartzelona euskotarrez hustu nahi, gainetik, ez euskotarrak Bartzelona 
paparrean paratzearen harrotasunaz. Horrexegatik aukeratu ditut liburuak, besteek 
Bartzelonan barrena aukeratutako bideak. Eta Bartzelona literarioa den ez dakit. Tira, bai, 
edozer gauza literarioa den neurrian, bada. Baina seguru dakit liburu makina batean 
agertzen dena, garai-leku diferenteetako liburu saldoan. Bidea hasiko dugu geure autore 
batekin, autore unibertsal batekin: Koldo Izagirrerekin. 

Nik ere Germinal! egin gura nuen aldarri eleberriak zapaltzen du behin baino gehiagotan 
Bartzelona, tarte-parte ezberdinetan zapaldu ere. Has gintezke Modelo izeneko kartzelan 
–zeren eredu genukeen badaezpada hobe ez galdetzea–. Euskotarrok, trenez, autobusez, 
lur hartzen dugun Sants estaziotik oso gertu, Modelo presondegia. Bertan, vis a viseko 
gela da orain Salvador Puig Antich, Espainiak garrotatu zuen azken iraultzailea, anarkista 
bat, akabatu zuen aretoa. Eta preso batzuek, non dauden jakinik ere, lortzen dute biluziko 
bisitan berotzea. 

Libertate urreko gunea bisitatu ostean, airearen zabala eskertuko du bidaiariak. Suntsitu 
ezin izan zuten gaztelu madarikatuaren orpoan, Moll de la Fustan, narratzaileak euskal 
presoen aldeko batzordekoengana joan aurretik, beti bisitatzen ditu Salvat Papasseiten 
eskulturaren inguru zabalak. Ikusmira gazia, auskalo zertan den balizko batzorde aipatua. 
Oraino haize alde bazterrotan, haize berriak halere. 

Itsasoa bizkar utzita, Rambletatik gora hartzea onena. Sartrek Goragalea-n hamaika aldiz 
igo eta jaistea hain atsegin zituen Ramblak. Baina ez gaitezen Germinal-etik atera. 
Rambletan berton daukazue, ikusgarria da. Eliza baten ondoan dago Filipinetako 
Tabakoen Konpainia Nagusia, elizaren luzapen. Zer edo zer jakingo du Jaime Gil de 
Biedmak, hainbat urte lanean bertan. Konpainian lanean eta apur bat aurrera, Robador 
karrikan, gauaren konpainian. Hain xuxen, Robador karrikaren erdian birao egin zuen 
Bartzelonan Giuseppe Santo tipografoa zenak. Emagaldu, gameluren batek entzungo zion 
bart egin izan balu. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



Jean Genet 
 

Raval inguruotatik gehiegi urrundu gabe, aurkituko dugu Jean Genet, eta bere Journal du 
voleur. Noski, Geneten garaietan Raval ez zen Raval, Barriotxinoa zen. 1932an gaude. 
Eskaleek estaltzen dute dena zorriak bailiran. Genetek dio. Eta zorri izan zen bera, beraz, 
zorri izateaz kontziente. Migdia gaur ez da existitzen, baina Carme kalea bai, horiek bizi 
zituen batez ere. Batzuetan, seik egiten zuten lo izararik gabeko ohean, eta egun 
argitzetik joaten ziren merkatuetara, amoina eskatzera. Taldean atera Barriotxinotik, 
Paral.lel etorbidean banantzen ziren, kapazu bat besazpian, etxeko andreek errazago 
ematen zutelako, txanpona baino, porru bat edo arbia. Hamabietan bueltatzen ziren, 
zegoenarekin prestatzera jatena. 

Ez ziren zorriak soilik. Baita Las Carolinas deituriko emazteak ere. Ez dakit zehatz zer ziren, 
baina hau bai: xalak, mantelinak, zetazko jantziak, jaka estuak. Egun batean egin zuten 
segizioa, portu ingurura, hamaika soldaduren gernuak karraskatutako pixatoki batera. 
Paral.lel abiapuntu, Sant Pau bihurrikatu, Rambletatik behera hartu zuten Colonen 
estatuaraino bidea. Haien ahots zaurituak, minezko oihuak, keinu gehiegizkoak. Haien 
artean nahi zuen Genetek. Lotsaren alabak omen. Portura iritsita, kuartelerantz hartu, eta 
pixatokiaren txapa herdoil eta kirastuaren gainean utzi zuten lore sorta. 

Eta gero La Criolla. Cid kalean omen zegoen kabareta. Genet prostituitzen omen zen 
kabareta. Ravalen ostera gara. Stilitano besamotzaz zegoen esekita, baina, ai, gizon-
gizona izan maingua. Sarri joaten ziren elkarrekin La Criollara. Ordura arte sekula ez 
zitzaien bururatu. Baina pixatokiko gizon batzuekin lortu zituen sosak eman zizkionean, 
Stilitanok erabaki zuen lagunak La Criollan lan egitea. Gustatuko litzaizuke emakumez 
janztea?, esan zion Genetek belarrira. 

 

George Orwell 
 

Giro itoa gurea, Rambletara aterako gara haize pixka bat hartzera atzera. George 
Orwellen eskutik aterako, Bartzelonako beste lekuen gainetik agertzen baitira Ramblak 
Homage to Catalonia liburuan. Izan gertaera epikoen eszenatoki, izan giza aldren 
topaleku. Edo izan gobernu errepublikanoaren eta milizia anarkisten arteko diferentzien 
elkargune. Cafè Moka ondoan zegoen POUMekoen egoitza. Poliorama teatroa, Reial 
Acadèmia de les Ciències de Barcelona, eraikin horren teilatuan eman zituen Orwellek 
hiru egun hiru gau, bizitzako lazgarrienak. Bertatik ikusi zuen, Bartzelonan lehen aldiko, 
iritsi zenetik itsasoa. 

Hasieran zail zitzaion zer ari zen gertatzen jakitea, nor ari zen noren kontra. Jendea 
ohiturik zen kale borroketara, tokiko geografiara, zer nork kontrolatzen zuen asmatzera: 
Rambletako eskuin auzoak, langile, argiro ziren anarkistak. Ezkerrekoetan, aldiz, guardia 
zibilak agintzen zuen eta PSUC komunistak. Orwellen aldea, ordea, Catalunya plaza 
ingurua, erabat zen nahasia. Colon hotelean, esate batera, PSUCen etxe nagusian, plaza 
garbi zezakeen metrailadore bat zeukaten errotulu erraldoiaren bigarren “O” horretan. 

Colon hotela, egun Banesto dena, garaian idazle, artista, batez ere arkitektoen bilgune 
zena. Bartzelona berriaren igurikapen, proiekzioen sorlekua. Baita Dolores Ibarruriren 
¡No pasarán! oihu famako harena ere. Plaza osoa zen gerrarako. Adibidez Telefónica, 
Fontanella eta Portal de l’Àngel izkinen artekoa. CNTk hartua, bertan hasi ziren 37ko 



maiatzeko gertaera odoltsuak, Pere Calders handiak Gaeli i l’home Déu lanean birsortuak. 
Orwellek hasten du 9. kapitulua: “Lagun batekin gurutzatu eta esan dit, eman gabe 
garrantzi handia: zarata apur bat omen dago Telefónican”. 

 

 Mercè Rodoreda 
 

36koa bukatu zen noizbait, eta guk ere hasi beharko dugu bukatzen. Lasaiago, 35 bake 
urte etorri baitziren jarraian. Bartzelonakoak harrapatu zituen Mercè Rodoredak, 
kurioski, hirian gora eginez. Itsasertzetik abiatu gara, egin dugu Rambla-Ravaletan 
goitikoa, Catalunya plazatik barrena, akitzeko orain Gràcia auzoan. Zergatik ez, edari 
freskagarri baten konpainia noblean, auzoa inurritegi bilakatu duten terrazetako aulkiren 
batean, eguzkiaren epela azalean. Rodoredaren nobelak hartuz gero, Diamant plazan 
bukatzen hastea izango dugu onena. 

Bartzelonak ere nahi du bere nobela, hiri osoa biltzen duen paperezko fikzioa. Higiene 
literarioa muturrera eramanez, Sergi Pàmiesek egin zuen saioa, La gran novel.la sobre 
Barcelona izeneko ipuin bildumarekin. Serioago diren batzuek, baina, esan izan dute 
Rodoredarena, La plaça del Diamant, litzatekeela apika. Bada behintzat idazlearen lanik 
zabaldu eta aitortuena. Eta Gràcia du kokaleku. Enparantza, jai giroa, dantzaldi bat, halaxe 
ekiten dio lehen kapituluak. 

Baina ez da autoreak auzo horretan jartzen duen eleberri bakarra. El carrer de les camèlies 
du idazpuru Rodoredaren beste lan ezagun batek, Gràciako kale egun gatzik gabearen 
izena atxikita. Mirall trencat eta Aloma-k, ezagunen artean beste bik ere, gaur zapaltzen 
ari garen hiria hartzen dute geografia. Eta azkenerako, ez zait argi geratu literarioa ote 
den Bartzelona. Baina hemen aipatutakoak gehi beste asko eta gehiagotan agertzen 
dena, zalantzarik ez da. Begi zolak erretzeko moduko hiria, Bartzelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013ko ekainak 02 

Mundu baten hasiera 

• Portua esaten zaio San Pedro kale entzutetsuaren alde banatara hedatzen den 
Hondarribiko auzoari. Jaizkibel magaleko auzotegiak gibelaldean. Parez pare 
Bidasoa, Txingudi, itsasoa; laño, Baionako barraraino. Izango da gaur egunean 
auzorik zapalduena, akaso estimatuena. Alde zahar eder, baina lozorro, denboran 
geldituak ematen duen postalezko irudiaren aurrean, bizitasuna baitu ezaugarri. 

 

Lehen kolpean eman dezakeenaren kontra, aspaldikoak dira auzoa existitzearen 
zantzuak: Antso Abarkarena zegoen, eta orain Carlos V.aren izena daraman gazteluaren 
bueltan osatu zen hiribilduaren aurrekoak. Madalena ermita zenaren inguruan hasi zen 
auzoa egiten. Santiago bideetan –eta kostako bideko pasaleku da Hondarribia– ibai 
ertzean eraikitzen ziren erromesen ostatuetako bat zen Madalenakoa. Baina beti izan da 
murruetatik kanpo geratu den auzoa, aldiria, errebala. Eta gaur egunean ezagutzen duen 
estimua, ez da beti izan halakoa. Itsasoari eta arrantzari emana, jaso izan du urte luzeetan 
zehar hiribilduaren destaina: etxe berriak eraikitzeko debekua, komertzioak irekitzekoa, 
labur, hiribilduari itzal egitekoa. 

Bigarren Gerra Karlistaren ondoren hasi ziren gauzak aldatzen, auzoa gaur ezagutzen 
duguna izateko bidean jartzen. Udalak, Alde Zaharraren gainbeheraz kontziente, “hiriaren 
etorkizun bakarra” Portuan zegoela erabaki zuen. Batetik, arrantza indarrean zelako. 
Baina bestetik, eta batez ere, hasiberria zen jarduera ekonomiko batek sortu zuelako 
esperantza: turismoak. Lehen Gerra Karlistan herrian agertu ziren soldadu britainiar haiek 
hasi zuten: bainatzen ziren eta eguzkia hartzen zuten Portuko hareatzetan, 
herritarrengan harridura eragin, itsasoko bainuak osasunarentzat kaltegarriak zirela uste 
baitzen garai hartan. Horiek izan ziren lehen “bañistak”. Egun, izen horrekin ezagutzen 
dituzte oraindik hondarribiarrek turistak. 

 

 



 
Egin dezagun guk ere soldadu britainiarrarena, izan gaitezen, egun batez behintzat, 
bañista. Eta has dezagun ibilbidea Madalen karrikan. Karrikaren gainaldean, eskailera 
mekanikoak jaisten hasten diren lekuan. Kotxea utz dezakegu bertan, garraio publikoa 
hobetu beharreko kontua baita Hondarribian. Eraiki aurretik auzo-erresistentziaren 
sinbolo –lelo gogoangarriekin, “Lajazia eskiletak dagozten bezela”–, behin eraikita, 
Leitzaranekin gertatu moduan, mundu guztiak erabiltzen ditu. Jaisten ari garela, berehala 
ikusiko dugu Madalena ermita zegoen lekua, egun etxetxo batek hartu arren, erraz irudika 
daitekeena. Motza da karrika gero: Amparito agurtu eta berehala gaude, Santiago kalea 
gurutzatuta, San Pedro entzutetsuan. 

 
Soldadu britainiarraren paradisu 

 

San Pedro kalea, beraz. Egun bateko soldadu britainiarraren paradisu. Ez alferrik, ostatu, 
pub, jatetxeak gehituta, 40 aukeratik gora ditu eskura bisitariak. Horietarik zenbait, 
gainera, adibidez Arrantzaleen Ermandadea, urte luzeetan familia beraren eskuetan, 
bestelako turismo eredu basatiagoengandik urrun. Bide batez, munduko arrain-zopa 
onena egiten omen dute jatetxe horretan, japoniarren arabera. Itsasoari begira ezker 
muturrean dago Azken Portu, garai batean arrantzaleentzat izango zena, gaur egun beste 
legatz klase batzuk harrapatzeko taberna. Bertatik hasten da Arrantzale auzoa ere, 
1939ko etxe merkeen aldeko legeak akuilatuta eraiki eta, 46an, Francoren bustoaren 
aurrean, inauguratu zen etxadia. Junkien txokoa izan ondoren 80etan, merketik gutxi 
izango dute egun 58 etxebizitza horiek. Baina San Pedro kale osoak merezi digu, Azken 
Portutik Zabalaren txokoraino behintzat. Txantxangorri ostatuan har dezakegu zerbait, 
1976ko jaietan Guardia Zibilak hildako Josu Zabala irundarraren omenetan. 

 
Oraindik indar pixka bat gorde behar baitugu, kresala bertatik bertara ukitzeko. Garai 
bateko Benta Zaharrera hurbiltzea dugu onena, Butroi pasealekua hasten den tokira. Hor 
nonbait jarriko zuen Espainiako errege Alfontso XIII.ak, 1928an, Nazioarteko Zubia deitu 
nahi izan zutenaren lehen harria. Baina Hondarribia eta Hendaia lotuko zituen zubi hori 
gabe ere etortzen dira gaur den egunean, saldoka, frantsesak –sinistu, frantsesak dira–. 
Luze gabe, bi ertzak batzen dituen txalupatxoan. Eta guk ere kontinente oso bat dugu 
begien pare, Bidasoaren bestaldean. Gero batzuek esango dute hau dela munduaren 
bukaera. Baina garai batean herriko senide pobrea bazen, aldeko haizeak jotzen dio gaur 
Portuari. Eta gehiago hartzen zaio, bukaera traza baino, mundu baten hasierarena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2014ko azaroak 16 

Kataluniako jendeak du boterea 

• 2,3 milioi pertsonak eman dute botoa Kataluniako independentziari buruzko 
galdeketan. Azaroaren 9an jazotakoaren kronika egin du Aritz Galarragak 
Bartzelonatik; kolegioz kolegio ikusi, entzun eta sentitutakoa ekarri digu hona. 

 
Bezperako lapiko-jotzearen burrunbarekin esnatu da goizegi igandea. Iratzargailua itzali, 
Twitter piztu, berehala igarri zaio jaiegun arrunt bat izango ez dena. Batzuentzat inutil, 
besteentzat histeriko. Onena izango da mundu digitala utzi eta lotzea ukigarriari –ahaztu 
gabe, o, zoritxarra, etxean segapotoa noski–. Tarrapataka hartutako kafea baino hotzago 
dago kalea, ordea. Giroa motz Bartzelonako Gracia auzoan, azaroko igande goiz bati 
dagokion bezala –bai, izan arren Mediterraneo ertzean–. Bazterrak hutsik, sezesio 
aurrekoa baino, gerra osteko estanpa dirudi. 

Baina gaurkoa ez da igande normal bat. Igande normal bat ez da, hasteko, sekula zortziak 
baino lehenago hasten. Igande normal batek ez du, gero, artean ireki gabeko kolegio 
baten aurrean tamainako jendetzarik biltzen. Begi kolpe azkar batean, 300 lagun. Ilarako 
lehenengoari galdera, ea noiz etorri den. 8:30. Hogeita bost minutuan beraz ehunka, 
auskalo futbol entrenatzaile haren goiz-goiz altxatzeko aholkuari men eginez. Lehen gola. 
Oker ez banago, eta auskalo bakarrik, Madrileko Gobernuari. Ateak ireki dira, lehen 
pertsonak barrura sartu, adinekoak, zailtasunen bat dutenak uzten dituzte pasatzen. 
Zibilizatuak dira katalanak. Gaur gehiago, ohikoan kiosko, fruta denda, harategian baino. 
Hasi dira, hartara, aspaldiko irritsa betetzen: boto ematen. Zuzen. Pozik. Harro. Inutila 
izan ezik beste edozein gauza ematen duen ekintza batean. Sinetsita. Sinestea ematen 
baitu dela kontua. 

Gerra kazetarien antzera, nahiz bake garaian, jarraitu dugu errondarekin. Auzoko beste 
kolegio bat helburu. Jendetza berdin, ilara luzeagoa akaso. Kolegio arduraduna 
dagoeneko bertaratutakoei presa sartzen. 9:20 dira. Baten bat ez da egun bukaerara 
iritsiko. Mossoak hantxe, pareko espaloian; badaude, baina ez daude. Irrika bertsua boto 
emaileen aurpegietan. Hirugarren kolegio bat. Lagunak botoa emango du. Galegoa, gaur 
inork gogoratzen ez duen horietarik. Bigarren txartel bat gehituko dio boto arruntari. No 
volem un país normal. Ez dugu herri normal bat nahi. Prozesu parte hartzailea da, nahi 
duena esateko eskubidea omen du. Sant Gervasi auzoko kolegio batera orain. Errenta 
altuko jendea fiskalizatzera. Total zertarako: egia izango da gehientsuenek Kataluniako 
soberanismoaz diotena, transbertsala dela. Goiz da jakiteko oraindik, baina egunak 
emango digun argazkien artean: Artur Mas eta David Fernandezen arteko besarkada. 
Zabalagakoa baino estuagoa, bakarren bati ozpinduko dio eguna. Bi Kataluniak –izango 
ahal dira gehiago?–, batean. 

Auzora bueltatu gara, etxekoek eman behar dute bozka. Ireki eta hiru ordura, ilara 
berdina kolegio aurrean. Ilara berdina, ez noski berbera, azkar asko egiten baitu aurrera, 
hasierako ustea geldo utzita. Esan digu ikuskatzaile batek: bozka bat jasotzen dute minutu 
bakoitzeko. Azkar, aurrez kalkulatutako abiadura erdian, kontuan hartuta erroldarik ez 
dagoela, bozkatzaileen izena apuntatu behar dela –ideia gaiztokoak, lasai: sistema 



informatiko batek galarazten du pertsona bakar batek behin baino gehiagotan ematea 
botoa–. Bien bitartean, emakume bat oihuka, bere onetik aterata, ea zergatik bere 
etxepean kartelak itsatsi dizkioten kolarekin, izan zitekeenean zeloa. Jendea lasai, ez 
jotake, ez independentzia, denbora alferrik galdu gabe zuzen helburua betetzera. Boto 
txartela hautetsontzian sartzera. Etxekoek egin dute, egun handietakoa da ilusioa. 

Carmel auzoan harrapatu gaitu eguneko lehen datu ofizialak: 13:00etarako, 1.142.910 
lagunek bozkatu dute. Aurtengo Europako Parlamenturako hauteskundeetan baino 
gutxixeago, egia da, baina 2006ko Estatutuaren inguruko bozketan baino gehiago, 
adibidez. Gaizki ez, dena den, butifarrendum baterako. Ezen Carmel auzora joan baikara, 
euforia apaltzera. Kaleak hemen hutsago, jendea ez hain okasiorako jantzia –globo, 
pegatina, kausarako kamisetarik gabe–. Baina kolegioetara iritsi eta berdin daude jendez 
beteta. Izango da agian ohikoan baino leku gutxiago dagoela bozka emateko, eta 
daudenak gehiago betetzen direla. Hori hala izanik ere, harridura da hemen berriz sentitu 
duguna. Eta aurreiritzien miseria. Espainol hiztunak ehunetik laurogeita hamar. Ferrariko 
ekipajearekin jantzita etorri den gizon bat kasurako, auskalo Seat autoa atean aparkatuta. 
Adineko emakume batek eman digu gakoetako bat izan daitekeena: politikari lapurrik ez 
edukitzeko balio badu behintzat. Kastillano ederrean, bistan da. Eskerrak ez duen Jordi 
Pujolen argazkirik ikusi, hura ere bozka ematen, bera ez bezala auzo jasoago batean. Non 
bestela. 

 

 

 

Eguna hasi dugun kolegio berean bukatu dugu eguna. Ateak ixteko hogeita hamar bat 
minutu falta, apenas dabil boto emailerik. Biharamuna da laneguna, gogoratu hemen 
kasu egiten diotela futbol entrenatzaile haren goiz-goiz altxatzeko aholkuari –markagailua 
zenbatekoa da partidaren une honetan?–. Arratsaldean txukun antzean ibili da 
bozkatzaileen joan-etorria, orain jaitsi da erabat, aitortu digu boluntario batek. 
Dagoeneko ezagutzen dute eguneko bigarren datu ofiziala: 1.977.531 katalanek eman 
dute 18:00etarako bozka. Nabari zaie aurpegietan poza, berdin nabaritzen zaie nekea, 
eta ondo egindako lanaren harrotasuna. Ezin oraindik etxera joan, ordea, oraintxe hasten 



baita boluntarioen bigarren lanaldia: eskolak itxi, botoa zenbatu. Eta dena, beste galego 
famatu hark esango lukeen bezala, profesionala, oso profesionala. Are kontuan hartzen 
badugu ez dela jende profesionala, baizik eta, esan dugu, bolondresa. Hara Gracia auzoko 
kolegio batek 2014ko azaroaren 9an eman duena: Bai-Bai 3.695; Bai-Ez 416; Bai-Zuri 45; 
Ez 111; Zuri 33; Beste 78. Eta, besteren gainetik, 4.378 auzotarren parte hartzea. Txaloak 
jo dituzte. 

Datu orokor eta definitiboak ezagutzen dituzue, bestela. Detaile eta argitasun osoz 
xehatu dizkigute biharamunetik. Gauza da prozesuaren hasieran, jar dezagun orain lau 
urte, muga dezagun orain bi urtera, prozesuarekiko eszeptiko zen honek, berdin 
jarraitzen duela eszeptiko azaroaren 10ean. Eszeptiko prozesuarekiko, iritsiko ote den 
norabait, ez ote duten politikariek bere egingo, eta eramango gehien komeni zaien 
bazterren batera. Besterik da jendeak benetako aldaketa bat benetan nahi duenaren 
aurreko konbentzimendua gero eta handiagoa dela. Zail da egiten bestelako 
irakurketarik, Kataluniako independentziaren gaineko prozesu parte hartzailetik. 

Jendeak ez duela soilik eskatzen bandera aldaketa. Ez duela eskatzen etxeko lapurrek 
kanpoko lapurrak ordezkatzea. Jendearen benetako nahia dela demokrazian sakontzea, 
egunerokoan hunkitzen dituen gauzen gainean erabaki ahal izatea. Herri berri bat nahi 
dute, baina besteren gainetik orain bizi dutenarengandik diferentea. Eta ez dute segur 
aski Espainiagandik bereizi nahi, ez bada orain eta hemen Espainiako Estatuak 
ordezkatzen duenarengandik. Eta nork ez. Desobedientzia bai, beraz. Demokrazia 
gehiago ere bai. Baina guztiaren gainetik azaroaren 9koa ez ote den izan ahalduntze 
ariketa bat. Jendearen botere hartze bat, beren orainaren eta etorkizunaren gainekoa. 
Pixka bat Peret gogoratuak rumba hartan esaten zuena, Kataluniak du boterea. Edo 
zehatzago, Kataluniako jendeak du boterea. Eta horrek dagoeneko ez du atzera bueltarik. 
Jendeak gero eta gehiago bozkatu, erabaki nahi izango du. Gero eta gauza gehiagoren 
gainean. Nahiz eta igandekoa baten batek ezerezera ekarri nahi izan. Nahiz eta CiUk eta 
PPk beren agendak mantentzeko adostutako kontsulta izan dela esan. Nahiz eta 
Kataluniako prozesu soberanista deiturikoa urtu, zergatik ez, gaur bertan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015eko martxoak 08 

Artearen historia berrirakurtzen 

• Artista italiar ahantzi bati eskainitako erakusketa, Pasioa Carol Ramaren arabera, 
aukera ezin hobea da artearen historiografia nagusia kritikoki berrirakurtzeko. 70 
urtetan zehar egindako 200 bat lan, XX. mendeko artearen toki komunak 
zalantzan jartzeko. 

 
Historia, Ambrose Biercek, gisa honetantxe definitzen du: “Kontaera faltsua hein handi 
batean, gehienbat garrantzi gutxiko gertaerak kontatzen dituena, gehienbat gizatxar 
diren gobernariek eta gehienbat txoroak diren soldaduek eragina”. Besterik da garrantzia 
gutxiko gertakari horiek gero garrantzia handiagoko gertakariak eragin ditzaketen: 
apokaliptiko jartzearren, adibidez gerrak. Joseba Sarrionandiak, testu honetarako 
egokiagoa zaigun definizio bat ematen dio Historiari: “Behin eta berriro idatziz doan 
testua, gero borratua eta berriz idatzia izateko. Historiak era guztietako argumentuak 
pilatzen ditu, zer frogatu nahi duen oraindik ez dakien arren”. 

Sarrera modu hori zertarako, eta, erakusketa batean izan naizela esateko. Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona-n. Izena: La passió segons Carol Rama. Ez Bach ez bi: Carol 
Rama. Lasai, segi irakurtzen, normala da haren izenik ez ezagutzea. Bost euro balio duen 
sarrerarekin batera jasotako esku-orrian ohartarazten digute: izena ez da ezein 
historiatan agertzen, ezta “emakume artisten historia” deitu duten horretan ere. Torinon 
jaioa, 1918an, industrialari familia batean; burgesa, beraz, estutasun handirik gabekoa. 
Ez behintzat ekonomikoki: heziketa artistikorik gabea, Ramaren hasieretako obran 
eragina izan zuten heriotzak –aitak buruaz beste egin zuen, alabak 22 urte zituela– eta 
itxialdi instituzionalak –ama psikiatriko batean sartu behar izan zuten, aitaren heriotzaren 
ondotik–. Orduantxe hasi zen pintatzen erakusketa honetan atentzioa gehien ematen 
duten akuarelak: emakume batek kaka egiten du, giza zakil bat ornitorrinko batean 
sartzen da, gorputz batek eskuekin zabaltzen du bulba, suge bat ipurtzulo batetik irteten 
da. 1945ean erakutsi zituen lehen aldiz jendaurrean: Italiako gobernuak zentsuratu egin 
zituen, “lizunkeriagatik”. 

Ibilbide artistikoa ez zuen hor gelditu, ordea. Paul, aka Beatriz, Preciado komisarioak 
idatzita utzi duen bezala, “hogeigarren mendeko artearen kontra-artxibo” gisa har 
daiteke-eta Ramaren obra. Lehen erakusketa haren zentsura “ohartarazpen” modura 
hartu zuen, hori bai, motibo figuratiboak alde batera uzteko gonbidapen. 50etan, “gerra 
abstraktua” jarri zuen martxan, Movimento per l’arte concreta taldearen baitan, bere 
obrari “nolabaiteko ordena” eta “gehiegizko askatasuna mugatzeko”. Hamarkadaren 
erdialdera, arte konkretua lantzen zuen taldearen konbentzio geometrikoengandik 
urrundu, eta material berri, teknika berriekin esperimentatzen hasi zen. Adibidez, 60etan, 
Rama gerturatu zen esperimentazio linguistikoa lantzen zuten artistengana, Novissimi 
taldekoen poesia bisualera, bereziki Edoardo Sanguineti idazlearengana. Sanguineti berak 
bricolages deituko zituen lanak egin zituen garai hartan, elementu organiko eta 
inorganiko desberdinen nahasketatik sortzen zirenak. 

 



 

 

60. hamarkada amaieratik aurrera, Italiako eszena artistikoa berenganatu zuten arte 
povera mugimenduko figura maskulinoek: Alighiero Boetti, Giuseppe Penone, Giulio 
Paolini, Mario Merz, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto. Carol Rama, beste behin, 
eszena horretatik kanpo geratuko da. Nahiz kautxuzko pneumatikoak sarri agertzen diren 
garai hartako obran –aitak, hondoa jo aurretik, bizikleta fabrika bat izan zuen–. Baina ez 
bakarrik: oin eta hanka protesiak, kristalezko begiak, betazalak, ilea, azala, azkazalak, 
hortz naturalak, osagai elektrikoak (fusibleak, bateriak), medikoak (xiringak). 70etan, ia 
esklusiboki erabiliko ditu kautxuzko pneumatikoak, taxidermista batek azala lantzen duen 
bezala erabili ere. 

1980an, Lea Vergine komisarioak Ramaren obra “deskubritu” zuen: lehen akuarela 
haietako batzuk sartu zizkion, L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940 izeneko 
erakusketa kolektiboan. Ehun bat emakume artistaren lana jaso zen bertan. 
Deskubrimendu horrek, aldiz, berriz geldiarazi zuen Ramaren sona. Bi modutara: 
aitorpena ematen dio, baina soilik emakume gisara aurkeztuta. Eta gazte garaiko obrak 
bakarrik erakutsita, ondorengo obra guztia uzten du ilunpean. Sorkuntzak ez du etenik, 
ordea: 90etan, animalia gaixoen errepresentazioak margotuko ditu, orduko hartan 
modako zeuden behi eroak. Autoerretratu gisa ere aurkeztu zituenak: “Neroni naiz behi 
eroa”. 

 



 

 

Errekonozimendua-edo, 2003an iritsi zitzaion Ramari: Urrezko Lehoia eman zioten 
Veneziako biurtekoan, zazpi hamarkadatan zehar egindako lanagatik. Hartara, goitik 
behera betetzen dira Carol Ramaren kasuan, Guerrila Girls kolektibokoek aipatzen 
zituzten iragarpen haiek guztiak: “Emakume artista izatearen abantailak dira, laurogei 
urte dauzkazunean hasiko direla nabarmentzen zure lana; egiten duzun edozein gauza 
‘femenino’ gisa izango dela sailkatua; eta artearen historia berraztertuetan sartuko 
zaituztela”. 

Paul B. Preciadoren testura itzuliko gara, Elearaziko lagunek osoki euskarara ekarri duten 
horretara –eta ondo pentsatuta, nik ere ekar nezakeen osoki hona, bestelakoekin eman 
beharrean alamena–. Erakusketa “minoritarioei” arrisku bat ikusten die: kontakizun 
historiografiko handiaren barruan, oin-ohar huts gisa amai dezaketela. Pixka bat horrela: 
“Egia da, arte modernoa Europa erdialdeko gizon zuriek egin zuten batez ere, baina ez 
ahaztu, hor zeuden, baita ere, Sonia Terk, Liubov Popova, Claude Cahun, Dorothea 
Tanning… Eta, batzuetan, itzalean izan arren, gauzatxo zoragarriak egin zituzten”. Bestela, 
erakusketa minoritarioak bi multzotan sailkatzen ditu: nolabait “unibertsalistak”, 
unibertsalera iristeko balio dutenak, alegia, narrazio hegemonikoak xurga ditzakeenak. 
Eta “identitate politika”-ren logika darabiltenak, zeinak arriskua duten diferentziak 
birnaturalizatzeko, anekdota huts gisa txertatzeko historia handian, berretsiz narrazio 
hegemonikoa. 

 

 

 



Preciadok berak Rama bisitatu zuen erakusketa prestatzeko aitzakian. Baina 2005ean 
kontzientzia galtzen hasi zen artista, prozesu azkar batean. Artearen historiak erabat 
ahaztu du Carol Rama. Carol Ramak orain erabat galdu du oroimena. “Artearen historia 
da gure amnesia propioaren historia”, dio Preciadok. Eta zalantza planteatzen, ea 
erakusketa izan daitekeen artistaren memoria berreraikitzeko edo asmatzeko modu bat, 
ala, aitzitik, gure saiakera amnesia-proiektu orokor horren parte izango den. 
Sarrionandiaren definizioaren haritik, zalantza gutxiago dago: Historia, berriz idatzia 
izaten ari den momentu honetan –ze momentutan ez da berriz idatzia izaten ari?–, ziria 
sartzeko, esan nahi baita sartzeko falka, besterik ez bada muturra, probestu beharra 
dago. Bartzelonakoa bukatuta, Pariseko Musée d’Art Moderne izenekoan dugu aukera, 
apirilaren 3tik uztailaren 12ra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015eko maiatzak 10 

Egun bat Bartzelonan 

• Kataluniako hiriburuan izan dira Bernardo Atxaga eta Manuel Rivas, Unibertsitate 
Autonomoko euskal eta galiziar lektoreek gonbidatuta, Sant Jordi bezperan. Saio 
bat eguerdian, bestea arratsean. Baina ez ote zen izan continuum bat, goizean 
hasi eta gaueko ordu txikietan bukatu zena. Noski, lan orduetatik kanpo 
esandakoak ez ditugu hemen jasoko. Gaua gauekoentzat. Hauek dira egun argitan 
esan zituztenak. 

 
Atxaga eta Rivas. Rivas eta Atxaga. Bartzelonan. Katalunian. Quim Monzó bakarrik falta 
zen, anfitrioi, behin eta berriro esan izan den hori errepikatzeko: Espainiako sistema 
literarioak onartzen dituen idazle periferiko bakarrak, hiru, nazionalitate historiko 
bakoitzeko bana, elkarren arrimuan. Ez oraingoan literatura periferikoen ordezkari, ez 
bada elkarri nahi baino arrotzago zaizkion literatura nazionalena. Esan zuen Atxagak, 
denok uste dugu bizi garen mundua zentrala dela, ez zerbaiten menekoa. Ez dagoela 
periferiarik, probintzia mailara murriztu nahi gaituztela. Azken batean, zentralitatearen 
inguruko gatazka dela dena. 

Baina literatura nazionalen ordezkari ere, ez dakit bada. Hasteko, ez zirelako etorri 
enbaxadore lanak egitera. Enbaxadorea osotasun batetik ateratako lagina da Atxagaren 
arabera, osotasuna ordezkatzera letorkeena. Zer egin, ordea, osotasuna baino, jatorri 
trinkorik ezean, beste zerbait daukagunean? Zer egin idazlearen figurak, hain zuzen, 
gatazkatsua beharko lukeenean komunitatearekiko? Rivasen esanetan, gehienera ere, 
komunitatearen baitako ahots diskordantea izatea da idazlearen erronka. 

Biei ere, ordea, nahi bada nahi gabe, egokitu izan zaie hurrenez hurren euskal eta galiziar 
literaturen ordezkari papera. Bestela ez leudeke biak Bartzelonan elkarrekin seguruenera. 
Bestela ez lukete beteko, bete duten bezala, bi saioetako areto bakoitza –enpirikoa da: 
etorri izan dira beste idazle batzuk–. Madrilek ezartzen duen filtroa pasa duten idazle (ia) 
bakarrak dira. Biak dira Sari Nazional, Espainiako noski: 1989an Atxaga, Obabakoak 
liburuarekin; beranduxeago Rivas, 1996an, ¿Que me queres, amor? narrazio 
bildumarekin. Prisa taldearen babesa izan dute biek –zangotrabaren bat gorabehera–, 
bide egiteko estatu zabalean. 

Lagunduko zuen segur aski estatu horretaz biek ala biek marraztu duten irudiak. Gauza 
praktikoetara goazen: Zazpi etxe Frantzian ia aldi berean euskaraz, galegoz, katalanez eta 
gaztelaniaz argitaratu zuen Atxagak. Rivasek A desaparición da neve poema bilduma atera 
zuen Espainiako Estatuko lau hizkuntza ofizial nagusietan. Eta gaur, gosaltzeko ordura 
arte behintzat, inork ez du inoiz horri buruzko ezer nabarmendu. Zentzu horretan, 
hizkuntza desberdinetako literaturen arteko harremana ia ezinezkoa da, Atxagaren ustez. 
Eta ez bakarrik ustezko periferiek ustezko zentroarekiko. Itxuraz harrigarriagoa dena: 
ustezko periferien arteko harreman eza da etsigarriena. 

 

 

 



Literaturaz 
 

Baina hitz egin dezagun behingoz gauza serioez. Literaturaz, alegia. Madrilen filtroa pasa 
izana ez da bi autoreek duten antzekotasun bakarra. Badaude bien literatura zeharkatzen 
duten lerro batzuk: narratzaile gisa lortu dute sona, baina poeta nabarmengarri ere 
badira; iragan garaiak harrapatu nahi izan dituzte, adibidez 36ko gerra; behiekiko xera 
erakutsi dute, Behi euskaldun baten memoriak ahaztezina versus Un millón de vacas 
gogoangarria; Rivasen Dombodan pertsonaia, ipuin diferentetan agertzen dena, baina 
beti ezaugarri antzekoak dituena: isila, bere baitara bildua, Bi anai hartako Daniel hura 
izan zitekeen. Rivasek aitortu zuen, begirada partekatzen dutela, mundua beste begi 
batzuekin begiratzeko nahia. 

 

 

 

Landa lurraz idaztea da seinalatu izan zaien beste antzekotasun bat. Landa bizitzari 
batzuek atxikitzen dioten estigma klasista errefusatu zuen Atxagak. Rivasek gehitu zuen 
ikusitako lehen behiak urbanoak izan zirela, Coruñako Montealto auzoko larre batean. 
Noski hiriaren birmoldatzeak desagerrarazi zuen larrea, eta larrearekin behiak. 
Nagusitasun ikuspegi bat antzematen die Rivasek errealismo magiko eta antzeko etiketei. 
Errealismo magikoa baino, nahiago duela berak Max Aub idazlearen definizioa: 
errealismo transzendentala, alegia, harago joan nahi duena. Eta geografia baino, 
psikogeografia direla gehiago bere liburuetakoak, mundu desberdinen nahasketa. 

Atxagarentzat espazioa ez da hain garrantzitsua. Zu bertan egiten, oroitzen, sufritzen ari 
zarena da benetan inportantea. Literaturaren muina xehetasunak direla gehitu zuen, 
Josep Pla katalanak esandakoaren ildotik. Atxagak bere lanean askatu nahi izan duen 
korapiloa: gehien ezagutu duen lekua ulertzen saiatzea. Une batean ulertu zuen jaioterria 
antzinako leku bat zela. Bi mila urtean iraun duen hari bat bazela, telebistaren etorrerak 



hautsi duena. Biolentziaz hitz egitea ez zetorkion ondo, ez zen bere mundua, baina 
inposatu egin zitzaion, ezinbestean. Idazleak gauza inportanteei aurre egin behar die, 
hartara, hori da konpromisoa, kable bat izatea lurrera. Rivasek, bere aldetik, 
konpromisoaren zera horretan, garrantzitsua dela ñabardura. Eta Miguel Torgak esaten 
zuena: idazlearen lehen konpromisoa idaztea dela. Idazten duzun guztiak konprometitzen 
zaitu. 

Eta badago beste leku bat, beste alde bat, ez da bakarrik ikusgarri dena. Poesia saiatzen 
da beste leku hori bilatzen, dio Atxagak. Rivasentzat poesia litzateke lehen lengoaia, zelula 
ama. Lehen bertso lerroak gogoratu zituzten: “Tienes los ojos del color del onix, y tu pelo 
es como el de una morena de Guadix”, Atxagak. Euskaraz idazten hasi zen gero, Bilbora 
joan zelako. Hizkuntzaren hautuari dagokionean, aitaren gorbatarena gogoratu zuen 
Rivasek: estuagoa gorbata, hobeto hitz egiten zuen gaztelaniaz. Amerikana bana bai, 
baina lepoa estutzen zien gorbatarik gabe azaldu ziren biak Bartzelonara. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2015eko ekainak 07 

Bizitzeko manerak 

• Atzera begirako baten aitzakian, hobeto ezagutu ahal izan dugu Sophie Calle 
(Paris, 1953). Argazkilaria, idazlea, artista, Modus vivendi erakusketan bildu diote 
azken 30 urteotako obra. Artea bizitzeko manera edo, zehatzago, manerak, hotz 
baino beste edozer gisaz utziko zaituztenak. 

 
Julio Cortazarrek badu ipuin bat, Deabruaren lerdea, non agertzen den Roberto Michel, 
frantziar-txiletarra, itzultzailea eta afiziozko argazkilaria bere orduetan. Kalean bikote bat 
ikusi du ausaz, ikus zezakeen bezala lagun talde, zakurrarekin pasiatzen den nerabe edota 
familia alegera. Baina bikotea harrapatu du –edo bikoteak harrapatu du bera, auskalo–, 
eta hortxe dago zain, petrilean eserita, ia konturatu gabe argazki kamera prestatuz 
argazki pintoresko bat ateratzeko. Atera bitartean, ordea, bikotearen balizko bizitza eta 
mirariak irudikatuko ditu Michelek, xehe. Jon Alonsoren itzulpenean: “Ez naiz deus 
deskribatzen ari, ulertzen saiatzen ari naiz bakarrik”. 

Pixka bat da Sophie Calleren obra ezagunenetako batzuekin gertatzen dena: adibidez, 
aliritzira, gizon desberdinei argazkiak ateratzen dizkienean atzerriko hirietan; adibidez, 
lagun eta ezagunak gonbidatzen dituenean bere ohera, gero lotan erretratua egiteko; 
adibidez, jende ezezaguna hasten denean jarraitzen kalean, inolako aurre-estrategiarik 
gabe, jarraitze hutsagatik. Bere lehen lana izan zen azken hori, 1978an: “Ez neukan 
egiteko ezer hoberik. Aspertuta nengoen aspertuta egoteaz. Azkenerako ulertu nuen nire 
burua jarraitzen aritu nintzela”. Jendeari gustatu zitzaizkion argazkiak. Bartzelonan eta 
Buenos Airesen ditu erakusketak orain. 

Voyeur esan izan diote batzuek. Beste batzuek esan izan diote exhibizionista. Bada, 
voyeur eta exhibizionista, biak batera esan izan dionik ere. Ez du horietatik ordea. Ez 
behintzat gainontzeko guztiok baino gehiago. Baliabide ustez autobiografikoak 
erabiltzeak ez dio sekula diskurtso artistiko bat eraikitzea oztopatu. Kontrara, esana utzi 
du elkarrizketaren batean: “Nire bizitza erabiltzen dudanean ez da nire bizitza, paretan 
zintzilikatutako obra bat baizik. Gauza arruntetatik datorren poesia da interesatzen 
zaidana”. Calleren lanak ez baitu zerikusirik intimitatearekin: “Nitaz dena dakiela uste 
duena, erabat okerturik dago. Nire lana nire intimitatetik sortzen da, bai, baina ez du inoiz 
agerian uzten. Gainera, mundu guztiak ahaztu egiten du nire proiektuen erdiak ez duela 
nitaz hitz egiten, besteez baizik”. 

Muga horien baitan, edo, hobeki, muga horiekin jolasean daude Calleren obretarik asko. 
Luze gabe, garrantzitsuena: Prenez soin de vous, 2007koa. E-posta bat jaso zuen artistak, 
bere bikotekidearena, zeinean bikote harremana hautsitzat ematen zuela jakinarazten 
zion gizonak. “Zaindu zaitez”, ematen zion akabua. Ez motz, ez nagi, zainduko zela erabaki 
zuen, 107 emakumeri pasa zien testua, bakoitzak beretik interpreta zezan –epaile, igarle, 
estilo zuzentzaile, zerbitzu sekretuetako poliziak zeuden tartean–. Hauxe sexologoaren 
erantzuna: “Depresioaren aurkako pilulak hartzeko motiborik ez dut ikusten. Gertaera 
malerus batek min eman dezake, baina soluzioa ez da kimikoa”. Emaitza, aldiz, ezin 
ikusgarriagoa; eta zalantzan jartzen dizu, segun ze kasutan, e-postaren erabilera bera. 



Kontua da, esperientziaren eremuan kokatzen dela Calleren obra. Norbere nahiz 
besteren esperientzian. Izan daiteke bizitakoa nahiz kontatutakoa, erreala nahiz 
fikziozkoa, zuzenekoa nahiz geroratua, iragan nahiz etorkizunekoa, amestutakoa nahiz 
desio izandakoa. Eta artearen baitara ekarri dituela simulakroa eta itxura, limurkeria eta 
begirada, fikzioa eta oroitzapenak, sarkinkeria, espioitza, jarraipena eta iruzurra, 
jarraitzaile izatea eta jarraitua, begiratzailea eta begiratua. Orainaren arkeologia da 
Callerena, eta kalea du tailer. 

 

 

 

 

 



Nor da Sophie Calle 
 

Istorio egile, faiseuse d’histoires, deitu zion Herve Guibert idazleak. Baina nor da zehatz 
hainbeste argazkitan hain modu diferentetan agertzen zaigun emakumea? Paper bat 
jokatzen ari den aktorea? Artista bat pertsonaia baten antzezpenean? Artista beste 
pertsona batez mozorrotua? Artista bere buruaren interpretazioan? Edo artista, unean 
uneko, bere horretan? 

Paul Austerren Leviatan eleberriko pertsonaia bat, Maria Turner, Sophie Calle artistaren 
trasuntua omen da: “Artista zen bera, baina egiten zuen lanak ez zuen zerikusirik 
normalean arte gisa definitzen ditugun lanak egitearekin. Batzuek esaten zuten 
argazkilaria zela, beste batzuek kontzeptualista esaten zioten, beste batzuentzat idazle 
bat zen, baina definizio horietako bakar bat ere ez da zehatza, eta azken buruan uste dut 
ezin dela inolaz ere sailkatu. Bere lana burugabeegia zen, pertsonalegia ezein bitarteko 
edo diziplina jakinetan sailkatzeko. Ideia batek bereganatzen zuen, proiektuetan lan 
egiten zuen, arte galerietan erakuts zitezkeen emaitza konkretuak zeuden, baina 
aktibitate hori ez zen jaiotzen hainbeste artea egiteko desio batetik, ez bada bere 
obsesioei men egiteko behar batetik, bere bizitza nahi bezala bizitzetik”. “Ez naiz ni”, 
aitortu zuen behin Callek; “ni puskaz eroagoa naiz”. 

Galdetu izan diote inoiz arte feminista egiten ote duen. “Ez da aldarrikapenik izan nire 
lanean”. Aditu direnek aitortzen diote, ordea, emakumea agerrarazi izana artean. Ez 
berari bakarrik, noski. Baina emakume musaren paper tradizionalki pasiboa baliogabetu 
zuten, ama eta prostitutaren polarizaziotik harago zihoan eredu ordura arte ezezagun bat 
sortu zuten, genero gailenei bizkar eman zieten, pinturari eta eskulturari, besarkatzeko 
argazkilaritza, bideogintza edota performancea. “Hala ere, esaten didatenean, 
konplimendua da niretzat”. 

Beretzako hilobi bat erosten agertzen da Calle berari buruzko dokumental batean, 
Bolinas, Kalifornian. Dena den, heriotzaz baino gehiago ez ote duen hitz egin absentziaz, 
galeraz, gabeziaz. Cortazarren ipuin hartako pertsonaia hark esango balu bezala, “ez naiz 
deus deskribatzen ari, ulertzen saiatzen ari naiz bakarrik”. 
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Aragoieraz idazten duelako 

• Euskaraz irakur dezakegu orain poeta aragoitar bat, segur aski nagusiena, Ánchel 
Conte. Joxemari Sestorain itzultzaile, Denonartean argitaldari, Denbora eta 
egunak du poemategiak izena. Eta galdutako lagunaren hutsunea, oroitzapena, 
maitasuna du oinarri liburuak. Aragoieratik euskarara sekula itzuli den gisa 
horretako lehena. 

 

Euskal Herritik Kataluniara eta Kataluniatik Euskal Herrira lekualdatzeko gurutzatzen den 
lurraldea. Definizio hori hartuko luke Aragoik hiztegi pertsonalean. Gallur inguru hartan 
hasi –edo bukatu– eta Fragatik gertu bukatzen dena –edo hasten–. Halere, aholku 
praktiko bat: askoz eraginkorragoa da Huescatik barrenako bidaia, eta merkeagoa. Hain 
zuzen, lekualdatze horren helmuga izan daitekeen Bartzelonan aurkitu dugu Ánchel 
Conte idazle aragoitarra, ez alferrik, eta sorterrira egindako joan-etorriekin, bertan bizi 
baita azken urte luzeotan. 

Juntadizoak ez du aitzakia handirik behar, baina badugu bat ona, kasu honetan: poema 
bilduma baten euskaratzea, Denbora eta egunak, Conteren bigarrena, 1996koa. 
“Aragoieratik itzuli den lehen liburua”, juntadizoan parte hartu duen Joxemari Sestorain 
itzultzailearen esanetan. Hori baitu bereizgarri Contek, aragoieraz idazten duela. Alcolea 
de Cinca herrian jaioa, 1942an; aragoieraren aztarnak aurki zitezkeen gaztelaniaren 
lexikoan, forma sintaktikoetan, aditzen konjugazioan. 1880 aldera sortutako aitonak, 
zahartzean, burua galtzean, aragoiera berreskuratu zuen: besterik ez zuen hitz egiten. 
Baina Ainsara irakasle joan zenean hartu zuen Contek ezaguera: inguruetako herrixketako 
ikasleek ez zuten gaztelaniaz egiten, “haiek erakutsi zidaten aragoiera”. 

Geroztik ez du utzi, baina “ez nintzateke borrokatuko hizkuntza bat salbatzeagatik 
bakarrik. Jendea inporta zait. Aragoiera hitz egiten duen jendearen kasuan, salbatu behar 
da jende hori hizkuntza horrekin”. Lurraldearen suntsiketa ezagutu zuen Ainsako 
urteetan, programatua. Itxi ziren berrogei eskola hiru urtean. Familiek behiak saldu, 
etxeak utzi eta Barbastrora alde egin zuten. Urtegiak ez ziren soilik suntsigarriak, energia 
gero Euskal Herrira eta Kataluniara eramaten zen. Basotzeak transhumantziarekin bukatu 
zuen. Gobernadore Zibil batek Huescako probintzia definitu zion behin, inolako 
erreparorik gabe: iparraldea zuria, eski estazioak; erdialdea urdina, urtegiak; eta 
hegoaldea horia, galsoroak. “Gerra erbesteratuak gutxi balira –ia populazioaren erdia–, 
suntsiketa frankista izan zen izugarria, lurraldea erabat itxuraldatu zuten, hustu ia. Eta hor 
piztu zitzaidan lurraldearekiko kontzientzia”. Hizkuntza, beraz, baina halaber kultura, 
ekonomia, oinarrizko eskubideen defentsa. 

 



 

 

 



 

Gaur egunean panorama beltza du aragoierak, “azkenetan egon daiteke”. 25.000 hiztun 
izango dira guztira. “Egia da kontzientzia linguistikoa handitu egin dela hirietan. Baina 
herrietan gutxiago hitz egiten da duela berrogei urte baino. Gainera, hiztun berriek ez 
dute sinesgarritasunik patrimonialen aurrean”. Dialekto aldaera handia dago gero, 
“filologo batzuek defendatzen dute ez dela existitzen aragoiera. Akademia batek bakarrik 
konpon dezake hori. Bi paraestandar sortuta, ekialdekoa eta mendebaldekoa, 
denborarekin estandar bakarra osatzea helburu. Okzitanierarekin egin duten moduko 
zerbait”. Baina hizkuntzaren aldeko erakundeen artean ere gerra da erabatekoa: 
“Adibidez, ortografiaren aferan, proposamenak errotik diferenteak dira”. Gatazka, beraz, 
hiztunen artean, erakundeen artean. Eta halaber politikarien artean. 

Conteren ustean, aldiz, soluzioa gobernutik iritsiko da, iristekotan: “Ezinbestekoa da 
koofizialtasuna, aragoiera hitz egiten den lekuetan, eta ikasketa derrigorrezkoa, modu 
progresibo batean, nahi bada”. Alderdiek orain kontsentsua bilatu nahi dute, denek 
zerbaiti uko egitea: “Baina ezer ez edo gutxi, bi horien artean aukeratzeak ez du zentzurik; 
kasu honetan gutxik ez baitu ezertarako balio”. Gehituko dizu ezin dela hizkuntza 
patrimonializatu, ez dela inorena, ezpada hitz egiten duenarena. “Hizkuntza eta nazioa 
ezin dira berdintzat jo, hizkuntza hartuta identitate ezaugarri gisa, etnizista ia. Aragoitarra 
ez da aragoiera hitz egiten duena bakarrik. Aragoitar nazionalismoak kontzientzia 
linguistikoa esnatzen lagundu du, ondo. Baina hasieran Consello d’a Fabla Aragonesan 
mota guztietako jendea zegoen, PPkoak barne, eta orain bakarrik daude CHAkoak”. 

Badaki ez dela ideia sobera zuzena,baina aragoiera katalanaren biktima ere badela uste 
du. Pankatalanismoak min handia egin diola aragoierari: “Katalana ez dago arriskuan 
Aragoin, zazpi milioi hiztun daudelako mugaz bestaldera, Katalunian”. Alderdi katalan 
batzuen politika espantsionista eraso gisa hartzen dela dio: “Antikatalanismoa Aragoin 
endogenoa da, baina baita exogenoa ere. Betidanik existitu izan da, baina orain 
biziberritzen ari da, sekula aurretik ezagutu gabeko gizarte mailetan. Batzuek ez dute 
ulertzen katalanez hitz egiten duen aragoitar bat senti daitekeela aragoitar, eta ez 
katalan. Herrialde Katalanen ideia hori ez da ongi etorria Aragoin gehiengoaren partetik”. 
Egoera berri horrek ekarri du, hartara, besteak beste 2013an hizkuntzen legea aldatu 
izana, aurretik lasai asko katalana eta aragoiera zirenek izena ere galduz –gogoratu, pasa 
ziren izatera LAPAO eta LAPAPYP, hau da, Ekialdeko Eremuko Berezko Hizkuntza 
Aragoitarra eta Pirinioetako eta Pirinioaurreko Eremuko Berezko Hizkuntza Aragoitarra–. 
Gehitzen du Contek: “Katalana ez balitz hitz egingo Aragoin, aragoiera gaur ofiziala 
litzateke Aragoi osoan”. 

 

Denbora eta egunak 

 

Baina itzul gaitezen literaturara, poema bilduma euskaratu berrira. Sestorainen hitzetan, 
“gaiari dagokionez, lehen zatia eresia kantu luze bat da, Ánchelek laguna galdu baitzuen 
gaztetan nekazaritza lanetan ari zela. Bigarren zatian, amodioaren eta denboraren gauzak 
jorratzen ditu”. Liburuak, hartara, bi mutikoren arteko harremana deskribatzen du 
funtsean, frankismo garaian, lehen poemak 1969koak dira. “Urte horietan sexu bereko 
pertsonen arteko sexu harremanak legez galaraziak zeuden, eta kontzentrazio eremuak 



baziren Espainian LGTB jendea zigortzeko eta espetxeratzeko. Eta, jakina, hor zegoen 
bere lagunaren familia ere”. Kontuz ibili behar zen asunto horrekin, beraz, “eta kontuz 
ibili behar da oraindik, neurri batean”, dio Sestorainek. 

Gauza bat da Conte pertsona publikoa, jakituna, aktibista, eta beste bat Conte poeta. 
Berehala igartzen da. “Niretzat poesia, idazketa, ez da militantzia, gauza batean izan ezik: 
hizkuntzan. Baina naizen bezalakoa agertzen naiz poesian, nire buruarekin bakarka, ez 
dut programa politikoez hitz egiten”. Ainsako garaietan hasi zen poesia idazten: 
“Homosexual izatea ez zen erraza Ainsa bezalako herri txiki batean, 60etan; zure baitan 
bizitzera behartuta zeunden”. Testuinguru horretan jaiotzen da poesia, “sublimazio baten 
ondorioz segur aski: Antoniori eskainitako poesia guztia elegiakoa da, goititze horretatik 
jaiotzen da, falta zitzaidan hura goratzetik. Partekatzeko behar bat nuen, neurri batean 
biluztekoa”. Zentzu horretan, badu poema bat, Mai, Labordetak-eta abestu izan dutena, 
garai haien berri ederki ematen duena. “Ahalik eta argien hitz egiten saiatzen nintzen. 
Baina, noski, garai hartan hitz egin zitekeen modurik argienean”. Denbora eta egunak 
honen portadako argazkiagatik galdetuta, bai, Antonio da, poema batean agertzen den 
berbera: “Zuen larrainean / azken udan / egin nizun argazki bakarrak / murgilarazi nau 
gaur gogorapenetan”. Baina ez duzu ikusten garbi, lausoa da irudia: “1996an ez nintzen 
argazki hau jartzera ausartuko, orain ere kostata. Antonioren familiaganako 
errespetuagatik, eta Antonioganako: zer eskubiderekin jartzen dut nik argazki hori, hura 
hil ondoren”. 

Juntadizoa luzatzen hasi da eta, azkenerako inpresioa: aragoieraz idazten duelako, 
horrexek egiten duela ezezagun gure begietara. Bestela, huntaz eta hartaz lasai asko hitz 
egin dezakeen itzal handiko pertsona baten aurrean gaudela. Agur esan aurretik, 
azaroaren 27an liburu bat aurkezten zuela, gonbidapena. Ea liburu hori den inoiz 
iragarritakoa, bere bizitzari buruzko liburua. Ezetz, baina ari dela. Ez du falta materiala. 
Aitaren biografia oinarri: bizitza doble bat eraman zuen, alaba bat eduki Frantzian; 
guardia zibil izan zen, era berean maki. Azken hori jakin zuenean ulertu zuela, zergatik 
herrian aberatsek gaizki begiratzen zuten Ánchel haurra; ondo, aldiz, jende behartsuenak. 
“Inoiz lortzen badut hori guztiori paperean jartzea, abisatuko dizut”. Horretan agurtu 
gara. 

KULTURA 
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Gerra hementxe dago 

• Ziklo bat itxi berri du Miguel Sanchez-Ostiz idazleak (Iruñea, 1950). El Escarmiento, 
La sombra del Escarmiento eta El Botín argitaratuta, bukatutzat eman du 36ko 
Gerrak Nafarroan eragin zuen txikizioaren kontaketa. Baztertuak zituen hamaika 
proiektu berriz hartzeko moduan izango da hemendik aurrera. 

 
Baztan baitan, Baztan izan ginen, Miguel Sanchez-Ostiz –hemendik aurrera MSO– 
elkarrizketatzen. Barka topikokeria, baina zer nahi duzue, hala izan zen. Zehatzago, 
Arraiozen, bertan bizi baita azken garaiotan idazle iruindarra. Lekaroz, Zozaia, orain 
Arraioz, baina 1995etik Baztan: “Baztan izan da nire bizitzan ondoen bizi izan naizen 
lekua, erosoen, askeen, inguruarekin harreman onenak izan ditudan lekua”. 2007an utzi 
zuen, Iruñera itzultzeko, baina ziztu bizian egin zuen atzera. Orain ere ez du ezer jakin 
nahi Iruñeaz, “gero eta arrotzagoa zaidan hiri bat”. Esan izan du inoiz: “Iruñean 
pentsatzen badut, nire baitan gero eta hilagoa dagoen zerbaiten antza hartzen du, apenas 
motibo literario bat, inork nekez ezagutuko lukeen memoriaren eszenatoki bat”. 

Baztan, beraz. Gure bazterrak, ordea –eta barka bigarren topikokeria–, ez dizkigu 
lanbroak ezkutatzen: eguzkia parez pare, zerua bleu glacé, are bukolikoago eginez berez 
beste edozein bazter bezain krudela datekeen paraje ederra: adulterio, suizidio, biolazio, 
homizidio kontuak azaldu izan dizkiote bertan MSOri, guztiak ere “oso literarioak”. Gure 
bazterrak, hartara, baina ez Mikel Laboaren kanta hartan bezala: “Malenkonia biziko 
abestia, landarediak pisu izugarria hartzen duen hodei apaleko egun euritsu horien 
antzera”. Eta auskalo malenkonia hitza den egokiena, baina MSOren aldartea ez da 
kanpokoa bezain eguzkitsua: “ez dakit”, “berdin zait”, “ahaztu dut” erabiltzen ditu etenik 
gabe. Nahiz behin baino gehiagotan esan duen: orainaldia dela bizi beharreko denbora, 
existitzen den bakarra, ez dagoela lekurik nostalgiarentzat, hau da, poesia txarrarentzat. 

Esfortzu handia egitetik dator, esfortzu literario, intelektual eta, zergatik ez esan, 
pertsonal handi bat. 36ko Gerrak Nafarroan egin makurkeriei eskainitako trilogia bat, 
1.200 orrialdetik goiti, orduak, egunak, urteak kendu dizkion proiektu bat, halaber osasun 
poxi bat. “Akituta, indar hustuta geratu naiz, ondoez handiarekin. El Botín bukatu 
nuenetik ez dut bururik altxa”. Gauza bat baita 36ko Gerraz New Yorketik idaztea, eta 
beste bat gertatu lekuan berean: “Agertzen diren izenak ez dira, Dovstoieskirenean 
bezala, errusiarrak, zure familiarenak baizik, ahaide, adiskide, barride, herrikideenak”. 
Horrek dena aldatzen du: “Ez duzu gauza abstraktuez hitz egiten, gertatu ziren gauza 
batzuez baino, oso ondo ezagutzen dituzun paisaia batzuez, zureak direlako”. 

Gerra pasa zela diote, baina ez: “Hementxe dago, bestela ez nukeen horri buruz idatziko”. 
Ez dira gorabehera soilik historikoak, “gaur-gaurko gatazka politiko eta sozialerako 
munizio bizia baizik”. Eta ez da hainbeste hamaika aldiz kontatutakoa berriz kontatzea, 
“ez bada ulertzen saiatzea orduko hartan gertatutakoak zergatik hunkitzen gaituen orain, 
behartzen gaituen posizio hartzera”. “Ez dut idazten historia errepika ez dadin, zerrikeria 
haien protagonistak zer egiteko kapaz izan ziren gogoratzeko baizik; orain ere, aukerarik 
txikiena izango balute, zer egiteko kapaz liratekeen. Borrokatzeko, ahal dudan neurrian, 
dominazio modu bat den oroimenaren suntsiketaren kontra”. Kontakizun historiko bat 



osatzea da helburua, beraz, ez mendekua edo kontu garbitzea. Eta barkamena baino, 
egindako minaren aitorpena eta konponketa eskuratzea. 

El Botín nobelaren hasieran Walter Benjaminen zita bat dator: “Izena izan ez dutenei 
ahotsa ematea da memoria historikoa”. W. G. Sebaldek, ordea, memoria historikoari 
kritika egin zion, ez aski, ez fidagarri, huts eta errepikakor zelakoan. “Madrilgo alkateak 
Millan Astrain (inguruotan esaten zitzaion moduan) kale izendegitik kentzeko nahia 
agertu du. Kontrakoen erantzuna: ez zen frankista izan, ez zuen 36ko Gerran parte hartu. 
Gezur hutsa. Nola ez duzu hori idatziko, egia historikoa ere aldatu nahi dutenean? Berdin 
zait Sebaldek zer esaten duen. Ezin da onartu historiaren berridazketa hau. Nahiko 
motibo bada idazteko. Ados, aski ez izan arren. Eta aski ez izatea baino, konponezina da, 
idazten duzuna idazten duzula, ez dago biktimak eta oinordekoak erreparatzeko modurik, 
jartzen ahal dute plaka bat, lau sos eman. Baina benetako arazoa da ez dagoela 
borondaterik krimen horiek argitzeko”. 

36ko Gerraz idazteko asmoaren antzinakotasuna erakusten duen testu bat aurkitu dugu, 
La casa del rojo egunerokoan: “Gogoan dut orain urte batzuk Carlos Pujoli komentatu 
nion nobela hura: 1937-1938ko Iruñeari buruzko nobela. Oraindik idatz dezakedana. 
Narratzailea bilatu beharra nuen. Buruan ibili nituen zapata garbitzaile bat, egunkari 
saltzaile bat, liburu zaintzaile bat. Gero utzi egin nuen”. 1996ko maiatzaren 28koa da 
testua. Inon irakur daiteke, halaber, 2005ean, MSO delako bat zela kontakizuneko 
protagonista. “Hainbeste urtean, goitik behera aldatu da proiektua: hasieran nobela-
nobela zen, Mola jeneralaren eguneroko lapurtuak oinarri zituena. Nobela hura eskaini 
nion Espasa-Calpe argitaletxeari. 2005ean esan zuten ezetz, beste nobela bat zeukatela 
Molari buruz. Oso ondo etorri zitzaidan Pio Barojaren biografia bukatzeko –nahiz 
biografia horrek ez zidan ekarri pozik batere: ez zitzaien gustatu oinordekoei, hagiografia 
hutsa baino ez dutelako nahi, eta negozioak martxan jarrai dezala–. 2011n, San Kristobal 
gotorlekura egindako bisita baten ondorioz, proiektua berriz hartu nuen arte”. 

 

 



 Egin beharrekoa 

 

MSOk egin beharrekoa ote zen, auskalo bere bizitzako proiektu literario garrantzitsuena 
izan ote den, berak nahiago du aurrera begiratu. “Badago beste proiektu bat, nire 
familiaren historiarekin zerikusia duena, ezin dena gehiago atzeratu: deituko da 
Chimonco zikloa” (erreferentzia egiten dio Obanos herriko Chimonco etxe familiarrari, 
Los papeles del ilusionista eleberriaren portadan agertzen den hari). Nobela 
moztxeagoak, gertaera zehatzagoak, beste idazmolde bat. “Trilogia izan da zulatutako 
kotxe baten gurpila puztea bezala, puztu eta puztu, eta testua hedatu, eta ez testuaren 
beharragatik, puztearen inertziagatik baizik. Horrek estiloa honda dezake, eta idatzi nahi 
duzuna kaltetu”. 

Trilogiak izan duen harreraz galdetuta, kopeta zimurtu du. “El Escarmientoz zerbait hitz 
egin zen, El Botínez ezer ez”. Baina are harrigarriagoa zaio iaz ateratako La perorata del 
insensato eleberriarekin gertatutakoa: “Asko jarri nuen liburu horretan, eta erantzuna 
izan da erabateko isiltasuna. Nire bizitzan hartu dudan makilakadarik handiena”. Madrilgo 
kazetari entzutetsu batek esan zion: “Oso desagertuta zaude, borroka-argitaletxe 
horretan argitaratzen duzunetik”. “Pamiela bezalako argitaletxe batean ateratako liburu 
batek aukera asko dauka kasurik egin ez diezaioten. Ez dago aitzakiarik, liburuak dendetan 
daude, prentsako jendeak jasotzen ditu; orduan norbaitek eman behar du azalpenen 
bat”. Las pirañas eleberriaren oihartzuna aipatu diot: “Orain aterako balitz ez luke batere 
izango. Nitaz esan zuten Batasunakoa nintzela eta ETAren tesiak babesten nituela, 
2005ean, kultura munduan pisua handia duen PPko goi kargu batek. Esaldia iltzatuta 
daukat oraindik. Egunen batean norbaitek ikertuko du garai hartan zer artikulu idatzi ziren 
Madrilen, eta zer esan zen. Ni harrapatu ninduen haizete batek bezala, agente literariorik 
gabe geratu nintzen, adibidez”. 

Garai batean ez zen hala: Herralde, Euskadi, Kritika, Principe de Viana sariak, Espainiako 
argitaletxe garrantzitsuenetan liburuak, Anagrama, Seix Barral, Peninsula. “Anagrama 
uztea izan da bizitzako erabakirik txarrena. Baina utzi nuen Seix Barraleko tipo batek 
nahastu ninduelako. Eta gero joan nintzen Espasa-Calpera, eta hori jada izan zen 
erabateko desastrea. Pio Barojaren biografia, esaterako, ez zuten inon aurkeztu”. Rafael 
Chirbes zena atera da hizketara: “Chirbesek egin zuen nigatik ahal izan zuen guztia. 
Oroitzen dut Kritikaren Saria eman ziotenean nola joan zitzaizkion TVEko kazetari batzuk. 
Hasi zen nitaz hitz egiten, geldiarazi zuten arte”. 

Hurrena zer aterako duen. Dietario bat, Rumbo a no sé dónde, baina azkena: “Aurreko 
batean, Aizkolegi menditik jaisten, artalde baten atzetik, ardi kaka freskoak ikusi nituen. 
Eta dietario idazle bat ikusi nuen bertan: errealitatea murtxikatzen duzu, digeritzen, eta 
kakatxoak uzten zoaz. Kontxo, idaztea ez da hori. Eta azkenaldian errealitatea asko 
errepikatzen da, gauzak azkartu egin dira, herrialdea zitaldu egin da modu beldurgarrian. 
Nekatu naiz ustelkeriak, abusu polizialak, biolentziak apuntatzeaz. Ez da generoan fedea 
galdu dudala: 1974tik idazten ditut egunerokoak, balio didate oraindik pentsatzeko; baina 
beste erabilgarritasun bat eman nahi diet, ez hain engainagarria”. 

 

 

 



Bidean geratutakoak eta datozenak 

 

Ziklo berri bat dator orain: “Zintzilik ditudan liburu batzuk, saiakera laburrak: Oteizaren 
poesiari buruzkoa, adibidez, beste bat aguretasunari buruzkoa, beste bat sustraitzeari”. 
Eta garai batean osatu nahi izan zuen Euskal Herriaren historia garaikideari buruzko saila? 
Hasieran sei nobelako proiektua, Las armas del tiempo, atera zen baten bat: “Bidean 
geratu zen, ez dut horri buruz idazteko gogorik. En Bayona bajo los porches izan zen 
bigarrena, saltsa egon zen pertsonaietako baten familiarekin, molestatu ziren, eta 
Iruñean izan nituen liskarren hasiera izan zen. Badirudi historia idatzi behar dela garaileek 
diotenaren arabera. Hirugarren nobela bat idatzi nuen, La nave de Baco, basoa 
gainezkarazi zuen tanta”. 

Izan zuen garai bat, Bolivia, Valparaiso, Bucarest, urrutira joaten zena: “Baina joaten 
garen lekura joaten garela, lehenago edo beranduago abiapuntura itzultzeko joaten gara. 
Sekula ez zara erabat esku hutsik itzultzen, noski: baduzu kontatzeko zerbait, zure 
kontakizuna, eta hori da altxorrik handiena. Gainera, ez duzu ahaztu behar osasun 
arrazoiengatik bidaiatzen zarela”. Jarraitzen du asko joaten Baionara –liburuak erosteko 
bizioarekin konplitzera, Arragon liburu dendara–, eta Donibane Lohitzunera, familia 
politikoa bertan bizi baita. Eta jarraitzen du idazten, asko idazten. “Zertarako? Amore ez 
emateko, ez etsitzeko. Gaztetxotatik, idatzi egin nahi nuen. Egiazko heriotza da 
desertzioa. Gogogabetasuna gainditu behar da, dena zakurraren salara bidaltzeko 
tentazioa. Eta sinesten duzun hori egin”. Azken esaldi hori bueltaka abiatu dugu itzulerako 
bidaia. Ez sobera urrutira, ez behintzat Baztango lurrean, MSO baitan izan ginela ahazteko 
tarte batean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017ko otsailak 05 

Bidaia zapuztu baten kontakizuna 

• Marianne Breslauer argazkilari alemanak Euskal Herrian zehar egin zuen bidaia 
1933ko udaberrian, Annemarie Schwarzenbach idazle suitzarrarekin batera. 
Iruñea helburu, sei bat egun eman zituzten bazterrotan, eta hamabi argazki atera 
guztira. Berlinera itzuli zirenean, ordea, gauzak ez zeuden partitzean utzi bezala. 

Donostiako San Telmo museoan izan zen, Modernitate bakan bat erakusketa ederra 
ikusten –zeinean ezagutu daitekeen 1925-1936 artean Donostiak izan zuen leku 
nabarmena, abangoardiako une distiratsu eta emankorrenetako batean–. Izan zen Jose 
Luis Aizpurua, Nikolas Lekuona, Juan Cabanas Erauskin, Eduardo Lagarde eta abarrekoen 
kartel, margo, collage eta, batez ere, argazkiak ikusten –zeinak euskal artearen sortze-
une historiko baten parte izan ziren, abangoardia espainiarraren barruan garrantzia 
nabarmena izateaz gainera–: kontxo, gure modernitateak ez du izan emakumerik. 

Ez du izan gureak, noski, aipatu erakusketako izendegiari kasu eginez gero, behintzat. 
Modernitateak oro har bai, ordea. Ez akaso Donostian, baina bai, adibidez, Alemania 
aldean. Hain zuzen ere, Donostiakoa nolabait hauspotu zuen Weimarko Errepublikako 
kultur iraultzaren baitan. Esate baterako Marianne Breslauer: Berlinen jaioa, 1909an, 
Alemaniako goi-burgesia ilustratuko familia batean, judutar jatorrikoa. Argazkilaria, izan 
ere, lanbide hori, argazkigintza, modan zegoen XX. mendeko 20ko hamarkadan, klase 
altuko alaben artean. Aldaketa sozialek ekarri zuten burgesiako emakumeek ere ogibide 
bat ikastea, badaezpada ezkongabe geratzen baziren. Eta argazkilaritza ez zen 
desegokiena, izanik heziketa artistikoa. Baliabide berria zenez, gainera, emakumearen 
sarrera bestelako arte diziplinetan baino errazagoa omen. 

Berlinen bazegoen emakumeek argazkia ikasteko zentro bat, eta hantxe egin zituen 
Breslauerrek ikasketak. Horiek bukatuta, Paris hartu zuen jomuga, garaiko jaidurak hala 
bultzatuta. Man Rayren estudioan hasi zen, 1929an. Dena den, bien arteko kontaktu eta 
eragina ez zen izan oso estua. Estuagoa izan zen, agian, Un chien andalou filma ikusi 
bitartean –labanak begia labaintzen duen eszena hartan–, Breslauerrek zorabiaturik Man 
Ray nahigabe besarkatu zuenekoa. Elkarri erretratuak egin zizkioten, bai, baina edo gazte 
alemaniarrak nahikoa zekiela ebatzita, edo hasiberriak hartzeko gogorik ez zuela 
erabakita, haren kontura jartzeko esan zion Emak bakia filmaren egileak. 

Harreman gehixeago izan zuen Breslauerrek, bere argazkiek bederen, Brassaï eta Kertész 
hungariar-frantsestuekin. Batez ere azken horrekin, gogo noragabe bat partekatu 
baitzuten: biek ala biek ibili zuten Paris alderik alde, kale, bazter, izkinetatik, hirian zehar 
galduz, jende erabat normalari eginez argazkiak. Eguneroko bizitzaren eszenak harrapatu 
zituzten, oharkabean igarotzen diren uneak, hutsalkeriak. Errealismo poetikoa deitu izan 
den hori, objektibitate berriaren aurrean. 

 



 

 

 

 

 

 



Breslauer ez zen inondik inora estudioko argazkilaria. Are, une batetik aurrera, gehiago 
izan zen albistari grafiko edo fotokazetari izenez ezagutzen duguna. Bidaiak egin zituen, 
Italia, Frantzia, Holanda, Palestinara. 1932an ezagutu zuen Annemarie Schwarzenbach 
idazleak bezala. Ezagutza inportantea: Schwarzenbach, suitzarra, 1908koa, Thomas Mann 
idazlearen seme-alaba Klaus eta Erikaren lagun mina, Tod in Persien (Heriotza Persian) 
edota Alle Wege sind offen (Bide guztiak irekita daude) liburuen egilea. Bigarren horretan, 
hain justu, Balkanak, Turkia, Iran, Afganistan zeharkatzen dituen bidaldi bat kontatzen du. 
Schwarzenbach, gizaki modernoaren desterru sentimendua sinbolizatzen duena, 
badakielako etxe, supazter, abarorik ez dagoela: “Nire gaixotasuna ez da iragankorra”. 
Bizimodu gorabeheratsukoa, segur aski biografiak itzal egin dio suitzarraren obrari. Eragin 
handia izan zuen, ordea, Breslauerrengan. 

Hain, ezen 1933ko udaberrirako bidaia bat pentsatu zuten, nora eta Espainiara (sic), nora 
eta, ohikoagoa zen Andaluzia ez, Espainia iparraldera (sic). Arriskatua dirudi, baina ez da 
hain arraroa: bidaia zen, hain zuzen, neue Frau, emakume berri, moderno, ustez askearen 
ezaugarrietako bat. XX. mendeko 20ko hamarkadan masa baliabide berriak agertu ziren, 
aldizkari ilustratu, publizitate, zinema; eta emakumeak adatsa garçon erara, galtzekin, 
maskulino, sexuen anbiguotasunarekin jolastuz. Aisialdia maite zuten, kirola: gimnastika, 
igeriketa, tenisa. Eta automobila. 

Automobila izan zen Breslauer eta Schwarzenbachek beren bidaiarako aukeratu zuten 
lokomozio bidea. Ez zen opor bidaia izan, idatzi eta argazkiak egin behar zituzten, 
Alemaniako argazki agentzia batentzat. Katalunia aldean ibili ondotik, Pirinioak 
zeharkatuta, Iruñea, Donostia, Loiola eta berriz Iruñea bisitatu zituzten. Hiri 
Buruzagiarekin zeuden gogoberotuta. Errua Ernest Hemingway idazleak zuen, zehatzago 
berak idatzitako The Sun Also Rises izeneko nobelak –Fiesta izenez ere ezaguna–, zeina 
1928. urtean itzuli baitzen alemanera. Breslauer apika ez hainbeste, baina 
Schwarzenbach, bere biografia eta obra ezagututa, identifikatuta sentitu zen ziur 
nobelako pertsonaiekin, lost generation delakoa irudikatu zutenak. 

“Hemingwayk deskribatu zuen atmosfera arnastu nahian” egin zuten bidaia, beraz. Baina, 
Iruñea urte osoan izan daitekeen arren festa, maiatza ez da sanfermin, eta bertako argazki 
gutxi egin zituen Breslauerrek, Schwarzenbachek bueltan ez zion eskaini erreportaje 
bakar bat. Bidaia hartako argazkiak, oro har, ez dira leku esanguratsu, monumentu 
garrantzitsuei egindakoak –Loiolako basilika izango da salbuespena–. Bai, aldiz, detaile 
txiki, atentzioa ematen dioten pertsonaia, batez ere haur-gazteenak. Donostiakoak, portu 
aldekoak; Iruñekoak, karrika estanpak. Guztira, hamabi. Irudi batzuetan ikusten da, 
bestalde, bidaiariek sortu zuten ikusmina: Mercedes Mannheim zuri distirant kapotarik 
gabean, gizonik gabeko bi emakume, atzerritar, altu, ile motzeko, zigarreta eskuan. 
Espainiako hezkuntza kritikatzeko erabili zituzten erretratu batzuk, gobernu modu 
berriarekin zuzenduko zela zioten. Besteren gainetik zegoen Bigarren Errepublikak 
ekarritako aldaketen gaineko interesa. 

 



 
 
 

Berlinen atzera, erreportajeak ezin izan ziren publikatu Alemanian. Naziek boterea 
eskuratuta, 1933ko urtarrilaren 30ean izendatu zuten Adolf Hitler Alemaniako gobernu-
buru, eta handik gutxira hasi ziren hainbat herritarren hainbat eskubide uzten baliorik 
gabe. Argazki agentzia ez zen ausartu Breslauerren lana haren izenez argitaratzera, ez 
baitzen ariarra. 1936rako erbeste-bidea hartu behar izan zuen, Amsterdamera, gero 
handik Suitzara joateko, non bizi izan zen 2001ean heriotza iritsi zitzaion arte. Baina 
Bigarren Mundu Gerrarekin galdu zuen argazkiarekiko gosea. Inon aitortu zuen noizbait, 
bizimodu aldaketek –erbesteak, ezkontzak, seme-alabek– ez ziotela uzten nahikoa 
kontzentratzen argazkilaritzan, eta ez zuela gutxitu nahi argazkien kalitatea. 

Donostiaren urrezko aroak, esan dugu, Bigarren Errepublikan eta 36ko Gerra hasi arte 
iraun zuen. Gerra horrek, beraz, bazterrotan egiten zen arte guztiarekin bukatu zuen –ez 
bakarrik Errepublikaren aldekoarekin: Aizpurua falangista fusilatua; Lekuona gudaroste 
nazionalean hila, nazionalen euren bonbardaketa batek, eta osasun laguntza ematen ari 
zela–. Alemanian, nazismoaren gorakadak ekarri zion, beste hainbati bizitza nola, askori 
bizimodu baten erauztea. Eta Marianne Breslauerren kasuan, bidaia zapuztua ez zen izan 
hainbeste festarik gabeko Iruñera, ezpada bere herrialdeko egoera politiko berriak uztera 
behartu zuen argazkilari ibilbidearena. Zorionez, berriki berreskuratu eta haren lana iritsi 
da guregana. Urrutira gabe, gurean ere egin beharko genukeena. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017ko ekainak 18 

Hainbeste oihu (eta murmurioren bat) 

• Raimon musikari valentziarrak eszenatokiak utzi ditu, berrogeita hamar urtetik 
gorako ibilbide baten ondoren, Bartzelonako Palau de la Músican emandako 
hamabi kontzerturekin. Azken-aurrekoan egoteko aukera izan dugu, eta hauxe da 
bertan bizi izandakoaren kronika. 

Ez naiz inoren bizioekin sartuko ni, baina Argiako jendearenak benetan arraroak dira: 
Ramon Pelegero Sanchis, Raimon izenez ezagunagoa (nota bene: azken silaban jarri 
azentua, inolaz ere ez katalan hiztunen belarrietara arrotz eta grazios egiten gaituen 
lehenengoan), erretiratuko dela, eta ea joango nintzatekeen azken kontzertuetako batera 
(ea egunen batean Liberté, Egalité, Beyoncé edo Ariana Granderen kontzertu baten 
kronika eskatzen didaten). Guztira hamabi azken-kontzertu ziren, ondo, guztiak 
maiatzean egitekoak, ondo, baina sarrerak urte hasieratik zeuden agortuak, ez hain ondo. 
Maiatzaren 5ean berean egin nuen saiakera, eta, auskalo norbaitek sarrera itzuli zuelako 
(edo auskalo hil egin zelako norbait hori), baina sarrera bat, bakarra (oilategian, zer 
egingo zaio), lortu ahal izan nuen, maiatzaren 27rako. Azken-aurreko kontzerturako. Ez 
azkenerako, ezin izango diet nire bilobei Raimonen azken kontzertuan izan nintzela esan, 
baina kronika kobratu, barka, idatzi ahal izango dut behintzat. Eskerrik asko, beraz, 
sarrera itzuli zuen (edo auskalo hil egin zen) pertsona horri. 

Ez da lehen aldia, noski, bereziki gustuko ez dudan norbaiten kontzertu batera joaten 
naizela. Tira, gustuko ez dudan, Raimon ez dut gehiegi jarraitu, egia esan, bere hit-ak 
ezagutzen ditut, nola ez, baina beti iruditu izan zait kantatu baino oihu egiten duen kantari 
bat (eta ni gehiago naiz murmurioaren aldekoa), beti iruditu izan zait kantatzen ez zekien 
kantari bat (eta horrek ez du derrigor ezer esan nahi, begira Fermin Muguruza). Ez da 
lehen aldia, beraz, baina oraingoan bereziki deseroso nago. Izango da agian kontzertua 
Palau de la Música ahalguztidunean egingo delako, orain tristeki (akusatuen) lehen 
lerroan dagoen musika jauregia, guztiok ezagutzen dugun ustelkeria kasuagatik, Felix 
Millet lehendakari ohia (gaizkile) buru (kuriosoa egiten da, hala, eraikinaren barruan 
Millet abizena leku batean baino gehiagotan irakurtzea, nahiz jakin Lluis birraitonari 
egiten diola erreferentzia). Eta deseroso nago, klase borroka edo, hobeki, gutxiagotasun 
konplexu bategatik, Palau de la Música klase altuko jendeak okupatzen baitu eskuarki, 
Upper Diagonal esaten zaien horietarik. 

Baina izango da Raimon gorriegi zaielako, agian, gandorra uste baino apalxeago duen 
jendeak betetzen du gaur areto nagusia, guztiak ere jende zintzoa, ordenako jendea, 
gehienak ere konbergentziaren aldekoak. Kuriosoa, halaber, orain ustez horiek ere 
independentistak direlako, eta Raimonek inoiz aitortu izan duelako ez dela 
independentista, gaur egun Kataluniak bizi omen duen prozesu politikoaren gaineko 
zalantzak adierazteaz batera. Ea nor ausartzen den, ordea, Raimon bezalako ikono bati 
lezioak ematera, eta publikoak barkatu egiten dio bekatu hori, ahaztu behintzat (azken-
aurreko kontzertuan ez, zorionez, baina azken-azkenean in-inde-independència oihukatu 
omen zuen jendeak; gustura ikusiko nuke zer aurpegi jarri zuen Raimon gizarajoak). 
Adibidez familia politikoak (Colautarrek ez, besteak, emaztearenak alegia): kasualitatez, 
maiatzaren 27rako sarrerak lortuta, abendutik hauek, oin-puntetan iragan dira Raimonen 



ez-independentismoa aipatu diedanean. Esteladaren bat bada aretoan, nahiz ez den 
iristen Millet abizena estaltzera. 

Kontzertua hasi da halako batean, hamarrak justu paseak direnean (beranduegi niretzat, 
lehen loaldiaren atarian egoten bainaiz ordurako, eta Barsak Alavesi lehen gola sartu 
ondoren). Abesti niretzat (eta susmoa dut publikoaren zati handi batentzat) erabat 
ezezagunekin hasi ere, ezagunak nizkion abesti zaharruno, oldarkor, builatsu 
horiengandik urrun, chanson frantses-napolitarretik gertuago, sorpresa atsegina. Atorra 
gorria jantzirik, musikari akatsgabeez inguratua (bi gitarra, kontrabaxua, klarinetea), 
belarri gotorrontzat eztia diren melodiak interpretatzen ditu. Adibidez, XIV. mendeko 
testu batekin osatua den Elogi dels diners, publikoak bereziki txalotua, auskalo 
testuinguruak hartara bultzatuta. Kantuek aurrera egin ahala, deskubrimendu bat: 
Raimonek, kontxo, uste baino hobeki kantatzen du, kantatzean oilarra instituzionalizatu 
duen kantariak. Oilarrei muzin egin gabe (peccata minuta eserlekua oilategian 
dugunontzat), baina murmuriotik gertuago, oihutik baino. Dantza eta guzti egiten du 
abestiren batean. Tarteetan hitz gutxi, hori bai, despedida kontzertua izan arren. Araua 
hautsi du, luze gabe, País Basc abestia aurkezteko (gogoratu: “Tots els colors del verd, 
Gora Euskadi criden fort”), esplikatzeko, batetik, 1967an Euskal Herrira egindako bidaia 
batek zeharo hunkitu zuela, Ez Dok Amairu, Laboa, Lete, Iriondo, Artze anaiak, eta, 
bestetik, Bilboko jende bat etorri dela kontzertura (Hondarribikorik ez du aipatu). 
Publikoak beroen txalotu duen abestietako bat iruditu zait (ez dakit zergatik, EAJ-PP 
akordioaren ondoren, katalan eta euskaldunon arteko harremanak ez baitaude inoizko 
momenturik gozoenean). 

 

 

 

 



Gehienbat diktadura garaiko istorioak kantatuko zituela espero nuen. Beste aurreiritzi 
bat. Ez nekien hainbeste poeta katalan musikatu zituenik, Ausias Marchengadik hasi eta 
Salvador Espriurenganaino. Ez nekien Victor Jararen Te recuerdo Amanda kantuaren 
bertsio eder bat, Et recorde Amanda, egin zuenik. Ez nekien Raimonen valentziera 
euskaldun katalandartu baten belarrietan arazo berezirik gabe sartuko zenik. Bisetan 
jendea are beroago dago. Jo vinc d’un silenci (“Qui perd els origens, perd identitat”, txalo), 
Diguem no (“Nosaltres no som d’eixe món”, txalo, txalo), hasi bezala bukatzeko, 
konposatu zuen lehen kantuarekin, Al vent (“Els ulls al vent, al vent del món”, txalo, txalo, 
txalo). 35 abesti guztira. Minutu pare bateko esku-zartak. Gero, zintzo, denak etxera. 
Raimon-zaleak izango dira guztiak ere, baina oroz gain katalanak. 

Berrogeita hamar urtetik gorako musika ibilbide bat bukatzeko modu ugari egongo da, 
suposatzen dut. Hauxe da Ramon Pelegero Sanchis, Raimon (oroi azentuazioa) izenez 
ezagunagoa den musikariak aukeratu duena. 65ak aspaldi pasata, orain hamaika urte hain 
zuzen, erretiroa hartzeko deliberoa hartu du orain, 1940an Xativan jaiotako musikariak. 
Eszenatoki gainean hainbeste oihu (eta murmurioren bat, ados) jaulki duenak ezin 
xumeago jaitsi du azkena, bona nit i fins sempre, gabon eta beti arte ia-ia entzunezin bat 
erortzen utzi ondotik. 
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