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I 

Gaurgero ez dut musikaz hitz egingo, egia esan gogoan izan ohi dudan gai bakarra, orain, aldiz, nire 

buruaz hitz egin behar dut, ezinbestean. Nire ustez badago jende asko neska guztiz arduragabeko eta 

adoregabeko nauela, gaur egun aspaldi bezain argi gogora dezakedanez, hain zuzen ere auzoko nituen 

luzarotarren artean. Nire auzoko gehienek oso emakume xelebretzat ninduten, bitxia zein ernaia hein 

handi batean, batez ere nire zaletasunik handiena eta gaur egun nire ogibidea zena ondo baino hobeto 

jakinda, eta baita haietariko gutxi batzuek ere gizakume txit sentibera eta ikusberatzat ninduten aldetik. 

Azken hau, ostera, gure oso gertu-gertukoek guregan oso bakanetan ikusi ohi dute. Patxadaz eta begi 

zorrotzez so egitea ezin gogokoago dut, orduak ematen ditut eztiro-eztiro ostondoratzen diren hodeiei 

edo ura etengabe alperrikako isurian ari den iturriari begira. Aldi berean ere, aitortu beharrean nago 

berez oso emakume urduria naizela, maiz ere kakapirri hutsa, ezin naiz inoiz lasai moduan egon luzaro 

ezer egin gabe, beti zer edo zer eskuartean izan behar dut, bestela denbora alperrik galtzen ari 

naizelakoan nago, hots, ezer berririk sortzeke edo hobetzeke. Eta ezta, ez, harritzekoa horrela senti- 

tzea aspaldian halako egoskorra izan nendin motibo franko eta ezin saminago bat eman zidaten-eta. 

Hori dela eta, baliteke ordu guztiok nolabait betetzeko edo, musika betidanik ezinbesteko euskarri 

begitandu egin zait, gure aitak txikitan erositako pianoari ekinaren ekinez eta ia beti halamoduz 

erauzitako musika. Izarra mendiaren magalean eta itsaso zabalera begira ere dagoen gurasoen etxeko 

egongelatik Steinwick piano handi eta eder horretan joka jarduten nuen aldiro, erauzitako notak 

itsasora bertara isuri nahian edo, egunen batean zeharkatuko nuen itsaso zabalera jaurtikitako soinuzko 

mezuak izan balira bezala. Gaur egun, orain dela urte pila atzerrian bizi naizela, edozein hiritako 

kontzertu batean nire painoa joka, sarri askotan ere nire gurasoen etxe aurrean entzule bakarra nuen 

itsaso zabal eta goxoa gogora ekarri ohi dut. Orduan ere Luzaro jarraian gogora etortzen zait, etxe 

atzean genuen Izarra haitza, inguruko pagadi sarri ederra eta nire gurasoen etxetik gertu-gertu, baina 

apurtxo bat beherantzago, itsaso gainetik ere altxatzen zen Luzaro herriko etxe multzoa, herriaren 

ekialdeko ertzetik itsasoraino sartzen zen ibai meharra eta inguruko gainerako mendi eta haitzetako 



harizti zaharra eta arte zein gorosti bakan herabe batzuk ere bai. Gaur egun ere jaioterriaren 

oroitzapena oso bizia eta batik bat zolia omen da nire baitan, ezin besterik esan hain gogoko eta gogoan  

dudalarik. Baina ez dut inolako meriturik, hainbeste auzokideren aldean, agian gaur egun gehienen 

aldean; lurra nekazariarentzat eta itsasoa marinelarentzat, hor dago gakoa, antzinako lege betiereko 

eta mutaezina, txikitakoa, gure etxean hamaika aldiz entzundakoa ere. Luzaro bihotz-bihotzez maite 

dut. Txikitan ezagututakoa bederen, bertan jaio eta bizi naizelako, hor daude nire haurtzaroko bizipen 

gehienak, samurrak eta ahastuezinak suertatzen zaizkidanak, halakoak izan baitziren gehien-gehienak 

geroxeago gertatutakoa gertatu arte. Hala ere, berriro esan behar dut ez dagoela horretan aparteko 

meriturik, topikoari gogor eta agian apurtxo bat sinesgogor ere eutsiz haurtzaroa benetako aberria 

omen da –ni, Seneca handiari jarraituz, aberria zoriontsua izan zineneko/zareneko herria besterik ez 

delakoan nago--, honek, ostera, garrantzirik gabeko ezer izaten jarraitzen du; zoritxarrez garai hartan, 

umetzarotan, Luzaron bazeuden guztiz alderantziz uste zutenak, aberria, edonongoa zein edonolakoa, 

itsu-itsuan gurtu eta guztiz gain odolezko sakrifizioak eta guzti ere eskaini behar zitzaizkion jainko 

ahalguztiduna eta asegaitza zela zin-zinez uste zutenak.  

            

 

 

 

 

               

 

            



II 

Egun gutxi batzuk barru itzuliko naiz Luzarora, bertan gorazarre bat egin nahi omen didate, ospatzeko 

moduko edozein gauza egin duten luzarotarrei eman ohi zaien herriko domina jaso dezadan, nire 

kasuan Liverpooleko sari ospetsu hura aurtemehin irabazi izanagatik. Azken hau izanda ere irabazi 

orduko Euskalduna auditorioaren buruek proposatu eta nik ia atoan onartu nuen kontzertuaren zio 

bakarra, Euskal Herrira bueltatzeko aitzaki hutsa. Ez nuen espero inondik ere Luzaron nire omenezko 

gorazarre antzeko ezer antolatzea bertako gehienentzat guztiz ezezaguna eta batez ere arrotza den sari 

bat jasotze hutsarengatik. Luzaro ez da inoiz oso herri musikazalea izan, bertakoak guztiz kontrakoaz 

harrotu arren, gutxienez nik benetan maite eta egiten saiatzen naizen musikari dagokionez, oro har 

musika kultutzat hartzen dutena, hitz honek Luzaro bezalako herri txiki eta izugarri itxi batean eragiten 

duen mesfidantza osoa kontuan hartuz, hau da, klasikoa, nik txikitandik jo egin ohi nuena Izarra 

mendiaren magaleko etxean. Luzaron, ostera, zortzikoetan, habaneretan, boleroetan eta antzeko herri 

kantetan oso zaleak eta trebeak ei dira, egia esan bazkalosteko oso abeslari finak topa daitezke edozein 

taberna edo txokotan. Gaur egun, tamalez, agian edadetuetan bakar-bakarrik, gazteetan, berriz, rocka 

nagusia baita eta badirudi gero eta gutxiago herri kantetan egiten dutela, bazkalosteetan gero eta parte 

gutxiago hartzen baitute, dagoeneko asebeteak erabat ahituta edo, baldin ez bada auzitan aritzeko 

edozein huskeriaren kontura, eta ia-ia beti politika kontuak tartean, gogoan ondo baino hobeto 

dudanez; nola ez, ziur naiz, oso, halako batean erabaki zela nire familiaren etorkizuna. Gazteen 

zaletasun bizi eta zalu honen adibide ezin garbiagoa da gaur egun Euskal Herrian gazte mordoak 

txalotua eta agian milaka entzungorrek txit gurtua ere den rock talde luzarotar bat dugu, zoritxarrez 

orain ez dut izena gogoratzen, baina horregatik ere barkatzeko eskatzen diet taldekideei, hain luzarotar 

prestuak eta famatuak izanda, eta batez ere nik laster jasoko dudan dominaren berberaren jabeak ere 

diren aldetik. Nirea, ordea, oso gauza berezia, baliteke bitxi samarra, begitantzen zait. Esan bezala, gure 

aitak umetan Steinwick piano bat ekarri zigun etxera, ez dakit ba nik zenbat aldiz eskatuta berez 

musikazale porrokatua zen gure amak, oso fina, bere gustu guztietan gure aitaren esanetan, bere hain 



leinu prestuari zegokionez, Garizabaldarrak beti gogoan zituela, ustezko finak, bai, jauntxo garbiak, 

besterik ez. Orduz geroztik pianoa lagun min izan nuen, pianoaren aurrean kalean baino ordu gehiago 

ematen nuen, eta nire amak horrela agintzen zidalako ez ezik, sarritan ere nire gogoa zen, pianoak 

eskaintzen zidan plazerra oso gutxitan aurkitzen bainuen kaleko lagunekin, jolasean zein solasean. 

Pianoaren aurrean ere nire amaren beroa ezin gertuago sumatzen nuen, berak zekien apurra irakasten 

saiatzen baitzen halabeharrez, gehienetan oso modu baldarrez. Geroxeago, nire pianoarekiko 

atxikimendua nolako estua eta etengabekoa zen erakutsita, nire gurasoek Donostiako egiazko piano 

irakasle bat kontratatu zuten astero Luzaroraino hiru bider etor zedin. Irakasle honekin piano eskolak 

oso bestelakoak izan ziren, hasieran gorago aipaturiko bakardade zornatua edonola betetzeko bakarrik 

zen jarduera, ozta-ozta ezustean, eskolaz eskola, orduetan begiratzeko horren atsegina, lasaigarria, 

zitzaidan leihoaz bestaldean nuen itsaso zabalera begira izaten nintzela, zaletasun serio eta batez ere 

ezinbestekoa bilakatu zen, gaur egungo behin betiko ogibidea izan baino lehenago. Orduan ezin nuen 

asmatu piano jole profesionala izatera iritsiko nintzenik, are gutxiago nazioarteko piano jole sariduna 

edo Liverpoolen esan zidatenez: maisugai garbi-garbia, benetako berritzaile bat. Pianoa nire gurasoen 

kastako aberats, edo ustezko aberats, batzuen alabaren zaletasun xelebrea omen zen, hain zuzen ere 

xumeagoak zirenengandik bereizteko zaletasun handiusteko bat, behin batean ere jauntxokeria zela 

entzun nion norbaiti. Oso uste arina ematen du, noski, esan liteke Luzaro bezalako herri txiki eta izugarri 

itxi batean ere denetarik dagoela, baina ez agian Luzaro bezalako herri bihozkabetu batean, kostaldeko 

malkor handi bati atxikita edota zintzilik bizi dena, gehiengo xumearengandik bereizten zirenak, edo 

behintzat bereizten saiatzen zirenak, jende makurtzat hartuta izan ohi dira, neurri handi batean, neurri 

osoan agian, hain maiz eta ozen aldarrikatzen zen geure arbasoen ustezko igualitarismoari uko egiten 

diotelakoan, gauza guztiz barkaezina Luzaroko ustezko gizarte parekidezalean, beti ustezkoan, denak 

marinelak ala nekazariak, gainontzeko guzti-guztiak, jauntxoak edo gutxienez susmagarriak. Zorionez 

umetan ez nintzen oraindik hortaz jabetu, oraindik ez nintzen gauza, nire familia bezalakoak 

zirenenekiko errezeloaz, urteak aurrera joan ahala bihotz gaiztoko luzarotarren artean gero eta gehiago 

hedatu zen ezinikusiaz. Gaztetan, ordea, nire zaletasunak kaleko lagun bakanen artean sortarazten 



zituen mesfidantza eta ezinikusia, eta tarteka-marteka burla ere bai, berehala sumatu nituen 

gordinenean. Hobe nuen gure amak inposaturiko eskolak zirela esatea, nahitaez jaso beharrean 

nengoela gurasoek aginduta. Nire amaren sendia ezagututa kaleko lagunak ezin ziren harritu, 

Garizabaldarrak betidanik handimandi galantak zirela guztiz sinistuta baitziren, guztirako fin-finak, 

handiustekoak, burua Luzaron zutela eta bihotza Donostian. Dena dela, kaleko lagunek antzeko zerbait 

sinistaraztea guztiz gaitza egiten zitzaidan piano aurrean ematen nituen orduak gehiegitxo baitziren 

agindupeko ezer izateko. Egia esan, ezin nituen sekula engainatu, ez pianoarenean, ez eta ni bezalako 

neska fin baten propio ziren beste hainbeste gauzatan ere. Kaleko lagunek ondo baino hobeto 

barneratuta zuten ni Luzaroko enpresa-gizonik aberatsenaren alaba izateaz gain garizabaldar peto-peto 

bat nintzela, jatekoan mokofin, jolasean izuti, solasean titilipala, herriko kale estu eta aldapatsuetan 

beti azkena eta kaialdeko igerilekuan murgiltzeko ere beti aiko-maikoetan egon ohi zena. Badaezpada, 

ezin nintzen amildu, ez behintzat garai haietan neramatzan soineko garestietan erreparatzeke. Hala eta 

guztiz ere, eta nire kaleko lagunek nire zaletasun sasi-sekretuari buruz zituzten susmoak alde batera 

lagata, ez dut uste inoiz pianoa nire ogibidea bihurtuko zela asmatu zutenik, are gutxiago nire arloan 

hain goraino iritsiko nintzela, nire ustez orain dela gutxi emandako Liverpooleko sariak ondo baino 

hobeto adierazten duenez, beharbada munduan diren musika sari handietariko garrantzitsuena, batez 

ere musikari gazte baten karrera sustatzeko orduan. Eskuarki, gertatutakoa gertatu eta Luzarotik alde 

egin eta gero beste edozein zereginetan, buruhauste handirik edo ezer egiteko lan handirik emango ez 

zidana, jarduten nuelakoan egongo ziren, hain zuzen ere oraindik ere gogora ekartzeko guztiz gogorra, 

mingarria, atsekabe hutsa, egiten zaidana ahazteko bidean, edo bestela esanda, isilpeko edozein gauza, 

gehienok ahanztura isilean bakarrik antzeman ohi duguna.  

 

Izan ere, Luzaroko egunetan, gaur egun bezala, pianoaren aurrean zeharo zoriontsua izaten nintzen. 

Tokian-potian Debussyek, Chopinek, Schummanek ere bai, berehala gogaitzen ninduten-eta. Eta saio 

gehienetan, bukatzerakoan edo, nire Tschaikosky maitea, Piano Kontzerturako 1 zenbakia, beti hain 

goxoa eta hunkigarria, teklatuari eutsi eta aurreneko notak erauzitakoan berehala goitik behera 



samurtzen ninduena. Geroxeago, Vienan ikasten ari nintzela Uraleetako hotzetik etorritako 

lehendabiziko amodioa eta oraingoz ere azkenekoa, nire errusiar mutiko kozkor eta egoskorra, beti 

gogora ekartzeko asmotan Beethovenen “Lisarentzako soinua”ren laguntzaz, berak izugarrizko 

egonarriaz maitekiro irakatsi zidana hain sinplea izanda ere, baina beharbada horrexegatik. Sergy beti 

izan da irakasle aparta, bere bertuterik handiena aipaturiko egonarria, benetan goraipatzeko modukoa 

musikarien, eta batik bat musika irakasleen, ezaugarri bitxiak ondo ezagututa, edota errusiarren piura 

malenkoniatsu zein asmaezinaz gain, berarekin ezkontzeraino liluratu ninduena. Orain inoiz baino 

ziurrago nago irakaslerik onena ez dela musika gehien dakiena, musika gehien buruan sartuta duena, 

bere ikasleekin sekula amore ematen ez duena baino. Sergyk ez du amore ematen ia-ia gauza guztietan, 

besteak beste, eta beti irakaskuntza alde batera lagata, amodioan ere bai. Bestela gure artekoa 

ezinezkoa izango zen, are gehiago, ez zen inoiz inora iritsiko. Hasieran, eta hain planta oneko mutiko 

zintzoa eta saiatua izan arren, edozein neskato pinpirin liluratzeko gauza, batez ere ni bezalako 

Luzaroko neska herabe bat, guztiz kikildua udazken bukaezineko Viena arrotz, hotz eta latz hartan, 

ingelesez hainbestean moldatzen zena, baina alemanieraz tutik ere ez zekiena. Bera izan zen niregana 

jo zuen aurrenekoa, bere irakasle betebeharrekin, edo musika hutsarekin, zerikusirik ez zuen aurreneko 

eskeaz, zapatu gau batean berarekin afaltzekoa, harri eta zur utzi ninduena. Sergy nire irakaslea zen, 

niretzat garai hartan, nire karreraren hastapenetan nengoela, oso kontutan hartzeko gauza, zeren ni 

baino bospasei urte bakarrik helduago izanda ere -Sergy beste maila altuago batean zegoen-, beti nire 

gainean jo eta ke, herrikide eta ikas eredu zuen Rachmaninoven partitura aldrebestuak nire kasketa 

arinean sartu nahian, baliteke behar beste goraipatu ez dudan egonarriaz, sarritan ere oso modu 

zatarrez, oso neska egoskorra bainintzen, sarritan ere nahiko mukizua, batez ere Vienako profesional 

guztiz saiatuak zituen beste ikasle batzuen aldean. Eta hala eta guztiz ere, gazte guztiz liraina, prestua 

eta agian ere bere begietara espainiar harroxko bat nintzen aldetik; jakinda, azken honekin batera 

doazen topiko guztiei eutsita, Sergyk niregan erreparatu egin zuen, untxiek kotxeetako argiei bezala. 

Horregatik lehenengoan ezezko borobila eman nion. Auskalo zertarako nahi zuen tipo horrek nik 

afaltzera laguntzea, oraindik ere gogoan nuen gure aitak artistei buruz emandako aholkua, iritzi hotza, 



kontuz ibili, adi egon, ez dira fidatzekoak, kaskarinak, gezurrontziak eta, okerrena, gonazale porrokatuak 

eta asegaitzak ere bai. Azkeneko hau egunean hamaika aldiz edo gogoratu ohi zigun. Lizunkeria, gure 

aita bere onetik erabat ateratzen zuen hitza, batez ere ni tartean egonda, tartean edota erbestean, 

bertan bekaturako, lizunkerietarako, aukera gehiago, mordoka, izango nuela begitantzen baitzitzaion 

aita gaixoari. Hala ere, Sergyren gonbiteari ezetz esan eta berehala damutu egin nintzen. Luzaron luzaro 

hausnarrean egindakoan gure aitaren aholkuak zentzugabekeria hutsa zirela konturatu egin nintzen, 

ikaragarri maite ninduen nekazari zahar baten kasketaldiak eragindakoak, Sergy berez oso gazte zintzoa 

eta jatorra zen. Ez nuen, aldiz, ezeren beldur egoteko motiborik, areago, ezta eskubiderik ere, nik 

emandako erantzuna guztiz lekuz kanpokoa zen, baita iraingarria hein handi batean ere. Orduan, 

geroxeago nire senarra izango zena ahalik eta azkarren bilatu eta barkatzeko eskatu nion ia- ia belauniko 

eta negar zotinka. Baietz ba, banekien nik ez zegoela inolako motiborik zutaz mesfidatzeko, ulertu egin 

behar didazu baina, Luzarotik nator, Euskal Herriko herri txiki eta itxi batetik Viena inperialeraino, bide 

luze-luzea nirea, joateko eta batez ere handik Luzaroraino berriz itzultzeko.  

            

 

               

 

 

 

 

 

            



III  

Itzuli egin naiz behin baino gehiagotan, eta guztietan ozta-ozta isilgordeka, gurasoen etxeraino heltzeko 

herrian gelditu gabe, egun bakarra pasatzeko gehienez, etxearen egoera halamoduzkoaz jabetzeko eta, 

beharbada, behar beste denbora izan ezkero, barnealdea egurasteko leihoak aspalditik zabal-zabalik 

utziz. Luzaron ez nuen jada beste egitekorik, inor agurtzeko edo inoren berri jaso nahirik, jakinda ere 

oraindik txikitako lagun asko herrian bertan bizi direla. Baina ez zidan ardura, beraiei gure aitarenak 

hain ardura eskasa izan zien bezala. Orain, berriz, oraindik hastapenetan dagoen karrera bat saritzeko 

domina bat jasotzera itzuli naiz. Badirudi Liverpooleko piano sari ospetsua irabazi izanak Luzaroko 

pertsonai garrantzitsu bat bilakatu nauela ustekabean, egunkarietan, baliteke ere telebistan, azaltzeak 

emandako behin-behineko garrantziari esker. Merezi dut, noski baietz, gehienbat eskatzen dizkidaten 

baldintza guztiak ondo baino hobeto betetzen ditudan aldetik, egin nahi didaten gorazarrea, egia esan 

oso luzarotar ospetsu edo garrantzitsu gutxi izan dira gure historia ziztrinean zehar, herriko plaza erdian 

harrizko oroigarri zatar bat duen Armada Invenciblearen buruzagietariko bat izan zen itsasgizon famatu 

hura alde batera lagata -edonola ere fatxa zikin bat, fatxak exisistu ere ez zirenekoan-, edota gorago 

aipaturiko rockeko superjator-gogor-drogoso-konprometitu gazteak. Bilbora heldu, Bilboko emanaldia 

baitzen Euskal Herrira berriro ekarri egin nauen egiazko zioa, profesionala, besterik ez, eta gure nebaren 

etxean nengoela, oraindik ere bere etxean lo egin ohi dut Bilbora etortzen naizen gutxietan, Carlton 

hotel ospetsu eta ezin dotoreagoan gela bat hartzeko eskubide osoa dudan arren, ustez behintzat 

musikaren diva berri bat naizenez gero - telefono dei bat jaso egin nuen Luzaroko udaletxetik.  Shanti 

Andia delako domina eskaintzen zidaten Luzaroren izena lau haizetara hedatu izanagatik, telefonoaren 

hariaz bestaldean zegoen kultur-zinegotziak ondotxo zehazten ez zekien niri emandako nazioarteko sari 

ospetsu bati esker. Txunditurik nengoen, oso, eta ez Shanti Andia izeneko domina petral horren 

eskaintza hutsarengatik hain zuzen ere, hau emateko zioarengatik baizik: Luzaroren izena? Nire 

biografia murritz-murritzean behin bakarrik edo azaltzen zen Luzaroren izena, eta ezin dut gogoratu 

Liverpoolekoek saria ematerakoan aipatu ere egin zuten ala ez. Nik dakidala behintzat, eta hortaz 



zeharo ziur nago, Lazaroren izena ezertarako behin ere aipatu ez nuen ditxosozko saria jasotakoan. 

Eskerrona nire gurasoentzat eta gaur egun senar dudan nire orduko piano irakasle nagusiarentzat izan 

zen bakar-bakarrik. Luzarori zegokionez, izena ere ez zitzaidan burutik pasatu une hartantxe. Oso urduri 

nengoen, eta nire ingeles traketsez ordu gutxi batzuk lehenago buruz ikasitako testua bakarrik 

aipatzeko gai izan nintzen, halakoetan apur bat trebeagoa, iaioagoa izan banintz, lirikari jo egingo 

niokeen nire Luzaroko etxeko leihotik ikusten zen itsasoa gogora ekartzearren, baina besterik ez 

Luzaroren kontura, herri horrek ez dit inoiz ezertan lagundu, ez dit inoiz ezer eman, alderantziz, maiteen 

nituen gauzetariko bat kendu egin zidan behin betiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 Sergyk konbentzitu ninduen Bilboko kontzertua emateko. Nik, ordea, banituen gogoan 

musikazaleagoak diren beste hiri interesgarriago batzuk, jakina, beti nire piano jole curriculum txukuna 

kontutan izanda, Bilbo ez zen, ez da sekula izan, nire lehentasunetariko bat, ez behintzat benetako 

piano jole saiatu bat bihurtu arte, denok badakigu zelako gogorrak diren gure herkideak eurengandik 

gailendu nahi edo saiatzen denarekin, atzerrikoekin duten gizabidea eta begikotasuna zein erraz 

ukatzen dizkiguten bertokoei, batez ere aurreneko hanka sartzearekin. Delako Sari ospetsuak 

bermatzen zidan Bilbon aldez aurretik, hain gaztea izanik, hain bertakoa izanik ere, oraindik 

garrantzitsuagoak ziren beste auditorioetan behar bezala, hau da, denboraren poderioz, urteak aurrera 

joan ahala, kontzerturik kontzertu, ez erakutsitako profesionaltasuna. “Ezin dizute inolako kategoria 

ukatu Euskalduna bezalako eszenategi batean jotzeko Liverpooleko Saria eskuratu eta gero” behin eta 

berriro esaten zidan Sergyk, Bilbora ez joateko jartzen nizkion erreparo guztiak ezin ulerturik, berak 

baietz uste izan arren, nire herrian lehenbizikoz jotzeak suposatzen zidan erantzukizuna zela-eta. Baina 

ez, inolako erantzukizunik ez, Bilbon jotzeko denborak aurrera egin behar zuen, eta ez nire piano jole 

iaiotasuna ahalik eta lirainen, nabarien, maisuen erakustearren. Bilbon jotzeko gauza nintzela, iragana 

kontutan hartzeke, iraganaren gogorkeria ahaztezina, nire buruari erakustearren baino. Eta ez nago oso 

seguru, egia esan, dagoeneko gertu nagoen ala ez, badakit kontzertu bakarra dela, kontzertu erabat 

arrunta. Seguru asko, botatzen ari naizen erreparo guztiok alde batera utzita, esne mamitan hartuko 

nautela, aurrean izango dudan entzulegoa guztiz ezezaguna izango zaidala, halabeharrez, ez dudala 

berarekiko inolako egiazko erantzukizunik musikaz aparte, hau da, ez dudala ezer erakutsi behar, 

euskalduna izan eta urtetan atzerrian bizi eta gero. Askotan badirudi atzerrira joan eta itzuli nahi izan 

ez dugunok gure herria gutxiesten dugula, bertan gure ogibidea garatzeko aukerari uko egiten diogula, 

behar beste maite ez dugula. Hor dago koska, agian, ezin dudala lasai-lasai baietz borobil bat esan, nahiz 

eta Bilboko kontzertua bat gehiago bakarrik dela buruan erabili, badut bertan jo beharrean nagoela 

aztoratzen nauen sentimendu urragarri bat, oraindik behar bezalako gogoetarik egin ez dudanaz. Ez 



nuen astirik, are gutxiago gogorik, nire burua beste inon bazegoen, eta betiere Euskal Herritik ahalik eta 

urrunen ahal izan ezkero. Dena dela, Bilbo ez da Luzaro, Bilbo Euskal Herriko hiribururik handiena da, 

eskuzabalena, abegikorrena, modernoena, dinamikoena, hau guztia eta beti turismo gidei erreparatuz, 

kanpotik datorrenarentzat behintzat, benetako metropoli bat bilakatzeko ahaleginetan ematen duena, 

auskalo noizko baina hor daude betidanik hain kementsuak izan diren bilbotarrak euren hiria munduko 

handienekin ur zikin guztien gainetik eta eraikin herdoildu guztien azpitik parekatu nahian, gaur egun 

ingurukoen bekaitzak eta behialako tirabirek bakarrik eragindako setioari gogor eutsiz. Hori da 

behintzat kanpotik ailegatzen zaidana oso gutxitan bisitatu egin dudan hiriari buruz, ia-ia Guggenheim 

famatuarekin zerikusik duen guztia, azken buruan euskal agintariek asmatu ahal izan duten kanporako 

erakusleihorik eraginkorrena. Ez dut Bilbon sekula jo izan, nire bidea, Euskal Herritik Vienako 

Musikaschulera, eta handik Londreseko orkestraraino delako saria irabazi arte, oso bestelakoa izan da, 

ni egunero Luzarotik Donostiaraino kostaldeko trenaz joaten nintzen Salaberriren iloba baten piano 

eskolak jasotzera. Baina ez nuen eskoletatik at Donostian ere denborarik egiten, eskolak bukatu eta 

geltokirantz zuzen-zuzen, beti arineketan doi-doi garaiz iristeko, joaten nintzen, Luzaron, edo zehatzago 

izateko, nire etxeko pianoaren aurrean, hainbat arinen bueltatzeko asmoz eta betiere egun hartan 

ikasitako apurrari etekinik ateratzearren. Areago, Donostiaz ezer galdetuko baldin balidate ziur nago 

luzaro pentsatu beharrean nengokeela, hiria bera behar beste ezagutzen ez dudala aitortu aurretik. 

Izan ere, burua jo eta ke berotutakoan zer edo zer gogora baldin baletorkit, entzunez bakarrik litzateke. 

Zer esanik ez Bilboren kontura, gure aitaren eskutik bizpahiru bider bakarrik egon bainaiz, beti gogoz 

kilometroz baino urrunago izan zitzaigun hiri hartan. Hori izan zen nire haurtzaroko inguraldea, gure 

etxeko pianoaren aurreko itsasoa, trenbide bazterretakoa eta Patxi Salaberriren ilobaren egongela, 

gainerako guzti-guztia atzerria, Luzaro barne. Nire kasuan, beraz, egiaztatzen omen da norainoko 

zuzena den haurtzaroa benetako aberria dela dioen esaera ikaragarri zorrotza. 

 

Ia beti gehiegikerietan ari naizela leporatzen dit Sergyk usu. Baliteke, badakit nik horretan zernolako 

zalea naizen, musika, musika bizitzaren ardatza egitea nire gehiegikeria nagusia da, edo hala behintzat 



esaten zidan nire aitak, profesional moduan ihardun nahi nuela aitortu nionean. Hala ere, Sergyk 

deitzen dituen gehiegikeriak – ene uste apalean gehiegikeria fantasiarekin nahastuz--, badirudi ere nire 

senarrak alemaneradun herrietan luzaroegi bizi izan dela, betidanik oso gogoko izan ez dudan 

errealitatetik babesteko bide bat izan da, esaterako, gure aita hil eta gero pianoa berarekin hitz egiteko 

modu bakarra zela asmatu eta sinistu egin nuen, jakinda ere gure aita hil eta gero geratzen zitzaidan 

bakarra hutsune beteezin bat zela. Dena dela, Sergyk leporatzen zidan gehiegikeriarik handiena ez da 

hori, hori beharbada samurrena da, eta bere iritziz pianoa gaur egun jotzen dudan bezain ondo jotzera 

gehien lagundu behar izan nauena. Sergyk gaur egun Euskal Herria herri guztiz arrotza eta gauza 

askotan gaitzesgarria begitantzen zaidala uste du. Ez du ulertzen, bertan jaioa naizelako ez ezik, azken 

finean ezusteko hutsa, gure Londreseko etxean nahiz beste leku askotan ere Euskal Herria beti gogoan 

baitut uste eta nahi baino gehiagotan, janari, ohitura edota euskal senari buruz egin ohi ditudan 

aipuetan, eta zer esanik ez, euskal kanta bat ahoan xurxulaka dudala harrapatzen nauenean, edota doi-

doi ezkutuan euskal musikagileren baten partitura bat, Guridi edota Aita Donostiarena kasuko, pianoa 

jotzen dudanean. Hala ere, Sergyren ustez nire euskaltasunaren ezaugarririk handiena, ageriena, Euskal 

Herriari buruz isildu ohi dudana omen da, lagun artean edo bertako gorabeherak, askoren gustuko 

gatazka politikoa hain zuzen ere, eztabaidagai suertatzekotan beti-beti isilean ari naiz, berak dioenez ez 

dudalako nire herriaren oroimena zikindu nahi errealitatearen gordinkeriaz, sukaldean zein kantetan 

edota nota goxoetan bakarrik azaltzen zaidan herri idealizatu bat, erbesteratuok herrimina bideratzeko 

omen dugun joera bizia: oroimena gezurrez betetzea. Pentsa dezala nahi duena, eskubide osoa du, 

batez ere bera ere erbesteratua-edo den aldetik, bere aberriarekiko sentimendu eta min guztiak 

niregan ere igartzen ditu, eta ez da harritzekoa, are gutxiago gaitzestekoa, egunen batean kontatuko 

diot egiazko zergatia, beharbada berak espero baino lehenago, beharbada ere ezinbestekoa izango 

zaidalako Luzarora itzultzeko garaia iritsi orduko.  

            

  

               



V  

Luzarokoek domina bat lepotik zintzilikatu nahi didate, aitzakia Liverpooleko saria jaso izana, hau da, 

eta lehenago esan bezala, bertako egunkarien kultura ataletan zein BBCren telebista saio batean azaltze 

hutsalagatik. Maltzurregia naizela ere egozten dit Sergyk, oso harroputz jotzen dudala herri txiki baten 

erabakia mesprezatzerakoan, are gehiago nire jaioterria izanda, ala beharbada horrexegatik ere, ez 

zuela niregandik halakorik espero, oso emakume buru eta esku zabala ninduela. Baina horra hor bere 

emazte maitea, ustez beti apal-apal eta dotore-dotore jokatu duena, handiusteko bat aldatu zaiola bere 

herri txikiak eskaini nahi dion domina aintzat ez hartu nahian, edozein motiborengatik dela ez dago 

zergatik erdeinatu behar adeitasun handiaz, eta nitaz benetan harro-harro izanda, eman nahi didaten 

sari xume hori. Sumatzen hasia da ere nire senar maitea, erdeinu hori oraingoz hastapenetan bakarrik 

dagoen divismo baten zantzua dela. Jakina, arrakasta atzerrian lortu ezkero nire herri txikia 

mesprezatzera behartuta nago, batez ere arrakasta hori nire herrian aspaldi ukatuta edo dena-

delakoagatik ezinezkoa izan baldin bazitzaidan. Hori da Sergyk erabiltzen duen topikoa nire jarrera 

zatarraren kontura astintzeko, eta gutxi balitz bezala ere bere gurasoekikoa behin berriro kontatzen dit 

sermoi modura, nola bere Uraletako herrixka ziztrin eta zikinetik irten eta gero bere buruari sekula ez 

itzultzeko zin egin zion, nola bere aitak hitza ukatu egin zion pianoa ikasteko beka bat eskuratu berria 

zuela aitortu orduko, umetatik berarentzat gogoan zuen ingeneritzarakoa onartu beharrean, zer-nolako 

disgustua hartu zuen bere amak etxea utzi eta urtetan ez itzuli eta gero, sikiera eguberrietan, bai 

astapotroa. Baina, eta baina honetan datza mezua, bere ama gaixotu eta gure aitak itzultzeko 

hilabetetan arrenka egin arren, bere ama hilzorian egon arte ez zen bere herri gorrotatuan agertu. 

Trenetik jaitsi, etxe zahar eta zabarrez eta lantegi hondatuez osaturiko ikuspegia aurrean izan bezain 

laster, abandonaturiko lantegietako tximinietatik irteten zen ezerezaren eraginez grisetik beltzera 

aldaturiko etxaurre eta hormen itzalpean gaztetan pasaturiko ordu luze, asper eta etsigarriak 

gogoratzerakoan, putzu beltzez zulaturiko galtzadan barna zihoala, bere gurasoen etxe txikerrera 

ailegatuta, bere herri zikin eta ziztrinarekiko arrangura berpiztu zitzaion, une batez ezustean ospa 



egitekotan egon zen, hori ez zen bere etxea, bere etxea Vienako Mariahilferstrassen zegoen, ez zen 

bere herria, ez zen aberria, mundu zabalean zehar auditorio on bat zuen edozein herri baino. Baina, 

bat-batean atetik beragana lasterka, besoak altxatuta eta ia negar zotinka oldartu zitzaion gizon 

zaharkitua bere aita zen, ezin zuen zirkin bat ere egin, gizon urtetsu urdinzuri hark besarkatu egin zuen, 

besoez lurrean iltzaturik zuela barkatzeko eskatuz, eta bere ama etxe barruan zain, galdutako seme 

maitearen zain, bizitzaren azkeneko hatsari eutsiz. Hunkitu egin zen alafede, ez zuen espero bere 

aitarengandik halako eta ustekabeko barkazio eskerik, alderantziz, beldurrak zegoen ama hilzorian 

izanda berak eskatuko zion, bere bat-bateko damuaz bere amaren azkeneneko minutuak 

biguntzearren. Zain izan gaituzu aspalditik, zure aitak beti oker egon dela, gaizki jo zuela, aitortu nahi 

dizu eta nik zure musika entzun, are hunkituago, ez zuen luzaro pentsatu, salaren txoko batean 

gaztetandik baztertuta, auskalo zeren errudun, zegoen pianorantz jo zuen, teklatuaren tapa altxatu eta, 

espero bezala desafinaturik zegoela baina ez oso, erreparatu ondoren jotzeari ekin zion sekulako gogoz, 

egundoko kemenez, gero eta atsegin handiagoz musikak bere gurasoen aurpegietan marrazten zuen 

zoriona, eta bereziki bere amarenean naretasuna, antzeman arte. Orduan jabetu nintzen musikak gure 

iraganarekin adiskidetzeko duen indar mugagabekoaz, eta noski, nik ere berdin egiteko aholkatu zidan 

etorkizunean berriz inoiz ez damutzearren.  

 

Tolstoi edo Chejoven ipuinik kaxkarrenaren neurrira ere iristen ez zen istorio hori entzunda, inondik ere 

edozein latinoamerikar kulebroi batekin antza gehiago zuena, gauza bakarra egin nezake, sudurra behar 

bezala zimurtu eta nire kasuak ez zuela bere topiko edota fabula inozo eta erraz horrekin inolako 

zerikusirik behin eta berriro azpimarratu. Ez kezkatu, Luzarora bagoaz, make sure that you will know it, 

gaineratu nuen mehatxu moduan ala beharbada promesekoan. Bien bitartean, Bilboko kontzertua 

prestatzen hasteko eskatu diot, oraindik ez dakigu zein izango den hirugarren musikagilearen pieza, 

aurrenekoa, eta gure ohiturari jarraituz, ezinbesteko Rachmanivoven pianorako kontzertu no2, 

bigarrengoa Bilboko entzulegoaren gustuko Beethovenen ezinbesteko Lisarentzako kontzertua, eta 

hirugarrengoari buruz ziur dugun bakarra euskal musikagile bat izan behar dela ezinbestean, nik 



noizean behin hain gustura jo ohi ditudan hiru musikagiletarikoren zer edo zer, hau da, Guridi, agian 

haren lanak ezagunenak direlako betidanik gure artean, Aita Donostia gertuen zaidalako, edota 

Arriagaren “Los Esclavos Felices”en hasiera, besteak beste eta ezinbestez kosmopolitena begitantzen 

zaidalako euskal musikagileon artean, betiere Bilboko entzulegoaren berezko gustukoa izango 

delakoan. Hiruretariko edozein atsegin zait, hirurak ondo baino hobeto buruz jotzen baitakit, eta 

edozelan ere arratsalde bakar batean prestatzekoak, kontzertua datorren ostiral gauean izango da, 

denbora, beraz, soberan dugu edozein pieza nire atzamarretan borobila egin arte prestatzeko. Nik beti 

“dugu” esaten dut nire piano jole lanean Sergyren zuzendaritza ezinbestekoa baitzait, gutxienez pieza 

bat noiz eta nola behar bezain bikain prestatuta dagoen erabakitzerakoan. Bestela ez naiz gauza inoren 

aurrean joka jarduteko, ez behintzat Sergyren onespena lortu arte, gaur egun ere ez oso aspaldi nintzen 

neskatoak zituen beldur berberak ditut eta.  

 

Entseguen aldetik ez dago kezkatzerik, eskatu eta espero bezala jarri didaten pianoa Londresen dudana 

bezalakoa omen da. Ez dut, beraz, ia-ia ezer saiatu beharrik eskainitako piezak betidanik gogo eta finezia 

handiaz jotzen baititut. Agian Rachmaninovekin apurtxo bat gehiago saiatu behar dut, errusiarra ez zait 

zailegi suertatzen, alderantziz, Rachmaninov nire karreran gehien lagundu didan musikagilea omen da. 

Egia esan, nire ikurra bihurtu dut, gehienbat berari esker Liverpooleko saria eman zidatela aitortu behar 

dut. Behartuta, bi urtetan Rachmaninovekin jo eta ke ari bainintzen bospasei orduz egunero Sergyren 

arreta eta, batez ere, grinaren menpe. Horrexegatik ahalik eta txukunen jo beharrean nago, 

Beethovenen Lisarentzako kontzertuaz aparte, hau da, munduko edozein entzulegoren gustuko pieza 

bat. Badakit niregandik Ramanischov txukun, berezi eta bikain bat espero dela, liluratzerainokoa, edo 

gutxienez nor edo nor kilikatzekoa. Ez naiz kezkatzen, gauza naiz, oso, zeren honaino iritsi baldin banaiz, 

hots, eskuratu dudan saria eskuratu egin badut, gaur arte ezin zuzenago eta zorrotzago gaitu naizelako 

omen baita. Den-dena primeran suertatuko da. Halabeharrean, pianoa jotzea nire eginkizun bakarra 

da. Bilbon zein Sebastopolen, ez baitago inolako motiborik horrela izan ez dadin, nahiz eta Sergyk behin 

eta berriro galdetzen didan ea urduri nagoen nire herrian lehenbizi jo behar izateagatik, nire hitzei 



entzungor, hau da, publiko guztiak antzekoak direla eta pianoaren aurrean behin egonda niretzat 

munduan besterik ez dagoela musika baino hamaika aldiz behin eta berriro esan eta gero. Sergyk itxura 

egiten dudala uste du, milaka aldiz ere erabilitako topikoei eutsiz, beti egia ezkutatzeko, ikaragarri 

arduratuta nagoela, berak ere bere gurasoen aurrean lehenbizi jo zuenean bezala. Horregatik erantzun 

moduan irribarretxo makur bat oparitzen dit, bai zera! Adierazi nahian, eta badaezpada, ez kezkatu, 

datozen egunetako entseguetan inoiz baino gertuago izango nauzu, inoiz baino gogorrago, zorrotzago 

eta arduratsuago, maite zaitudalako, eta kontzertu hau nolako garrantzitsua zaizun zin-zinez sumatzen 

dudalako. Batzuetan Sergy gaixoak ez du ezer ulertzen, ala ez du nahi, oraingoan bezala maiz Sergy 

gaixoa bere errealitatea nirearekin parekatzen saiatzen da, eta ia beti kale egiten du, nik Sergy gaixoari 

halakorik sekula ez eskatu arren.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  

Azkenean goizero hiru orduz edo bakarrik egingo ditugu saioak, nik eskatuta. Astebete dugu behar 

bezala entseiuak egiteko, eta bien bitartean nik beste gauza batzuk ere egin nahi ditut, besteak beste 

Bilboko kale txukundu berrietan zehar paseatu edota, beharbada, Luzaroraino heldu, ditxosozko 

domina emango didaten ostirala baino lehenago, nire gurasoen etxea behin berriro bisitatzearren, eta 

bidenabar ea behingoz etxea saltzea edo erabakitzen dugun nire neba eta biok. Nire nebari oraingoan 

ere, eta telefonoz edo solasean jarduten dugun guztietan bezala, saltzea proposatu egin diot, hau da, 

bisitan joango nintzen ala ez galdetu didanean. Muzin egin dit beti bezala ere. Nire nebak ez du tutik 

erantzuten, agian ez du beharrik, badaki laster alde egingo dudala eta erabakia behin berriro haizean 

geratuko dela. Gehienetan ere nire nebak ez du apenas hitz egiten, ez du gustuko derrigorrezko hitzak 

ez baldin badira, nire neba begiratuez erantzuten ohitu da, eta zer edo zer esateko beharra baldin badu 

ezin nabariago zaio ondoeza aldartean, esan beharrekoa ahalik eta lasterren esaten saiatzen da eta 

askotan totelka edo marmarka egiteari eusten dio. Nire neba gaixoak isilean egon nahiago du, maite 

duten gizakiok inguratuta egon arren, aski du begi keinu xumeez erantzuteko, eta, orain bezala, 

Luzaroraino lagunduko nauen galdetzen diodala, purrustada batez bakarrik erantzun eta bere etxeko 

egongelatik alde egiten baldin badu ere, bere emazteak berak ez haserretzeko eskatuko dit, nik ondotxo 

dakidanez, Jaime hitz gutxiko gizona dela gogoratuz, hau da, bioi komeni zaigun aitzakia borobila anaia 

eta senarraren uzkurkeria nola edo hala zuritzeko, biok ere egiazko zioa ondo baino hobeto dakigu-eta. 

  

-Lo más seguro es que me acerque este miércoles hasta Luzaro.  

 

Lortu egin dut gutxienez nire neba ate ondoan gelditzea, buelta ematea eta erantzun gisa erabiltzen 

dituen begiratu abailduetariko bat. Badaki dominarena, eta izan izango du bere iritzia dominari buruz, 

baina eman, ez dit emango, ez du zergatik halakorik egin behar, nire asuntoa omen da, nahikotxo 

koskortuta nago zer egin behar dudan ala ez jakiteko, noski. Dena dela, bere begi uzkurrek argi eta garbi 



galdetzen didate ea zer galdu zaidan gurasoenean, beti bezala berdin dirauela, eta hau egiaztatzeko ez 

dudala inolako beharrik haraino joateko, berak inork baino hobeto arduratu egin baita azken urte 

guztiotan etxea behar bezalako egoera on batean mantentzen.  

 

-Ezin da inoiz jakin ikusiko detan azkenekua izango dan ala ez.  

 

Nire neba, ostera, azkenekoa izango ez dela ziur dago. Hori da behintzat adierazi nahi izan didana 

begirada harritu batez: etxea ezin dela, inola eta inoiz ere, besterenganatu. 

  

Por lo que a mi respecta, dudo que vuelva alguna vez al pueblo después de que me den esa medalla, de 

hecho todavía no sé si la voy a aceptar o no.  

 

Berriro erdarari jo egin diot, nire nebarekin, nahiz eta berak nik bezain ondo ala txarto euskaraz dakien, 

beti erdaraz egin ohi dut, aldika, ordea, euskaraz zer edo zer esaten diot horrela samurragoa egingo 

zaiolakoan, gure amak gurekin txikitan egin ohi zuen bezala. Tamalez gaur inoiz baino uzkurrago dago 

Luzaroko etxearen kontura, eta baliteke horrek eskainitako dominarekin zerikusirik duela. Baina, jakina, 

ez du zentzurik zuzen-zuzen galdetzeak, berak beti ezezko begiratu aspertu bat emango dit-eta. Dena 

dela, eta nire nebaren jokabidean ezelako aldaketarik sumatzen ez dudanez gero, hau da, ez duela 

inolako asmorik ni Luzaroraino laguntzeko, eta are gehiago etxearen nondik norakoez hitz egiteko, 

erdarara berehala aldatzen naiz, gehienbat ere gogoratu berri baitut hankasartze ederra izan omen 

dela, aspaldian, eta batez ere orain dela urte gutxi batzuk Luzaron gertatu zitzaiona gertatu eta gero, 

euskaraz inoiz eta inola berriro ez egiteko bere buruari emandako agindua dela medio. 

  

-En fin, ya alquilaremos un coche o lo que sea para acercarnos hasta Luzaro.  

 



Orduan nire nebaren emazteak galdetzen dit ea Bilbo zernolako itxuraberritua den konturatu garen, 

badaki Sergy eta biok ditxosozko Guggenheim eta ostiralean bertan joko dudan Euskaldun Jauregia ikusi 

berriak ditugula, baina inguraldearen aldaketa harrigarriaz jabetu naizenentz jakin nahi du, eta baietz 

ba, benetan harritzeko moduko aldaketa bat jaso duela aspaldiko Bilbo ilun eta zikinak, oraingo hau, 

aldiz, pareka liteke Europako edozein hiri apainekin, ikusi besterik ez dago Nerbio ibaiaren bi ertzetatik 

barreiatzen diren aspaldiko eraikin burges handiustekoen etxaurreetan egindako garbiketa txukuna, pil-

pilean zegoen hiri industrialaren kutsadurak belzturiko hormek eta teilatuek berreskuratu duten mende 

hasierako dotorezia, kolore biziak eta guzti. Gaur egun Riveran zehar joatekotan, edota Zazpi Kaleetan 

erosketetan edo potetan, eta mende hasierako dotorezia izugarri ondo gorde egin duen Altzairuzko 

Hesiaren atzean geratutako edozein hiritan zaudela sinets zenezake. Nire nebaren emazteak sudurra 

zimurtu du azken hau entzunda, gehiegikeria nabarmena bota egin berri dudana, desenkusatu behar 

dut nola edo hala, badakizu Ertaeuropan hemen baino gehiago bizi izan naizela, den-dena bertan 

ezagutu dudanarekin parekatzeko joera du. Baina, hala eta guztiz ere, Bilbo inoiz baino hiriago dela 

aitortu behar dizut, ikaragarri itxuraberritua, itxuragarbitua agian. Gainera, beti gogoan izan dut, 

benetako hiri garrantzitsu edo behintzat berezi, jator, dotore bat izateko, hiria zeharkatzen eta batez 

ere taiutzen duen ibai bat egon behar dela ezinbestez, hor dituzu Paris, Londres, Roma, Praga, 

Budapest... eta Bilbo, beraz, hiri benetan koskorron pare-parean. Nire nebaren emazteak, orain bai, 

txantxetan ari naizela uste du, hobeto, biok barre egiten dugu, Bilbo aipatu berri ditudan hiri guztion 

aldean, entzun beharrekoa, ikustekoa ez hainbeste, baina, dena dela, falta zaien bakarra bertokoei hain 

nabari eta saihestezina zaien berenezko harropuzkeriaz nazkatuta akabatzeko. Bilbotarren harrotasun 

mugagabekoa kanpokoen begietara askotan, gehienetan agian, sarritan behar bezala ulertzen ez den 

arren, Bilbo inguruko herri gehienek behintzat benetako harrokeriatzat hartzen dute, baina ez da egia, 

bilbotar harropuzkeria adar jotze hutsa da, adar jotze xume bat, batez ere kanpotik datozenei zirika-

mirika egitearren. Baina, jakina, Bilbo Euskal Herriko hiri nagusia dugu nahitaez, eta hori hain txikia den 

herri batean barkaezina suertatzen da, harrotasunaren ordaina beti inbidia. Nik behintzat aitortu behar 

dut, oraingoan ere, Bilbok harritu egin nauela, egia esan miresten dut bilbortasunaren ganora, berez 



oso ederra eta are gutxiago dotorea ez den hiri batez harrotzeko motibo bat egiteko, duen edertasun 

edo dotorezia apurra inon baino hobeto nabarmentzeko edota apur horren txikertasuna ageriago uzten 

duten proiektuak aurrera ateratzeko, eta zer esanik ez, guztiz alferrikakoak, itxura besterik ez diren 

osagai urbanoei buruz, besteak beste ibilbide laburreko tranbia txatxu hori, ezinbestekoa, noski, 

tranbiadun hiri bat izateko eta kito.  

 

-Cada vez me siento más a gusto paseando por esta ciudad.  

 

Nork esango orain dela hamar urte, nire neba, Luzarokoa gertatu eta gero, hona aldatu zela, orduan 

zen hiri ilun eta zikin honetara, behartuta gure aitaren lantegia saldutakoan Diputazioan sartu baitzen 

lan egitera jelkide zen gure aitaren lagun min baten eskutik, gure aitak txikitandik lagun zuen bihotz 

oneko jelkide bat, onekoa bezain koldarra, egia esatekotan, zeren, egon badaude, horrek behintzat 

askotxo lagundu zigun, batez ere Luzaro behin betiko lagatzeko aholkatuz, Luzaron bizitza jasanezina 

izango zitzaigula ohartuz, Luzaron batere maite ez gintuztela gogoratuz. Adiskide jelkideak ere gure 

aitari abisatu egin zion behin baino gehiagotan: “aizu, Fabian, obe dezu fabrikia hainbat arinen zerrau 

eta beste herri batera erutia, hamen herrixan, bakizu nortzuk, aspaldi begitan hartu zaitxuelako”. Ziur 

nago, gure aitaren adiskidea ezagututa, bihotz- bihotzez esan ziola, zin-zinez maite zuelako. Baina gure 

aita egoskorregia zen, zeharo, eta gogoan izan zezakeen azkena amore ematea omen zen. Gainera ez 

zuen inolako arrazoirik bizitzeko, lan egiteko, lantegi bat sortzeko hautatutako herria lagata. Bere 

emazte eta seme-alaben herria hain zuzen ere, astapotro ahobero batzuen erruz, are gutxiago euren 

aginduetara, uzteko. Aldatu zen bakarra nire neba izan zen, nora eta Bilbora, Diputazioko mahai baten 

atzean burua babes-ezkutatzeko, berak esan ohi duenez. Aukeran Benidorm aldera joan nahiago izango 

zuen, udan eguzki galdatan goxo-goxo eta neguan balkoitik itsasora begira, inoiz ez bezala lasai moduan 

bizitzera, beti potrojorran ahal izan ezkero. Baina berak ezin zuen aukeratu, bera ez zen inola ere 

aberastu lantegia saldutakoan, geratu zitzaigun apurra zorrek ez jandakoa baitzen, hain justu ere nire 

karrera ordaintzeko eta bere Bilboko pisua erosteko; kontserbak ez ziren inoiz oso negozio onuragarria 



izan, ez behintzat azken urteotan, gure aitarenak, Luzaroko handiena izanda ere, ezin zuen lehian 

atzerritik zetozenekin, eta baxurako arrantzak bizi zuen krisialdiarekin ere ez. Aurre egiteko lantegia 

zabaldu, modernizatu eta batez ere konpartitu izan behar zuen nahitaez. Baina, esan bezala, gure aita 

egoskorregia eta beharbada helduegia omen zen aldaketa guztioi ekiteko, eta bazkideak bilatzearena, 

hori ezin zitzaion kasketean sartu, urtetan bere eskuz eta izerdiz eraikitakoa beste esku batzuetan uztea 

hain zuzen ere, hori bai bekatu larria, larriena beharbada, ezta pentsatu ere.  

 

Nire neba eta biok, ostera, berehala hartu genuen lantegia saltzeko erabakia, gure aita hil eta gero 

Luzaron ezer gutxi egiteko genuelako, ni beti atzerrian nire musika ikasketak zirela medio, eta berak 

egunero Bilboraino joan behar zuen Diputazioko mahai haren atzean esertzeko, ezkutatzeko. Egunero 

Bilbotik Luzaroraino kotxez, hogei minutuz edo errepidetik, ez da askotxo, beste batzuei hiriburu handi 

baten mutur batetik bestera joatea kostatzen zaiena baino gutxiago. Baina, Bilbotik Luzaroraino mundu 

bat zegoen, Bilbon, orduko hiri ilun eta zikina izanda ere, Euskal Herriko benetako hiriburua, edo 

gutxienez erakusleiho aparta, nire nebak bere burua guztiz erosoago, libreago, lasaiago, sentitzen zuen, 

Luzaron baino. Kontuan hartu behar dugu nire neba ez dela inoiz izan oso hiri zalea, bere herri txikian 

ezin gusturago bizi zela ezagun zituen lau etxeen artean, gure aitaren lantegian zuen betekizun apalaz 

– gure aitak ez zion sekula lantegia etorkizunean kudeatzeko parada eman, ikasketan nahiko baldarra 

izan baitzen, ala berak zioenez, ikastea inoiz aintzakotzat hartu ez zuelako - orduko lagunekin parrandaz 

parranda, Luzaro inguruko mendietan barna egiten eta hain gogoko zituen ibilaldietan, guztiz arrotzak 

zitzaizkion Bilboko kale ilun eta zikinetan baino. Nire nebak Luzaro biziki maite zuen. 

  

Badakit nire nebak ez duela inolako gogorik nirekin Luzarora bueltatzeko. Beraz, ez diot nire neba 

maiteari laguntzeko eskatuko. Baliteke azkenean damutzea eta ezer azaltzeke haraino laguntzea 

ezustean, egunero ez baitiote bere arreba bakarrari Luzaroko alaba kuttuna izendatzen duen domina 

bat eskaintzen. Saiatu, milaka aldiz saia ninteke konbentzitzen guztiz, zeharo, nire ustez behintzat, 

erabatekoa den argudio batekin, batez ere bertara ez itzultzeko motiboa ondo baino hobeto jakinda. 



Esan niezaioke izendapen horrek gure familiari buruz Luzaron esan eta egindako guztia ezerezean 

lagatzen duela, gertatua gertatu, herritik egunak joan ahala mihi eta begi luze gaiztoen indarrez bota 

egin gintuztela, Liverpoolen jasotariko sariari esker, hau da, azken honek, sortzez behintzat luzarotarra 

den emakume bati ematerakoan, herriaren izena lau haizetara zabaltzen du, nire biografia urriaren 

zenbait lerrotan azalduta bakar-bakarrik baldin bada ere, pasadaz edo, nik Luzaroren izena sekula ez 

baitut aipatzen behartuta ez baldin banaiz, nongoa naizen, non jaioa, zuzen- zuzen ez galdetzekotan. 

Hortaz, pozaren pozez ez egin arren, udaletxeko zenbaitek nahitaez aitortu behar izan du domina hori 

behar baino merezituago dudala, oso gutxitan azaltzen baitira luzarotarrak nazioarte mailan, ez baldin 

bada, jakina, terrorismoarekin lotuta dagoen zenbait albistetan, gure aitarenean bezala. Eska niezaioke, 

beraz, dominaren emaitza mendeku gisa hartzeko, berak ere merezi du, dezente sufritu egin du 

Udaletxean, oraindik gaur egun ere bertan dauden zenbaitzuen erruz, esan liteke hauei esker herritik 

alde egin behar izan zuela, eskatu babesa ukatu egin ziotelako, ia-ia jaso zuen erasoaren erantzukizuna 

bere gain laga egin zuten-eta. Dena dela, ziur nago, ni Luzaroko gorazarrera lagundu ezkero, urte 

askotan gure kontra ari ziren zenbaitzuen aurpegiaren itxurakeria ikusita biziro gozatuko duela. Baina 

ezin diot ezer esan ondotxo baitakit asaldatu ez dela asaldatuko, baina bai mututu, eta baliteke nik 

Bilbotik ospa egin arte hitzik ez esatea, lehenago esan nuenez, nire nebak ikaragarri ondo erabiltzen 

ditu isilak iskilu gisara, azken finean Luzaron isilik egotera moldatzeko ikaragarri ondo ere behartu egin 

gintuzten-eta.  

 

Bestalde, oraindik ez dut erabaki azkenean joango naizenentz, baietz esan nion telefonoz Bilbora 

ailegatu orduko hots egin zidan Luzaroko zinegotziari, eta baietz, hariaz bestaldean nuen gizona guztiz 

atsegina begitandu zitzaidalako, oso ahots gazte eta xaloa, nire saria eta batez ere nire piano  jole 

karrerari buruz esan zizkidan iruzkinak eta laudorioak erabat gorritzeko modukoak zirelako. Begi bistan, 

belarri puntan hobeto esanda, zegoen lausengatu nahi ninduena, baina hain modu bizi eta maitagarriaz 

ezen berehala ahaztu egin nintzen Luzarotik bertatik dei egiten zidala, azken urteotan ahazten saiatu 

eta ondotxo lortu ere egin nuen nire herri maitatu zein gorrotatutik, txundituta ninduen gazte begiko 



eta berba-lapiko horrek, eta ezin nuen jakinmina ase barik telefonoa eskegi; nola edo hala bera edo 

bere senitartekoak ezagunak zitzaizkidan jakin beharrean nengoen.  

 

- Martxel, Martxel Garizabal det izena, eta senitartekuak gerala uste det.  

 

Hara hor Garizabaldar bat, badirudi nire amaren lehengusu baten iloba, berak azaldu zidanez. Noski, 

ondo baino hobeto gogoratzen naiz zure izenaz, nola ez, txikitan behin baino gehiagotan ikusita daukat, 

erantzun nion, nahitaez Luzaro hain herri txikerra izanda, baina sekula ez gurasoenean, gure amaren 

lehengusurik inoiz azaldu ez baitzen gure etxean, ez zuten gogoko, bertan bizi zen gizona, jabea, ez zen 

fidatzekoa eta frankozalea zen, garai ilunetan bera ere izandako zinegotzia eta gainera, hau ez baldin 

bazen okerrena, kanpotarra; hortaz, ez genuen merezi bisitarik jasotzea.  

 

-Ba aldez aurretikan milesker dominagaitxik, benetan dixot, eskertzen dizuet bixotz-bixotzetikan, baina 

eztakitx denbora izango detan Luzaroraino juteko, bakitzu barikuan Bilbon kontzertu bat eman biar 

detala, eta....  

 

Baina, zinegotziak, orain nire senitartekoetariko bat, ez zuen amore emateko inolako asmorik, asteko 

beste edozein egunetan gorazarrea prestatzeko gai zirela asmatu zuen, edozein gauza aukera ez 

galtzearren, hau da, ni bezalako luzarotar peto-peto bat goraipatzearren, ondo baino hobeto bazekien 

kontzertua eman eta gero ia-ia segituan hegazkin batera igoko nintzela, nire lanbide betekizunak zirela 

medio. 

  

-Ederto ba, datozen egunotan barikuko kontzertua prestatzen buru-belarri eongo naiz, baina barikuan 

kontzertua atxaldeko zortzietan izango dala kontuan izanda, goixian bertan Luzaroraño gerturau neike 

gorazarrean asunturako.  

 



Esan bezala, milesker aldez aurretik emanez, bihotz-bihotzez, eta inola ere damutuko ez nintzela 

aginduz, agur egin zidan zinegotziak. Bai mutiko jatorra eta atsegina, ez nion ezer esan nahi gure bi 

familien arteko gorabeherez, aspaldiko ezinikusiaz zehatzago eta zorrotzago izateko. Baliteke, hain 

gaztea izanda, gorabehera guztion berririk ez izatea, ala agian aintzakotzat ez hartzea halako gauzak 

zaharren kontuak bakar-bakarrik zirelakoan. Edonola ere, badirudi zinegotziaren begietara nazioarteko 

sari garrantzitsu bat irabazi duen piano jole luzarotar bat bakarrik naizela, hain zuzen ere betidanik izan 

nahi izan dudana, nire bizi osoan izaten saiatu naizena, ni definitzen nauen gauza bakarra jaioterriaren, 

sendiaren edo edozein gauzaren oso gainetik, piano jole bat, luzarotarra ala ez, horrek ez dit batere 

inporta, sekula ez dut gogoan izan, eta ez dut ere orain izango. Bestalde ere, kanpotik etorrita aspaldiko 

esamesok ia-ia ahaztuta dauzkat, eta ez da harritzekoa txikitan, Luzaron bizi nintzela, ez bainuen gure 

familiaren kontura esaten ziren hitz gorrietan, gezurretan, maltzurkerietan, sekula erreparatzen, beti 

zaharren kontuak zirelakoan, ni ere bai, hain justu ere, nirekin zerikusirik ez zutenak, are gutxiago 

pianoa jotzearekin, dagoeneko ondotxo argi utzi izan baitut pianoa zela, dela gaur egun ere eta betiko, 

gogoan dudan ezinbestekoena, batez ere pianoa behar bezain zuzen eta txukun jotzea, orduan ere, 

Luzaron nengoela, kezkatzen ninduen gauza bakarra.  

 

Tamalez, herrian bazeuden zurrumurru maltzur horiek oso gogotan zituztenak, gehienak asmatuta 

izanda ere, horietako asko gezur borobilak, ahazteko gertu ez zeudenak, euren ustez kontu guztiok ez 

dakit nik zeren errudun bihurtzen gintuzten. Baina bai, nolabait errudun bihurtzen gintuzten, Abalostar 

guzti-guztiak, gainera. Nafarroako Lodosa inguruko herrixka batetik etorritako enpresa gizonaren 

ondorengo guzti-guztiak. Ez zen egunero Luzaroko kaleetan aldarrikatzen zen salaketa bat, baina bai 

luzarotar askoren begiratuetan zein gure atzetik aditzen ziren txutxu-mutxuetan nabarmentzen zen 

gureganako korromio ezkutu bat, guk orduan, txikitan, inola ere ezin asma genuena. Txikerra nintzela 

ere, eta pianoari hain atxikia, jakinda, ez nintzen jabetzen osotoro ezinikusi isil hartaz, sumatu bai, 

zertxobait sumatu behar nuen nahitaez kaleko lagunen batek, olgetan ari ginela eta betiere ni 

zirikatzeko asmoz edo, nire aitaren aspaldiko betekizun politikoaren kontura zer edo zer aipatzen 



zidanean. Baina, ni neu zirikatzeko bakarrik zela uste nuen, orduan hain sarri erabiltzen zen irain 

moduko deskalifizakioa, frankista, frankista garbixa, esaten zidan askotxo maite omen ez ninduen 

orduko morrosko batek, edozein jokotan beti nire atzetik kale egin ohi zuena, garai hartan behintzat, 

eta oraindik haurtxo bat nintzela, franskista hitz itsusi eta zaurigarri haren esanahia guztiz ezezaguna 

izanda ere. Geroxeago bai, noski, halabeharrez jabetu behar nintzen frankista hitza ez zela batere zuria, 

orduko giroak argi eta garbi uzten zuen nortzuen alde egon behar zen errugabekoa izateko, hau da, 

ezeren errudun ez izateko, gure aita, ustez, zen bezala, hau da, Frankoren garaian izandako zinegotzi 

bat, herrian inori egozteko asma zezaketen bekaturik larriena. Eta gure aitari sarri baino askotan 

egozten zioten Frankoren garaiko udalean kargu bat hartu izana, hori hamar urte pasa eta gero ere, 

demokrazian bizi ginela, edo haiek, gure atzetik txutxu-mutxuka ari zirenek, esan ohi dutenez, sasi-

demokrazian. Berdin dio, gure aitak ez zuen politikarekin zerikusirik, paso egiten zuen, bere garaian 

herria hobetzeko asmoz egin baldin bazuen ere, arrantzaren inguruko gauzetan gehienbat, arrantzatik 

etekin handiagoak, berriagoak ateratzeko baliabideei zegokienez, guztiz atzeratuta eta ahaztuta zegoen 

herri bat, amaigabeko gerraoste batean. Familiaz gain gure aitaren lehentasun bakarra bere enpresa 

zen, hogeita hamar inguru luzarotarrek, eta zenbait kanpotarrek ere, lan egiten zuten kontserbategia, 

probintzia mailan behintzat txikia izanda ere, herriko lantegirik handiena zen, Luzaro inguruetan zegoen 

Izarra mendiaren hego magalean zegoena, hain justu ere gure etxea zegoen mendiaz bestaldean, gure 

aitak betiere bere bizitzaren bi ardatzak elkarren ondoan izan nahi baitzituen. Egia zen, gure aitaren 

bizitza bi ardatzon inguruan bakarrik txirikordatu zen, lantegitik etxera eta, oso noizean behin, herriko 

kaira baxatzen zen kofradiakoekin eztabaidaka jarduteko arrainaren gorabeheren kontura edo orduan 

ere gai nagusia zenaz, Errealaren gorabeherez. Baina, esan bezala, oso gutxitan hortaz arduratzeko 

lantegiko bat bazuelako, beste gauza bat zen arrainaren harrapaketak murrizten hasi orduko 

kofradiakoekin sortu ziren tirabirak, guztiz bidezkoa zenez arrantzaleen aldetik, eta benetan diot gure 

aitak berak ere printzipioz horrela uste zuela, baina gure aitak bere lantegiaren onura bakar-bakarrik 

gogoan izan behar zuen, eta horregatik ere arrainaren prezioa ahalik eta merkeen izaten saiatu egin 

zen, ahal izan bitartean, udalean zegoela arrantzaleek arrantzuan gero eta arrain gehien atera zezaten 



mota guztietako aholkuak eta laguntzak eskainiz. Ez zioten barkatu, beti arrantzale xumea zapaltzen 

saiatzen zela zioten, enkantean gogorrena, gehien eta merkeen erosten zuena, Luzarokoa 

kontserbetarako behar zuen arrain guztiaren zati txiki bat izanda ere, batez ere Santander aldetik 

ekartzen zuen kopuruaren aldean. Orduko arrantzaleek hain ezinbesteko zuten modurik merkeena 

asmatu egin zuen bere ohiko merkatal abileziari esker. Berak hala zioen, eta badago lekuko askok baietz 

esango zuena, gure aita negozioetan nolako iaioa, azkarra, eraginkorra zen, gogorrena behar izan 

ezkero, aitortuko dutenak, aspaldian Luzarora ia-ia esku hutsik etorri eta gero, delako abileziari esker, 

urte gutxitan aberastu zena. Beste batzuek, aldiz, ez zioten inoiz abilezia hori meritutzat onartu, abilezia 

horri abusu hutsa deituko zioten, bere ondasun osoa botere faxistarekin izandako harremanen bidez 

lortu zuela bakar-bakarrik gaineratuz, salatuz ere bai, eta zinegotzigoarena tartean.  

 

Baina nik ezin dut ezer esan, ez baitakit aitaren konpromisoa norainokoa izan zen delako botere 

faxistarekin. Asmatu bai, gure aitak orduko erregimena, hasieran behintzat, guztiz gogoko izan zuen, 

eta ez da harritzekoa Nafarroako leinu karlista zahar batetik baitzetorren, baina inola ez karliston 

porrokatu bat, politika kontuetan karlismoa soilik ezagututako Lodosa inguruko herri txiki baten semea 

baino, Gerra Zibilean parte hartzeko aukera izan ez zuena garai hartan gazteegia zelako, baina bai bi 

anaia errekete izan zituena, bere herrixkako familia gehienek bezala. Nik dakidala, nire neba eta biok 

genekiela behintzat, gure aita ez zen azalez batere politika zalea, hau da, etxean ez zuen inoiz politikaz 

hitz egiten eta kalean are gutxiago, mami handirik gabeko komentarioren bat gizalegeari eustearren 

edo, topiko hutsak, garaiko pentsamoldeekin bat egiten zutenak gehienbat. Gure aitak lana bakarrik 

zuen gogoan, lantegia hobeto esanda, lantegia eta hau aurrera ateratzeko, mantentzeko ere egin behar 

zituen ahalegin guztiak. Jakina, gaur egun ikusita, behar bezala hausnartuta, badago jende asko, 

bazegoen garai hartan Luzaron, gure aitarena oso jarrera politiko zuzena, garbia, zela esango zuena, 

orduko boterearekin bat zetorrena, gure aita bezalako edozein enpresa-gizonek ezinbestekotzat duena 

ordena delako, besterik ez. Dena dela, eta politikaz nik ere zeharo paso egin arren, enpresa gizona 

izatea eta ordena maitatzea ezeren froga edo adibide ez dela ziur baino gehiago nago. Ala ez al zeuden, 



Luzaron bertan, guztiz abertzale porrokatuak ziren beste enpresa gizon batzuk, frankismoaren aurka 

nola edo hala jo zutenak ahal zuten neurrian, hau da, diru emaitzen bidez, batez ere Franko, eta 

berarekin batera hilzorian zegoen azkenetan zegoelarik. Baina gure aitarena oso bestelakoa omen zen, 

noski. Aita ez zen batere abertzalea, guztiz alderantziz, gorroto bizia zien, karlista edo bezala, Luzaroko 

haietariko asko lagun eta adiskide izan arren, bere aberri maitea puskatu nahi zutenei. Hau da, Euskal 

Herria, bere jaioterria barne, gure aitak Espainaren oinarria zela argi, garbi eta ezin ozenago aldarrikatu 

ohi zuen-eta. Gure aita ez zen abertzalea, herriko gizonik aberatsena zen, kanpotarra eta hau guztia 

gutxi balitz bezala, orduko agintari faxistek eskainitako zinegotzi kargua gogotsu eta asmotsu onartu 

zuen sei urtez, herriak ezinbestekoak zituen hobekuntza eta aldaketak aurrera ateratzeari ekiteko 

asmoz. Berak amari azaldu zionez, herria bultzatzeko egitasmo ugari zuelako, herria iraganari oso atxikia 

bizi zelako, herriak modernizazioaren bidean sartu behar zuelako, eta gure aitak hain gogoko zituen 

antzeko beste egitasmo asko, gehienbat bere burua berez enpresa-gizontzat zuen aldetik. Garai hartan 

oraindik gure aitak edozein erronkari gogoz eta kemenez aurre egiten zion. Zer esanik ez, ez zioten 

orduan barkatu, eta ez zioten orduz geroztik barkatuko.  

 

Ez zioten gure aitari barkatu, eta guri, faxista zikin baten seme-alabei, ere ez. Baina hortaz gure aita hil 

eta gero jabetu ginen, gureganako gorrotoa hain gogorra eta sakona zen, hain bortitz eta temoso 

azaleratu zitzaion Luzaroko askori, ezen, ene gogoa musikan bakarrik edo bestelako gauzetan izan 

arren, bat-batean guk ere sekula ezin asma genuen zerbaiten errudun bilakatu ginen. Bat-batean ere 

isilean edo ezkutuan zeuden etsaiak nonnahi asmatu genituen, urtetan zelatan izandakoak, besteak 

beste gure amaren senitarteko asko, garizabaldar prestu eta leinutsuak, sekula ere barkatu ez ziotenak 

gure aitarekin ezkondu izana, Nafarroako Erriberaren aldetik etorritako gizontxo harro eta egoskor 

horrekin, herrira heldu orduko kontserbategi batean sartu eta arrainari buruz behar beste ikasi eta gero 

bere kontserbategi propioa sortu zuena, hain zuzen ere hasieratik gogoan zuen asmoa, kontserben 

mundua ondo baino hobeto ezagututa, bere Lodosa inguruko herrixkako familiak zainzuriak, orburuak, 

piperrak eta abar aspaldi-aspalditik kontserbetan jartzen baitzituen. Gure aita Luzarora iritsi zen ia-ia 



esku hutsik, bere ondasun bakarra kemena zen. Lodosa inguruko herri itogarri hartatik ospa egiteko 

irrikan zegoen. Batez ere, bere aitarekin betidanik ezin kaskarrago konpontzen zelako, biak, gure aitona 

ere hamaika bider harroago eta egoskorragoa zen aldetik. Harrotasunak berak Luzaroraino bultzatu 

zuen, berak zioenez, bere bidea egiteko. Aberasbidea kontserba lantegia izan zuen, eta betiere neurri 

apal batean guztiz handiagoak ziren ondoko herrietako beste kontserbatzaile batzuen aldean. Lodosa 

inguruko herri bateko nekazal sendi apal baten semea izan arren, Gerraostean ere gorriak bizi izan 

zituen, eskasia nonahi zela-eta, baita Gudaren irabazleen artean ere. Gure aitak aitonak familia aurrera 

ateratzeko egindako eginahal guztiak goraipatzen zituen, baina ezin zuen bere aiurri bihurria jasan, beti 

ika- mikatan ari ziren, nork bestea, ondokoa, beti gutxietsi nahian. Batak, semeari agindu ikasketak egin 

nahi ez izanagatik, aintzat hartzen ez zuelako, eta besteak gure aitaren egoskorkeria, urtero euren 

nekazal lurretan biltzen zutenaz etxerako kontserbak egin ohi baitzituzten, kontserbagintzaren 

zaharberritzeari muzin egiten ziolako, sendiaren lursailetan landutako jakiak bakar-bakarrik 

kontserbetan jartzeaz gain herriko beste nekazari batzuei erositakoa ere kontserbetan jartzeko asmoz 

makinarik ez erosi nahian. Gure aitak beti kontatu zigunez, eta oso gutxitan bere gaztaroaz ari zen 

gurekin behintzat, gogoeta asko egiten zuen familiaren ondasuna zabaltzeko. Gure aitonak, aldiz, behin 

eta berriro ezezka egiten zion. Gure berez oso izubera zen, eta Gerraren kontuak zirela-eta joera hau 

nolabait zuritzen saiatzen zen, gauzak zeuden bezala ondo zeudela, behar beste bazutela, erantzunez, 

ez zuela inolako beharrik dirua alperrik gastatzeko arazoak bakarrik sorraraziko zizkioten tramankulu 

batzutan edo. Baina gure aitak ez zuen amore egin nahi, guztiz konbentziturik baitzegoen etorkizunari 

aurre egiteko ordura arte erabilitako bide eta tresnak derrigorrez zaharberritu behar zirela. Baina ezin 

zuen inolako aldaketa edo hobekuntzarik egin bere Lodosa inguruko herrixkan, batez ere bertako 

auzokide gehienengan gure aitaren egoskorkeria berbera antzemanda, jadanik bere negozioetarako 

kemena eta ideientzat guztiz murrizgarritzat zuen herritik alde egitea irtenbide bakarra zuela begitandu 

zitzaion. Gauzak horrela izanda, kontserbekin zerikusirik zuen non edo non hautatu behar izan zuen, 

eta otu zitzaion bakarra kostaldera joatea izan zen, berdin zion zainzuriak edo arrainak kontserbatzeak, 

gogoan zuena hau egiteko baliabideak zaharberritzea zen, sasi guztien gainetik eta hodei guztien 



azpitik. Gipuzkoako kostaldeko herri guztiak aztertu eta gero Luzaro aukeratu zuen, zergatia ezin izan 

nuen inoiz asmatu, baliteke bertan bilatzen zuen lana eman ziotelako edo. Hiru urtez geroago, 

aipaturiko kontserbategian etengabe lan egin ostean, eta gaur egun ere ezinbesteko dirua nondik atera 

zuen oso ondo ez dakidala, ez dakigula, beharbada nire ustez gure aitonak azkenik lagata, baina gure 

aitak sekula ez aitortuta, Conservas de Pescados Abalos S.A sortu zuen. Eta orduan bai, orduan Luzarora 

heldu eta astebetera edo, bertako kaleetan gora eta behera ikusteaz ezagun zuen, eta bera zeharo 

liluratuta zeukan neskatoarengana jo zuen, berarekin, lehenengo aldiz eta inolako konpromisorik gabe, 

inguruko herri bateko zinemara gonbidatzeko asmoz.  

 

Eskandalu ederra gure amarenean, senitartekoen artean, arrotz batekin senidetu behar zutela 

jabetzerakoan, hau da, leinurik eta goiprestakuntzarik gabeko batekin, are okerrago, kanpotar batekin; 

gure aita ezin zen arrotzagoa izan, Luzaro herrian hogei belaunaldiz geroztik ezagunak ziren 

garizabaldarrren begietara, berehala begitan hartu egin zuten gure amarengana hurbildu orduko. Baina 

tira, horiek aspaldiko kontuak dira, ez dut luzaro pentsatu behar, ez dut gure aitaren lekutasunaren 

premiarik, nire senitarteko prestu eta leinutsuek gure aitari buruz egin zuten gogoeta asmatzeko; 

kanpotik etorritako arlote batek gutariko bat esposatu nahi du gurekin parekatzeko asmotan, bai 

lotsagabekoa. Eta jakina, hori ezin jasanezinagoa egiten zitzaien gure senitartekoei, gure aitak ez 

baitzituen haien senitarteko izateko eskatzen zituzten baldintzak betetzen, haiek leinutsu eta prestutzat 

zutena, hots, haiek bezalako luzarotar peto-peto bat izatea edo behintzat, Luzaro inguruko herri 

xumeago batekoa, okerrenera joz, noski. Gure aitak ez zituen euren baldintzak betetzen. Eta asmorik 

ere ez, gure aitak kalean ezagutu eta maitatu neska batekin ezkondu nahi baitzuen bakar-bakarrik. 

Berdin zitzaion, nik uste, gure ama taiuzko garizabaldarra zen ala ez, nik dakidanez, gure aitak ez zuen 

sekula inolako atarramenturik lortu gure amaren familiarengandik. Alderantziz, beraganako erakusten 

zuten destaina beti kontuan hartuta, ez zien apenas hitzik zuzentzen, derrigorrezko agurrak eta abar 

alde batera lagata, garizabaldar guztiok Luzaron oso garrantzitsuak ziren eta gure aitari ez zitzaion 

batere komeni haiekin oso jendaurreko liskarretan egotea. Nahikoa zuen mesprezuaz, gure aita, ez 



ahaztu, enpresa-gizona zen eta bere lantegia Luzaron zegoenez gero nola edo hala moldatu behar izan 

zuen sorbalda gainetik ikusten zuten luzarotar prestu eta leinutsu horiekin dena dela aitak bazekien 

gure amarekin ezkontzearren, hau da, gure amak bere familiaren erosotasunei,  babesari, uko egin 

ziezaien, gure aiton-amonenean zuena besteko konpentsazio bat eskaini behar ziola. Hori dela eta, gure 

aitak ez zion ezkontzeko eskatu kontserbategiak aurrera egin ez zuen arte, hots, aurreneko mozkinak 

eman ez zizkion arte. Behin ikusita kontserbategia bide onetik aurrera zihoala, gure amak ez zuen 

inolako eragozpenik jarri berarekin ezkontzeko, eta ez pentsa azken hau maltzurkeria hutsa denik, argi 

eta garbi esan ohi zuen gure amak, izugarri maite izan arren, ondo bizitzea, luxuz inguratuta, gogoko, 

ezinbesteko agian, zuen emakume bat zela aitortu beharrean nago-eta, gure ama ez zatekeen inoiz 

kanpotik etorritako arlote batekin ezkonduko, gure aitak gurasoen etxean zuen guztia eskaini izan ez 

balio. Gure amak berdin-berdin bizi nahi baitzuen bere etxe berrian, bere gurasoenean egin bezala, 

hots, esne-mamitan. Gure aitak aurreneko mozkinez Izarra mendiaren hego magalean eraikitako 

etxean, ekinaren ekinez lortutako poderioaren seinale, gutxi gora behera potrojorran, eredu zituen 

bere familiaren andreen modura, ugazabandre prestu eta leinutsu baten modura, etxeko lanak egiteko 

neskameei aginduak emanez, eta seme-alabak izandakoan hauen hezibidea antzera taxutuz, aginduka. 

Gure amaren ustez aitarekin ezkontzerakoan ez zuen ezertan ere bere leinuaren duintasunaz arnegatu 

behar, guztiz kontrakoa, gure aitarekin ezkontzerakoan bere sendiaren mendekotasunetik askatzen zen 

emakume libre bat bihurtzeko, zegokion duintasun guztiaz inola ere zaputz ziezaioketen abizenari 

esker. Oso bestelakoa izan zen orduz geroztik gainontzeko garizabaldarrekiko harremanak, haiei 

nolabait traizio bat egin zielakoan, nire gurasoekin ezin hotzago, ezin zakarrago, jokatu baitzuten, 

existitu ere zirela ahaztu eginez, eta hain ohiko denez, gutxienez gure aitaren diruaren beharra izan 

arte. Eta hau guztia gutxi balitz bezala, nahiz eta gure aita gaixoak, berez ez oso eskuzabala izanda, baina 

gure amaren onuraren alde edozein gauza egiteko beti prest, eskatu mailegua behingoan eman, 

garizabaldar prestu eta leinutsuok ez zioten ere sekula barkatu mailegua onartu behar izatearen 

umilazioa jasan izana. Horretarako, gure senitarteko leinutsu eta prestuek guztiz asmatuak ziren aiko-

maikoak kontura atera ohi zituzten, hau da, gure aitak dirua ematerakoan euren leinuaren ezereza 



aurpegiratu egin ziela, garai berrietako benetako boteretsuak nortzuk ziren bene-benetan gogora 

ekarriz. Harrezkero aitortu nahi ez zioten begiramenduz tratatzeko behartuz. Hala ere, zurrumurruak 

besterik ez ziren garizabaldarrek gure aitaren kontura esaten zituztenak, behin baino gehiagotan ere 

nire belarrira heldutakoak, ordura arte oso adiskide nituen luzarotarren aldetik ere bai, azken finean 

garizabaldarrek urte askotan gure aitaren ospea, eta batik bat bere ekimenari esker lorturiko arrakasta, 

zikintzeko, zapuzteko, herrian bolo-bolo zabaldu zituzten gezurrak euren zekenkeria denon aurrean 

ezin ageriago geratu zen, Luzaron zuten estimua urtez urte murrizten joan zen mendeetan zehar 

erakutsi eta oraindik ezeztatu nahi ez zuten handinahikeria zela kausa.  

 

Dena dela, eta ordu onean, badirudi garizabaldar guztiek ez dutela gure aitarenganako herra 

oinordetzan hartu, ez behintzat telefonoz Luzarotik hots egin zidan zinegotzia zen garizabaldar gazte 

hark.  

 

-Gustauko litxakit zure etxetikan pasatzia Luzaron zoozenian, bakitzu, gorazarrean detailetaz itzeiteko 

ero.  

 

Ondo ba, besterik ezin nion erantzun gaztetxo begiko edo ikaragarri – ikaragarri Luzaroko seme izateko 

– gizalegetsu horri, ostegunean Luzaron egongo nintzela, gure gurasoen etxean zain, ea zer esan behar 

zidan gorazarre egunean galduta ez egoteko, hain nazioarteko sari garrantzitsua jaso arren, ez 

bainengoen oso ohituta halakoetan, oso urduri jartzen nintzela jende mordo baten aurrean ez baldin 

bazen, noski, pianoa jotzeko. Zinegotzi gazteak barre egin eta ez kezkatzeko esan zidan, bera guzti-

guztiaz arduratuko zen. Ederto, bertan egongo naiz, ziur asko, nire jaioterri ez hain maitean baina bai 

maitatuan. Baina, jakina, ez nion halakorik esan, berak ez zuen zergatik jakin behar Luzarorekin nuen 

lotura berezia eta mingarriaren ezer, berak domina bat eman behar zidan bertan jaioa izanda ia mundu 

osoko egunkari gehienetan agertu nintzelako. Telefonoa eskegi eta segituan nire nebarengana jo nuen. 

Orduan ez zidan tutik ere esan, ohiko duenez gauzak desatseginak zitzaizkiola, purrustada xume bat 



bota, eta bere logelarantz alde egin zuen. Ez zuen zentzu handirik berarekin eztabaidaka hasteak, are 

gutxiago bere etxean egonda eta hain aspalditik elkar ikusi gabe, betidanik elkarri txitean-pitean  

telefonoz hots egiteko eta idazteko ohiturari eutsi arren. Ez nuen inola ere nire neba aztoratu nahi, 

nirekin, oraingoan bezala, hain uzkur jokatu arren berak badauka motibo franko nahi adina 

erresumindurik izateko, ez diot nik purrustaka egiteko eskubidea ezeztatuko, ez du ezer jakin nahi 

Luzarori buruz, ez baldin bada gurasoen etxea nolako egoeratan dagoen ikusteko, eta errespetatu 

behar zaio. Ez dit esan, ez du egingo, baina gorazarrearena ikaragarri mingarria egiten zaiolakoan nago. 

Lehen esan dudanez, gorazarrearena abalostarrak nola edo hala baina beti oso modu arinez 

mendekatzen gaituen ekitaldi baten modura gogoan har genezake. Zergatik ez, oraintxe bertan saiatuko 

naiz ildo horretatik nire nebarekin. Baina alper- alperrik bera hain egoskorra izanda, gure aita bezainbat. 

Dena dela, nik gogoan hartu badut ditxosozko Shanti Andia izeneko domina Luzaro herriak guri 

barkazioa eskatzeko modu ezkutu bat edo dela. Honela esanda, badirudi burugabekeria galanta, batez 

ere kontutan hartuta Luzaroko asko eta askok guri ezer barkatzeko batere gogorik izango ez duenik. 

Baina ez dit ardura, dominarena edonoren asmoa ez izanda ere, behin ere gehiago ikusi nahi ez nuen 

herriarekin bakea egiteko premiazko zerbait omen da, ez dut beraz aukera galduko, urtetan ere 

sustraien kontuak buru buztanik ez duela, gizakiok landareak ez garela, gizakiok gure sentimendu eta 

gogoei bakarrik atxikiak garela beti uste izan baitut. 

  

Luzaraino iristeko Sergy dut bide bakarra kotxe bat alokatzen lortzen badu bere ingeles txukunaren 

laguntzaz eta bertokoen traketsaren gainetik. Ez nion zinegotziak eskatu zidan laguntza onartu nahi. 

Luzarora, beti bezala azken urteotan, isilgordeka iritsiko naiz, gure gurasoen etxeraino zuzen- zuzen 

joateko, eta bertan baliteke dominarena behin berriro hausnarrean egin behar, ez baitut oraindik oso 

argi barkazioarena, noraino benetakoa izan daitekeen ala, aitzitik, Luzarori zor diogun erdeinuan amore 

emateko saio koldar eta lotsagarri bat. Zorionez, eta behin eta berriro dominaren asuntoaz bueltaka 

aritu bitartean, Sergyk lagunduko dit txintik ere esan gabe, aspalditik esana baitit Luzaro ezagutu nahi 

duela, nire jaioterria, kostaldeko euskaldun herri jatorra, oso noizean behin belarrira goxo-goxo 



kantatzen dizkiodan zortzikoak, habanerak eta enparauak ikasi nitueneko herria. Sergyk Luzarori buruz 

dakien guztia orain dela gutxi betetzeko ditudan kontzertuetako entzuleei banatzeko idatzi didaten 

biografian azaltzen dena da doi-doi, bertan jaio, koskortu eta nire aurreneko musika aurrepausoak 

eman nituela eta kito. Gainerako guztia berak asmatu behar izan du, eta Sergy berez oso gizon baikor 

eta hunkibera denez gero, esan liteke Rachmaninoven musikak kalte handia egin diola errealitateari 

aurre egiteko orduan, Luzaro begitandu zaio oso herri berezia, txikia baina xarmagarria, non, eta inon 

ez bezala, hain berezia ere den Euskal Herri baten ohitura eta kondaira zaharrak tinko eta maitekiro 

gordetzen diren, hau da, Europa zaharreko irudi erromantiko eta zeharo faltsuari eutsi egiten dion herri 

bat; nire ustez Rachmaninov, Smetana, Dvorak eta enparatuak gure errepertoriotik ezabatu beharrean 

gaude...  

 

Errua, ostera, nirea da, nire familiari gertatuaz inoiz ezer kontatu ez diot-eta. Bada garaia, eta ez 

ezkutuan gorde nahi nuelako, berak dakien bakarra nire gurasoak hilda ditudala, ez zidan inoiz galdetu 

nola, beharbada kontatzeko tragu txarra eragozteko edo, Sergy izugarri sentibera da, ezin nau 

negarretan ikusi, eta hala hasi ezkero berak ni baino gehiago sufritzen duelakoan nago. Horregatik, eta 

baita berak ere gordetzeko gauza asko zuelako, ez diogu inoiz elkarri kontatu gure haurtzaroko ezer 

mingarririk, egia esan musika eta honen inguruko guztia hizpide bakarra dugu. Gainerako guztia, hau 

da, egunkarietan irakurri edota,  batez ere kanpoan hotelez hotel gaudela, telebistatik entzuten duguna 

oso gainetik bakarrik elkarri komentatzen diogu, batez ere gurekin zerikusi zuzenik ez duen albiste 

denean, bestela, Errusia edo Euskal Herriari buruzko albiste txar, triste edo atsekabe bat agertzen baldin 

bada, nire nebaren modura, hau da, purrustadatxo bat egin ohi dugu eta kito, hots, adierazi nahian ez 

dagoela esatekorik, dena aspalditik ondotxo eta agian ere alperrik esana bailitzan. Benetan diot,  eta ia-

ia bakar bakarrik, kezkatzen gaituena musika da, neurri handi batean gure orduko kontu txarrak 

ahazteko behar ditugulako, hain atsekabekoa zaigun iraganaz aterpe egiteko edo, biok gure familien 

kontura ahazteko franko dugu-eta. Begi bistan dago guk ere musikariok musika sendabide duten 

topikoari gogor eusten diogula.  



 

Hala eta guztiz ere, Sergyk Luzaroraino lagunduko dit, nik eskatuta, eta nahitaez bertan, nire 

haurtzaroko herri xarma-herragarrian, nire aita bertako basapizti batzuek garbitu zutela aitortu behar 

izango diot, horren ostean, bi urtetara, gure ama penaz hil zela, eta gutxi balitz bezala, hiltzaileak 

harrapatu, kartzelaratu eta kalera itzuli eta gero, nire nebari eraso egin ziotela, gaixoa kaletik zebilela 

biraoka egin zielako. Askotan gertatzen zaidan bezala, ez dut izango bestelako aukerarik. Sergyk, 

Luzarora ailegatu orduko, berehala sumatuko baitu zerbait arraro nire jokabidean. Bertara iristen 

naizen guztietan, eta betiere hori ekiditeko egundoko saioak egin arren, bertara iritsi eta aspalditik 

ahaztuta nuena, edo erdi ahaztuta behintzat, ziztu batean berpizten zait-eta. Ezin da bestelakoa izan, 

bertan aspaldian jazo zena, zitzaiguna nire neba eta bioi, gogorregia izan zen behin gertatu eta betiko 

ahazteko bezala. Aurpegiratuko dit lehenago kontatu ez izana, eskubide osoaz gainera, eta orduan bai, 

orduan leloari eutsi behar izango diot, biok garen bezalakoak izanda gure iraganeko gauza 

atsekabetsuak elkarri ez kontatzea hitzeman behar ez genuelakoan nengoela. Aitzakia ikaragarri makala 

da, aitzakiak ez du nondik hartzerik, berak behintzat ez dit inondik hartuko, arinegia, errazegia, ergelegia 

baita. Eta orduan ere historia osoa kontatzeari ekin behar izango diot ezinbestez Sergyk, ni Luzarora 

iritsi bezain laster, zergatik hain supituki atsekabetzen naizen neurriz eta moldez uler dezan. Hau da, 

uler dezala zergatik Luzaroraino heldu eta herrian sartu beharrean inguruko mendi baten hego 

magalean dagoen nire gurasoen etxerantz abiatu ohi naizen, ozta-ozta lasterka, akaso inork ikus ez 

nazan, zergatik, nire gurasoenera heldu orduko eta leihoak barrutik ireki arren, ez ditut pertsianak 

igotzen ilunpean lasai moduan egoteko. Uler dezala ere zergatik ez dudan inoiz irekitzen nire gurasoen 

logela, aspalditik giltzapean dagoena, zergatik ez den inor sartu urtetan eta zergatik, bertan oraindik 

biltzeko gauza asko egon arren, goraintzi garratz guztiok usteldu arte laga nahiago ditugun nire neba 

eta biok. Esango diot Luzarora gerturatzen garen aldiro berdin jokatzen dudala, herriko inork asma ez 

dezan iritsi berri naizenik, ez dudala herriko inork jakitea nahi Luzaron nagoela ala egon berri naizela, 

eta ez hain zuzen ere niregana autografo eskean etor ez dadin, orain dela astebete gutxi batzuk arte ez 

baininduen herriko inork pianoa jotzeagatik ezagutzen. Sergyk nire herriarekin nolabait erresumindurik 



nagoela uste izango du, kontatu bezala herriko gizonik aberatsenaren alaba izanda herri xumearen 

mesprezua eta ezinikusia pairatu behar izan ditudalakoan. Erantzungo diot neurri handi batean baietz, 

txikitan Conservas Abalosen jabearen alaba izanagatik behin baino gehiagotan mihiluzeen inbidia eta 

destaina sufritu behar izan nituela, batez ere nire kaleko lagunen aldetik gure aitaren kontura botatzen 

zizkidaten ziri pozoitsuak. Baina, hala eta guztiz ere, badakit hori ez dela nahikoa zergatik nire herritik 

ezkutuan igaro nahi dudan zuritzearren. Gutxienez ez ote da nahikoa Sargyk ondo baino hobeto ezagutu 

omen duen bihotz handiko neskarentzat, inori inolako gorrotorik izateko gauza ez dena, are gutxiago 

denok nola edo hala bizi izan ditugun txikitako umekeriengatik 

.  

-My father was murdered by people of Luzaro.  

 

Nik ez badiot behingoz kontatzen Sergyk ez du inoiz asmatuko, gure herriaz dakien apurra, hau da, 

euskal topikoez gain, albisteen bidez terrorismoarekin lotuta egon arren. Ezin du asmatu ezagun duen 

emazteak sekula hitz egin ez baitio nire herriak pairatzen duen izurriaz, berez oso urruti geratzen zaidan 

gai mingarri bat dela begitandu omen zaio, nekez eta oso txitean-pitean telebista zein egunkarietan 

azaltzen dena. Berak dakienaren arabera nire familiak ez baitzuen printzipioz inolako loturarik 

politikarekin, gure aita enpresa-gizona eta ama etxekoandrea, besterik ez, jende xehea, behargin 

hutsak, Euskal Herriko gatazka petralaren nondik norakoei zegokienez behintzat.  

 

-You lied to me!  

 

Aitortu ere, aitortu behar izan diot zer edo zer isildu nuela, gure aitak izan bazuela nolabait parte 

hartzerik politikan, Luzarokoan gutxienez zinegotzia izan zen aldetik. Gero saiatu behar izango naiz 

azaltzen gure aitaren parte hartze honen neurria, orduko erregimen faxistaren garaian izan arren gure 

aitak ez zuela bestelako konpromisorik izan, oraindik gaur egun ere herrian karlista garbi-garbia zela 

esaten badiote ere -azken hau egundoko bekatu ezin larriagoa balitz bezala--, sumatzen ziela zetorren 



herritik zetorrelako. Hala ere, baliteke, gure aitak Luzaroren alde lan egiteko bakarrik zinegotzi kargua 

hartu zuela esanda ere, Sergy sinesgogor geratzea, nire aitzakiei muzin eginez susmotan. Okerrena 

litzateke, jasanezina duda izpirik gabe, maite dudan gizonarengan gure aita akabatu eta gero luzarotar 

askorengan, gehienengan agian, ikusitakoa berriro bere aurpegian islatuta ikustea.  

 

-My father was a good man.  

 

Jakina, bere alabaren hitzak dira, baina herrian badirudi denok berdin pentsatzen ez zutela, edo behintzat isildu 

egin zuten, hiltzaileak herrikoak zirelakoan kikildu zirelako edo, beharbada, erailketa gertatu eta gero aiko-

maikoetan hasi zirelako, gure aitaren gainean bota egin zituzten gezurrak zirela- eta. Bestela ezin dut ulertu 

bat-batean herrian nagusi egin zen isiltasuna, herriko gutxi batzuek, gure aitaren ondoan urtetan, lantegia 

sortu zuen aurreneko egunetatik, jo eta ke lan egindako edota larunbatetan Luzaroko Maritimon 

arratsalderoko mus partida berarekin betidanik ere jokatzen zutenetariko gutxi batzuek, eta Lodosa inguruko 

herrixkatik heldutako beste gutxi batzuek emandako doluzko hitzez gain, baina guzti-guztiak derrigorrezkoak, 

hau da, halakoetan ohikoak zirenak, esaterako, eztau eskubiderikan, ala, okertu in dia, bai seguru, zure aitta 

ziaro errugabekua zan – azken honek orduan ere pentsarazi egin zidana zeren erruduna izan behar zuen 

norbaitek eraila izateko -, herriko jende gehiena, hileta-elizkizunetan azaldu arren, guztietan azaltzeko 

ohiturari eutsiz bestalde, isilik egon zen. Isilik garbitu zuten egunean bertan, herrian berria bolo-bolo hedatu 

orduko, are isilago gure aitaren gorpua kalean etzanda zegoela odolezko lokatz baten gainean, anbulantzia 

heldu aurretik eta gero ere bai, gorpua jasotzerakoan eta isilago ere euren eguneroko zereginetara mantso-

mantso itzuli zirenean, halako zerbait noiz edo noiz gertatu behar zelakoan. Isildu ziren zerraldoa elizatik 

ateratzekoan eta baita ehorzketara lagundu ziguten bakanak. Isildu ziren, nik uste, esatekorik ez zutelako, ez 

behintzat hiltzaileen lagunen baten ehorzketan entzuten ziren bezalakoak, non ustezko hiltzaile eta 

laguntzaileen izenak ozen-ozen aldarrikatzen diren. Eta isildu ere isildu egin ziren ondoko egunetan, hiletan, 

urtetan, gaur arte agian, ez baitut gure aitari gertatu zitzaionari buruz ezer entzun Luzaroko inoren aldetik 

aspaldi honetan, batik bat Ermuko zinegotzi hura hil eta gero, Euskal Herriko zenbait lekutan, zorionez 



behintzat eta batez ere hiriguneetan, eman den aldaketa kontuan izanda ere. Hau guztia nire koinatak ondotxo 

azaldu dit bere senarra Luzaroko gorazarrera joateko animatzeko asmotan edo. Se tienen que dar cuenta de 

que las cosas ya no son como antes, hau da, orain jendea pankartaz eta guzti kalera irten ohi da erailketak 

gaitzesteko, orain badago jende askok hiletetan hiltzaileen aurka oihuka egiten duena biktimagai ere diren 

agintari edota politikarien aurka ekin ordez, errudunak argi eta garbi aldarrikatzen dituena, denok beti jakin 

izan ditugunak, beti gu kikildu, isildu, zokoratu nahian egon direnak, euren pentsamoldeekin bat ez 

etortzerakoan bertakoak izateari uzten genion, hortaz ez genuen inolako eskubiderik ezer esateko, are 

gutxiago zinkurinik edo inolako minik, ez behintzat bene-benetan sufritzen ari diren abertzale jatorrak, hau da, 

benetako euskaldun peto-petoak eta kito, erbesteratuak edota espetxeratuak, beraiek zulatutako lubakian 

egon bitartean.  

 

Ahora los únicos que no dicen nada cuando matan a alguien son los de siempre.  

 

Beraz, eta hau da nire koinatari ulertu nahi diodana, honezkero arestian isiltzen ziren politikoak -

onenean koldarkeriarekin bat egiten zuen ustezko zuhurtzi bati eutsi nahian edo- ez dira ere isiltzen, 

are gehiago, arbuiatu eta protestatu egiten dute betikoen edozein bidegabekeriaren aurrean, eta 

erailketen aurrean izan ez ezik, gutxiagorik ez, baita asteburuetan terrorista-kumeek hondatu ohi 

dituzten diru-kutxen edota telefono-kutxen aurrean ere bai; alegia, arestian gaztetxo mozkor edo 

errabiatu gutxi batzuen huskeriak zirenak bakar-bakarrik. Poztekoa, txalogarria, noski, honela esan 

behar diot koinatari berria nolabait eskertzearren, baina baita galdetu ere hori oraindik Luzaron 

gertatzen den ala ez. Luzaro, biok dakigunez, oso herri berezia da, batez ere hiri handien ondoan, non 

guztiz zentzuzkoa da jendea, hainbeste basakeriaz kopetaraino egonda, kalera oihuka atera izana, hiri 

handietan betiko hauek gutxiengo ezagun eta erdeinatu bat baitira. Lehen bai, hiriez nagusitzen zirenak 

kale borroka zela medio, baina denboraren poderioz, batez ere Ermuko zinegotziarena gertatu eta gero, 

eta baita gizartearen zati esanguratsu batek behingoan eta banan-banan eman diren gainerako 

basakeriei aurre egin diolako, betiko hauek euren kale borroka esparrua gero eta gehiago murriztu 



beharrean egon dira, ozta-ozta hirion alde zaharretan dituzten taberna-zuloen esparruraino. Hala eta 

guztiz ere, Luzaron, ordea, eta gurea bezalako hainbat herritan ere, ez dut uste gauzak antzekoak 

direnik, ondotxo baitakit, baitakigu nire koinata eta biok, eta delako hiri handien aldean, Luzaron betiko 

hauek nagusi, edo behintzat ugariago, direla. Betiko hauek, eta gutxienez Franko hildakoan, herria beti 

menperatu egin dute, ez baldin bazen botoen bidez, Luzaron bertan alkatetza inoiz lortu ez baitute, bai 

behintzat propaganda edota lehen ere aipaturiko kale borrokaren bidez, hau da, beldurraren laguntzaz. 

Jakina, herri txikietan ahoberoena, harroputzena, bortitzena, beti nagusi, eta gainontzeko guztiak 

honekin ondo konpontzeko, inolako arazorik edo gaizkiulerturik ez izateko, seinalatua ez izateko, men 

egin behar, otzan- otzan eta isil-isilik.  Horrela izan da orain arte, eta jakin nahi nukeena gaur egun 

ere berdin darraien ala ez, gaur egun ere betiko ahobero, harroputz eta bortitzok, gure aita hiltzeko 

agindua eman edo parte hartu zutenak, gaur egun nire herriaren borondatearen jaun eta jabe diren ala 

ez. Tamalez, nire koinatak esan diezadakeen bakarra telefonoz hots egin zidan zinegotzi gazteak 

betikoekin zerikusirik ez duela, eta Euskal Herrian gertatutako azkeneko basakeriak zirela-eta berak eta 

bere alderdiko zinegotzi-kide guztiek salatu eta betikoei mozio baten bidez sala zitzaten erregutu zieten.  

 

Nire koinatak dioenez, ez zen nolanahikoa, beraz, domina onartu bakarrik ez, nire neba konbentzitu ere 

behar dut Luzaroraino laguntzeko, naizen piano jole sarituari eskainitako gorazarre bat izan arren, berak 

familia guztiari egingo dioten gorazarretzat har dezan, batez ere gure aita garbitu eta bera ere hamaika 

aldiz mehatxatuta eta irainduta izan ostean, Luzaroko kale gorrian bertan jipoitzen ausartu zirenak 

bertan baldin badaude, eta ziur egongo direla, beti egon baitira bertan, udaletxean bertan zelatan ala 

ezkuturik zenbait luzarotarri esker.  

 

-Para que se les atragante tu medalla...  

 

Nire koinatarena ulertzen dut eta aldi berean ikaragarri goibeltzen naiz, hona itzuli arte Luzarokoa ia-ia 

erdi ahaztuta bainuen, banekien nola edo hala egunen batean hara joateko gogoa berpiztuko zitzaidala, 



beti hala suertatzen zait Euskal Herrira itzultzen naizen bakanetan, beti ere Luzaroraino inguratzen naiz 

gure gurasoen etxea ikusteko asmoz bakarrik, eta beti ere bertan ezer galdu ez zaidala nire buruari 

esaten diot. Baina oraingoa guztiz bestelakoa da, orain badaukat bertara itzultzeko aitzakia bat, 

ditxosozko domina, eta badirudi, hasieran nik ere nolabait gogoan hartu nuelako, eta batez ere orain, 

nire koinatarekin solasean egin ostean, egon balitekeela beste motibo mamitsuago bat urte askotan 

guk ez genekien zerbaiten erruduntzat hartu gintuztenek, luzarotasuna berbera ukatu egin zigutenek, 

eman nahi didaten domina, Luzaroko ohorezko domina nagusia hain zuzen ere, gogoz onartzeko, 

herrian inork baino mereziago baitut, baitugu nire neba eta biok, baina ez atzerrian emandako musika 

sari prestigiotsu bategatik, azken finean denok badakigu honi esker egunkarietan azaldu izanagatik 

ematen didatela gehienbat, baizik eta aspaldian egunkarietan ere azaldu egin nintzelako. Azaldu egin 

zelako nire familia osoa gure aitari gertatu ezbeharra eta nire nebari egin erasoa zirela-eta. Banator bat 

nire koinatarekin nire nebari gorazarrean egotea oso mesedegarria izango zaiolakoan, ikus dezan nola 

aspaldian hitza ere ukatzen zigutenek orain biotako bat omentzen dute ezer gertatu ez balitz bezala, 

hau da, dominak berak joandako urteotan jasandako isiltasuna eta gutxiespena berehala ezabatuko 

balitu bezala. Zoritxarrez, dagoeneko nire nebak hain gogoko duen purrustada luze batez garbi eta argi 

erantzun badit ez duela inolako gogorik niri Luzaroraino laguntzeko, berdin diola arestian gutaz ezer 

jakin nahi ez duen udaletik hots egin didaten ala ez, hau da, gure aitaren hileta egunean eta ondokoetan 

inolako doluminik jaso ez genuen udal petraletik, nire neba kalean, herri osoaren aurrean, gogotik 

jipoituta izan eta gero inolako babesik eskaini ez zion udaletik, gure aitaren lantegia saltzerakoan mota 

guztietako erraztasunak eman zizkigun udaletik, gure gurasoen etxea modu onean mantentzeko mota 

guztietako eragozpenak ipini zizkigun aldi berean. Hau dela eta, onartu beharrean nago gorazarrean 

egongo diren luzarotar prestu eta orain hain bakezaleak – nire koinatak esan badit ere udaletxeko balkoi 

nagusian ETA EZ leloa duen pankarta zuri handi bat zintzilikatu egin dutela- direnen begiradei bakar-

bakarrik aurre egin behar izango diedala. Begirada andana nire gainean, ezagunak, zorrotzak, lehorrak, 

beharbada kuxkuxeroak ere bai, ea nik euren begirada luze eta sarkorren aurretik pasatzerakoan nola 

jokatzen dudan asmatu nahian.  



-Abalosen alabia, bai, ez al dezue gogoratzen, egunero pianua jotzen zuana, oso neska lotsatixa, andra 

galanta aldatu bazaku!  

 

Badaukat beraz urteotan sufritu egin dugunaren kontura zer edo zer esateko aukera hain prestu, jator 

eta orain bakezaleak diren luzarotar guztion aurrean, ez baldin bada gureganako erakutsitako 

bidegabekeria zuzenean salatzeko, oro har herri honetan euren seme okerren bidegabekeriak 

sortutako biktimei erakutsitakoa baizik, nire koinatak dioenez lehenago isiltzeko, builarik ez egiteko 

aholkatzen zigutenek orain tutik ere esan gabe onartzen duten kritika bat.  

 

Dena dela, eta hau guztia ikaragarri gogorra egiten zaidan aldetik, badaukat ere dominari ezetz esateko 

aitzakia bikain bat, oso lanpetuta nagoela ostiraleko kontzertuarenaz, oraindik ia dena prestatzeko, 

saiatzeko dago. Eta baliteke datorren urtean edo gertu egotea, baten batek daki. Baina baliteke ere 

sekula ez barkatzea egin zigutena. Ez litzateke oso harritzekoa, erailketa bera baino gogorragoa, 

mingarriagoa, suertatu zitzaigun guzti-guztia oraindik ere oso gogoan baitut, oso.  

 

-Para que se les atragante tu medalla...  

 

Eta are erosoago niretzat azken buruan Luzarora ez baldin banoa, izango ez baitiot Sergyri ezer 

konturatu beharrik. Baina zoritxarrez Sergy Luzaro ezagutzeko irrikan dago eta badaki dominarena. 

Gainera, ezingo dut berarekin kontzertuaren aitzakia erabil, biok batera prestatu eta entseatzen 

baitugu. Egia esan, berak badaki beti nik baino hobeto, noiz eta nola jotzeko gertu gauden. Oraindik ere 

maisu badut, nire errusiar maitea, beti izango dudan bezala, nire senarra eta maisua, jotzeaz gain 

barkazioaren balioa erakutsi nahi zidana bere gurasoen pasadizoaren bidez, guztiz esanguratsua 

niregandik espero lezakeenaz. Eta baldin badago mundu honetan, musika baino milaka bider gehiago, 

maiteen dudan zerbait, hori da Sergy, pianoaz dakidan gehiena irakatsi ondoren eta egunero pianoan 

iaioagoa izateko adore emateaz gain, bizitzaren gorabeherei aurre egiteko ere bidezko aholkuak 



ematen dizkidan gizabanako bakarra baita, eta horregatik berarekin bakarrik zoriontsua izan naiteke, 

berari zor diot musikatik at bizitzeko eta gainera zoriontsua izateko hainbat motibo ere badaudela ikasi 

izana, eta horregatik ere, niretzat ikaragarri gogorra suertatu ahal izan arren, nire jaioterria ezagut 

dezan aukera emango diot, ezagut dezan bere osotasunean apika, bere alde onak eta txarrak, edo batez 

ere txarrak, gainerakoez ederto arduratzen baitira euskal agintari fin-finak eta prestu-prestuak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

Asteazkeneko saioa oso laburra izan da Sergyk eskatuta, ez dugu zertaz kezkatu behar, datorren 

ostiralean guzti-guztiak, eta ohi dudanez, liluratuta utziko ditut, beraz joan bagaitezke Luzarora 

zinegotziarekin bildu aurretik herrian zehar bueltatxo herrimintsu bat ematearren. Sergyk harri eta zur 

uzten nau kotxe bat alokatu egin duela esan didanean. Dena prest dauka Luzarora joateko, irrikan dago, 

ez dago zalantza zantzurik. Orduan ea azkenean kontzertuko hirugarren zatia Guridirena izango den ala 

ez galdetzen diot, oraindik hori saiatzeko falta zaigula gogoratzeko, eta beti bidaia atzera botatzeko 

asmoz. Baina alperrik da, berak gogoratzen dit gaur bertan hots egin zidan zinegotziarekin bildu behar 

dugula, ez duela merezi goiz osoan pianori ekiten egoteak dagoeneko aurreneko bi zatiak, Rachmaninov 

eta Beethovenenak, ikaragarri ondo, polito, txukun, jotzen baititut, horretarako Liverpooleko sari 

famatua Rachmaninovi esker irabazi nuela berriro gogoratzen dit. Ederto ba, telefonoz emandako hitza 

bete behar dut, eta honekin batera Luzaroko mamuei aurre egin ere bai. Nor ote da senitarteko dudan 

zinegotzi hori? Ordu laurden bat barru jakingo dut Abalostar batekin zintzo eta baita eskuzabal ere 

jokatu nahi duen garizabaldarren bat dagoenentz. Bien bitartean, eta Behobiako errepidean Sergyk 

alokaturiko autoaz goazela, zernolako paraje ederrak begietara zabaltzen zaizkigun komentatzen dit, ia-

ia aho zabalik. Larre heze berde-berdeak zein nabar-nabarrak, haritz, pinu, pago eta beste hainbat 

zuhaitz urriez estaliko mendi txikiak, hauen magalean eta ondoko muino lau eta gozoetan barrena 

sakabanaturiko baserri zuriak edo harrizkoak, Luzarora heltzeko saihesbidera iritsi aurretik bare-bare 

eta urdin-urdin sumatzen dugun itsasoa, nire gurasoen etxetik entzule bakarra nuen itsaso gozoa. 

Sergyk liluratuta ematen du, ezta gauza berria, bidaiatzea, alderdi berriak ezagutzea, guztiz gogoko ditu, 

eta bai Canadako baso handi eta sarrietan murgildurik, bai Saharako hondarrezko ortzemugari begira, 

nire Sergy koitadua, bere Siberiako herrixkatik ospa egin zuena mundua ikustearren, hain sentibera den 

ezen beti-beti eta berehala hunkitzen baitzait edozein alderdi berriren aurrean.  

 

-What a really smashing landscape!  



 

Azaldu behar diot goraipatzen ere dituen pinudiak ez direla bertakoak, kanpotik etorritako zuhaitz mota 

bat bertako gehienak alboratu eta lurrak urtez urte hondatzen dituztenak, ustiapen hutsa direla 

arozgintzaren onerako. Bestalde, errepidea utzi eta Luzarorantz doan bide ertzetan azaltzen zaizkigun 

herriek ondo baino hobeto erakusten diote nire Sergy bihozberari aspaldi honetan egindako sarraski 

urbanistikoen eragina, edonon altxatzen baitira etxe berriak eta ia-ia edonolakoak ere bai, gehienek 

gainera euren jabeen gustu txarraren adierazgarri eta behinola agian benetan bukolikoak izan ziren 

herri batzuen itxuraldaketa, bigarren egoitzen ohituraren hedapena dela-eta. Zorionez nire senar 

maiteak bilatu nahi duen alde pintoreskoa topa dezake gorantz begira, mendirantz, non oraindik ere, 

eta ozta-ozta kaleak jaso duen itsusi-itxuraldaketa horri muzin eginez, baserriek iraganari, hemen beti 

iragana denari, atxikiak ematen dute, euskaltasun jator baten gordelekuak, auskalo zernolako 

euskaltasunaz, basotik gertuago dagoena kaletik, hiritik, baino, jatorria basoan bakarrik duena, basotik 

bizi eta basora beti itzuli nahi duena, hau da, kaleari beti muzinka. Eta basoetan zehar goazela, gero eta 

estuagoa den bide kaskar batetik, itsasoa berriro azaltzen zaigu eta aurrean dugun aldapan kilometro 

gutxi batzuk beherantz Luzaro hiribilduko itsasbazterra. Luzaroko lur sail txiki eta itxia, aspaldian harresi 

batek inguratura zegoena, errepidearen azpian antzematen da. Bertan ere aspaldiko harresi horren zati 

den Ertaroko harrizko sarrera ikus dezakegu errepidetik, eta hain hiribildu estua izanik honen ertzetan 

halabeharrez eraikitako etxebizitzak eta txale berriak ere bai. Esan diot Sergyri Luzaro alde batera 

uzteko, zuzen-zuzen joateko Izarra mendiraino non gurasoen etxea dagoen. Luzaro mendebalderantz 

zeharo zeharkatu eta orain dela gutxi arte gure familiarena zen lantegitik igarota mendiaz bestalderaino 

gidatzeko eskatzen diot, bertan baita gomutaz bakarrik negar zotinka eragiten nauen nire haurtzaroko 

bihotz-bihotzeko etxe zaharra. 

  

-I ́m sorry, my heart melted.  

 



Biok irribarre egiten dugu. Azken buruan, malenkonia serioegi hartzen baldin bada barre eragiten du, 

malenkonia ez baita batere gauza serioa, masokismo tankera bat baizik, iraganean bilatuz negargura 

emateko den edozein pasadizo edo huskeriaz gozatzen duguna, besterik ez, ez baitu bestelako 

helbururik, eta horretarako ere, gure iraganean antzeko erabilgarririk topatzeko gauza ez baldin bagara, 

Rachmaninoven musika ezin egokiago dugu buru buztanik gabeko negar zotinei eusteko. Orduan, nire 

gurasoen etxera sartzeko geundela, eta Sergyk nire lehenengo negar-zotinak antzeman orduko, eta 

emandako aholkuari jarraituz, arnasa hartu eta barruan topa nezakeen edozein gauzak inolako minik 

edo ez zidala egingo erabaki egin nuen. Horretarako esan egin nion nire buruari ez zuela zentzurik behin 

berriro haurtzaroko oroitzapenez bueltaka hasteak, ez baitzen gurasoenera itzultzen nintzen lehenengo 

aldia, eta minez gogoratzeko, negar egiteko aitzakia eman ziezadaketen gauza guztiek bere lekuan 

zirauten, hots, gure gurasoek erositako altzari eta oroigarri gehienak, apur- apurka eta, denboraren 

edota hezetasunaren ondorioz, usteltzen ari zirenak, nire neba eta biok gogoko edota gogoangarri 

genituen gauzak banatu eta gero geratu zen koadroren bat, amak izugarri maite zuen pintura, batez ere 

bere amonak egindako zenbait margolan, Luzaroko kaleak eta portua milaka ikuspegiz margotuak 

Frantzian bertan hastapenetan zegoen inpresionismoaren eraginpean Biarritz aldean zituen margolari 

lagunei esker, txikitandik ezagun zitzaigun koadroren bat, esaterako, batik bat, gure amonak 

margoturiko bat, non Luzaroko azoka plaza goiz batean azaltzen baitzen jendez gainezka, eta erabilitako 

kolore bizi-bizietan erreparatuz doi-doi eguzki galdatan, hau da, uda partean, nire neba eta bioi batere 

gustatzen ez zitzaigun koadro bat gogoratu nahi ez genuen Luzaro herriaren ikuspegi arinegi bat, 

mingarriegia agian, erakusten baitzuen, horrexegatik etxean bertan laga genuen, gainerako gauzekin 

batera ahanzturaren zurrunbiloan gal zedin. Ez zegoen, beraz, alde batera lagata amak bere gauzak 

gordetzen zituen komoda, gure aitak kontuak egiten zituen zurezko mahai mardula, denok elkarrekin, 

eta gure amaren kexei beti entzungor, bere ustez sukaldea ez baitzen gurea bezalako familia batentzat 

bazkaltzeko edo afaltzeko lekurik egokiena, esertzen ginen kaobazko mahai luzea, edota urtez urte 

emakume bilakatzen nintzeneko art-deco ispilu faltsua, bestelako oroitzapenik eragin ziezadakeen ezer. 

Bazegoen, ordea, geratzen ziren gauzak baino mingarriagoa izan zitekeen hutsune bat, batez ere behin 



errezelak zabaldu eta pertsianak altxatu eta gero, egongelako balkoiaren aurrean hain zuzen ere, nire 

aspaldiko pianoak utzitakoa, denbora gehien pasatzen nuen tokia, hutsunea.  

 

-Hamen zeuan ene pianua, aquí estaba mi piano. 

  

Berehala itzuli nion ingelesera bat-batean txikitako euskaraz zein gazteleraz esandakoa, hots, txikitan 

etxean egiten genuen hizkuntzaz ez baldin bazen,  amarekin jolasean edo neskamearekin jeneralean 

bai. Kale egiten ari nintzen Sergyri emandako aginduan, ala beharbada ez, hitzeman bainion etxean 

topatuko nuenaz berriro hunkituko ez nintzela, eta hori esan bezala beteta nuen, ez zidan topatutako 

ezerk inolako sentimendu edo minik eragiten, gauzak, gauza ustelak, hondatuak eta batez ere ahaztuak 

bakarrik ziren, zarama hutsa. Orain hunkitzen nuena, ordea, lehen ez zegoen gauza bat zen, nire piano 

kuttuna, txikitako adiskide bakarra, presaka eta ia-ia debalde saldu behar nuena, beste inon lekurik ez, 

eta inola ere etxean bertan utzi nahi ez bainuen.  

 

-What are you doing?  

 

Nire buruan bakar-bakarrik dagoen piano bat jotzen ari nintzen, baliteke oroimenean, Sergy nire osasun 

psikikoaz kezkatzen hasi zenean. Lasai laztana, oraindik nire onean nago, nik uste. Jotzen ari nintzen 

musikaz blai ziren orduko arrats horiek, goxo-goxo gogora ekartzeko asmoz, Chopinen La Campanella, 

Schumannen Le gai laboureur, Bachen Jésus, que ma joie demeure”, Debussyren Clair de lune, 

Granadosen Andaluza edota, nola ez, Bethoveren Pour Élise, izenburu guztiak frantsesez edo 

frantsesera itzuliak gure amak partitura gehienak Frantzian erosten baitzituen. Pour Élise, gure amak 

behin eta berriro eskatzen zidan ikaragarri gogoko zuen pieza hori ahalik eta txukunen jo nezan. Baina, 

gure ama aurrean ez nuela, nire Satie maiteari atxikitzen nintzaion. Gaur egun ere bakarka jo beharrean 

nago, nire senarrari ez baitzaio nik publikoaren aurrean jotzeko bezainbeste gustatzen. Zergatik hautatu 

zenuen ostiraleko kontzertuko lehenengo zatirako, senartxo, behin berriro Beethoven ospetsuegia. Nik, 



aukeran, gogokoen dudan pieza beti izan da Satieren Gymnopédieak, duda izpirik gabe, hain zuzen ere, 

Salaberri handiaren ilobak, Donostiara bere eskolak jasotzera nindoala, erakatsi zidana. Gure amari ere 

atsegin zitzaion Satie delakoa, frantsesa zen guztia gogoko zitzaionez, baina gorra baino gehiago, oso 

burugogorra zen, ez zuen Satie bezainbeste maite, ez behintzat Beethoven eta Chopin maite zituen 

heinean, azkeneko hau ere, nola ez, bera hain frantses zalea izanda, bera frantsesaren propiotzat zuena 

polito betetzen zuen-eta, musika arina, atsegina, liraina, ez ahaztu nire ama Bordeaux, Bordele inguruko 

herrixka batean Moliereren hizkuntza ikasitakoa. Satieren musika hotzegia, hitsegia, askotan ere 

astunegia zela zioen, bereak bezalako belarri finek ordea Beethoven eta Chopin nahiago zituzten. 

Aspaldiko kontuak, gure ama gaixorik zegoen eta musika sendabide edo zuen, eta jakina, beti bere 

esanetara men egin behar, gure ama inola ere larri ez genezan, gure amak Beethoven edo Chopin 

eskatu eta horra hor Enara txikia, Enara gaixoa pianoari beti atxikia, berak gogoko zuena bakarrik behin 

eta berriro jotzen.  

 

-Jo ́ixu bein berriro, maitia.  

 

Euskaraz gainera, gure amak beti samurtu nahi ninduenean euskaraz egiten zidan, euskara xantaia 

emozional modura  polito erabiltzen zuen-eta. Baina geure aitaren aurrean beti erdaraz barra-barra, 

eta oso noizean behin bakarrik, erdi ezkutatuta edo, euskarazko zer edo zer esan ohi zigun, agian gure 

aitaren aginduen zurruntasuna biguntzearren. Erdaldun hutsa zen gure aita, hogeita hamar urte baino 

gehiago Luzarora heldu ostean eta oraindik ere tutik ulertzen ez zuela esatea gustuko zuen. Gezur 

galanta, ondotxo bainekien nik Maritimoko partidetan bere muskideek euskaraz barra-barra egiten 

zutela eta berak, ordea, erdaraz erantzunda ere, den- dena ulertzen ziela halabeharrez. Baina etxean 

ez, entzuterik ere ez zuen nahi, inola ere ez, agintzen zigun erdara hutsean egiteko, bere aurrean 

behintzat, ez ginen baserritarrak, ez eta arrantzaleak ere, Conservas Abalos lantegiaren jabearen seme- 

alabak baino, señorituak, batez ere Garizabal abizena ere genuen aldetik, garizabaldar gehienek, guztiz 

eskolatuak eta boteretsuak izanda ere, kalean behintzat gehienetan euskaraz egiten zuten arren, baina 



hori zen euren aberri kideen aurrean, itxura besterik ez, etxean erdaraz harro-harro eta barra- barra 

egin ohi baitzuten, euren burua antzinateko jauntxoen ondorengoak zirelakoan. Guk ere kalean ia beti 

euskaraz egin ohi genuen. Behartuta, gure solaskide guzti-guztiak euskaldun peto-petoak ziren-eta, 

gehienak ere erdaraz totelka edo oihes egiten zutenak. Hori dela eta, gure amari behin eta berriro 

ekiten genion gurekin euskaraz ahalik eta gehien egiteko, eta berak ezetz, etzoala arrantzalien izkeraz 

in nai gure aitaren beldurrez edo, eta baita berak halamoduz ere egiten zuelako, bere etxean ere 

tarterka-marterka bakarrik egiten zuten euskaraz, maizenik neskameekin eta etxera etortzen ziren 

arrantzale zein baserritar xumeekin, familiaren soldatapekoak ia-ia gehienak. Hala eta guztiz ere, nire 

neba eta biok euskara betidanik biziki maite genuen, alde batetik gure solasaldietako hizkuntza zelako, 

sutondoko hizkuntza, eta, aitortu beharrean nago, bestalde ere gure aitak etxean egitea debekatzen 

zigulako, ezkutuko hizkuntza bihurtuz, beti gure aitaren gibelean egiten genuena, nahiz eta berari ez 

zitzaion axola kalean egiten baldin bagenuen, euskara Luzaroko hizkuntza zen, akabatu egin zutenen 

hizkuntza berbera.  

 

-Atxaldeon guztixoi, ba al dau norbaitt hor barruan? 

 

Nire senarra eta biok geunden haren zain, baina dagoeneko hartaz ia zeharo ahaztuta. Barkatzeko 

eskatu diot herriko kultura zinegotzitzat aurkezten den eta gure amaren lehengusina baten semea 

omen den hogei eta bospasei urte inguruko gazte lerden eta tximaluze bati, kirolzale planta garbi-garbia 

duena, surfista itxurakoa alegia, bere alkandoraren barrutik igartzen zaion likrazko elastikoan eta bere 

gisakoek hain gogoko dituzten eraztun, belarritako, lepoko eta galtza estu-estuetan erreparatzekotan, 

hara hor hondartzatik etorri berria edo.  

 

-Zu tia Marixan semia al zea?  

 



Badakit itsumustuan aurpegiratu diodala, uste dut ere ez zuela niregandik hain galdera zuzena gure bi 

familien arteko gorabeherak kontutan hartuta, noiz edo noiz kontura atera bai, ziurrenik konfidantza 

apurtxo bat gehiago behin lortzekotan, azken funtsean gure bi familiak banatzen dituena ez da 

nolanahikoa, alderantziz, oso gauza larria, larriena ez baldin bada, ondotxo gogoratzen baitut, egia esan 

egunero akorduan, bere anaia handia gure aita garbitu zuten bi hiltzailetariko bat izan zela.  

 

-Bai, banon, baina aldez aurretikan gauza bat esan bihar diñat, badakitx ze gertau zan aspaldixan eta 

nahi diñat hik jakitia nik eztetala nire anaiana inola ere zuritzen...  

 

Zurbil dago gaixoa, eta aldi berean ere lasaitu ederra hartzen du espero ez bezala erantzun ez 

duelakoan. Nire aldetik ere, eta lasaiago egon dadin, ea ingelesez dakien galdetzen diot, gure bi 

familiena saihestu nahian eta batez ere Sergyk solasean parte har dezan. Tamalez, eta bestalde oso usu 

denez, akademia eskola pila, Irlandan hilabete askotako egonaldiak eta bestelakoak eman eta egin 

arren, oso baldar egiten du ingelesez zinegotziak, bere ingelesezko hitz jarioa oso motela dela dio 

alafede, eta Sergyri derrigorrezko eta oinarrizko esaldi gutxi batzuk eskaini ondoren euskarara itzultzen 

gara ia arnasestuka eta nik eskatua, eta bera behin eta berriro erdaraz saiatu arren, ziur aski euskaraz 

egiteko batere gogo edo ohiturarik ere ez dudalakoan. 

  

-Aspalditikan ez nuan iten, baina gogo ikaragarrixa det berriro hasteko, kostata ere.  

 

Ageri da, baliteke, antzeko aitorpen bat egin eta gero oso modu onez, adorez, nagoela edozein 

gauzatarako. Hura ere pozten da, nire jarrerak den-dena errazago eta arinago egiten baitu, batez ere 

soberan omen dauden aitzakiak, xehetasunak, zuriketak eta antzekoak alde batera lagatzea. Orduan ea 

ostiraleko gorazarrerako gertu nagoen galdetzen dit, protokoloa ere azaltzen dit, ezin errazagoa, berak 

nire merituak irakurriko ditu eta behin domina lepotik zintzilikatuta nire eskerrona eman dezadan 

parada emango dit. Gehienera jota ordu laurden bat iraungo du, beharbada gutxiago oso hizlari fina ez 



naizen aldetik, nik pianoaz ia-ia bakarrik hitz egiten dut. Berak lehen irribarre eta gero, gogoeta egiten 

du, eta, erdi txantxetan edo, piano bat udaletxera ekartzeko proposatzen dit. Zur eta lur geratzen naiz, 

ez nuen espero halako ateraldirik, ezetza, hortaz, borobila da, agian borobilegia eta ozenegia ere bai. 

Bat batean gure artean milaka metroko zulo bat zabaltzen da,  atzera salto egiten duela ematen du, 

ezin zuen susmatu hain esker gaiztokoa nintzenik, batez ere hain preziatua den eta luzarotar banaka 

batzuek bakarrik jaso egin duten urrezko domina eskaini eta gero. Orduan ere nire ezetza hainbat 

arinen eta txukunen zuritzen saiatzen naiz. Hori dela eta, pianoa jo ezkero, nirea bakar bakarrik jo 

dezakedala esaten diot. Badakizu, artistaren maniak, eta hor dago koska, gorazarrea goizean izango da 

eta nire pianoa Luzaroraino eramatekotan arratsaldean bertan Bilboko Euskaldunara itzuli behar izango 

dute gaueko kontzerturako behar bezain prest egon dadin. Berak inolako eragozpenik izango ez dela 

baieztatzen dit. Nik ordea gogoratzen diot edozein eragozpen izan ezkero Euskaldunako aseguru etxeak 

kontuak eskatuko dizkigula, niri eta Luzaroko Udalari ere bai, nire pianoa herrira eramateko 

ezinbestekoa da, eta ez nik horrela nahi dudalako, ohitura horrelakoa delako baizik, sinatu eta 

ezinbesteko zigilua ipinita izan behar duen eskaera bat non Udala lehen aipaturiko edozein 

eragozpenen arduradun egiten den. Zinegotziaren begitartea jesus batean aldatu egin da argitik ilunera, 

berriro gogoetatsu daukat. Badirudi bere burutazioa oso gogoko zuela, baina ezin da arriskatu 

badaezpada, bere karguan berria da, eta gorazarrearena bere lehenengo erantzukizuna, hobeto gauzak 

dauden bezala uztea. Ados nago, hobeto gauzak hainbat arinen egitea oraindik ere ez bainago oso 

seguru eskainitako domina zinez merezi dudan ala ez. Berak, zeharo betozko jarrita, eta delako 

apaltasun faltsua dela eta, azken urteotako luzarotarrik omentsuena naizela gogoratzen dit, ez baita 

nolanahikoa irabazi berri dudan saria eta, are gehiago, musikaren hedapenaren alde egiten dudan lana. 

Lotsak nago, ikaragarri hestu hartuta, ni azken urteotako luzarotarrik omentsuena benetan izaten 

baldin banaiz, horrek Luzaroren alde batere onik adierazten ez duela esateko. Isiltzen naiz inolako 

zergatirik ez eman nahian, nekatuta nago eta gorazarrearen eguneko gorabeherez hitz egin eta gero 

atzetik kuxkuxean dudan nire senarrarekin inoiz baino bakarkiago egon nahiago nukeela konturatzen 

naiz. 



  

-Geroxeao, gorazarria amaitu eta gero, bazkari bat eongo da udaleko jente guztixakin.  

 

Ez nuen asmatu, guztiz bidezkoa izanda ere otu zitzaidan bakarra udaletxera joatea izan zen, domina 

jaso eta eskerrak eman orduko Bilbora berriz ziztu batean itzultzearren. Baina, badirudi bazkari bat hitz 

harturik dugula udaleko guztiekin. Nortzuekin bazkaldu behar? Herriko agintariekin noski, baina nik ez 

dut inor ezagutzen, zein da ba gaur egungo alkatea? Casimiro Landa, erantzuten dit, badakit, nik uste 

ezagutzen dudala, ondotxo gainera, gure aitaren mus kideetariko bat, portuko ez dakit zernolako kargu 

edo enkargu, ez nuen inoiz asmatu, portuzaina nik uste. Maritimon denbora gehien ematen zuena 

musean zein solasean, potrojorran omen. Ezin dut benetako adiskidea ote zen edo mus kide hutsa esan, 

baina jakin badakit gure aitak dezente estimatzen zuela, Casimiro gizon zintzo eta jatorra baitzen, gure 

aitak edonor estimatzeko oinarri biak. Maritimotik etxera bueltatzen zela, ia beti Casimirok portuan 

gertatutako edozein pasadizo hizpide bilakatzen zuen. Casimiro berbalapiko galanta zen, oso aproposa 

partidak animatzeko, esan liteke bere jatortasuna horretan zetzala, kontukatilua zelakoan. Azaldu, nik 

uste birritan edo etxetik azaldu zela, portuko ez dakit zer nondik norako, hori zen behintzat aitzakia, 

edozein aitzakia ona omen zen gure aita etxetik erauzteko. Geroxeago denok bagenekien gure aitaren 

bila zetorrela Maritimora elkarrekin joateko gau hartan aspaldian hitzemandako partida baitzuten, 

partida garrantzitsu bat, saihestezina, gure aitak oso noizean behin botatzen zituenak, gehienetan ere 

kanpotik etortzen ziren beste muslari batzuk, ez baldin baziren haiek kanpora joaten zirenak, bertan 

dirutza galantak jokatzen baitziren. Nire anaia eta biok bagenekien, edo gutxienez sumatzen genuen, 

herrian bolo-bolo zebilen zurrumurru bat zen-eta. Ezertaz inoiz jabetu ez zena, edo jabetu nahi ez 

zuena, axola ez zitzaiolakoan baldin banago ere, gure ama izan zen. Dena dela, guztiz poztekoa da gure 

aitak adiskideak, edo lagunak ere izan bazituela gogoratzea, gure aita hil eta gero herrian inork 

ezagutzen ez zuen gizakume bat ematen baitzuen, egiatan bere Izarra mendiko urrezko dorretxean 

ezkutuan bizi zen jauntxo zurrupatzaile eta arrotz bat izan balitz bezala. Ez zait ahazten, ezin dut egin, 

gure aita hil eta gero, berari buruz entzundako asko eta asko, Luzaroko kapitalista bat zela, hau da, ez 



Luzaroko enpresa gizonik kementsuena, edo gutxienez Luzaron bizi zen gizon ondratu eta behargin bat 

edo, kapitalista zerri zikin bat baizik, horrekin, hitz bakar eta zatar horrekin, eta batez ere garai hartan 

bizi ginen giro berezi, nahasi edo ustelean, Frankoren ondoko urte gogorrak hain zuzen ere. Iraultza 

egun bateko lorea zela uste zuen bizilagun andana kontutan hartuta, nahikoa, ez bazen dena, adierazi 

nahi zuen, hildako kapitalista Euskal Herria zapaltzen eta hurrupatzen zuen zerri zikin bat izan behar 

zuela nahitaez, printzipioz, eskuliburu gorriak hala ebazten zuelako eta kito; ez zuen beraz bizitzeko 

eskubiderik. Tamalez, bazegoen aipatu dudan jende pila, gure aita, Conservas Abalos lantegiaren jabea, 

eta baita, edo agian horregatik bereziki, Francoren garaiko zinegotzia izanagatik lehen 

azpimarratutakoaren edo ez dakit zer gehiagoren erruduntzat zutenak. Ez dut ezer espero gure aita 

aintzakotzat, hots, gizakumetzat hartzen ez zuten kaskagogor edota astakirten guztiengandik, ziur aski 

gaur egun ere orduko lelo berberei eusten diete, agian apurtxo bat eztiago, disimulatuago, garaiak 

nahikotxo aldatu baitira, ala itxuraz behintzat, baina mamiaz ez dakit horrenbeste. Bestela ezin da ulertu 

sasikume horiek oraindik ere herrian daukaten indarra, zinegotziak azaldu didanez bigarren taldea 

udalean, eta besteak beste bere anaia kuttuna, gure aita garbitu zutenetariko bat, atxilotu, auziperatu, 

kondenatu eta pare bat urtez bakarrik espetxean egon eta gero kaleratu egin zutena. Ez dakit, egia esan 

ez dut jakin nahi, zein kondena murrizketarengatik. Esan bezala, sasikume guztiongandik espero dudan 

bakarra orain behiala bezain kaskagogorrak eta astakirtenak izaten jarraitzea da. Herriko 

gainontzekoengandik, ostera, orduan esan ez zizkidaten, zizkiguten, hitzetariko baten bat espero dut 

irrikaz. Besteak beste gaur egun alkate den Casimiro bezalako gizon batengandik, gure aitaren adiskidea 

omen zena, bere erailketa egunean bertan biziki dolumindua azaldu zena, egunean zehar, aldizka 

negarretan ere, dolumina ematera etxeratu ziren bakanetariko bat. Baina orduan ere, gure aita etxean 

zerraldo genuela, besterik esan ez zuena, eta jakinda ere zer nolako oilobustiak edo ipurgarbitzaileak 

ziren orduko luzarotar gehienak, agian hobeto, beldurrak nengoen, geunden, ahoa ireki orduko gure 

aita oso muslari ona zela esango zuen.  

 

-Bakitzu gabian kontzertu bat eman bihar detala Bilbon...  



 

Ezin naiz, bada, bazkalondoko batek jota, kontzertura joan, hau da, sabela bete-bete eginda. Ulertzen 

du, baina alkatea eta gainerakoak aurkezteko behintzat eskatzen dit. Baietz esan behar, ez dago 

ihesbiderik. Ea ba Casimiro delakoak nitaz gogoratzen den, hau da, bere mus kidearen alabaz eta ez 

orain hain famatua omen den Luzaroko piano joleaz. Dena dela, eta badaezpada, etxera etortzen zen 

bakanetan, “neska moñoña” esan ohi zion neskatila zoliaz gogoratzen ez baldin bada, gure aitaz 

galdetuko diot, ea berak sikeran gogoan duen, aspaldiko adiskide, muskide, zurrut-kide zuen aldetik. 

Alkatearengandik, ostera, hau da, gaur egungo politiko arruntarengandik, ez dut ezer espero, gure aita 

hil zuteneko alkateak egin bezala, eta bera ere orduan zinegotzi hutsa ere izanda, ez zuen erailketaz 

ezer esan, etxean ia isil gordeka emandako doluminaz nahikoa zelakoan edo, ez da hiltzaileak atxilotu 

eta gero ere, are gutxiago herrikoak bertakoak zirela jakin eta gero, orduan bai, orduko alkateak, 

Casimiroren alderdikoa zenak bera eta bere nagusiak ere, zertxobait esan zuen, “danok bortizkerixa 

sufritzen deu nola edo hala” edo antzeko zerbait, hau da, gure aitaren erailketa eta bere hiltzaileen 

atxiloketa lotsagabeki parekatuz. Ezin dut gogotik kendu nire nebak berak orduko alkatearen ahotik 

entzundakoa udaletxean bertan, atxiloketen kontra protestatzeko bilduta zeuden senitarteko guztien 

aurrean. Baliteke Luzaroko Udalak luzarotar guztiez arduratzen zela argi eta garbi uztearren. Gure 

aitaren adiskideak, mus kideak edonola ere, ez zuen ere ezer esan. Ez zen bere betebeharra, bera 

zinegotzi hutsa zen, portuko gauzez arduratzen zena bakar-bakarrik, eta jakina, sekula ez politikaz. Bai, 

horixe esan zion nire nebari Udaleko jarreraz galdezka joan zitzaionean, berak ez zuela politikaz ezer 

jakin nahi, ez zuela ezer ulertzen, portuko gorabeherez baino bakar-bakarrik, eta horregatik Alderdian 

sartuta zegoen, horregatik ere bakar- bakarrik, bai zera!, portuko arazoak konpontzeko urtetan 

portuzaina izan eta gero. Luzaron, Euskal Herri osoan, gertatzen zenaz iritzirik ematekotan Alderdiak 

esaten zuenera jo beharrean zegoen nahitaez, bai gizon agindu esaten zuen guztiarekin bat 

baitzetorren, ez zion ardura, garai hartan nire nebak leporatu bezala, Alderdiak ezer argirik esaten ez 

baldin bazuen, Alderdiko baten batek ere erailketak eta atxiloketak parekatzen baldin bazituen, 

Alderdikoa izanda motibo franko izan behar zuen antzeko zerbait esateko, eta gure aitaren adiskideak 



nire nebari berriro erantzuten zion, udalean zeudenetariko erantzunik emateko gertu zen bakar-

bakarra zenez gero, politika ez zela bere benetako ardura, portuko nondik norakoak baino soil-soilik. 

Gure aitaren adiskide edo muskide bakarrak ez zuen bere Alderdiak agindutakoari ezer gutxiesteko. Ez 

zen beraz oso gizon azkarra, baina bai gaur egungo Luzaroko alkatea, gauza bitxia edonola ere, portuko 

nondik norakoez bakarrik arduratu nahi zuen gizonak orain herri oso baten ardura bere gain duena, ea 

ba oraingoan ere gure aitarenaz zer edo zer esateko parada ala gogoa duen, ala bestela eta behin 

berriro Alderdiak bakar-bakarrik dioena. Ezta izango, ordea, inola ere ez, orain dela gutxi arte esaten 

zituen huskeriak berberak. Gaur egun Euskal Herrian gauzak askotxo aldatu dira eta atzo ahapeka 

hitzegin ala isilean zeudenak, hau da, zehatz- mehatz beste aldera begira zeudenak, betiere 

parekotasun bila zeudenak, herrian betikoak ez molestatzearren inolako iskanbila edota eztabaidarik 

sortzearen kontra zeudenak, gaur egun, aldiz, arestian nolabait ulertzen edo zuritzen zituztenak 

zapuzteko gai dira. Kostata ere, zeren, Casimirok berak behin batean ere nire nebari aitortu zion bezala:  

 

-Ulertu bihar diazu, Fermín, hamen herri hontan danok alkarren ezaunak edo señitartekuak gea”.  

 

Jakina, denok ezagunak edo senitartekoak, eta honen lekuko ostirala arte agurtzen nauen zinegotzia, 

oso mutiko atsegina, zergatik ez nabarmendu, arrunt poztekoa da, hau ere Alderdikoa izanda, oso gazte 

zintzo eta jatorra ematea, hain zuzena izatea ere, aldez aurretikan gauza bat esan bia ́izut, badaki- tx... 

Poztekoa da ere gaurko zinegotzi honek ordukoekin, Casimirorekin berarekin, duen zerikusi eskasa. 

Orduan baliteke haiek ere hiltzaileak zeharo zapuztea, baina ez zuten zinegotzi gazte honek bezain argi 

eta garbi esan, ez zidaten nire neba eta bioi ezer esan. Gehienak, Casimiroren modura, kikilduta zeuden, 

badakit, bagenekien, beste batzuk, eta ez dut esango gutxi ala asko ziren ala ez, hiltzaileen alde ala 

behintzat zale zirela; besteak beste, zinegotzi gazte honen senitarteko gehienak, gure senitartekoak. 

Hauek gure aita garbitu eta gero zerbait esan, esan bazuten, batzuek, zinegotzi gaztearen anaia eta bi 

hiltzaileetako bat zenak bereziki, gure aitak aspalditik merezi zuela, eta gainontzeko gehienek ere 

antzeko zerbait gaineratu zuten, gure aitak nola edo hala ondo merezituta zuela. Zergatik, zer dela eta 



hainbeste zimurkeria, krudelkeria, gupidagabekeria. Baten batek daki, sumatu, suma dezaket urtetan 

gure aitarenganako ezinikusiaren zioa, haietariko batekin ezkondu izanagatik, inbidia kanpotik etorrita 

eta bere kemenez bakarrik baliaturik berehala aberastu izanagatik. Bai horixe, batez ere inbidia, euren 

setakeria klasistak eragindakoa. Baina, ezin dudana ulertu, are gutxiago onartu, eta badirudi garai 

batean hala izatea nahi zutela, gure aitak, Luzaroko ustezko gizonik aberatsena izanagatik, bere burua 

karlistatzat izanagatik, Francoren garaian zinegotzia izanagatik, kanpotik etorri eta Garizabal batekin 

ezkondu izanagatik, heriotza merezi zuena. Herrian bazeuden, ordea, hala uste zutenak, besteak beste, 

orain etxetik irten berri den zinegotzi gazte honen anaia handia, hil batzutan gure aitaren lantegian 

egon eta gero kanporatu behar zuena inork esan gabe langileburu jokatu egin baitzuen gainerakoei beti 

aginduka eta mehatxuka, agian gure amaren lehengusu baten semea zela sinetsita edo garizabaldar 

peto-peto bat izanda aginduka eta mehatxuka egiteko eskubide osoa zuelakoan. Edonola ere, gure 

amaren lehengusuaren semeak ez zion gure aitari inoiz barkatu kanporatu izana, eta bazirudien lana 

gutxienekoa zela, lantegitik irten eta jarraian beste lan berri bat topatu baitzuen, benetan barkaezina 

zitzaiona gure aitak aintzakotzat hartu ez izana omen zen, hau da, familia artean halabeharrez onartu 

eta gero, edo hobeto esanda, onartzekotan zegoen arrotza izanda, inolako begirunerik erakutsi ez 

ziona. Jakina, nire neba eta biok hau guztiaz beranduegi jabetu ginen, gure aita hil eta gero Luzaroko 

lagun bakanei galdezka hasi ginenean, hau da, gure aitari herriko hormetan “betikoek” egin zioten 

salaketaz, Pedro Abalos, euskal langilegoaren etsaia. Orduan, guri argi eta garbi hitz egiten ausartu ziren 

betiko bakanei esker, denok ezagun zituzten zurrumurruetatik eta herrian gure aitaren kontura bolo-

bolo zebiltzen gezur eta irainetatik, gure aita euskal langileen etsaia zela ziotenak, gure amaren 

lehengusuaren semea bezalako langile jator eta euskaldun peto-peto bat bota egin zuelako, 

garizabaldarrak bezalako luzarotar familia jator-jatorrak mesprezatzen zituelako, euskaldun zen orori 

gorroto ziolako kanpotik etorritako karlistatzar bat zen aldetik eta beste hainbat gezur beltz. Orduan 

bai, gure aitak urte guztiotan isilean sufritutakoa asmatu genuen. Berak ez zigun inoiz ezer kontatzen 

lantegiko gorabeherez, ezta herrian berari buruz esaten zenaz ere, etxea gure amaren ondoan laztanka, 

nire nebarekin eztabaidaka eta nirekin hainbeste kostaturako tramankulu horren atarramentu 



liluragarriaz gozatzeko zuen, etxetik kanpoko guztia bertan behera uzten zuen. Hori bai, jakin 

bagenekien gure aitak ez zuela batere maite Luzaroko zenbait bizilagun, batez ere bere langiletariko, 

eta bere uste beti guztiz atzerakoiaren arabera, tentelkeriak besterik ez ziren kontura iskanbilak sortu 

ohi zituztenak. Bere ustez, urtez urte, buruz eta bihotzez, ekinaren ekinez eraikitako mundua, bere 

lantegia eta Izarra mendiko etxea batik bat, birrindu nahi zutenak, hau da, Franco hil aurretik agertzen 

ari zen langile mugimendua, komunismoaren mamua aldarrikatzen zuena, Espainia zatitu eta 

berenganatutako zatiaz Albania berri bat sortu nahi zuena. Halako kontuak omen ziren gure aitak eta 

berea baino txikiagoak ziren beste kontserba lantegi batzuen jabeek, hau da, denboraren poderioz eta 

Alderdian banan- banan sartu ala erbesteratu omen zirenak, goitik behera sinesten zituztenak. Gure 

aitak ezin zituen egiten zizkioten eskakizun zentzugabekoak eta bat-bateko zangartekoak inoiz eta inola 

ere ulertu, bere ustez gauzak zeuden bezala ondo baino hobeto zeuden eta hala jarrai zezaketen, 

zenbait aldaketa eginez baina beti oinarriari eutsiz, hau da, Gerraren aurreko gehiegikeriei aurre egin 

zien ordenari, bere ustez gerraz geroztik bakea eta oparotasuna ziurtatu zituen orden betiereko eta 

kutuna. Hori zela eta, apur-apurka azaltzen ari ziren aspaldiko alderdi politikoak eta berriak ere gogor 

eta zorrotz gaitzesten zituela, eta horregatik ere behin baino gehiagotan zenbait burugabekeria bota 

egin zuen jende aurrean, oraindik gero eta ezagunagoa egin zuena frankozale amorratu bat bezala.  

 

Zinegotzi gazteak alde egin berri du eta ia ezustean Sergyri ingelesez hasi natzaio. Berak ere alkatearekin 

eta gainerako agintariekin ez bazkaltzeko gomendatu egin dit gaueko kontzertua dela-eta. Horretan 

Sergy oso zuhurra eta zuzena da, gure lanaren bikaintasuna garrantzitsuegia omen da domina ziztrin 

baten erruagatik arriskutan jartzeko, bikaintasuna baita gure kontzertu ororen ardatza, pianoaz nire 

Satie maiteak, Beethoven hamaika bider goraipatuak edota oraindik hautatzeko dudan edozein euskal 

musikagilek halabeharrez bikainak izan behar dute. Horra hor Liverpoolen eman zidaten sariaren karia, 

ezer berriztatu egin ez baitut pianoaz. Ez naiz ere aparteko interpretatzaile bat, bere ukitu pertsonala 

beste batzuek musika kuartetetan ipinitako notei eransten diena bakar-bakarrik, inor baino 

samurragoa, grinatsuagoa, finagoa, bortitzagoa edo ez naizen aldetik. Nire bertute bakarra eta nagusia, 



ordea, musikagile guzti horiek asmatu zituzten notak ahalik eta orekatuen, neurritsuen, dotoreen, 

interpretatzea omen da, edo kritikalari batek esan zuenez: giza eragina ahazten laguntzen duen teknika 

baten jabe omen da, musika bera azaleratzen duena edozein giza entzunpunturen gainetik. Ez nago oso 

ziur, zeharo konforme baldin banago ere, nire teknikaren interpretazio horrekin, baina nahitaez aitortu 

egin behar dut txikitandik notei aparteko begirunea izan diedala, kuartetetatik pianoaz askatu behar 

nituen izakiak balira bezala jotzen saiatu ohi nintzen, hau da, behinola norbaitek asmatuak izan zirela 

ahazten nuen, baliteke asmatzaile hori behin batean sentimenduren batek eraginda, porrot egindako 

amodio batek jota edota norberaren aberriarekiko maitasunak iradokia. Notak nota ziren eta kito, 

noten aurrean, atzean, azpian edota gainean ez zegoen ezer doinua baino, gainerako guztia, artistak 

gaineratu nahi ziena, noten bidez adierazteko zeukana, soberan zegoen, notek ez zuten zergatik 

artistaren gogoaren berri eman behar. Hortik ere nire teknikari buruz ere esandakoa, zenbat buru 

hainbat aburu. Baietz, oso trebea naizela, oso neurtuta, orekatua, bikain-bikaina, baina aldi berean ere 

hotzegia, nire iaiotasunak pianoaren atzean dagoen gizakumea ezabatzen duela, edo zehatzago esanda, 

zorrotzago agian, etorkizuneko errobot batek joko zuen bezain bikain jotzen dudala. Batzutan ere, 

Sergyk berak pianoaz askeago izateko gomendatzen dit, orduantxe gogoan dudana, burutik pasa egiten 

zaidana, notei eransteko, doinua nolabait biziagoa, arinagoa, egiteko asmoz. Alperrik aritzen da Sergy 

koitadua, berehala gogoratu behar baitiot nik notei tinko eusten diedala, jatorrizko doinua musikagileak 

kuartetetan idatzi zuena baita, eta ez nik bezalako piano jole ziztrin eta muskil batek airean berridatzi 

nahi duena. Hala jotzen ikasi nuen txikitan, nire amak zirikatuta, berak horrenbeste maite zituen 

doinuen asmatzaileak gogoz eta debozioz errespetatzeko errieta egiten zidan-eta, bestelako edozein 

interpretazio traizio txiki baina txit mingarri bat zelakoan. Gauzak horrela izanda, eta Sergy gure Vienako 

egunetan behin eta berriro saiatu arren, gogor ekin nion gure amak erakutsitako bideari, kuartetatik 

notek adierazten duten doinua bakar-bakarrik erauzi behar, eta hain txukun, bikain, egiten nuen ezen 

Sergyk ezin zidan inolako erreparorik ipini, berak erakutsitako teknika zuhurrari esker lortu bainuen 

orain dela gutxi Ingalaterran saritu berri didaten ustezko bikaintasun jenialgarri hori.  

 



-I think the concert on Friday must be more emotive than usual because at this time you are going to 

play in your own country.  

 

Nire aberria ote da? Uko egin nion aspaldian nire aberria izateari. Gaur egun, ordea, Luzaro berriro nire 

aberri galdu txiker eta bakarra begitantzen zait, Euskal Herria oro har. Batez ere gogora etorritakoan 

hona iritsi nintzenez geroztik gogotik kendu ezinik nabilena. Bertan jaio edota koskortu arren, ustezko 

aberkide askok ukatu zidan aberria, ziguna, gure aita arrotz, maltzur eta errudunaren ondorengoak 

ginen aldetik. Alde hemendik, español zikinok, hola zioen gure etxera zihoan bideko harresi batean, 

txukun-txukun, itxuroso, hau da, margotzeko ezelako trabarik, beldurrik edo presarik gabe egindako 

pintada batek, egunero etxera joaten ginela halabeharrez ikusi, irakurri ere, behar genuen agindu 

mehatxagarria, Luzaro herriaren, Euskal Herriaren, izenean ematen ziguten agindua, hots, herriko 

abertzale sutsuek faxistatzat hartzen zuten enpresa gizon kanpotarraren leinu madarikatu osoari. 

Sergyk ez du ulertzen, behin eta berriro azalduta ere, i ́m, not from here, ez daukat nire burua 

bertakotzat, ez didate nire bizi osoan permititu, jaiotzez nire euskaltasuna aldarrikatzeko eskubide osoa 

izan arren, ukatzen zidaten Conservas Abalos lantegiaren jabearen alaba nintzelako, hau da, kanpokoa 

izateaz gain, baina beharbada gutxien inporta zitzaiena, Luzaroko gizonik aberatsena eta frankozale 

porrokatua, betiere euren uste eta hitzetan, frankista garbixa, zena. Hortaz, nik, guk, nire neba eta biok, 

ez genien inoiz gure aitaren pentsamolde motz eta arrotzei, hau da, Espainia zaleei, muzin egin. Ez 

genuen inoiz gure aitaren jokabidea, bai bere langileekikoa lantegian sortutako iskanbilak zirela medio, 

bai Frankoren osteko politika nahasian, zapuztu. Beraz, nire neba eta biok gure aita bezain errudunak 

ginen, ezin zen guregandik ezer onik, ezer abertzalerik, sikeran euskaldunik, espero, alde bakarra gu 

mehatxatu bakarrik egin gintuztela. Gure aita, ostera, akabatu egin zuten.  

 

-You never told me your father was murdered.  

 



Bilbora bueltatu gara. Errepidetik gindoazela ez diogu elkarri gauza handirik esan. Sergyri ondoezak jota 

eta larri- larri neritzon. Ez zekien nola jokatu nire erantzunik ezaren aurrean, batez ere nire aitarena, ia-

ia tupustean, bota eta gero. Zurbil-zurbil ipini zen, bat-batean aurrean zuen emakumea ezagun ez balu 

bezala, bat-batean beti izandako neskato arrotz ulergaitza bere alboan. Xehetasunak nahi zituen, baina 

ezin nizkien eman, ulertzeko bakarrik eskatzen nion, badaude, baditugu, gure baitan betiko gorde nahi 

ditugun gauzak, gure gogotik zeharo ezabatu nahi ditugunak, ikaragarri mingarriak direlako, batez ere 

aurrera jarraitzen eragozten gaituztelako. Berak ere ez dit den-dena kontatu, uste dut, bere Siberiako 

herrixkako istorioa guztiz apokrifoa begitantzen zait-eta. Baina tira, ez dit ardura, bakoitzak nahi edota 

behar duena konpartitzen du, gainontzekoa errotik ahaztea hobe dugu, batez ere mintzeko bakarrik 

balio baldin badu. Hori dela eta, lanera zuzenean itzultzeko eskatu diot, ezer esateko tarterik utzi gabe. 

Kontzertuaren hirugarren zatia oraindik erabakitzekotan dago, eta Sergyk hain gogoko, bihotzeko ere, 

duen Rachmaninoven pianorako bigarren kontzertua, bihotz-bihotzez proposatu arren, ni ez nago oso 

konforme, Rachmaninov erromantiko hutsa da, telurikoegia, eta aldi berean ere nahiko aldrebestua 

eta, beraz, oso egokia entzulegoaren aurrean, eta azalez bakarrik bapo-bapo, dotore-dotore, maisu, 

geratzeko. Bestalde, aitortu behar dut nire arrakasta xumearen zati handi bat Rachmaninovi zor diodala, 

berari esker Liverpooleko sari ospetsu hori eskuratu nuen, azken buruan bere musikaren bitartez Sergyk 

gaur egun pianoari buruz dakidan apurra irakatsi baitzidan. Baina hain erromantikoa den, maiz ere 

gogaikarria zenbait pasartetan, ezen orain dudan aldarteaz ez zait batere atsegina egiten, alderantziz, 

sekula baino gogaikarriagoa. Rachmaninov eta Ama Errusiaren soinuak, aberriaren oroitzapena, 

gorazarrea agian, den-dena hutsaren hurrengoa niretzat, ezin baitut nire ustezko aberriaren inolako 

oroitzapen onik gogora ekarri, nola bestela, ez baldin badut aberririk nire auzokoek aspaldi ukatu 

zidatelako. Hortaz, Rachmaninoven ordez, eta nire haurtzaroan hain gogoko, eta aspaldi honetan 

nahikotxo ahaztuta nuen arren, berriro ere oso interesgarria, liluragarria, -nire haurtzaroko sasoirik 

gogorrenetan bezala aspaldion ikaragarri ere lasaigarria egiten baitzait - suertatzen ari zaidan Satie, 

batez ere Trois Gymnopédies famatuak, bertan, bere lan gehienetan bezala, iradokizun bakarra noten 

neurria omen da, Satiek ez die sorterriari, naturari edota inolako giza sentimenduei inolako doinurik 



eskaintzen, Satieren doinuak matematika hutsa dira, musika gordin-gordina, inolako gehigarririk 

gabekoa. Berak esan bezala musika konposatzea entzutea baino gogokoago zuen, askotan kaleidofonoa 

bezalako tramankulu bat erabiltzen zuen, notak harrapatzeko asmotan, azken finean soinu ehiztari 

hustzat zuen bere burua.  

  

-Satie was as odd as you are...   

 

Banekien nik Sergyk ez zuela Satie batere gogoko. Sergy hortodoxoegia da, eta ez, ez naiz bere erlijioaz 

ari, musikari buruz duen kontzeptuaz baino, Rachmaninov bezalako musikagileongan bukatzen dena, 

gainontzeko guztiak, Satie barne edota burura, ikonoklasta hutsak omen dira, inspirazio faltaren 

aurrean musikaren oinarriak iraultzeari ekiten diotenak, tradizioari inolako begirunerik erakusten ez 

diotenak. Hau izan da nire senar maiteak beti behin eta berriro esan ohi didana, Satie bezalako 

musikagileen lanak aintzakotzat ez hartzeko emandako aitzakia, ez dutela bihotzik, izpirituarekiko 

mamizko den ezertan iradokitzen ez direlako, probokatzaile hutsak direla, egiazko talentu gabekoak. 

Oraingoan ere, Satie musikaria baino gehiago matematikaria zela gogoratu egin dit, bere musika 

edozein musikazale peto-peto gogait egiteko modukoa dela, eta berari esker Bilboko entzulegoa 

lokartzen lortuko dudala, Satie bera loak hartzen zuela konposatu bitartean, eta antzeko loreak.  

 

Baina, ez dit ardura Sergy orain purrustaka hasten bada, nik gogor eusten diot nire erabakiari, Satieren 

Gymnopédieak hautatu ditut ostiraleko kontzertuaren hirugarren zatirako eta biharamunean, 

Euskalduna Jauregiko arduradunei hainbat arinen ekartzeko eskatu dizkiedan partiturak eskuratu 

orduko, saiatzen hasiko naiz. Sergyri gogoratu behar diot kontzertuaren hirugarren zatiaren hautaketa 

nire esku dagoela, gainerako biak, ordea, Euskalduna Jauregiko erakundearekin hitzemandakoak dira, 

hau da, Guridiren El Caserioren pasarte bat eta ia-ia edozein saiotan ezinbestekoa den Beethovenen 

Elisarentzako zatitxoa eta pianorako kontzertu no3.ren bigarren mugimendua oso-osorik, hauekin 

arrakasta ziur, batez ere, eta orain Sergyren hitzetan, Bilboko bezalako entzulego baten aurrean, musika 



zaletasunari dagokionez askotxo estimatzen ez duena urtean zehar ematen diren kontzertuetan 

erreparatu egin baitu nire senar zorrotzak. Hortaz, nahikotxo daukat Guridirekin Bilboko entzulegoaren 

gustukoa izateko. Bai parea, bertako musikagile bat eta Beethoven jauna. Hirugarren zatiari dagokionez, 

ostera, ez dut amore emateko inolako asmorik. Hirugarrena, ordea, nire trebeziaren erakusbide izan 

ohi dut, Hirugarrena beraz ahalik eta txukunen prestatzen saiatzen ari naiz, Sergyren musikagilerik 

maitatuenarenaz bezala, gehienetan partitura ikaragarri zailak baitira, ezin aproposagoak harro-harro 

agertzeko entzuleen aurrean, eta horretarako Rachmaninov aparta da, benetako musika korapilatsua 

eta txundigarria egiten baitu. Satieri dagokionez, arazoa oso bestelakoa da, aparteko abilezia ere 

eskatzen digu musikarioi, baina beharbada ez die entzuleei eskatu behar beste erantzukizunik, ez 

behintzat Rachmaninovek eskain lezakeen lilurakeria, Sergyk ederto gogoratu bezala, frantsesaren 

musika oso gauza bestelakoa da, soinuez egindako kiribilak batik bat, liluratzeko ere, baina horretarako 

ez du bihotzera zuzen-zuzen jotzen, burura baino, halako esperimentu musikalak aintzakotzat hartzen 

dituen burua, noski. Hala ere, Satie jo izan dut bakarka nengoela, eta Satie joko dut ostiralean ere, 

niretzat, nire gaur egungo gogoa asetzeko, ezin egokiagoa dela uste baitut.  

 

-Behalten Sie den Rotz!  

 

Hor konpon edo antzeko zerbait esan dit Sergyk alemaneraz, errusieraz gain ingelesa baino guztiz 

hobeto dakien eta maizago darabilen hizkuntza, Vienan urte mordoa pasa eta gero, ozta-ozta 

lehenengo hizkuntza duena, eta hori dela eta, txitean-pitean, baina batez ere nirekin haserre dagoela, 

botatzen dizkidan alemanerazko ziriak ingelesezkoak baino zorrotzagoak begitantzen baitzaizkio. Nire 

aldetik, ordea, pianoari ekin diot berandu arte, Satie nagusi, nire senar maiteari erakusteko ez dudala 

saio handirik egin behar, Rachmaninovek bezain ondo menperatzen baitut, Sergyren azterkaritza 

zuhurra gabe, beharbada gehien mintzen duena, eta horregatik ere Jauregiko eszenatokitik alde egiten 

du uskekabean, alemaneraz ere esan duen “hor konpon” ozen bat atzean utziz.  

 



VIII  

Nire nebaren etxeraino hamarrak aldera iristen naiz. Bertan Sergy nire koinatarekin solasean nola edo 

hala saiatzen ari da. Nire neba, aldiz, kanpoan lagunartean sumatzen dut. Badirudi Sergyk atzo gure 

aitari buruz aitortu ez nion guztia nire koinataren ingeles traketsaren bidez argitu nahi duela. Esateko 

geratzen zaidana dezente baita; oraindik, nire koinata gaixoari ezin esan izan diot gauza handirik. Egia 

esan, egongelara sartzen naizenean ingelesezko hitzak bilatzen saiatzen ari da, gure aita Luzaroko 

gizonik aberatsena izateaz gain Frankoren garaian zinegotzia izan zela esateko. Benetako arazoa sortzen 

zaio gure aitaren benetako ideologia, herriko abertzale sutsuen aurrean errudun bilakatzen zuena hain 

zuzen ere, Sergyri zuzen-zuzen azaldu nahi izaterakoan, ezin baitio karlismo delakoa zer arraio izan zen 

behar bezain zehatz-mehatz irakatsi. Orduan nire koinatari laguntzeko esan diot bere herriko errusiar 

zuriak bezalako mugimendu atzerakoi eta monarkikoa zela, Antzinako Erregimenaren alde borroka 

egiten zuena, gure aitaren jaioterrian oso hedatua zena, bertan, ikaragarri, zinez gogait egin arte, 

tradiziozaleak eta elizkoiak baitira. Honez gero, badirudi zerbaitxo ulertzen duela, edota ulertzen 

saiatzen dela behintzat, nik uste nire nebak berriz azal ez diezaion. Jakin badaki Euskal Herrian arerio 

politikoa, haiek areriotzat hartu nahi dutena, hiltzen duen talde armatu bat dagoela, terrorista hutsak, 

gaizkile porrokatuak, basapizti alaenak. Tamalez, eta atzerrian maiz aditu behar dudanez, ezin dio 

konparaketak egiteari utzi, hori dela eta, eta beti bere jaioterriari begira, Txetxeniako gatazka gogora 

ekartzen digu. It ́s not the same, erantzuten dio berehala nire koinatak, jakina, gatazka bakoitzak baditu 

bere ezaugarriak. Baina, hain azkar erantzun egin dio, ezen Txetxeniakoa bertakoarekin parekatzekoa 

guztiz zentzugabekoa dela begitantzen zait. Eta ez, koinata maitea, baliteke funtsean, sustraian, 

Txetxeniakoa guztiz ulergarriagoa izatea, Stalinek bere garaian eta gaur egungo bere ondorengo Putinek 

txetxeniarrei egin dietenak herri oso baten gainean egindakoa zapalkuntzaren izena baitu argi eta garbi, 

eta beti ere petrolioaren estakurua hor tartean. Luzaroko abertzaleek, ostera, bertan antzeko 

zapalkuntza bat egon dela, eta badagoela, arrapostuko liokete ere, baina horrela hasi ezkero, batzuen 

indarkeria zuritzeko mota guztietako aitzakiak, eta gainera azalez bakarrik ezagun zaizkigunak, 



asmatzen hasten baldin bagara, guk ere pairatzen, pairatu egin dugun indarkeriaren zuritzaileak 

hainbatean hartu behar genituzke, hau da, gure aitaren hiltzaileak eta zuritu, lagundu eta gainera 

goraipatzen dituztenak ere bai.  

 

Koinata mutu geratu zait, hausnarrean ari da, kanpora begira gauzak beti oso bestelakoak izaten dira, 

ez gara albiste guztion azpian dauden drama txikiez konturatzen, geurea bezalako drama batez. Zenbaki 

hutsak gara, atzo Israelen hamaika judu hil ziren atentatu batean eta ez dakigu kopuruaren arabera 

zapuzten behar garen ala ez, baina badaezpada ere beti plazaratuko dugu lelo berbera, israeldarrek 

palestinarren kontra egiten dituzten zapalkuntza eta lur lapurreta, milaka hildakoren heriotza nolabait 

zurituz, eta gainontzeko gatazkei dagokienez beste horrenbeste, berdin-berdin. Hala ere, etxera 

bueltatuz, gertutik ezagutzen dugunera begira, jasan izan dugun tragedian erreparatzekotan, gauzak 

badira oso bestelakoak, ez dago inoren heriotza zuritzekorik. Nire neba eta biok hori ondotxo dakigu, 

odolez eta guzti, gure aitak ez zuen eman zioten heriotza merezi, eman ziotenak gure aitaren 

nolabaiteko portaera edo ekintzaren batek kaltetuak izan arren, denok noiz edo noiz aldamenean 

dugun norbait kaltetu ohi dugu. Bizitza horrelakoa da, nork bere interesen alde, ala ezustean ere, elkar 

jotzen du nahitaez.  

 

Orain koinatak baietz ba esaten dit. Barka iezadazu, ez naiz konturatu zuen aitarenaz ari zinenik, ni 

behintzat Txetxeniakoaz ari nintzen. Esaiozu zure senarrari nik ere edozein hilketa gaitzesten dudala, 

nola ez, niri ere ezagutu ez nuen aitaginarreba kendu zidaten bihotz gogorreko astapotro batzuek hala 

erabaki zutelako, ez zela euren gustukoa, kanpotarra, aberatsa eta Gerraren irabazleen kastakoa, ez 

zuen beraz bizitzeko eskubiderik.  

 

Sergyk ez dirudi oso konforme, gauzak banan-banan aztertu behar dira, ezin dela geurea bezalako 

salaketa orokor bat egin Txetxeniakoa eta bertakoa parekatuz, gatazken mamira joan behar dela berriro 

esanez. Ez diogu erantzuten, edo nik behintzat, nire koinatak utz egin baitio nire senarraren oraingo 



ingeles aldrebestua ulertzeari, ez diot ildo horretatik jarrai dezan biderik eman nahi, oso egun luzea 

izan da, saioez geroztik ez dut inolako gogorik eztabaidaka jarduteko, are gutxiago geure kasuan guztiz 

lekuz kanpo, guztiz mingarria den gai baten inguruan. Bihar osteguna, eguena, Luzaroko muga aldeko 

hizkera nahasian esaten den bezala, azkeneko saioa kontzertua baino lehenago, bihar ere Satieri ekin 

behar diot den-dena kontrolpean izateko, nahi bezain txukun gera dadin. Logelara noala Sergyk ea 

Rachmaninovenaz behar beste, zuhur-zuhur, gogoeta egin dudan berriro galdetzen dit; Good Sleep!  

 

Biharamunean nire nebarekin topo egiten dut sukaldean goizean goiz. Bistan dago artean oheratu ez 

dela, mozkorrondokoa arintzeko kafe bat edo hartzen ari dela. Galdetzen diot irribarre xume batez ea 

bart berandu etxeratu zen. Berak baietz, bostak aldera edo. Ostegun gau batean, hemen, Bilbon? Ez 

sinistuarena egiten dut, baliteke ordu bata arte lagunartean egotea, afalostean, musean, pubez pub. 

Baina guztiz sinesgaitza egiten zait bera bezain gizon koskortuak diren bere lankideak, batez ere 

emaztea eta seme alabak etxean lagata, Bilbon egindako lagun guztiak lanean egin baitzituen, berarekin 

hain berandu arte parrandan egotea. Ez baldin bazegoen berarekin ohiko mutilzahar parranda zale 

amorratua, pub eta whiskytegietan txit ezaguna. Dena dela, ez da, ez dut uste, nire nebaren ohiko 

portaera, ez behintzat gaztetatik ezagun dudanarena, hura oso parranda zale arina baitzen, jaiegunetan 

eta beti ezin modu neurritsuagoz.  

 

-Ez, bakarrikan eon nintzan, gogoeta eitten.  

 

Euskaraz egin dit ezustean. Harri-harri eginda utzi nau. Hizkuntza horrez sekula ez egiteko erabakia 

hartuta zeukala uste bainuen. Badirudi atzoko aitzurrak oraindik ere min egiten diola, nolabait 

samurtzen duela, aspaldi bere buruari egindako aginduak ahazteko adina. Bere alboan esertzen naiz 

kafe katilua bete eta gero. Goizeko zazpiak dira, gainontzekoak oraindik lotan daude, ezin une 

aproposagorik nire nebarekin bakarka solasean egiteko.  

 



-Esaidazu, Fermín, esaidazu egixa, zela zooz, ba al dezu problemarikan edo?  

 

Begiratzen nau zorrotz, une luzeegi batez bere begiak niregan josita daude, ez dut nondik ihesi 

egitekorik. Aspaldiko partez nire nebak irribarre egiten saiatzen dela ematen du.  

 

-Ta azkenian ze, eguenian jungo al zea Luzaroko ditxosozko gorazarrera ala ze eingo ́zu?  

 

Txunditurik nauka. Orain dela bi egun Luzaroko ezer jakin nahi ez zuela argi eta garbi esan zidan, oso 

modu uzkurrez gainera. Bere emazteak kontatu bezala, gure herriaren izena entzuteaz bakarrik 

aztoratzen da. Asteartean gorazarrearen kontura izandako hika-mikaz geroztik ez dit ezer aipatu, ez eta 

atzo Luzarora egindako bisitaz ere. Harrezkero nik ere ez nion ezer aipatu nahi, onartzen nuen bere 

erabakia, Luzaroko gauzei buruz jakiteari muzin egitea. Horregatik zeharo harrituta nago, ez nuen 

espero halako galderarik. Damutu ote da?  

 

-No estoy muy segura todavía...  

 

Orain azaldu behar diot zergatik, erdaraz badaezpada, ez dut inola ere berarekin euskaraz egiteko 

ohiturarik eta aitortu beharrean nago izugarri kostatzen zaidala imajinatzea ere. Azaldu behar diot atzo 

Luzarora joan ginela, elkartu nintzen zinegotzia gure senitarteko bat zela, gure amaren lehengusu baten 

semea. Orduan asmatuko du, bai, Luzaron ditugun senitartekoak asko dira, baina asmatuko du patua, 

patu baita, ezin okerragoa ia-ia beti. Ba bai, nire neba maitea, gure aita hil zutenetariko baten anaia 

atxilotu eta gero ia-ia jarraian kalera bota zutena, Luzaroko kaleetan barrena gozo-gozo eta batez ere 

harro-harro ibiltzen dena, Luzaroko kaleotan zurekin topo egindakoan jipoitu zintuena. Azaldu ere bere 

anaia txikerra oso gazte jatorra dela, bortizkeria zeharo gaitzesten duela, herriaren izen ona gogoan 

duela bakar-bakarrik. Sudurra zimurtuko du, orain dirdiran duen irribarrea okertuko. Eta gure aitarena? 

Baietz, ez dudala inolako zalantzarik Garizabal txikiak gure aitarena ere gaitzesten duela, baita zeharo 



ere, basapizti alu baten anaia izan arren horrek ez du esan nahi berdin-berdin pentsatu behar duenik. 

Gauza asko aldatu, aldatzen ari dira Euskal Herrian, bere emazteak berak esan dit, gero eta jende 

gehiagok terrorismoaren aurka oihuka egiten du, eta komunikabideetan ez ezik, baita kaleetan, 

plazetan eta ikastetxe askotan ere. Badirudi aspaldian isilik zeudenak esnatzen ari direla, abertzale 

sutsuek esaten zuten guztiari men egiten ziotenak apur-apurka, banaka agian, lehenengo ezetzak 

esaten hasi direla. Horra hor, esate baterako, eskaini nahi didaten gorazarrea, orain dela urte gutxi 

batzuk guztiz pentsaezina, niri, Luzaroko gizonik aberatsenaren, herriko langile xumeak hondatu eta 

abertzale zintzoak zapaldu nahi zituen faxistatzarraren alabari. Bagenekien, hortaz, horrela adierazi egin 

zigutelako gure auzokideek, ez genuela inolako eskubiderik Luzaro herriari ezer eskatzeko, ez zergatirik, 

eta are gutxiago doluminik. Merezi genuen, gure aita hil zuten berak halako eskarmentua aspalditik 

merezi egin zuelako. Bestela herritik ospa egin behar izan zuen, eta gainera gu denok eskutik eramanda. 

Ez zen bertakoa, are okerrago, ez zuen izan nahi, ez behintzat herriko abertzale sutsuek eskatzen zioten 

modura, bere pentsamoldeei uko eginez, haiek esan ohi zuten guztiari men eginez. Eta gainera, 

gainontzekoen kontura aberastu egin zen. Ezin zioten barkatu, mehatxu bat zen eraiki nahi zuten Euskal 

Herrirako, kolokan jartzen baitzuen, kontra baitzegoen. Onartezina, denon aurrean apala izan 

beharrean, zintzo eta zuzen jokatu beharrean, hau da, esanekoa eta koldarra izan beharrean, bere 

burua espainoltzat zuela eta Euskal Herri batu, askatu eta sozialista batek buru-buztanik ez zuela  ozen-

ozen aldarrikatzen zuen. Horregatik garbitu zuten, eta horregatik ere Luzaroko jendeak bere heriotza 

otzan-otzan onartu egin zuen. Azken hau ezin argiago egiten zaio nire nebari, ezin du ahaztu, horregatik 

berak bai, berak Luzarotik alde egin zuen behin betiko, batez ere gure aitaren hiltzaile harroputz 

horrekin Luzaroko kaleetan topo egin eta gero. Ezin zuen sinistu, defecto de forma ez dakit zer, baina 

kalean zegoen babes gabeko gizon adintsu bat hil zutena, bi tiro garondoan, zuzen- zuzen eta atzetik, 

egiazko koldarren modura, bi tiro eta listo, lan garbi-garbia, inolako oztoporik gabe ekaineko arratsalde 

batean, gure aita portuko tabernara oinez zihoala bere lagunekin musean aritzeko, luzarotar gehienak 

bertan zeudela udako aurreneko eguzki izpi biziez gozatzearren. Tiro hotsak Luzaro osoan entzun ziren. 

Hala ere, hamabost minutu edo pasa arte, eta hain herri txikia izanda, ez zen inor azaldu tiro hotsen 



lekuan. Bazekiten zer izan zitekeen, sumatu egin zuten hala beharrez, halakoak aspalditik berehala 

sumatzen baitziren herri alu horretan, hori dela eta ez zuten gorpua mugitu, badaezpada, hila zegoen, 

guardia zibila etorriko, epailea, kazetariak, haien ardura zen, luzarotarrek ordea ezin zuten ezer esan, 

beti berdin izaten zen, ditxosozko kontenziosoa edo gatazka, zergatik ez zen babestu hain mehatxatuta, 

arriskutan izanda, urte askotan izandako ustezko lagunek hala aurpegiratuko zioten.  

 

-Creo que las cosas están cambiando sustancialmente en este país...  

 

Nire nebaren begiak niregan gero eta josiagoak, nire aurpegi garbitu berrian, egia borobila, hitzen 

azpitik eta batez ere ustez bidezkoa denaren gainetik, adieraz lezakeen keinuren baten bila. Ez du tutik 

ere esaten, ez du behar, azken urteotan isiltasunaren indarra hitzena baino hobeto erabiltzen du eta ni 

bere hitz urritasun temosora moldatu egin naiz, halabeharrez. Hori dela eta, ezin hobeto ulertzen dut 

adierazi nahi didana begirada sakon, zorrotz, mingots horrekin, balitekeela Euskal Herri gehienean 

delako gauzak apur-apurka aldatzen joatea, baina Luzaron ezin igarririk, bera behintzat duda-mudatan 

dago, kosta egiten zaio sinestea bertako jende egoskorra, bihozgogorra, koldarra, ia-ia egunetik 

egunera aldatu izana. Nor edo nor baliteke, baina gehienak ez, gehienak begitantzen zaizkio beti bezain 

egoskorrak, bihozgogorrak eta koldarrak.  

 

-Hoiek eztia sekula aldatzen, hoiek badia oaindikan beti bezain alprojak.  

 

Ezin diot -ala ez naiz ausartzen- ezer gaitzetsi. Gehiegikerietan aritzen baldin bada ere badakit ondo 

baino hobeto munduko eskubide osoa daukala, nik baino gehiago duda izpirik gabe, Luzarotar guztiekin 

erresumindurik egoteko. Ni, ostera, oso modu zabalago batez ikustera behartuta omen nago. Hala 

behintzat uste izan dut nik beti, ni banintzen nire neba baino ikasiagoa, burutsuagoa, hotzagoa ere. 

Gainera, atzerrian bizi nintzen/naiz, eta Euskal Herriko ustezko gatazka kanpotik ikusita bestelako 

ikuspegi batez inondik inora ez ikusi arren, zentzugabeko bortizkeria sektario baten emaitza begitantzen 



zitzaidan, eta zait, aiseago, arinago, lasaiago ahazten da. Nire neba, Luzarotik alde eginda ere, oraindik 

Euskal Herrian bizi da, oraindik ere egunero, esnatu orduko, irratia piztu eta bertako albisteek, ia-ia 

egunero, eta nola edo hala, ditxosozko gatazka gogora ekartzen diote. Are gehiago, nire nebak, bertan 

bizi denez gero, ia egunero ere gure aita hil zutenen kide edota zaleekin topo egin behar du edonon eta 

edonoiz. Berak ezin du ahaztu, bera behartuta dago egunero guri gertatutakoaz gogoeta egitea, berak 

ezin ditu barkatu oraindik ere gure aita hil zutenen kide edo zaleak izaten jarraitzen zutenak, berak oso 

kontuan baitu oraindik ere gure aita hil zutenetariko edonor Bilboko kaleetan zehar lasai-lasai eta harro-

harro, sasikume aluok horrela ibili ohi dira-eta, joaten ikus lezakeela. Luzaron ikusi zuen bezala, hain 

zuzen ere oso gizalegetsu hartu ninduen zinegotzi gazte horren anaia. Kalean ikusi eta ezin sinistu, gure 

aitaren hiltzaileetariko bat libre, Luzarora itzulita eta kalean zehar, herriko plazan bertan, gozo-gozo eta 

lehen esan bezala harro-harro. Ezin zuen jasan, beragana jo zuen, bere aurrean gelditu eta aurpegira 

bota egin zion bakarka, ia-ia ezkutuka, gordetako samin osoa. Hitz zehatzak, leunak beharbada, bilatzen 

saiatu zen, baina ikaragarri aztoratuta zegoen, bat bakarra topatu zuen, erdara garbian: asesino. Ez zuen 

besterik behar, ez dakit zer mailatan genuen lehengusuaren gogoa, bihotza ukatzen baitiot, iraultzeko, 

urratzeko. Hiltzaileak nire neba gogoz bultzatu egin zuen, baina bera asesino deika etengabean ari zen. 

Isiltzeko kasurik ez, hiltzailea gero eta urduriago. Orduan kolpe batez lurrera bota egin zuen. Behin 

lurrean ostikoka hasi zen, isiltzeko behin eta berriro. Nire nebak ez zuen jada ezer esaten, lurrean 

zegoen mugitu ezinik, gorputza zeharo mindurik, baina gogoa ere gero eta gogorturik hiltzailea agerian 

zelakoan herri osoaren aurrean, are ageriagoan, ostikoka egiteari utzi eta “alde hemendikan ala 

behinguan garbituko zaittugu” bota ondoren. Tamalez, nire neba berehala zutik jarri zen minutu gutxi 

batzuk lehenago jendez gainezka zegoen plaza hutsik ikusteko. Horregatik ezin du barkatu, horregatik 

ere ez du uste Luzaron behintzat ezer aldatzen ari denik.  

 

-Eman nahi didaten domina gure aitari eskainiko diot.  

 



Oso euskara garbian esaten saiatu egin naiz, gaur egungoan behintzat, argi eta garbi nire asmoa zein 

den behingoz jakin dezan. Bat-bateko asmoa, nire neba nolabait lasaitzeko modukoa. Luzaz zain nago, 

baina alperrik, ez du ezer esango, ez behintzat dagoeneko begirada aspertu batez esan didana 

bainoago. Nire nebak badaki erabaki tinko bat hartu dudala, gorazarrera joango naizela, domina 

onartuko dudala, agian ere gure aitaren omenezko pare bat hitz botako dudala. Ederto, ez dio batere 

ardura, berak badaki nire promesari eutsiko diodala, estimatzen didalakoan nago, baina ez du uste 

inolako zentzurik duenik, ez baitu ezer espero euren konplizitateaz eta koldarkeriaz herritik bota 

gintuztenengandik, ez du espero Luzaro inoiz herri abegikor eta irekia izatea hain hedatua eta errotua 

duen alderdikeria bortitza luzarotarren izaerarekin bat baitator, batez ere gainontzekoen iritziak 

aintzakotzat hartzerakoan, ezin baitute bururatu haiek ez bezala pentsa dezakeen norbait ezeren, ezer 

oso larriren, erruduna izateke. Nire nebak ez du amore emango bere setakerian, ez diot ere eskatzen, 

ez dut eskubiderik, beranduegi omen da aldatzeko, gehiegi sufritu du, nahikotxo dut ostiraleko 

kontzertura baldin badator, egia esan hori da biziki nahi dudana, nire nebari erakutsi kanpoan egondako 

urteak, nire hezkuntza berezian xahuturiko diru guztia, ez direla alferrikakoak izan, ez direla ihesbide 

hutsa izan, izan badutela euren atarramentu ona.  

 

- Noski baietz, fijo jungo naizela. ¡Qué cosas tienes hermanita!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  

Egun ikaragarri ederra atera du, ez eguzkitsua, ederra diot, nik gogokoen ditudan egunetakoak, goizeko 

lanbro finak utzitakoa, hau da, zeru oskarbia, apurtxo bat hozkirria eta haizetsua, ez gehiegi, behar 

beste, kantuak esan bezala kresala azalean sentitzeko modukoa, umetako kresal usain ahaztezina, 

gogoari betiereko atxikia, Luzaroko etxetik itsasoaren zabaltasunera begira goxo-goxo egoteko eta aldi 

berean bere hezetasunaz blai egiteko. Etxe barruan, ostera, bai dela hotz handia, batez ere 

Sergyrengandik heltzen zaidana, lehenengo aldiz honaino etorri eta gero, edo beharbada kontzertuaren 

hirugarren zatirako beste musikagile bat hautatu nuenez geroztik, Sergyk ez dit hitz handirik esan, hau 

da, derrigorrezkoez gain, ezinbestekoak kontzertuarena behar bezain txukun prestatzeko eta baita nire 

neba eta koinataren aurrean maiz espero bezain gizalegezko jotzeko ere. Begi bistan dago ez didala 

barkatu nahi nire aitarena lehenago kontatu ez izana, hain ustekabeko gogorra jaso zuen-eta. Oraindik 

ez, horregatik nik uste zain dagoela ea nik noiz horren kontura aurreneko hitza egiten diodan. Badakit 

noiz edo noiz barkatzeko eskatu behar izango diodala, badakit ez dela nahikoa aitzakia gisa eman nion 

erantzuna, gauza batzuk hobe dugula behin betiko ahaztea, sikeran isiltzea. Hala ere, eta biok edonola 

ere hain komedianteak garen aldetik, kosta egingo zait une egokiagorik bilatzea. Sergyri hitzetik 

hortzera zer edo zer esaten baldin badiot, esandakoaz barrezka edo zirika egiteko gauza da, ni zeharo 

atsekabetzen, berak bakarrik ahal duen bezala mintzen. Halakoetan, hautatutako unea bidezkotzat ez 

hartzekotan, oso krudela izan daiteke, gehiegi, agian, bere jatorri sasi-asiatikoari, stalinianoari ere, 

egoztea gustatuko litzaidakeen oso modu zorrotz edo zakar batez. Hori dela eta, itxarotea nahiago dut, 

berak emango dit aukera, keinu batez edo horretarako nigana propio etorriz, esan beharreko guztia 

esateko, izugarri sentitzen dudala, urtetan ezkutatu diodana ez dela huskeria bat, batez ere senar-

emazteak izanda, alderantziz, ezinbesteko datu bat da elkar hobeto ezagutzeko, eta nik datu hori ukatu 

diot, damututa nago, horrela azalduko diot, damutzen naizela bene- benetan, eta ez dela inolako 

mamizko aitzakiarik, nire buruari urte guztiotan emandakoak baino, hau da, lotsa eta beldurra.  

 



-You must accept this prize on behalf of your father.  

 

Baliteke hau izatea Sergyren modua ni barkatzeko. Ez da lehenengo aldia nirekin amorratu eta gero, 

bat-batean, eta batez ere hiru egunez ia-ia tutik elkarri esan gabe egon ostean, ezer gertatu ez balitz 

bezala jokatzen duela. Hortaz, badakit nik ederto zelan jokatu behar dudan nire aldetik; nik ere ezer 

gertatu ez balitz bezala. Badirudi dena esanda dagoela, nik erabaki bat hartu nuen, nire motiboak 

nituen, berak ez ditu konpartitzen, barru-barruraino zauritzen naute berarengan dudan konfiantza falta 

agerian utzi baitute, baina, ez dio ezer egin, hori izan da nire jokabidea naizen bezala naizelako, berak 

bazekien, nirekin ezkondu aurretik, oso neska berezia nintzela, bitxi samarra, horrexegatik ere 

maitemindu omen zen. Gainera, berak ere baditu hamaika gauza kontatu ez dizkidanak, ziur nago, eta 

badakidalakoan dagoela ere bai. Beraz, biok baditugu motibo franko, bai elkar ulertzeko, baina elkarri 

esplikaziorik ez eskatzeko. Zorionez, eta bi egun erabat latz igaro eta gero, amodioaren gorabeherak 

berez hain latzak dira- eta, Sergy nirekin haserretuta dagoenean ikaragarri gaizki pasatzen baitut, heldu 

bada bakeak egiteko momentua nire gurasoen etxeko balkoian bertan, txikitako itsaso zabalera begi-

begira, orduko piano notak berriro gogora ekarri nahian, atzetik besarkatzen nauela, lepondoa 

musukatzen didala, hain premiazkoa nuen aholkua emanez. Batez ere nik neuk gogoan nuenarekin bat 

egin duelako, asmoa behintzat ez dela kapritxo hutsa adieraziz, ez dela nire harrokeriarengatik bakarrik 

ditxosozko domina hori onartzen dudanik.  

 

Zergatik? Oraindik aiko-maikoetan nengoelako, nire nebarekin hitz egin eta gero. Eskainitako domina 

onartzeko hainbat aitzakia bildu arren, onartzeak ere traizioaren usaina duela sumatzen hasia 

bainengoen. Badakit ordu gutxi batzuk barru domina emango didatenetariko asko, agian gehienak, ez 

direla nire nebaren gustukoak. Ezin dira izan, besteak beste, gure aita garbitutakoan isilik geratu egin 

baitziren, nire nebak egunotan bere isiltasunaz etengabean ondotxo gogoratu didanez. Baina, horrez 

gain, eta gutxi ez bailitzan, gure aitaren hilketaren aurrean isildu edo kokildu egin zirenak nire neba ere 

isilarazten saiatu ziren. Ezin ditu barkatu, Luzaro, bere jaioterria, infernu bilakatu zioten, gure aitaren 



gainean egindako bidegabekeria aldarrikatzea eragotzi, eta hiltzaileek eta bere kideek herrian inposatu 

giro itogarrira moldatu behar zuen nahitaez, lasai, edota bizirik, jarraitu ahal izatearren. Jakina, ezin 

zuen lasai jarraitu, ez eta isilik ere, oroimena ikaragarria zen, batez ere egunero gure aita garbitu zuten 

lekutik igaro beharrean zegoelako lantegirako bidean. Eta hori guztia hutsaren hurrengoa bakarrik 

bailitzan, bi urte pasa ahala gure aita hil zutenetariko bat kalean libre zegoela ezagutu zuen, are   

okerrago Luzarora harro-harro itzulia. Zelan ez egin eztandarik, behin batean lehengusu genuen 

hiltzailearekin Luzaroko kale batean topo eginda. Nik, ordea, berehala alde egin nuen nire musika 

ikasketak atzerrian jarraitzeko. Hau da, berehala ere ahaztu egin nintzen, ez gure aitaz, gure aitari 

gertatutakoaz baino. Banuen bestalde, aitzakia ezin potoloagoa, musika, nire bizi osoa betetzen zuena. 

Gainerakoa, aldiz, hor zegoen, oroimenean galdua, baztertuta, badaezpada nire karrera nolabait 

oztopatzen zuen. Horrexegatik ez nion batere kontatu nahi nire senarrari bera ezagututakoan. Bai, nire 

aita arestian hil zen, badut neba bat oraindik nire herrian bizi zena, noiz edo noiz elkarrekin joango gara 

Euskal Herrira. Baina Euskal Herria ez zen Luzaro, ala bai, nik behintzat ezetz uste nuen, Luzaro herri 

txiki, ziztrin eta hits bat zen mapan galduta, Euskal Herria Bilbo, Donostia, Gasteiz, eta nik ere gogoz eta 

bihotz-bihotzez ere euskaldun ditudan Iruñea edota Baiona. Hiriak, beti hiriak, gainerako hiri guztiak 

bezalakoak, handiagoak edo txikiagoak baina denak ere gure herria baino milaka aldiz abegikorragoak, 

non delako gatazka politikoa mugatua azaltzen zen, gehienetan alde zaharretara eta oso txitean-pitean 

bakarrik tabernetako berriketa hutsaletara, saihesteaz nahiko nuen herri normal batean nengoela 

sinesteko. Hiriotan munduko edonon bezala senti nintekeen, hain gertu nituen oroitzapenetatik libre. 

Luzaro, ostera, oso mingarria egiten zitzaidan, dramaren muina, aipatutako gatazka horren islara 

hurrena, eta nire nebak, telefonoz sikiera, kontatzen zidanez, gauzak ez ziren batere aldatzen, betiko 

sasikumeak, aspaldiko hiltzaileak eta hauen lagunak, herrian nagusi. Hori dela eta, eta orduz gero Euskal 

Herrira hiruzpalau bider bakarrik bueltatu arren, betiere nire nebaren Bilboko etxera, ez nintzen inoiz 

Luzaroraino hurreratu, pentsatzeak ere bihotza goitik behera urratzen zidan-eta.  

 



Oraingoan, berriz, aitortzen dut amodioak eraginda etorri naizela hein handi batean. Alde batetik, Sergy 

maitea nire jaioterria ezagutzeko irrikan zegoelako, benetako Euskal Herria, jatortasun 

etnikomaniatikoaren topikoari eutsiz, hau da, ustez behintzat euskal sustraiak, gogoa, gordetzen zituen 

herri xarmangarria idoroko zuelakoan. Bestalde ere, eta aitorpenetan hasita naizenez gero, ni neu 

ditxosozko oroimenak akuilaturik. Gero gerokoa, espero ez nuen domina, inola ere nire herriarekin 

berradiskidetzen ez nauena. Hori ezin argiago dut, onartuko dut ordu gutxi barru eman nahi didaten 

domina hala erregutu didatelako, bai senarrak, bai nire harrotasunak. Bada guztiz merezi dudan domina 

bat da, gutxienez zinegotzi gazte eta jator horrek azaldu zizkidan betebeharren arabera. Banaiz, egiatan, 

Luzaroren izena munduan zehar zabaldu duen luzarotar bat, baldin bada nire biografia txikiaren datu 

huts modura. Orduan, edozein beste luzarotarrek adina meritu eginda daukat domina petral hori 

eskuratzeko, beharbada iaz eman zioten rock talde horrek baino gehiago. Gainera, dagoeneko jabetu 

naiz-eta, badirudi delako rock taldearen merituak oso bereziak direla, Euskal Herriko eta kanpoko ere 

gazte pila erakartzen dutela, oso gordinak bide diren letra batzuen bitartez, den-dena hankaz gora 

jartzen dutenak, beti ustezko ikusmolde anarkiko eta abertzale peto-peto batzuetatik kantatuta, 

nolabait ere bi gauzok bateragarriak baldin balira. Jakina, niri bost, hori zeharo zilegia da, nahiz eta 

halako taldeei darien demagogia eta gaizki eta gutxitan larru jotzeagatik duten bortizkeria jasanezinak 

begitantzen zaizkidan –musikaz ez diot ezer, ez baitago esatekorik eta kito- . Dena dela, milaka disko 

saldu egin bazituzten, beraz haiek ere Luzaroren izena erosle guztioi zabaldu zieten, hain zuzen ere nik 

neuk egin dudan gauza bera Liverpoolgo sariari esker. Hortaz, ez dago dudarik domina hau eskaintzeko 

betekizunak oso anitzak direla, edo behintzat ez direla mugatzen, nik orain arte sumatu bezala, 

nolabaiteko kutsu abertzale bat dutenetara. Eskertzekoa da, beraz, ni bezalako faxistakume bati 

antzeko domina bat ere eskaintzea, horrek adierazten baitu nazioarte mailan arrakasta bat lortu ezkero 

jaiotzatik daramadan errua barkatzen didatela. Nire nebak, ordea, ez du inola ere aintzat hartu nahi 

izan, barregura sortu zaio sukaldetik ospa egin baino lehen. Nik ere jakin badakit aitzakia gisa bota egin 

diodala, domina horren onarpena nola edo hala zuritzearren. Baina, aitortu behar dut nik ere ez dudala 

oso aintzakotzat hartzen, sinisten saiatzen naizela, baina alper-alperrik. Zergatik orain eta ez aspaldi? 



Ziur asko kinka berri batean gaudela esango lidake zinegotzi gazte eta jator horrek azken hiru urteotako 

aldaketei begira. Nire koinatak ederto azaldu zidanez, beste zinegotzi gazte eta jator hura, Ermukoa, hil 

eta gero gauza asko aldatzen hasi dira herri madarikatu honetan, jende asko ustekabean itzarri egin 

zen, ordura arte isilik edota uzkurturik zegoen gizakume asko eta askok, multzoka, lehenengo aldiz aski 

da aldarrikatu egin zuen Euskal Herriko hiri eta herri gehienetan. Luzaron ere protestak egon ziren, oso 

talde xume bat udaletxearen aurrean, pankarta ziztrin baten atzean, ia-ia ezkutuka, koinatak ere 

ondotxo kontatu bezala. Ez da nahikoa, jakina, Luzaro bezalako herri txikietan den-dena beti apalago, 

geldoago, aldatu ohi da, horregatik ni bezalako faxistakume bati. Bai, zergatik gure buruak engainatu 

urtetan nire neba eta biok horixe izan bagara luzarotar gehienen begietara, Conservas Ábalos 

lantegiaren jabearen, zinegotzi ohi frankozalearen, askoren ustetan herriko putakumerik handienaren 

seme-alabak izanda neurri batean ere errudunak. Gainera, ni behartu naute Luzarora itzultzera, ni 

behartu naute behinola utzi nituen etxea, kaleak, itsaso zabala berriro gogora ekartzera, ni behartu 

naute ere nire iraganari berriro aurre egitera. Merezi dut, beraz, nolabaiteko ordain xume bat, ez 

urteotan egin zidaten, ziguten, kaltearengatik, horrek ez du konponbiderik, are gutxiago barkamenik, 

gure aita hildakoan herri osoa hiltzaileen ondoan kokatu zen asmoz ala gogoz. Domina merezi dut, 

izugarrizko esfortzua egin dudalako, Luzarora itzultzeko, txikitan hainbeste maite izan nituen herria, 

kaleak, kaia, itsasoa, den-dena gogora itzuli zait hona etorrita, ezbeharraren lekura ere bai. Merezi dut 

domina hori herri honen gupidagabekeriak ni erbesteratu eta gero, domina horren bitartez Luzaro 

herriaren altzo berora harro- harro itzul nadin adierazi nahi didala uste dut. Eta nik itzuli nahi dut, 

oraingoan bezala, edonoiz. Edo, baina beti nahi dudanean eta ezelako beldur, lotsa edo arazorik gabe. 

Behin domina hartuta hala izango da, ziurrenik, itzuliko naiz behin eta berriro nire burua ondo altxatuta, 

nahiz eta domina, bestalde Londreseko etxean lagata, beti nire gainean eramango dut denon bistara. 

Ezingo dute esan, orduan marmar egin ohi zuten bezala, ni hemengoa ez naizela, ni kanpotik etorritako 

faxista baten alaba naizela, ez dudala inolako eskubiderik nire luzarotartasuna lau haizetara 

aldarrikatzeko. Behin domina hartuta ez da inor nire luzarotartasunari baldintzak edo eragozpenak 

jartzera ausartuko. Hala espero dut, horregatik etorri naiz dominaren bila, horregatik urduri-urduri 



nago, omenaldiaren ordurako ezer falta ez dela, nire gurasoen etxeko balkoitik haurtzaroko itsasora 

begira, orduko piano notak bertatik helduko balitzaizkit bezala, Sergyk bizkarretik besarkaturik, 

Sergyrekin isilean pianoa joka hasteko orduaren zain.  

 

-Will we go on foot down to the city hall?  

 

 Harantz goaz, kotxez Izarra mendiaren magaletik behera, harresi zaharreko sarbideraino, bertan Luzaro 

oinez herria goitik behera zeharkatzeko asmoz. Lasaiago joateko eskatzen diot nire senarrari, ez da 

presarik, daudela pixka batean, omenaldiarena zenbat eta arinago joan gero eta hobeto, ez dut gogo 

handirik udalekoekin zein herriko zenbait pertsonaiarekin hizketan eta are gutxiago txutxu-mutxuka 

egiteko. Gainera, bada aspaldi ez noala Luzaroko kaleetan zehar goxo-goxo, inorekin topatzeko 

beldurrik gabe, hain zuzen ere asteazken honetan egon ginen bezalako herri inguruetan, erdi ezkutuka 

badaezpada gustuko edo ez ninduen norbait azaltzen zitzaidan. Gaur berdin dit nor azalduko, gaur 

herriak berak nola edo hala omenduko nau, eta bertako guztiak jakinaren gainean omen daude, gaur 

udaletxeko ateak zabal-zabalik ditut, gaur Luzaroko udal gehiengo abertzaleak Conservas Ábalos 

lantegiaren jabe eta faxista zikinaren alabari herriak asmatu duen saririk garrantzitsuena, eta itsusiena 

ere bai – azken finean urrez edo estalitako itsasontzi bat, bai originalak, arrantzale kaikuok! – emango 

dio. Horregatik lasai-lasai, eta batez ere harro-harro, joateko eskatu diot, bazen garaia nire herria, orain 

inoiz baino nireganatuagoa baita, esan liteke berriro luzarotartzen ari naizela, eta sentimendu arraro 

hori gero eta nabariagoa zaidala aspaldi ikusteke nituen kale maitatuetan barna noala, gutxitxo aldatu 

diren txikitako kale estu eta kresaltsuetan gorantz, hau, behiala bezala plaza nagusiraino heltzeko 

arnasestuka. Pozez beterik eta ia-ia kantari igotzen naiz jolasleku izan nituen kaleetatik, ezin ahaztu 

garai alai haiek, aberria haurtzaroa omen da, baliteke, dena dela, haurrek, eta batez ere jolasean ari 

direla, ez dute aberririk. Ni, ordea, Cordobako latiniar filosofo famatuarekin bat nator, helduen 

buruhauste edota gorrotozko zantzurik gabeko bizitze horri benetako aberria deritzot, gainerako 

guztiak kartzela modukoak dira, gure modu edota beharretara egokituriko atzerri batean bakarrik libre 



izan daiteke/naiteke. Dena dela, kaleok ez ziren soilik nire haurtzaroaren eszena leku zoriontsua izan. 

Izan baziren ere gure familiaren ezbeharrarenak, ezin dut ere nire aita hil zuten kale bazterrera 

hurbiltzen ari naizela ahaztu. Bihotzak dar-dar egiten dit, nire ibilera motelago egiten da, ez dut aurrera 

egin nahi, zuzen-zuzen gorantz joanda plaza nagusitik berrogeita hamar metro ingurura ote gaude, 

baina ez dut ere nahi bazter madarikatu hori saihestu, badakit bertatik igarotzeko herria inguratuko 

dudala, lehen guztiz alaia eta adikorra zen nire gogoa bat-batean zeharo aldatu bitartean.  

 

-Hantxe bertan il zeuen geure aitta!  

 

Euskaraz esan diot, oharkabean, there was murdered my daddy. Zorabiatzekotan nago, hau guztia 

gogorregia da, bazter hori ez zegoen nire gogoan, bazter hori azaldu berri zait bere ageriko krudeltasun 

osoan, hortxe bertan hil zuten nire aita, hil zeuen, ene jainkoa!, sinisten ez dudan jaungoiko bihozgogor 

eta neurrigabekoa, euskaldun, fededun, bai lelo leloa, leloena leloherri nazkante honetan beti nagusi, 

batez ere errukirik ere ezagutzen ez duen Luzaro bezalako herri petral honetan. Hortxe bertan zerraldo 

erori zen nire aita hamaika tiroz josita, hortik altxatu zuten bere gorpua bi egunetara zabor edukiontzi 

bat odolezko zantzuaren gainean jartzeko, eta horra hor ere, zaborrez gainezka edota inguratuta, 

edukiontzi zikina, aspaldi ezabatu omen zen odolezko zantzuaren gain-gainean. Ba ote da Luzaroko 

bazter bakarra zabor edukiontzi bat ipintzeko? Badirudi bertokoek hala uste dutela, bazter hori nola 

edo hala estali behar dela, ezin da batere samurrak ez diren oroitzapenetarako lekurik utzi. Ez dago, 

beraz, oroimenerako lekurik, ez eta eskubiderik ere, jakin, jakin behar banuen, gure aita hil eta gero 

hainbat arinen ahazteko, Luzaro batik bat, saiatu bainintzen. Atzerrira ihes egin nuen, musikaren 

babespean ezkutatzeko, eta bertan ezkutatuta bizi izan naiz gaurdaino, gure aita edozein gaixotasun 

edo ohiko den ezbeharren batek galduta izan banu bezala. Orain itzuli naiz Luzarora eta, nahitaez, gure 

aitaren heriotzaren benetako zioa, bakarra, gogoratu behar izan dut: garbitu egin zuten, Luzaroko bi 

morroskok, biotako gure lehengusu batek, garbitu zuten Euskal Herriaren askatasunaren izenean. Nola 

ahantz nezakeen, nola ausartu ere egin nintzen ahazten. Gure aita kale bazter horretan akabatu zuten 



oso gustuko ez zuten bi abertzale sutsuk, etsai zuten bi auzokok, bere arroztasuna eta, areago, urtetan 

ekinaren ekinez egindako aberastasuna inola ere bakartzen ez zizkion senitarteko batek. Kale bazter 

horren ondoan gure aitaren gorpua egon zen luzarotar guztien begien aurrean eta ez zuten ezer esan, 

isilean eta buru makur etxeratu ziren, bertan, sutondoko babesean, marmarrean egiteko ez dakit gure 

aitaren zein erruren kontura. Orain gauzak oso bestelakoak omen dira, orain ez dago eskubiderik edo 

antzeko esaldiak esan ohi dituzte norbait garbitzen dutenean betikoek, ez dela modurik Euskal Herria 

askatzeko, ez dakit zeren edo noren askatu behar baldin bada, eta baita oraindik ere hain agerian duten 

alderdikeriarik nazkagarrienaren arabera, halako ekintzek, bai, ekintzek, abertzaletasunari batez ere 

kalte egiten diotela, terrorismoaren ustezko ondoriorik latzena edota garrantzitsuena balitz bezala. 

Esan badut nire koinata dela aldaketa honen berri eman didana, bere senarrak, ordea, ez du sinisten. 

Bere senarrak hitz guztiok behin behineko hitzak direla uste du, arestian esaten zituztenak bezalakoak, 

hau da, hiltzaileen arrazoiak aintzat hartzen zituztenenak, hori baitzen orduko giro politikoak gogoan 

hartzera bultzatzen omen zituena. Gaur egun, hain zuzen ere, guztiz kontrakoa esatera bultzatzen 

dituen giro berri honetakoak bezalakoak. Hori dela eta, nire neba ez da etorri, ez da etorriko, nire nebak 

ezin ditu barkatu, ezin da fidatu euren hitzen zintzotasunaz, benetan pentsatzen dutena esateko 

ausardiaz, eta edonola ere, badu oso argi orduan pentsatzen zutena, gure aitari buruzkoa bereziki, ondo 

baino hobeto adierazi egin zigutela euren mesprezu eta isiltasunaz.  

 

Ederto ba, konturatzen ari naiz nire nebaren motiboez, hasieran guztiz bortitzak begitantzen 

zitzaizkidanak, agian nik ere hasieran duda mudatan ipini nituen arren, orain guztiz bidezkoak deritzet 

kale bazter horren ondotik igarotzean. Inguru minguruka ariko naiz herria zehar udaletxera iritsi 

aurretik. Bai, badakit bertan gure zain daudela. Sergy gaixoak berriz ez du ezer ulertzen, jakin behar 

nuen oraindik ere edukiontzia bertan zegoenentz. Bertan badirau, eta horrek askotxo pentsarazten dit. 

Ez nuen espero, ez, inolako oroigarririk. Ezagutzen dut ondotxo herri hozkil, kuzkur eta, guztiz gain, 

higuingarri hau, ez dira gauza inolako errukirik erakusteko. Hori gehiegi eskatzea litzaieke isiltasuna eta 

ahaztura bizitzari aurre egiteko tresna kuttunak dituzten gizaseme bihozgabeko batzuei. Hala ere, eta 



gauzen muinera jo beharrean zeharka joan nahiago dutenez gero, gutxienez edukiontzia bertatik kendu 

izana ikaragarri poztuko nindukeen. Ez dute egin, ez zuten beharrik edo, zertarako, gauzak hobe bere 

lekutik ez mugitzea, ez du inporta edukiontzi kaskar bat ere baldin bada bakar-bakarrik. Baliteke gehiegi 

eskatzea, itxoitea. Abusatzea ere bai. Oso azkar ahaztu egin dut orain dela egun bakan batzuetara arte 

ez nuela inolako eskubiderik herri honetan zer edo zer eskatzeko, ez nintzela hemengoa, bertan jaioa 

eta hazia izan arren. Gaur, ostera, Luzaroko alaba kuttuna edo izendatuko eta gero urrezko domina 

ziztrin bat ere emango didate. Gaur luzarotar peto-petoa naiz eta gainera ohorezkoa.  Zer dela eta, nire 

izena nazioarteko egunkari batean azaldu delako? Negar egiteko modukoa, ez zait oraindik inor 

nireganatu barkazio eske urtetan nire luzarotarsuna kolokan jarri izanagatik, bere garaian inor 

nireganatu ez zen bezala gure aitaren hilketa ahobetez eta errotik gaitzesteko edo sikiera bere dolumina 

emateko. Baina gaur domina bat emango didate inoiz ezer gertatu ez balitz bezala, Luzarora itzuliko 

banintz bezala ondo merezitua dudan gorazarrea eta domina jasotzera. Baina ez dut merezi, sekula ez 

naizelako luzarotar peto-peto bat izan nire auzokoen begietara, hau da, euren antzera, herriko jende 

xehea, ez da ere nirekin jolasean ziharduten bakanen antzera. Orain inoiz baino argiago dut, zuzen 

zeuden luzarotar jator eta prestuok ni haiek bezalakoa, ezta urrundik ere, ez nintzela, bai begi okerrez, 

bai euren ondotik pasatzerakoan txutxu-mutxuka, esaten zidatenean. Garai hartan ezin nuen ulertu, 

ikaragarri ez bidezkoa egiten zitzaidan nirekiko esker gaiztoko jokaera hura. Ba ote nuen nik nire aitaren 

bekatuen errua? Inola ez, ezetz esaten zion nire buruari. Baliteke nire aitak zer edo zer gaizki egin izana, 

baliteke ere leporatzen zizkioten bidegabekerien erdiak egiazkoak izatea ere. Baina ez zen nire errua, 

ez nuen inolako erantzukizunik bere alaba izanagatik. Ez zuten, haatik, inolako eskubiderik nire aitaren 

erruaren zati bat egozteko, izugarri errukigabekoa omen zen euretako askorekin txikitandik eskolan zein 

jolasean lagun zuten neska zintzoarekin hain bihozgogor jokatzea. Zerbaiten erruduna nintzela 

mamurtzera hasi nintzen, gutxienez gure aitaren bekatuen lagun, hala bakarrik uler nezakeen bat-

bateko ezinikusi hura, isiltasunaren mesprezua. Banekien nik gure aitak aldizka zeharo egoskor jotzen 

zuela, askotan ere oso zuzenak iruditu ez zitzaizkidan erabaki batzuk hartu zituela, besteak beste 

oraindik Frankoren garaian bere langile batzuk kalera bota egin zituenean eskubide sindikalak eskatu 



zizkiotelako. Baina banekien ere gure aitak gauza batzuk ezin zituela ulertu, ez zela bertan jaioa, ez eta 

herrian mika urte igaro eta gero ere, bere bizkar gainera zetorkion mundu berrirako, saiatuta ere ez 

zela moldatuko garai berrietara, aspaldiko ohitura txar eta samingarrien menpe bizi baitzen. Hala eta 

guztiz ere, noizbait norbaiti kalterik egin baldin bazion, ez zuen apropos egin, eta ez zuen ere inoiz behar 

baino bortitzago egin, gozatzeko edota are gutxiago inolako atarramenturik ateratzearren. Berak beti 

berea eta bere ondokoena defenditzen ari zela uste egin zuen, berea bati bat defenditzeko eskubide 

osoa zuela, berea, hau da, orduko mundua, suntsitu nahi ziotelako, zeharo oker zegoen arren. Hil 

zutenek, ordea, bere egoskortasun hori biziaz ordaindu behar zuela erabaki zuten. Gainontzekoek, 

Luzaroko herri osoak, odolezko ordainketa hori nola edo hala merezituta zutela ere erabaki egin zuten. 

Horregatik isildu ziren bere gorpuaren aurrean, horregatik ere nire neba eta bioi herritik albait arinen 

alde egiteko gomendatu ziguten keinu hutsez, begiratu okerrez, bakarrik izan bazen ere. Eta horregatik 

ere, leporatu nahi zidaten errua ezi uler nuelako, berehala ospa egin nuen musikan aterpe bilatzearren. 

Gaur jaioterrira itzuli naiz eta azkenik dena ulertu egin dut, ni ez naiz hemengoa, nik aste honetan bilatu 

nahi izan dudan herria, ez da existitzen, dagoeneko ez behintzat. Nire aspaldiko Luzaro hura jolastokia 

zen batik bat, Luzaroko auzokoak jolaskideak ziren, elkar estimatzen genuen, Luzaro zen haurtzaroa, 

benetako aberria jakintsuak esan bezala. Egun batean, horratik, nire aita hil zuten egunean, dena 

bukatu zen. Orduz geroztik jolasik ez, jolaskiderik ez, aberririk ez, bakerik ere ez. Orduz geroztik Luzaro 

gure Izarra mendiko etxera murriztu zen, balkoitik ikusten nuen itsas mugara, nire pianoari izugarrizko 

saminez erauzten nizkion musika notetara. Zapaltzen ari naizen kaleak ez dira nire orduko Luzarokoak, 

kale garbiak, alaiak, abegikorrak. Zapaltzen ari naizen kaleak dira gure aitak heriotza topatu zuenekoak, 

kale hotzak, biluziak, hitsak, zitalak. Ez naiz eroso kale orain arrotzotan barna noala, Bilbora bueltatu 

nahi dut, bertan behintzat nire neba zain dut, oraindik ere desluzarotarturik bezain atsekabeturik, 

traizioa egitera noan neba, nik ez bezala aspaldian gure aitaren heriotzak eragin zigun desluzarotarpena 

ondo baino hobeto ulertu eta onartu egin zuena. Ohorezko luzarotarra izendatu nahi naute gero eta 

gertuago dudan udaletxe horretan, pare bat urrats maldan gora, azkeneko izkina okertu eta hantxe 

bertan, behin betiko herri honekin berriro adiskidetuko nauen dominarekin batera, gure aita hil eta 



gero jasandako oinaze osoa, bidegabekeria guzti-guztiak, gezurrak, irainak ahazten lagunduko omen 

didana. Ez naiz hain txatxua, domina xantaia hutsa da, denok badakigu herri alu horretan, zinegotzi 

gaztea bezalako luzarotar jator eta prestuek fede onez ala ez eskaintzen didaten saria nire 

barkamenaren truke, bai zera! Barkamenik ez, ez dute behar, harroegiak dira horretarako, nire 

ahanzturaren truke eta kito. Eta orain, udaletxearen aurrean nagoela hain justu ere, balkoi nagusitik 

zintzilik dagoen ETA NO/ETA EZ dioen pankartaren aurre-aurrean, urte batzuk lehenago herriko presoen 

argazkiena zegoen leku berean, ezin argiago dakusat, Luzaro herriak, aspaldi honetan eman diren 

kontzientzia berpizkunde motela dela medio, hau da, Ermuko zinegotziaren basakeriaz eta hurrengoez 

ere gero, betikoen bortizkeriaz gogait eginda, lotsatuta eskuarki, nire haurtzaroko herri alaia eta 

abegikorra izatera itzuli nahi du. Noski, munduko eskubide osoa du hala izan dadin. Are gehiago, bazen 

garaia bere onera itzultzeko, betiko astapotro aluok inposatu zioten egoera gogor, mehatxagarri, 

itogarri horri behingoz muzin egitera. Hala eta guztiz ere, beldurrak nago niri apropos ez eskatutako 

laguntzaz egin nahi duten. Beldurrak nago ere jostailu hutsa naizen herri honen erantzukizuna 

zuritzearren. Zertara bestela zinegotzi gazte eta txit jatorraren gehiegizko gizalege hura? Zer dela eta 

hainbeste hitz potolo orain dela gutxi arte herri honetarako existitu ere ez zen auzoko erbesteratu bati 

ongi etorria eta eskerrona emateko? Etxera bueltau nah idet, i wanna go back home, faborez, please, 

bitte, pazháluysta, ez dakit Sergyri nola erregutu. Luzarora bueltatu naizenean nire burua euskaraz ari 

da ia-ia etengabean, txikitako hizkuntza gozoan, jolas-hizkuntza, hitz egiteko eskubidea ere, gogoa, 

kentzen saiatu ziren arren, hizkuntza, euskara, beraiena bakar-bakarrik omen zen, abertzale sutsuena 

eta nolabait ere beraiekin bat egiten zuten luzarotar jator eta prestu guztiena. Nik, ordea, euskara 

maitatzen segitu dut urteotan, bakarrik nengoela nire buruari beti euskaraz egiten nion, oraindik ere 

Luzaroko lagunekin jolasean egon banintz bezala. Tamalez, harrezkero maiz bueltatu egin naiz nirea 

ematen ez duen herri batera, azken urteotan herri bihotz gogorrekoa izatetik ni bezalako erbesteratu 

batekin abegikorra izatera igaro dena, baina inola ez txikitan ezagutu nuen herria. Hemen dena arrotz 

egiten zait, eta txitean-pitean mehatxagarri ere bai, nahiz eta kale gehienak eta auzoko gehienen 

aurpegiak ezin hobeto ezagutu, azalez bakarrik baitzaizkit ezagunak, orain dela minutu gutxi batzuk ikusi 



banitu bezala. Berdin gertatzen zait nigana ozta-ozta arrapaladan udaletxeko harmailetan behera 

datorkidan zinegotzi jatorrarekin, ezin dudala, nahita ere, auzokotzat hartu. Horra hor domina bat eseki 

nahi didan zinegotzi txit gazte eta atsegina, hala gogoratzen diot Sergyri, oraindik muturtuta azaltzen 

zaidan senarra nire bat-bateko erreakzioagatik, hitzen beharrik –sarri baino gehiagotan ohi duenez- izan 

ez duena bere sudurraren zimurduraz ondo baino hobeto adierazi baitit beranduegi dela atzera egiteko, 

honaino ailegatu baldin bagara, hots, udaletxeko harmailetaraino, biok elkarrekin eta euskutik  oratuta 

sartuko gara barrura derrigorrez, larri-larri eta ahaide ere dudan zinegotzi gazteak aurpegira bota berri 

didan bezala, eta honen bidez ere zain ditugun agintari eta auzoko guztiekin agindu bezala.  

 

-Ezin det ulertu zegaitti edo zetako omendu nai nauen.  

 

Sergyren sudurra berriro zimurtuta, badago nazka-nazka egina nire portaeraz, ezetz, baietz, hobe dut 

isiltzea. Bai, badakit, domina kaskar hori onartu aurretik gogoeta handia egin behar nuen, gogoeta 

sakona, hain zuzen ere sekula egin ez dudana. Alde batetik ikaragarri pozten ninduelako nire herrian 

halako gorazarre bat jasotzeak, eta bestalde ere ezetz esaten ez dakidalako, batez ere zinegotzi gazte 

eta jator hau bezalako norbait aurrean dudalarik. Hori dela eta, nire nebaren zeresan zuhur eta 

mardulei entzungor egon nintzen, esan liteke muzin egin niela nire gogoa beste inon nuelako. 

Dominarena aparteko eskaintza zen, nolabait ere nire txikitako herriarekin berriro adiskidetuko 

ninduena, eta gainera bizian maiteen dudanari esker, musikari, Liverpooleko sari ospetsua irabazi eta 

gero munduan zehar agian pittin bat ezaguna, gutxienez, egin nauen musika. Orain, azken buruan 

hamaika gogoeta ergel eta goibel egin eta gero, banago zinegotzi gazte eta jator honen aurrean, 

senitarteko dudana, udaletxe barrura azkar sartzeko erregutzen didana, danok zain dittuzu. Nire zain, 

aspaldian erbesteraturiko piano jole luzarotarra, Conservas Ábalosen jabearen alaba, azken urteotan 

Luzaro zeharo ahaztu egin zuen oraingo alaba kuttuna, honaino aiko-maiko ailegatu eta nola edo hala 

zain dituen auzoko guztiak bertan behera uztekotan dagoena. Egia esan, udaletxeko atetik 

igarotzerakoan une batez gelditu egin naiz, gogoetatsu. Gorazarre honek ez du buru-buztanik, ni ez naiz 



hemengoa, esan diot nire buruari aurrera ezin eginik. Tira ba, Sergyk alemaneraz edo errusieraz 

belarrira xuxurlatu eta gero, besotik oratu eta barruraino sartu egin nau ia-ia arrastaka. Udal areto 

nagusia jendez gainezka dago, txalo andana ni ikusi orduko, bat-batean ezin dut ezer entzun, ez eta nire 

buruan darabildana ere. Momentuz ere txalo hotsak gortzen nau. Ikusi, besterik ezin dut egin. 

Badakusat inoiz ikusi ez dudan aurpegi pila, baina bai aspalditik ikusita ez nituenak ere bai, besteak 

beste zaharkituagoak baina aldi berean beti bezain zuhurrak eta lehorrak begitantzen zaizkidan txikitako 

nagusi gehienenak eta ozta-ozta igartzen ditudan nire orduko jolaskideenak. Hasi naiz buruaz agurka 

ia-ia ere ustekabean, badira agur txikiak, hau da, buruaren astindu motelak, ezin dut nire burua 

imajinatu eskuaz agurka, ez da benetan oso nirea, munduan zehar, gutxi gora behera, hamaika piano 

saio eman arren, oraindik ere jende aurrean guztiz izutia naiz, prakak gorritzeraino egia esan, eta 

horregatik ere kezkatzen hasi naiz, dagoeneko nahikoa gorritu izan naizela ohartzen dut-eta. Ezta, ez, 

nazioarteko piano jole saridun baten propioegia, alajaina. Zinegotzi gazteak, garizabaldar gazteak, 

aurrera segitzeko eskatzen dit keinu batez. Ezin dut, pasillo erdian geldi- geldi nago, ikarak paralizaturik, 

buruaz agurka etengabean, ihesi egin nahi nuke, baina Luzaro herriaren aurrean nago aurrera joan 

ezinik. Mesedez, Sergy, atera nazak hemendik, ezingo diat. Ez dit aditzen, batez ere orain txaloek udal 

txistulari taldearen azantzari bide ematen diotela. Badirudi gorazarreari hasiera emateko unea iritsi 

dela, agintarien mahairantz abiatu behar dut pasiloan barrena. Bertan alkatea, zinegotziak, abadea, 

nola ez oraindik ere hain elizuloa den herri alu honetan, Aldundiko ordezkaria eta beste hainbat ustezko 

handiki ere zain ditut. Txistu eta danbolinen hotsak alkatearen ondoraino laguntzen dit. Espero bezala 

ez dut ere oraingo alkate hau ezagutzen, betiko Alderdikoa izan arren ez naiz bere aurpegiaz 

gogoratzen, ez da harritzekoa ere gure aitaren lagun jeltzaleak baino gazteagoa baita, seguru asko ni 

baino belaunaldi zaharrago batekoa, nire orduko lagunen baten neba zaharra edo. Espero bezala ere 

ongi etorri guztiz gozo eta beroa eman dit, bere aurpegian badago politiko profesionalen propioa 

bakarrik ez den irribarre zabal bat, zeharo benetakoa, zintzoa, ematen duena, ni bere ondoan ikusteaz 

ikaragarri pozten den alkate abegitsu eta adimentsu batena, inoiz baino ziurrago naiz nire presentzia 

ezinbestekoa zaiola Luzaro noraino aldatu den erakustearren, Luzaro herriak bere seme alaba guztiak, 



sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik, gogoz eta bihotzez maite dituela sinestearren. Nire 

ingurura begiratzen dut, Sergy aldendu zait, bakarrik nago bat- batean iraganetik azaldu zaidan aurpegi 

ezagun eta ez multzo honen aurrean. Ez dakit alkateak nire omenez esandako hitzak merezi behar adina 

aditu eta balioztatu ditudan. Gorputza bakarrik dut aretoan, gogoa ostera nire aitaren hilketaren  

egunean, begira ditudan aurpegi gehienak bazeuden egun hartan gure aitaren gorpuaren ondoan, gaur 

ez bezala, txaloka ari direla, egun hartan aurpegi gehienok isilik zeuden, beste batzuk, ostera, ez zeuden, 

ezkututan zeudelako edo agian gure aitaren heriotza xanpainaz ospatuz, euren kideek kartzeletan ohi 

dutenez, hiltzaileei nolabait, bai estrategikoki, bai gogoz, lagundu egin zietenak. Horiek dira orain faltan 

sumatzen ditudanak, egia esan, alkate eta zinegotziekin batera egotea espero nuen, udal honetan gaur 

egun ere bigarren indar politikoa direla baitakit, oraindik ere izugarrizko indarra dutela luzarotarren 

iritziak baldintzatzeko zein gaitzesteko. Baina ez ditut ikusten, badirudi ez direla etorri, ez dutela 

Luzaroko enpresa gizonik arrotz, aberats eta faxista porrokatuaren alabari egingo zaion gorazarrean 

parte hartu nahi. Eskubide osoa dute eta gainera eskertzekoa litzateke egia balitz. Baina tamalez ez dut 

behar bezala begiratu. Orain, puskatxo bat sosegatzen naizela, txaloak eta txistuak isildu direla, aurrean 

dudan jende multzoan errepara dezaket, eta horra hor, txikitandik ere ezagunak ditudan aurpegi 

batzuekin topo egiten dudala aurreneko lerrotik, besteak beste lehengusu dudan astapotroarena, 

guztiz atsegina eta zintzoa zaidan zinegotzi gazte eta jatorraren anaia nagusia, gure ama urtetan 

gaitzetsi eta baztertu egin zuten garizabaldarretariko bat, gure aita hil zutenetariko bat. Espero nuen, 

guztiz arraroa izango zatekeen bera hemen ez ikustea, azken buruan kartzelatik irten eta gero bere 

kideen buru izendatu zuten, heroi zuten. Badaude beste aurpegi ezagun batzuk honen alboan, txikitan 

ere euren burua abertzale sutsutzat zutenak, horregatik ez nau batere harritzen nire dominaren 

emaitza gaitzesten duen pankarta baten atzean ikusteak, guztiz logikoa omen da orduan ere hiltzaileen 

ekintzak, guztiz eta guzti-guztiak, goraipatzen zituztenen aurpegi ezagunak udal traidore eta 

espainiazale honek Luzaroko enpresa gizonik arrotz, aberatsenaren eta faxista porrokatuaren alabari 

eman nahi dioten dominaren aurka protesta egitea. Gutxienez gaur isilean egiten dute pankarta baten 

bidez, eta ez garrasika, mehatxuka, orain dela gutxi arte hain ohiko eta gustuko zutenez. Orduan ez zen 



luzarotarrik haiek gogoko ez zuten inor txalotzera ausartzen zenik, are gutxiago gaur egingo didaten 

gorazarrea bezalako ezer proposatzera. Poztekoa da, egia esan pozarren nago, erakusten duten indarra 

gaur egon norainokoa da, oraindik ere aurreneko lerroan daude, oraindik ere gogoko ez dutenen kontra 

protesta egiten dute edozein gorazarre edo oroigarri egitekotan. Baina euren protestaren indarra inoiz 

baino motelagoa da, inoiz baino kikiltzen du alde dugun jendea, benetan maite gaituena, egin 

dugunarengatik eta baita sufritu dugunarengatik ere. Zoritzarrez, eta inoiz baino gutxiago izanda ere, 

badaude, oraintxe bertan jabetu berri naiz, ezustean ikusi dudan orduko lagun baten aurpegia, jolaskide 

nuen  

 

Hala eta guztiz ere, irribarre egiten dut, pozarren, eskerrik asko, bai, merezi dut eskaintzen didazuen 

domina hau, nola ez, zuek denok bezain luzarotar peto-petoa naiz, zuetako asko eta askok, Ábalos 

Consevas biltegiaren jabe eta zerri zikinaren alaba nintzen aldetik, buruez ezezka behin eta berriro ekin 

arren. Baina gaur eskatzen didazue, ia-ia arrenka, domina hau otzan-otzan eta irri zabalik onar nezan, 

ozta-ozta ere inposatzen didazue. Hona hemen gure aitaren garaiko jelkidea izan zen alkate jator honek, 

nire lepoa makurrarazten saiatzen dena ditxosozko domina zintzilikatzearren, bistaz bakarrik ezagutzen 

dudana, noiz edo noiz portuko tabernetaraino gure aitaren bila joaten nintzela bertan berarekin 

musean ikusi ohi nuena. Ez dut gogoratzen, ostera, gure aitaren hilketa jazo eta gero, gure etxera 

dolumina emateko etorri zenik. Ez da harritzekoa ere, etorri zen bakarra orain dela bizpahiru urte hil 

zen bere lagun mina, Ceferino Albiz, izan baitzen, bera ere jeltzalea izanik, baina ondotxo ere 

gogoratzen dut gure amari esan ziona ate ondoan bertan, “en calidad de amigo personal” edo, oso 

erdara txukunean, gure ama eta hirurok euskaldun peto- petoak ginela jakin arren. Baina, noski, gure 

etxea ez omen zen behar beste euskalduna, gure etxean euskarari gorroto omen genion, horrexegatik 

gure aita garbitu zuten, frankozale amorratua zelako, Euskal Herria behar beste maite ez zuelako, 

euskaldunak gogotik mesprezatzen zituelako. Baliteke ere, gure aitaren lagun mina erdaraz egitea, hain 

abertzale jatorra izanda, de toda la vida esan ohi dutenez, eta hitzez behintzat euskaltzale sutsua ere 



bai, doluminaren antzeko zer edo zer esateko euskara aintzat ez hartzea, azken buruan berari ere 

eskolan irakatsi omen zioten euskara eta euskaldunak mesprezatzen. 

  

Luzaroko gainontzekoei ere irakatsi zieten mesprezu berbera, berez, geroxeago agian, koskortu eta 

gero, abertzale eta euskaltzale sutsuak izan arren. Orduan bai, orduan irakatsitako mesprezuaz 

konturatu, beharbada belaunaldiz belaunaldi onartutakoaz, eta jarraian errudun bila hasi ziren, gertuen 

zituztenei begira, haiek bezain abertzale eta euskaltzale sutsuak ez zirenengan erreparatuz, are gehiago 

nola edo hala trabak, burlak edota arduragabekeria itzela erakusten zituztenengan. Alde horretatik ez 

zen inolako dudarik, nire aita, gure aita, erruduna zen, hori dela eta, sutsuenak zirenek kondenatu eta 

zigorra bete egin zuten, eta horregatik ere gainerako guztiek nola edo hala ere men egin zuten ustez 

behintzat hiltzaileen bideekin oso ados egon ez arren. Besteak beste hona hemen oraintxe bertan 

domina zintzilikatu didan alkate jatorra, oso jatorra eta batez ere abegikorra, eta emandako hitzaldi 

motzaren arabera, gaur egun guztiz gogor eta agian ozen indar zaleen jokabidea gaitzesten duena. 

Milesker, alkate jauna, Luzaroko jaun andreok, gure aitaren hilketaren egunean isilik egon zinetenok, 

eskertzen dizuet Luzaroko alaba kuttuna izendatzen nauen domina hau. Ez nuen espero, benetan, serio 

ari naiz, Bilbon kontzertu bat ematea proposatu zidatenean ez nuen Luzaro gogoan izan, ez nuen ere 

Euskal Herrira etortzeko gogorik ere, urrunegi geratzen zitzaidan-eta. Izan ere, nire senar Sergy Euskal 

Herrira etortzeko tematu zen, nire jaioterria ezagutu nahi zuen-eta. Luzaro? Zeharo ahaztuta nuen, 

bertan ez zitzaidan batere geratzen, batez ere nire gurasoak hil eta nire nebak Bilbo aldera alde egin 

eta gero. Oroitzapenak, bai noski, haurtzarokoak, oroitzapenik goxoenak, agian gehienak bat izan ezik, 

denok ondotxo dakiguna, denok urteotan ahazten saiatu garena. Baina alperrik, ezin da ahaztu zure 

aitaren hilketa, ezin da ahaztu oraindik haurra zarela, ez duzu ulertzen zure aitaren bat bateko hutsune 

hori, orduan ama negarretan ikusten duzu, eta inork ez daki zer gertatu den azaltzen, alderantziz, 

inguratzen zaituzten guztiak aiko-maiko etan hasten dira, hitzerdika egiten dizute, gezurretan. 

Koskortzen zara hutsune hori gainean duzula, gure aita ezta itzuliko, joan egin da, eraman dute, ostu 

digute. Nortzuek, zergatik, erabat koskortu arte itxaroteko esaten dizute, bestela ez duzu ezer ulertuko. 



Baina koskortzen zarenean ez duzu ulertu nahi, ahaztu baino. Gure aitarena, herria, nolabait errudun 

sumatzen duzun herri madarikatu hori, koskortu bitartean isilean ezkutatzen zelako, erantzunik ematen 

ez zizutelako. Eta hau guztia ahalik eta azkarren eta, baldin bada, urrunen. Hori dela eta, ospa egin nuen 

pianoa aitzakia, musikak nire aitak utzitako hutsunea hein handi batean bete baitzuen. Baina, bazegoen 

betetzeko asko, horregatik jo eta ke egin behar izan nion pianoari, gero eta musika bikainagoa, 

ederragoa, zoliagoa erauztearren. Ez dakit, aldiz, behar bezain ondo lortu dudan, senar eta batez ere 

irakasle zein oso kritikari gogorra beharbada gogorrena, zorrotzena, eta gaiztoena ere baidudan Sergyk 

oraindik bikaina izateko dezente falta zaidala behin eta berriro nabarmentzen dit-eta. Hala ere, badirudi 

azkenotan pianoa ohikoa baino bikainago, ederrago, zoliago jo egin dudala, batez ere Sergyk bere gain 

hartu ninduenez geroztik, berari esker nituen akats bakan batzuk zuzendu ahal izan ditut, berari esker 

gero eta entzulego zabalago baten aurrean jotzeko ausartu egin naiz, eta berari esker, batik bat, saritu 

egin ninduten Liverpoolen, gaur ematen didazuen dominaren motibo nagusia, zeren eta, uste dut 

ditxosozko domina hau sekula emango ez zenidatela, sari horren emaitza iragartzen zuten egunkarietan 

azaldu izan ez banintz, batez ere nire biografian Luzaro zenbat aldiz aipatzen den kontuan hartuta. Dena 

dela, berriro eskertzen dizuet, nitaz onerako gogoratu egin zaretelako, eta ez bakarrik Ábalos Conservas 

biltegiaren jabe diruzale eta frankozalearen alaba nintzelako. Gogoratu egin zarete zuetako beste bat 

banintz bezala, halakoa zinez naizelako, azken finean, zuetako askok nire luzarotasuna zalantzan ipini 

arren. Gaixoak, asko sentituta ere onartu behar nauzue zuen artean, nik merezi beste ohorez gainera, 

horrelakoa da ospearen eragina, batez ere baliatu nahi izan ezkero beste batenaz. Lastima nire neba 

bertan ez egotea, bera ere omendua izango zatekeen, honela izango zela uste nuen nik, baina berak 

ezetz, ni ere konbentzitzekotan egon zen, baina azkenez, Sergyk bultzatuta, batez ere nire nebari 

jaramonik ez egiteko aholkatu eta gero, nire haurtzaroarekin, Luzarorekin, berradiskidetzen lortu egin 

dut. Eta berak ordea, barkazio moduko gorazarre honetara ez etorrita, aukera galdu egin du bere 

setakeria dela- eta. Lastima ere, edo batez ere, gure aita hemen ez egotea edo ikusi ahal ez izatea, ez 

baitut inolako zerutan edo munduaz harainoko bizitzatan sinisten. Baina ez, domina hau onartzerakoan 

ez dut inola ere gure aitaren oroimena mendekatzen, nire nebari halabeharrez agindu bezala, nire 



buruari hona etortzeko egin nion agindua bera. Asmo zozoa, sekula aintzakotzat hartu ez dudana, nire 

erabakia zuritzeko aitzakia hutsa baitzen. Nolabait ere, azken buruan etorri naiz, hemen naukazue, 

urtetan errudun izan dudan herriaren aurrean, nire bihotz zaurituaren indarrez biziki gorrotaturiko 

jendearen aurrean. Eta banago, orain lepotik zintzilik dudan dominari begira, erabat hunkiturik. Nork 

esango, halako gauzak niri bost beti esan ohi zuena, hunkiturik eta eskerturik. Zergatik ez, nire buruari 

nire buruari merezituta dudala behin eta berriro esan arren, ez nuen espero. Azken urteotan Luzarotik 

ezer espero ez bezala, txikitan, gure aitarena gertatu eta gero, inolako errukirik lortu ez nuen bezala. 

Eta orain hau, orain, urteak pasa ahala, egunkari batean agertutako berriari esker, opari honek 

ustekabean harrapatu nau, Luzaroko alaba kuttuna izendatzen nauena. Nola ba, domina hau jaso eta 

gero, urteotan metaturiko erresumina, gorrotoa, jakingurarik eza, azaleratzea. Esker gaiztokoa izan nahi 

izatetik eskerronekoa izatera. Mendekatzekotan, mendekatu egin banaiz, denok egin dugu gure 

iraganeko mamuekin. Orain egin nahi dudan bakarra, denon aurrean bihotz-bihotzez esaten gustatuko 

litzaidakeena, azkenean indarrak biltzeko gauza banintz, nahiz eta beranduegi eman, alkate begiko 

honek eskerrak eman eta gero, faborez, eta gizalegezko irribarre luze batez, esertzeko eskatzen baitit, 

ezer esateko aukerarik emateke, bat-bateko txalo andana baten ostean txistuak joka berriro hasten 

direla, nire aitaren izena aipatzea litzateke, gogora dezazuen, noren alaba nintzen, nik ahaztu egin ez 

baitut, inoiz ez, ezingo dut egin. 
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Garaiz iritsi gara Luzarotik, udalekoak  bazkaltzeko denborarik ez genuela ozta-ozta konbentzitu eta 

gero, lasai moduan prestatzeko kontzertua hasi aurretik. Jende andana etorri da, esan liteke Euskalduna 

jauregia jendez lepo- lepo beteta dagoela. Esan behar diot Sergyri gehiegitxo ez pozteko, are gutxiago 

harrotzeko, oso kontuan izan behar zuela, hiri horretan musika zaletasuna oso motela da, oro har 

Espainia osoan bezala, orduan Beethoveen edo hemen hain ezaguna eta ustez edo maitatua den Guridi 

bezalako euskal musikagile bat jotzekotan jendea berehala animatu ohi da, Guridi bezalako musikagile 

batek euskal entzulegoari gogokoen duena eskaintzen baitio: folklore. Erakargarritasuna, beraz, ez 

datza nik piano jole bezala dudan ustezko ospean, aipaturiko musikagileenean baino. Tira ba, zer edo 

zer entzun ote dute, esaten dit Sergyk sekula baino irribarre luze eta gozoago batez. Agian, baten batek 

daki, baina Luzaroko gorazarreaz gain ez zait inongo kazetaririk edo zaleturik nireganatu elkarrizketa 

kaskar bat ere egiteko edo sikiera autografo ziztrin bat eskatzeko asmoz. Dena dela, ez naiz kexu, 

nahikotxo badut gaur goizean Luzaroko udaletxean lepotik eskegi zidaten dominaz. Hunkigarria izan da, 

benetan diot, ni behintzat zeharo hunkitu naiz, eta ez bakarrik hango alkateak domina eskegi didanean 

edo udaletxeko areto nagusian bilduta zegoen jendea, nire auzokoak, txaloka hasi direnean. Egia esan, 

hunkitu egin naiz Luzarora heldu orduko, hango kaleetan gindoazela Sergy eta biok udaletxerantz, 

txikitan jolas egiten nueneko kaleak, gure aita hil zutenekoak ere bai. Gure aita, beti gogoan izan dut, 

nola ez bestela, bertara joan aurretik duda-mudatan egon bainintzen, eta bertan nintzela, bere 

hilketaren aurrean isilik edota alde egon ziren auzokoen aurrean, alkatea ditxosozko domina 

zintzilikatzera zihoakidan unean bertan, gure aitaren omenez, sikiera oroimenez, zer edo zer esan nahi 

nuen, nire nebari agindu bezala hain zuzen ere. Baina mintzogabe geratu nintzen, ezin nuen ezer esan. 

Eta ez nintzen beldur badaezpada nire aitaren omenezko zerbait esan izana, domina eskaini izana, 

probokazio gisara hartzen zuten. Horrek ez zidan batere ardura, alderantziz, neurri handi batean horixe 

zen nire asmoa, domina eskertu eta aldi berean guri egindako kalte handia aurpegiratzea urteotan 

mesprezagarritzat hartu gintuen herri bihotz gogorrari. Isildu egin nintzen, alabaina, jendetza haren 



aurrean nengoela. Ez nituen hitzak idoro, ez nekien ere merezi zuen zer edo zer esateak dena esanda 

baitzegoen nire presentziaz, Conservas Ábalos lantegiaren jabe diruzale eta Franko zalearen alaba, 

urtetan atzerrian egondakoan bere jaioterrira itzultzen zena Luzaroko alaba kuttuna izendatua izateko. 

Isildu nintzen ere inoiz izan ez naizelako oso berritsua, nahiago dut pianoz hitz egin, azken finean hori 

izan da betidanik, batez ere nire aita galdu eta gero, nire komunikabide nagusia, ez baldin bada bakarra. 

Horretarako gainera propio bueltatu naiz Euskal Herrira, pianoa jotzera bakar-bakarrik, zer nolako 

iaiotasuna lortu dudan, Liverpoolen emandako saria norainoko zuzena izan den, erakustearren. Hori da 

nire aitari egin ahal diodan omenaldirik onena eta horixe egingo dut joka hasi bezain laster, batez ere 

hirugarren zatian, hori baita nik hautatu dudana, beti beragan pentsatuz, eta ez nire aitak musika oso 

gogoko zuelako. Gustatu bai, baina bere neurrian, hau da, duda izpirik gabe, musikak bere duintasun 

asmoak betetzen zituelakoan, bereziki pianoa bezalako tramankulu bat izanda, etxe burges gehienetan 

nahitaez bat egon behar dela sinetsia. Esate baterako gure amarenean, honen senar bezala onartzen 

ez zuten etxean, gutxiesten zuten etxean, gure amaz gain, bertan jaio eta koskortu egin zen bere bi 

hiltzaileetako baten etxea. Nire aitak pianoa erosi eta nire amak jotzera bultzatu egin ninduen, zekien 

apurra irakatsi egin zidan, bere senarra hil eta gero gogoan izan zuen musika bakarra hiletakoa izan 

arren. Ni, ordea, honaino iritsi izan baldin banaiz, nire aita hil eta gero hartu nuen erabakiari esker izan 

da. Ez dago munduan gogokoen dudan ezer, gehien interesatzen zaidanik. Izan ere, nire bizi osoa 

musikari eman diot, musikari esker nire aitarena nola edo hala gainditu ahal izan nuen, musika gogoan 

nuela, musikaz blai nengoela, samina arinagoa egiten baitzitzaidan, pianoa behar bezain txukun, trebe, 

eder, jotzeko ezinbesteko grina sortarazten baitzidan hain gaztea izanda bizia erabat goitik behera irauli 

zidan ezbehar horrek. Baina, ez litzateke guztiz bidezkoa urteotan pianoari gogor eutsiz, ikasi eta ikasi, 

kontzerturik kontzertu, lortu dudan trebezia osoa haurtzaroan bizi izandako ezbehar horri egoztea, nire 

senar Sergyk izan badu eragin handia nire gaur egungo arrakastan edo. Bera da urteotan musikaren 

bide onetik gidatu nauela, bestela zeharo galduta izango nintzatekeen eta berehala amore emango 

nukeen. Bera izan da ere Bilboko Euskalduna Jauregira, hiriaren bihotz muineraino, museo 

famatuarekin batera arestiko hiri industrial honen aldakuntza egiaztatzen duen era askotako 



ekitaldietarako prestatuta dagoen eraikin erraldoi honetara, ekarri nauela, ia-ia arrastaka, ezetz, ez dut 

hara joan nahi, oraindik ez, oraindik beste hamaika leku garrantzitsuago falta dira nire musika 

ezagutarazteko hara joan baino lehenago. Denak aitzakiak, bistan zegoen Euskal Herria nire jaioterria 

izanda, ez nuela batere aintzakotzat hartzen nire karrerako. Sergyk, ordea, ezin zuen ulertu. Egia zen, 

noski, Europan bakarrik hamaika leku garrantzitsuago bazeudela oraindik jotzeko. Baina, hala eta guztiz 

ere, Bilbo ezta makala plaza gisara, beti izan du bere ospea, txikia baina ospea. Bestalde, harrigarriena 

izan zen Sergyk berak azken hau gogoratu izana. Zure herrira itzuli behar duzu Liverpooleko jakitunek 

saritu dizuten maisutasuna erakusteko, zor diezu zure aberkideei, kar-kar. Egia zen berak nire jaioterria 

ezagutu nahi zuela, nire ahotik ezer gutxi zekien-eta. Ez duzu inoiz zure herriaz hitz egin nahi. Nire herria 

txikia da eta bertan, politika dela medio, elkar hiltzen dute, hori izan ohi zen nire erantzuna. Zu beti hain 

bekozko jaioterria aipatzen dizudanean, baten batek daki zer dela eta. Orain badaki, kostata baina 

badaki, Luzaroko gorazarre petral horren erruz den-dena aitortu behar izan diot gure ezbeharra gertatu 

zen kaleetan bertan. Nik ez dakidana, noraino gauza izan den nire senar maitea, kontzertu hau 

ematerakoan dudan atsekabea ulertzeko. Hain zuzen ere, izugarri gogorra egiten zaidala euskal 

entzulegoaren gustu telurikoa asetzea, aberrirako atxikimendu estu-estutik sortzen dena gehien bat, 

aberria totem odolzalea bihurtzen duena, eta honen bidez edozein bidegabekeria zuritzeko aitzakia 

hutsa. Oraindik ere, ordu erdi kontzertua hasi baino lehenago, Rachmaninoven pianorako hirugarren 

kontzertua behar beste prestatuta nuenentz galdetu dit. Ezetz, borobila gainera, muturtuta ere bai, 

esan banion Satieren pieza batzuk nahiago nituela. Baina jaramonik ez, o.k, fine, as you wiss. Ez du ezer 

jakin nahi, kafetegian egongo da kontzertuak iraun bitartean. Ederto ba, bakarrik uzten nau nahi duena 

egiteari ezetz esaten diodalako, hori da nire benetako senarra, irakasle zorrotza eta gogorra, bere 

esanetara men ez egitekotan bertan behera uzten nauena. Ardurarik ez didala erantzuten diot, ia-ia 

oihuka kamerinoko atea ixtera doala. Ez du ixten, bueltatzen da nigana zeharo asaldatuta. You are so 

unfair, noski naizela, berak niri emandako irakastordu luze guztiak alferrikakoak izan direla dio, batez 

ere Rachmaninoven hirugarren kontzertua behar beste jotzen ikas nezan, Rachmaninoven hirugarren 

kontzertua benetako piano joleen neurrira eginda baitago, piano jole handiak nabarmentzeko, ni 



ninduena gaur arte. Sentiarazten nau bere irakaslea defraudatu duen ikasle baldarra, maltzurra ere bai. 

Berriro azaldu behar diot baietz, aitortzen diot Rachmaninoven hirugarren kontzertua aparta dela, 

ikaragarri aberatsa eta korapilatsua, benetako erronka. Gogoratu ere gogoratzen dit Rachmaninoven 

hirugarren kontzertuari zor diodana, Liverpooleko saria hain zuzen ere. Hala ere, ez dut amore eman 

nahi, ez dut inolako indarrik Rachmaninoven hirugarren kontzertua jotzeko, hau da, ez dut guztiz 

zirraragarria den kontzertu hori jotzeko behar besteko kemenik. Egunotako bizipenak, batez ere gaur 

goizean bizi izandako emozioa Luzaroko gorazarrean, indargetu egin naute erabat. Horregatik behar 

dut Satierena bezalako musika hotz, ezti eta ikaragarri zehatz bat, oraingoan ezinbesteko dudan 

lasaitasuna eskaintzen didalako, bihotzez baino buruz jo nahiago dut. Sergyk erantzuten dit berriro as I 

wiss, dagoeneko ez dela bere ardura, bera da Rachmaninoven hirugarren kontzertua jotzeko teknika 

eta batez ere trebezia irakatsi zizkidana, Satie bezalako norbait ez dut inolako irakasleren beharrik, 

banaiz nahiko iaioa hau eta nahi adina jotzeko, eta ez du zalantzarik ezin txukunago, ederrago, egingo 

dudala. Baina, Satieren laguntzaz ez dut inor txundituko, baliteke ere Satieren bidez, eta batez ere 

aurreneko bi zatiak jo eta gero, Euskaldunako entzulegoa izugarri aspertzea, nazkatzea ere bai. 

Zertarako orduan kontzertu hau, Bilbora etorri izana nire jendearen aurrean urteotan ikasi eta ikasi, 

beti goiari gogor eutsiz, lortu dudana erakusteko, munduan benetan ezaguna egin nauenari uko egiten 

baldin badiot.  

 

Orain bai, kamerinotik alde egiten du nire senar maiteak, zeharo aztoratuta. Icliti nafik, Leck mich am 

Arsch! Ez dakit behar bezala aditu dudan ala ez, popatik hartzera edo bidali egin nau, beti dena izorratu 

behar dudala aurpegiratuz. Orain bai dagoela benetan haserre, bere onetik at, zeharo, eta ohi duenez, 

alemaneraz zein errusieraz oihuka egiten dit. Berdin dit, berriz, hori baldin bada ustez maite duen 

emazteari laguntzeko duen modua, eszenatokira irteteko ordu laurden bat falta dela. Ez nuen espero 

halako portaerarik . Asaldatzea bai, bera berez oso asaldakorra baita edozein huskeriagatik, are 

asaldakorragoa musikari dagokion guztian. Gaurkoa bezalako ekitaldi bat oso garrantzitsua omen da 

nirekin hain zatar jokatzeko, alabaina. Bakarrik utzi nau eszenatokira irten baino lehenago, bakarrik 



irteten ari naiz zain eta irrikan ditudan entzuleen txalo andana jaso nitzan. Agur modura entzuleen 

aurrean makurtzen naiz, beharbada gehiegi erridikuloarena ez egiteko. Agurretan galdu ohi naiz, ez 

dakit inoiz zeremoniatsuegia naizenentz. Lotsak eraginda edo, oraindik ere lotsak jota eszenatokiratzen 

naiz-eta, edozein txotxolokeria egiteko gauza naiz, batez ere Sergy nire alboan sumatzen ez baldin 

badut orain bezala. Dena dela, eta behar bezala, pianoa erdi-erdian ikusita haraino noa, orkestra behar 

legez agurtu eta gero, ziztu batean esertzeko. Ikaragarri ederra jauregi hau, ez du ezertan apala sentitu 

behar Europan zehar dauden gainontzeko auditorio modernoekin, gaur egungo benetako katedralak 

omen diren futbolzelaien aldean, halako musikaren jauregietan bai dagoela azkenoi falta zaien egiazko 

handitasun izpiritualik. Eta eraikinean erreparatzekotan ezin argiago begitantzen zait Erdi Aroko 

katedralak altxatzeko maisuen iradokimena eta gaur egungo arkitektoena oso parekoak direla, bietan 

jainko batek emana, gaur arratsaldean jaun eta jabe izango nauen jauregi honen kasuan musikaren 

jainkoak emana. Hori dela eta, eta honaino ailegatu baino lehenago hamaika auditoriotan ondo baino 

hobeto trebatua egon arren, apurtxo bat kikilduta nago Bilboko honetan, inola ere irudika nezakeena, 

orain dakusadanez, hain handia, dotorea eta batez ere eguneratua. Doala azken hau Bilbotarren 

omenez, kulturarako, hots, kultura handiaren emankizunetarako hain atxikia ez den herri honetan, 

gutxienez euskal zilborraren inguruan ez dabiltzanetarako, hau bezalako eraikin eder eta moderno bat 

jaso izanagatik. Aitortzen dut, espero nuen Liverpoolekoan kikiltzea, Parisekoan zein Europaren 

Erdialdeko edozein hiri handiagokoan, baina ez Bilbon bertan. Gorrotatu egin dut herri hau, gogoz eta 

bihotzez, azken hau ere aitortu beharrean nago, nire Euskal Herriarekiko oroitzapen gehienak 

mingotsak, ezkorrak, nekosoak omen ziren. Zeharo konbentzituta nengoen gure aitaren erailketa 

bezalako edozein beste bidegabekeria, neurri handi batean, eguneroko isiltasunaz kasuko, zuritzeko 

gauza den herri batek ezin zuela izpirituarekin zerikusirik izan zezakeen ezer onik egin. Oker nengoen. 

Orain konturatzen naiz azken aurreiritzi honen zentzugabekeriaz, guztiz musikazalea den Europaren 

Erdialdeko hori, musikariok zein musikazaleok mistifikatu egin duguna, ez baita inoiz izan ere oso 

lurralde garbia moralari dagokionez. Miresten nituen lurralde horietan mota guztietako gehiegikeriak 

suertatu egin baitira Historian zehar, gertatzen ari dira gaur egun ere, kanpokoa onartzen eta 



integratzen inoiz enbarazurik gabe jakin izan ez duten gizarte batzutan. Eta hala eta guztiz ere, bertan 

musikaz, musikaren izpiritu ahalguztidunaz blai egin nintzen inon ez bezala, bertan inon ez bezala 

jorratzen lortu egin baitute delako izpiritua. Saiatuko naiz, beraz, urteotan ikasi dudana bere 

osotasunean erakusten, Liverpooleko sari ospetsu hori eskuratzeko egin bezala, bildutako entzulegoak, 

edonongo entzulegoak bezala, merezi du- eta. Lisarentzako kontzertuak ohiko txalo andana eragin du. 

Beharbada ez da izan oso aukera ona hasteko, ezagunegia da eta badirudi oso txalo-galea naizela, 

berehala behar ditudala hurrengoetan ziur aritzeko. Ezta nazioarteko sari garrantzitsu bat jaso berri 

duen piano jole batek jo behar ote zuen erronkarik egokiena ere. Tira ba, Sergyk erabaki zuen aurreneko 

aukera honek Bilboko entzulegoaren gustuak hainbat arinen asetzen zituelakoan. Bigarrengo zatiari 

eutsi behar diot. Sergyk agindu bezala Rachmaninoven pianorako kontzertua 2o, en do menor, opus 18, 

ren partiturak ditu nire pianoaren gainean. Ezin sinesturik nago, auditoriokoei argi eta garbi esan nien 

Satierenak ipintzeko, baina jaramonik ez, nire senarraren aginduetara makurtu egin dira erabat. Zain 

dut entzulegoa, Lisarentzakoaz  gozatu eta gero gose-gose. Ni ere makurtu behar Sergyren gogoetara? 

Zinez ezagutzen nautenek, gaituztenek, zergatik ez orain esango lidakete. Beti horrela egin dut, eta bere 

asmo guzti-guztiak beti zintzo-zintzo bete egin ditudanari esker gaur egun musikaren munduan izen bat 

naiz. Zergatik ez Rachmaninovekin jarraitu, bere Rachmaninov maitearekin bere apeta baldin bada, are 

gehiago, gaur arrakasta erraz eta azkar bat izateko bere aholkua baldin bada. Euskal entzulegoak 

Rachmaninoven musika telurikoa gustuko izango du halabeharrez, berehala identifikatuko da errusiar 

herriaren muinetik, delako arima oinazetutik, sortzen den musikaz, bere herritik bertatik sortzen den 

edozein gauzaz berehala identifikatzen den bezala. Baliteke, seguru asko baietz, milesker 

aholkuarengatik, senartxo maitea, zuk beti aparteko zuhurtasunaz gidatu egin nauzu. Baina, gogoratu 

ere egin behar dizut Luzarotik itzuli eta gero agindu nizuna, ez dut gogorik Rachmaninovenn musika 

jotzeko, Rachmaninoven musikak bere errusiar sorterriarekiko atxikimendu handia du, egia esan 

herrimina oinarri du. Behin gehiagotan hitz egin dugu, hau bezalako musikagile batekin aritzeko, bere 

musika samurregiari behar bezala eusteko, muinera heltzeko, ezinbestekoa da bere musikarekin 

nolabaiteko atxikimendua ere izatea. Nik ez dut, ezin dut izan, batez ere nire herrira bueltan nagoelarik, 



izan litekeen modurik krudelenean erauzi ninduen herrira, nire aitaren erailketa euren isiltasunaz nola 

edo hala zuritu eta onartu egin zuen herri gupidagabeko honetara. Ni hemengoa naiz, lur hau ikaragarri 

maite egin nuen, nahiz eta, agian, bere itsasoa maiteago, gutxienez gertuago, izan, gaur egun ondotxo 

gogoratzen dudanez, hemen nengoela nire etxeko balkoitik itsasora begira ordu gehiago eman bainuen 

herrira bertara begira baino. Dena den, hemen erroturik nengoen, hemen jaioa eta hemen koskortua, 

nire familia bertakoa zen, nire herriko askok ezetz esan arren, gure aita kanpoko enpresa gizon 

esplotatzaile eta espainol zikin bat zela ozen-ozen aldarrikatu arren, hitzetik hortzera zein Luzaroko 

horma gorrotoz pintatuetan. Horregatik garbitu egin zuten, eta horregatik ere nik ezin nuen gehiago 

gure aitaren heriotza ontzat eman zuen herri koldar eta konplize hau maite. Nire gogotik erauzi nuen 

berak nirekin egin bezala. Euskal Herria, bai, jaio nintzen herria, besterik ez, datu bat gehiago nire 

biografian, baina herri horri buruz ezer gutxi esan nezakeen, mesedez, ez galdetu ditxosozko arazo 

politikoaz, ez dit ardura. Eta ez, ez dago nire musikan euskal kultura edo senaren ezelako eraginik, nik 

dakidan gehiena kanpoan ikasi nuen, nire senarrak berak erakatsi zidan, hau da, errusiar batek, 

atzerritar batek. Ez dago, beraz, ezin da egon, inolako atxikimendurik Rachmaninoven musikaz, Sergy 

bere musika nireganatzeko, eta batez ere gozatzeko, behin eta berriro saiatu baldin bazen ere. Berak 

bai, bazuen oso gogoko bere errusiar aberria gogora ekartzen baitzion. Enetzat musika notak, besterik 

ez ziren. Notek ez dute aberririk, orain buruz joka hasi naizen Satiek, Satie gaiztoak, bihurriak, zoroak, 

ederto erakutsi zuen bezala. Notak matematika hutsa dira, soinu hutsa, hori da behintzat frantsesa 

sinistarazten saiatu egin zena bere bizi osoan zehar modurik probokatzaileenean ere, eta hori da nik 

orain erakutsi nahi diodana aurrean dudan entzulegoari, musikak ez duela bestelako iradokimenik 

behar noten lerroztapen libretik sortzen dena baino. Horrelaxe sortzen da ere edertasuna, azalez 

bakarrik hotzak eta aldi berean ere ikaragarri arranditsuak diren hiru Gymnopédie hauek ezin 

ederragoak baitira, ezin hunkigarriagoak Rachmaninov baten erretorika malenkoniatsuari lekurik utzi 

gabe, soinuan bertan ez den beste ezertan erreparatzeke. Libre sentitzen naiz, libre edozein 

atxikimendu telurikoz zein, lehenbizikoz, Sergyren artezkaritzaz. Hori dela eta, noten denbora aldatzen 

dut nire atzamarren agindupean bakar-bakarrik, batzutan arinago, beste batzutan motelago, eta 



txitean-pitean ere oina eskumako pedalean tinko-tinko luzatuz, soinuari eutsiz lausotzen hasi aurretik, 

bertan behera utzi arte. Sortzen ari naiz arrandiari nolabaiteko zentzu bat eman behar diot, jauregi berri 

honek eskatzen didana, entzulego honek merezi duena, Sergyk ezin dit ezelako arduragabekeria 

aurpegiratu. Baina, hala eta guztiz ere, egin egiten du nire senar maiteak. Ikusi besterik ez dut egin 

behar bera erdi ezkutuan dagoen eszenatokiko atakarantz noraino asaldatuta dagoen asmatzeko. 

Akabatuko ninduke oraintxe bertan, baina aldi berean ere sinesten ez duen bere Jaungoiko ortodoxoari 

otoizka ari da, Satieren nota guztiak artez eta moldez gogoratzen lagundu diezadan. Hala ere, oraingoz 

ez dut huts egin, berak uste baino milaka aldiz hobeto baitakizkit Satieren nota zoragarri eta 

xarmangarriok. Beti bakarka saiatu baititut nire laztanaren laguntza barik, Satie inoiz oso gustuko izan 

ez duenez gero. Badirudi Satieri ekin orduko izutu egin zela, gero, berari egindako traizioa edo ohartuta, 

asaldatu egin zen, eta orain, Gymnopediekin hasi berri naizela, aspertuta sumatzen dut. Hori dela eta, 

keinuka hasi da bukatzeko esateko. Baina ez, hasieran bezala, ia-ia bere onetik irtenda, gure ohiko 

konplize keinu bat omen da, nola edo hala lasaitu eta ustezko traizio hori dagoeneko zeharo ahaztuta 

niri laguntzeko berriro lanean ari dela adierazi nahian. Lepoa mozteko adierazten duen keinu horrez 

entzulegoan erreparatzeko eskatzen dit. Marmarka ari da, bai, adi dezaket, aspalditik euren tresnez 

hasteko zain dagoen orkestraren zenbait musikarirekin batera, baina tira, bezeroa beti zuzenago dago. 

Ez da harritzekoa, programan Rachmaninovena dator-eta. Baliteke hemen bildutako asko eta askok 

jotzen ari naizena ez ezagutu eta iragarritakoa dela sinestea. Ez litzateke ere harritzekoa, antzeko 

gauzak edonon gertatu baitzaizkit orain arte emandako kontzertu askotan. Dena dela, beti egoten da 

gutxiengo batek programa ondotxo dakiena, nola edo hala iruzur egitea guztiz ezinezkoa egingo 

lidakeena. Horiek dira marmarrean ari direnak, duda izpirik gabe. Baliteke orain arte onartu izana 

Satierekin egin dudan ezusteko hau, artistak, noski, asmaezinak. Inprobisazio antzera bost minutuko 

arinkeria barka liezadakete, baina besterik ez, programan argi eta garbi zehazten da Liverpooleko sari 

ospetsua irabazi zuen euskal piano jole gazteak Rachmaninoven pianorako kontzertu, 2o, en do menor, 

opus 18, joko duela. Denok gertu daude behingoz jotzen has nadin. Rachmaninov polito ezagutzen duen 

gutxiengo hori gero eta urduriago dago ea noiz hasiko naizen ditxosozko errusiarrarekin. Beste 



errusiarrak, ostera, amore eman duelakoan nago, dagoeneko kontzertua batere axola ez balitzaio 

bezala. Orain bai, behingoan konturatu berri naiz egiten naizen bidegabekeriaz, ez dut inolako 

eskubiderik niri euren musika tresnez laguntzeko prest daudenen lana zapuzteko, ez nire Sergy  

maisuarena, ez eta zain eta ikaragarri bekosko ditudan musikariena ere. Rachmaninoven partiturari 

eusten diot, goazen ba, ekin diezaiogun gaur mesfidati begiratzen bide didan piano honi. Ia ezustean 

erauzi berri diot hasierako akordea, kanpai hotsak adierazi nahi dituzten zazpi nota larritan, bigarren 

kontzertu horren nondik norako intentsitatea iragartzen duena. Berehala dut orkestra atzean. 

Rachmaninoven kontzertu hau sekula idatzitako erromantikoenetariko bat omen da, beraz partituratik 

sortzen ari den edertasun hunkigarria nahikoa da, gero eta ozenago ziren marmar zakarrok isilarazteko. 

Azkenean, Sergyk zeruari eskerrak ematen ari dela dirudi. Badakit ez dudala errusiar piano joleek 

birtuosismorako duten joera berezkoa, baina nire interpretazioak oso argiak eta biziak izan ohi dira, eta 

nire senar errusiarrak ederto irakatsi bezala, ez naiz oldartzen Rachmaninoven bigarren kontzertu 

honetan. Lehenengo mugimendua bukatu eta bigarrena flautaz eta klarineteaz bakarrik hasten da, 

eztiro-eztiro, xarmant, ametsetan ziplo hasteko moduan, batez ere Errusiako eremu zabalez ametsetan 

hasteko, galdutako eta inoiz existitu ez den aberri maitagarria oroitzeko. Hala nahi zuen 

Rachmaninovek, eta bigarren kontzertu honek eragiten duen zirrara hain handia da ezen, Sergyk 

kontatu eta gogor kritikatu bezala, piano jole asko eta asko euren emozioak ezkutatzen saiatzen diren. 

Nik ez dut inolako ahaleginik egin behar ezer ezkutatzeko, nire senarrak nik orain arte ekinaren ekinez 

lortutako birtuosismoaren adierazgarri uste izan arren. Nik ez ditut Errusiako eremu zabal-zabalak eta 

nabar-nabarrak gogoan inoiz ezagutu ez ditudalako, eta ez dut ere aberri bat gogora ekartzeko. Nire 

aberri bakarra musika da eta ahalik eta txukunen egiten saiatzen naizen orain bezala, ezinbesteko 

trebeziaz eta belarriaz, jakinda ere noten interpretazioa nahikoa dela musikagileak eragin nahi zuen 

zirrara lortzeko. Horrela izanda, aurrean ditudanek euren aberria gogora ekarri ote dute. Hori da 

Rachmaninoven eragina, Sergyk bilatzen zuena partitura hau hautatzerakoan. Ederto ba, zoriontsu 

begitantzen zaizkit Bilboko entzuleok, hunkitzen baldin badira bene-benetan Errusiako eremu zabalak 

ez diren alderdi batzutan amets eginez. Haiek badute oraindik herri honetako alderdi zoragarriez 



gozatzeko aukera paregabekoa, mugagabekoa. Niri, ordea, aspaldian ebatsi zidaten aukera hori nire 

aita hiltzerakoan. Garai hartan ukatu egin zidaten herri hau maitatzeko eskubidea, edo behintzat haiek 

eraiki nahi duten aberria aintzat hartzekoa. Nire aita, gure aita, garbituz euren aberrian onartzen ez 

gintuztela esan ziguten argi eta garbi, ez zaituztegu nahi, ez zaituztegu behar, ez zarete gutarrak, gure 

etsaiak zarete. Baina, haiek maite edo zuten aberria sortzez geurea ere zen, bertan sortu eta koskortu 

egin ginelako, bertakoak ziren gutarrak haiek kontrakoa esanda ere, eta bertan ere bizi nahi izan genuen 

sasikume batzuek gure aita garbitu zuten arte. Orduan konturatu ginen ezetz, ez zela aberri berbera, 

haiek asmaturiko beste bat baizik, haiek bezalako fanatikoentzat bakarrik aproposagoa, itxurosoagoa, 

asegarriagoa, eta gainontzekoentzat ere izan behar baldin bazen, euren abertzaletasun mailaren 

arabera izango zen, haiek neurriak hartuko zizkieten, gure aitarekin egin bezala. Zoritxarrez gure aitak 

kale egin zuen, ez zen moldatzen haiek exijitzen zituzten abertzaletasun neurrietara, egia esan ez zuen 

haiekin zerikusirik, ia-ia guztian ezberdina omen zen, horregatik garbitu zuten, haien ustez atzerritarra, 

esplotatzailea eta Franko zale amorratura zelako, ez zuen bizitzeko eskubiderik. Guk ere ez genituen 

euren neurriak betetzen, baina, zorionez eta momentuz soil-soilik, ez ginen horren bekatariak, bizi 

gintezkeen egiazko abertzaleen artean otzan-otzan, ia-ia isilgordeka, bizimodu hori guztiz jasanezina 

egin zitzaigun arte, edo are gehiago, guztiz bidegabekoa. Ahal izan orduko ospa egin genuen, nik 

musikaren babesaren bila, nire nebak anonimo izateko gertuen zuen hiri eta bizimodura, gure ama 

beste mundura. Hirurok erbesteratuak ginen, ziurrenik Luzarotik irten baino lehenago ere. Gure ama 

ezin da itzuli, nire anaiak ez du egin nahi, Euskal Herrian bertan iraun arren, bertan erdi ezkutuan edo 

bizi arren, bertan beste edonon bizi balitz bezala, Euskal Herria bezalako amesgaizto aspergarria gogotik 

saihesten saiatuz. Itzuli egin den bakarra, beraz, ni izan naiz. Luzaron eman didaten domina onartu 

dudalako. Ongi etorria gurera berriro ere, ongi etorria gure aberrira, gure isiltasunez edota 

konplizitateaz eraiki egin dugun aberri koldar honetara. Orain bai, onartzen zaitugu geure artean, 

merezi duzu-eta, gure herriko munduan lau haizetara eraman izanagatik, barkatuta zaude. Nire neba 

zuzen zegoen, domina hori irain hutsa zen, lortutako ospeaz aprobetxatu nahi zuten euren herriaren 

izena nabarmentzeko nire kontura. Gure aita akabatu zutenean euren begiratuez isilik egoteko 



erregutzen zigutenek, begi horiez ere herrian ondo ikusita ez geundela adierazten zigutenek, hau 

guztiaz gure aitaren erailketa ontzat eman zutenek, laster jasoko dudan domina ziztrinaren bidez 

barkatu egin naute. Eta nik onartu egin dut. Sentitzen dut, neba maitea, huts egin dizut, ez zaude burutik 

jota, jakina ezetz, zentzudunena, argiena zara, eta nik itsuarena egin dut. Ia-ia esatekotan nago domina 

horrek gure aitarena nola edo hala hondarrean zuritzen duela, horren premia dugulako eta kito. 

Negarretan bai nagoela, beranduegi jabetu egin naizela herri honen bidegabekeriak ez duela mugarik, 

herri honek ez duela inolako gogorik benetan aldatzeko, urteotan egindako minan erreparatzeko, nork 

bere errua aitortzeko. Badirudi Luzaron emandako dominak hori guztia estali nahi duela, saihestu nahi 

duela ezer gertatu ez balitz bezala. Baina ez, hasieratik jokoan sartu arren orain paso egiten dudala esan 

beharrean nago, domina hori ez da uste bezain garbia, odolez ez bada, bai behintzat saminez blai dago, 

gure familiari egindakoa, eta batez ere urteak pasa ahala Luzaroko inork barkatzeko eskatu egin ez 

digulako. Bukatu dut Rachmaninovekin, berriro txalo andana, negar zotinka nago eta gehienok musikak 

hunkituta dela uste omen dute. Sergyk ere uste ote du. Eta bai dagoela izugarri hunkituta nire piano 

joaldiak. Saiatu egin nintzen azaltzen hona itzuliz sentitzen nuena baina alperrik, ezin zuen ulertu ala ez 

zuen nahi, har ezazu domina hori, merezi duzu eta. Ez, senar maitea, neba maitea, guraso maiteak, 

Luzarokoek ez zuten merezi nik onartzea, kale egin dut, ezin diet barkatu urteotan sufritu dudan min 

handia, haiek inola ere eskatu ez didatelako, ezingo diot barkatu herri honi gurekin hain bihotzgogor 

jokatu izanagatik, eta horregatik ere ezin dut zain duten Guridiren euskal soinu errugabekoaz jarraitu, 

min hartzen dut.  
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