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literatura

Bakardadearen 
erretratua
Garazi Kamiok ‘Orube abandonatuak’ bere lehen 
eleberria plazaratu du, Augustin Zubikarai nobela 
saria irabazi ostean. Gizakiak bakardadeari dion 
beldurra erakutsi nahi izan du estraineko lanean

MMARIO Belchieteko kon-
tzentrazio zelaitik itzuli 
berria da. Mirenek heroi-
na izan zuen bidelagun. 

Maider, berriz, itxurak egiten bizi da, 
baztertua izatearen beldur. Horiek dira 
Garazi Kamiok Orube abandonatuak 
bere lehenengo eleberrian aurkezten 
dizkigun pertsonaiak. Bakardadeari 
diogun beldurraz aritu da bertan, hiru 
pertsonaia hauen bidez. Hirurak garai 
ezberdinetakoak, hirurak bizitoki bera 
amankomunean. “Hirurak bakarrik 
jarri ditut denboran eta espazioan. 
Askotan, bakardadeak beldurra sorta-
razten digu, eta bakarrik egoteko hiru 
era ezberdin azaldu nahi izan ditut”, 
adierazi du idazle andoaindarrak.  
 
Hiru pertsonaiak muturreraino era-
man ditu Kamiok, gizakiak bakarda-
deari dion gehiegizko beldurra ager-
tarazi nahian. “Hiruretan garaian 
garaiko gizarteak pisu itzela du. Horre-
xegatik, baztertzeko arrazoiak erakutsi 
nahi izan ditut”, zehaztu du. Lehehen-
go bi istorioetan gerra eta drogak dira 
bakardadea sortarazteko arrazoiak. 
Hirugarrenean, berriz, pertsonaiak 
bakardadea saihestu nahi du, eta ahal 
duen guztia egingo du gizarteak jarri 
dion mailara heltzeko. “Bakardadea 
baino, bakarrik sentitzean sor dai-
tezkeen mamuen beldur gara. Bazter-
tuak izateko beldurra haurrak garene-
tik dugu”, nabarmendu du idazleak. 
 
Kamiok badaki, jendez inguraturik bizi 
arren, bakarrik ere egon gaitezkeela. 
“Sarritan ez dugu errealitatea ikusi 
nahi. Norbera noraino heldu behar 
den adieraziz maila bat jartzen digu 
gizarteak eta, askotan, horren bila goaz 
itsu. Eta ingurukoei ondo gaudela jaki-
narazteko edozer egiteko gauza gara, 
barrutik hondoak jota egon arren”, 
ziurtatu du. Baina Orube abandona-
tuak eleberrian ez dugu pena kutsurik 
aurkituko. Bakardadea egoera bat 
bezala aurkezten zaigu, normaltasun 
osoz. “Ez dut inoiz patetismoan erori 
nahi izan. Argazki bat erakutsi nahi 
izan dut, bakardadearen erretratu bat, 
kasu honetan”. Izan ere, andoainda-
rrak gogoratzen du bakardadea gure 
artean dagoela, eta ez dugula inoiz 
hortik kenduko.  
 
SARRIONANDIAREN HITZAK Norbe-
raren buruari zuzendutako ariketa txi-
ki bat izan nahi du Kamioren liburuak: 
noizean behin bakoitzak bere barnean 
duen bakardadeari beldurrik gabe 
begiratzeko proposamena. “Barruak 
mugitu nahi izan ditut, irakurleek 
pertsonaien egoerak sentiarazi ditza-
ten”, aitortu du. Horren adierazle, libu-
ruaren hasieran, Orube abandonatuak 
lanaren bidaia hasi baino lehen, Jose-

ba Sarrionandiaren Propostas para o 
definiçao do exilio poematik hartuta-
ko hitzak ditugu. “Exilioa, armairu 
batean ezkutatzea da, norbaitek zabal-
duko duen beldurrarekin, baina baita 
inork sekula irekiko ez duen beldurra-
rekin ere”. 
 
BEGI-KEINUA LEHEN IPUINARI 
Augustin Zubikarai nobela saria ira-
bazi zuen 2012an Kamiok, Beste nor-
baiten zapatak ipun-liburuari esker. 
Horren ondorioz, Orube abandona-
tuak eleberria sortzeko aukera izan 
zuen. “Bi liburu guztiz ezberdinak 
dira, ez dute zerikusirik”, ohartaraz-
ten du. Izan ere, ipuinetan kontakizun 
laburrak zeresan handia duela dio, 
baita azkartasuna lortzeak ere. Libu-
ru bat idazteko prozesua, berriz, oso 
ezberdina dela aitortzen du: “Orain-
go honetan, pertsonaiak pausatuago 
eta lasaiago definitzeko aukera izan 
dut, eta baita bakoitzak bizi izan 

dituen egoerak eta momentuak 
definitzeko ere”. Hala ere, 

begi-keinu txiki bat aurki 
daiteke Orube abandu-

natuak liburuan, egi-
leak bere lehen lana-
ren izenburua sartu 
baitu elkarrizketa 
batean.   
 

Bestalde, hitzaurrea 
Castillo Suarez idazle 

eta poetak idatzi dio, 
liburuaren izenburua 

eskaini ostean. Izan ere, 
Kamioren lehenengo lan honen 

izenburua Suarezen Urtebetetze festa 
liburuko poema batetik hartuta dago. 
“Bizitza orube abandonatu bat dela 
esaten du bertan, eta egokia iruditu 
zitzaidan izenbururako. Orduan, Cas-
tillo bera baino nor hobeto liburuari 
hitzaurrea idazteko?”, galdegin du 
Kamiok. 
 
Aurrera begira, ideia ugari ditu idaz-
le andoaindarrak buruan, baina ora-
indik ez dauka zehaztasunik horiek 
gauzatzeko. Momentuz, Orube aban-
donatuak liburua erakusleihoetara 
ateratzea du helburu nagusi. Gerora 
“ikusiko dugu”. 

MARTA MORALES

Irabazle eta galtzaile 

Garazi Kamiok argi dauka bakarda-

deak edonori eragin ahal diola. 

“Askotan, irabazleak ere egoten dira 

bakarrik, hau ez zaie bakarrik galtzaileei 

gertatzen”, azaldu du. Izan ere, bakar-

dadea, fisikoa izateaz gain, mentala ere 

izan daitekeela gogorarazi du egileak. 

“Maiz, azken hau astintzea ezinezko 

bihurtzen da”, azpimarratu du.

Editorial Iparraguirre S.A.
Gehigarri honek  
Bizkaiko Foru Aldundiaren 
laguntza jaso du

 
Zuzendaria: Bingen Zupiria 
Ardura: Iñaki Mendizabal Elordi (mendi@deia.com) 
Koordinazioa: Julene Larrañaga 

 
Diseinua: Jesús Santamaría 
Maketazioa: Naroa Etxebarria 
Lege Gordailua: BI 1720-06

Elkarrekin txirikordatzen diren hiru kontakizun josi ditu idazleak. AINARA GARCIA

Hiru 
pertsonaiak 

muturreraino 
eraman ditu Kamiok, 

gizakiak bakardadeari 
dion gehiegizko 

beldurra agertarazi 
nahian

ANDOAIN
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saski-naski

B
 

KRITIKA

Hamasei bizitza pusketa
IBON EGAÑA

B
IZITZA pusketak argita-
ratu eta hemezortzi urte-
ra, helduentzako hiruga-
rren narrazio liburua 

kaleratu du Jabier Muguruzak, 
lehenengo bildumaren izenburua 
ere ongi etorriko litzaiokeena. 
Hamasei bizitza pusketa bildu ditu 
Hilen logika ezkutua lanean, 
pertsonaia arrunten eguneroko 
gertaera xumeen inguruan erai-
kiak gehienak. Hala literaturan 
nola musikan, erraz identifika-
tzeko estilo bakana ondu du 
Muguruzak, arrandiarik gabeko 
ahots apala, hurbilekoa, ironia eta 
umore printzek gozatua, arretaz 
behatzen duen inguru hurbilaz 
mintzo dena.  
 
Banatzear den emakumea, urtebe-
tetze-ospakizun berezia nahi duen 
adin ertaineko gizona, podologoa-
renean epifania txikia izan duen 
pazientea... Halakoak dira ipuino-
tako pertsonaiak eta beren bizipe-
nak. Inkomunikazioa, bikote 
barruko gatazkak edo adiskideta-
sunaren hauskortasuna dira gai 
usuetakoak. Haiei buruz askorik 
kontatu ez arren, idazleak pertso-
naiak barrutik ezagutzen dituela 

TITULUA: ‘HILEN LOGIKA EZKUTUA’                      EGILEA: JABIER MUGURUZA                                             ARGITALETXEA: EREIN

dirudi, eta ezagutza hori irakurlea-
ri ere hitz gutxitan helarazten dio-
la. Nolanahi ere, badira xumeta-
sun horretatik urrundu eta fanta-
siara hurbiltzen diren ipuinak, eta 
baita narrazio-amaiera jolasti eta 
bat-batekoak dituztenak ere, ezohi-
koagoak Muguruzaren literaturan. 
  
Gainbeheran dagoen mundu eta 
gizarte baten uneak harrapatzen 
dituzte ipuin gehienek eta deka-
dentziaren aurrean duintasuna 
mantentzeko borroka txikian ari 
diren pertsonaiak dira protagonis-
tak sarri. Gainbehera hori artea-
ren eta musikaren esparruarekin 
loturikoa da zenbaitetan. Arteak 
gizartean betetzen duen lekua eta 
artistaren funtzio soziala kezka-
iturri ditu Muguruzak ipuinotan. 
Dekadentziaren jatorria, beste ba-
tzuetan, ekonomikoa da, krisialdi 
ekonomikoak klase ertainetan era-
gindako bizimodu-aldaketek eta 
pertsonaiei sorrarazitako gatazkek 
ipuin batean baino gehiagotan 
dute oihartzunik, modu sinesgarri 
eta hurbilekoan. Hainbatetan, 
giza-harremanen baitakoa da gain-
behera eta ilunkerako tonua. Deka-
dentziaren eta duintasunaren 

arteko gatazkak etekin interesga-
rriak ematen ditu ipuin hauetan, 
oro har. Era berean, baikortasun 
inpostatu eta sarritan inposatuari 
izkin eta barre egiten die Muguru-
zak liburuan, ezkortasun goxatu 
bati lekua utziz, ironia fina lagun. 
 
Txikira jokatzen du Muguruzak 
eta laburrak dira ipuin gehienak, 
xumeak kontakizunak eta apala 
ahotsa. Eskertzekoa da pretentsio 
handiegiei uko egiten dien mundu 
ikuskera; emaitza, ordea, ez da beti 
asetzekoa. Hainbat ipuinetan txi-
kiegia da kontatutakoa eman nahi 
zaion esangurarako eta narrazio-
ren bat anekdota edo burutaziotik 
hurbilago dago ipuinaren eska-
kizunetatik baino. Beste hainbat 
ipuin eskematikoegiak, bozetoak 
begitandu zaizkit, arnas eta gara-
pen luzeagoa eskertuko luketenak; 
bereziki pertsonaien barne-mun-
duak irudikatzea xede duten ipuin 
ez hain narratiboek bestelako 
garapena eta are hizkuntza litera-
rio konplexuagoa behar luketela 
etorri zait. Akaso liburuaren ber-
tuteak eurak (txikira egindako 
apustua bereziki) bihurtzen dira 
tarteka bere ahulgune.

Txikira jokatzen  
du Muguruzak  

eta laburrak dira 
ipuin gehienak, 

xumeak kontakizu-
nak eta apala 

ahotsa

SALDUENAK

ITURRIA: Elkar.

1. Nevadako egunak 
Bernardo Atxaga. Pamiela. 

2. Txoriak kolpeka 
Bernardo Atxaga. Pamiela. 

3. Gerra txikia 
Lander Garro. Susa.

Fikzioa

Ez Fikzioa

MAIALEN 
RIOT-EN 
BEGIRADA 
(Gasteiz, 1992) 

LITERATURA 

‘Iazko   
hezurrak’ 
Unai Elorriaga.        
Susa. 384 orr. 23 euro. 

            
Indarkeriari   
buruzko gogoeta 
Elorriagaren azken nobelak Irene 
Arriasen bizitza du hizpide. Obsesio-
naturik bizi da protagonista: eraso, 
tortura, hilketa, bortxa, atentatua, 
jazarpena... denak hubil sentitzen ditu 
Arriasek. Ahal duen guztietan biolen-
tzia kasu lazgarrien bila jotzen du 
liburuetara, egunkarietara, Internete-
ra, baladetara, sehaska kantetara... 
Elorriagaren 5. eleberriak sufrikarioa-
ren aurrean jartzen gaitu, krudelta-
sunaren ispiluari begira. 

LITERATURA 

‘Txoriak      
kolpeka’ 
Bernardo Atxaga, 
Pamiela, 128 orr. 12 euro.  

Bi narrazio 
eta saiakera bat 
Bi kontaerak eta saiakera labur batek 
osatzen dute  Atxagaren azken lana. 
Lehenengoak, “Andoniren heriotza 
LSDaren argitan”, orain dela 800.000 
urteko gizaki baten ezbeharra hartzen 
du abiapuntu, eta heriotza du gai. 
Bigarrenak, “Pierrek dioena entzuten 
dut”, erlezain baten aitortza jasotzen 
du, erleen munduko poesia beregana-
tuz. Hirugarrenak, “Lawrence Arabia-
koa”, Thomas Edward Lawrence mili-
tar ingelesaren irudia eta haren ospe 
handiaren zergatia aztertzen du.

1. Euskararen isobarak 
Pako Aristi. Erein.  

2. Gorbeialdeko...  
Gorka Menendez. Ediciones Beta. 

3. Trikitixa liburua 
Xabier Solano. 5 Gora.

Ikus: 
Instagram: MAIALENRIOT 
Flickr: Maialen Riot

ERAKUSLEIHOA
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musika

ra. Iñigo eta Igor Telletxea izan ditu 
lagun baxuan eta baterian, eta 
haiekin osatu du zuzenekoetarako 
hirukoa ere. Horiez gain, Karlos 
Aranzegik perkusioak grabatu ditu 
zenbait kantutan, Joxan Goi-
koetxeak akordeoia Suerteren blue-
sa kantuan, eta Estitxu Pinatxok 
ahotsa eta Fredi Pelaezek hammon-
da Argiak izeneko abestian. Graba-
zioak Iñaki Bengoak eta Jonan 
Ordorikak egin dituzte Shot eta 
Katarain estudioetan, hurrenez 
hurren, eta masterizazioa Bonbe-

ZZ UZENEKO Awañak disko-
tik sei urte igaro ostean 
iritsi da Pettiren (Bera, 
Nafarroa, 1973) bakarka-

ko lan berria, Astirtitan. “Gauez 
eta gauari” idatzitako diskoa dela 
dio, “orain oso gutxi arte gauez bizi 
izan naizelako egunez baino gehia-
go”. Sortu ere gauez sortzen du 
gehien Pettik. “Gauak badakar 
berekin halako iluntasun edo 
malenkonia kutsu bat”. Hala, 
gauean murgildutako pertsonaiak 
eta egoerak deskribatzen dituzte 
Astirtitan osatzen duten kantuek, 
baina, ez pentsa, egunsentiaren 
argi izpiek ere badute tokia. 
Astearteetan idatzitako abestiak 
direnez, hortik izenburua, taber-
nako lanetik libratzen den egun 
horiek aprobetxatzen baititu bera-
tarrak gitarrarekin doinu eta errit-
moak sortzeko. Ez du inspirazio 
zerutiarrean gehiegi sinesten, “nire 
kasuan gakoa gitarra jotzen 
orduak eta orduak pasatzea da, eta 
gustuko melodia edo puskatxo bat 
eginez gero, ondoren hori gara-
tzen joaten naiz, kantu bat egiten 
saiatzeko”, azaldu du.  
 
Disko luzeago bat izan guran abia-
tu zen Astirtitan; bost kantu graba-
tutakoan, ordea, kaleratzea eraba-
ki zuen Pettik, gauzak nahi baino 
gehiago atzeratu ez zitezen. Bere 
ibilbidean zehar landu izan dituen 
folka eta bluesa ekarri ditu disko 
honetara, odolean daraman rocke-
roa nahitaez azaleratzen den arren. 
Kantuak akustikoan grabatu ditu, 
gertuko musikari lagunekin bate-

renean egin du Karlos Osinagak. 
Bonberenearen zigilupean kalera-
tu du lana Pettik.  
 
Udaberrirako atera nahi du beste 
hamar kantu inguruz osatutako 
disko berri bat Pettik. “Kantu 
berriak izango dira denak eta bali-
teke bertsioren bat ere sartzea”, 
kontatu du musikariak. Hitzak, ia 
denak, beste idazle batzuek idatzi-
takoak izango dira. Azken diskoan 
bezala, Harkaitz Canoren hitzak 
egongo dira disko berrian ere; 

Joxan Goikoetxea eta hiruren 
artean prestatutako Gau Beran-
duan kantaldien aitzakian ezagu-
tu zuten elkar eta ordutik gustu 
hartu dio beratarrak Canoren hi-
tzak abesteari. Eneko Barberena 
idazle arrasatearrak egin dizkion 
olerkiak ere prest ditu disko berri-
rako, baita aspalditik gordea duen 
Juan Luis Zabalaren letra bat ere. 
Eta nola ez, ez da faltako betidanik 
bidelagun izan duen Beñardo 
Goietxeren letrarik. Pettik nahia-
go du idaztearen ardura “horretaz 

dakitenei” uztea. “Errazagoa zait 
besteen letrak hartu eta horri 
musika jartzea neu letrak idazten 
hastea baino. Batzutan idazteaga-
tik idazten duzu, eta askotan jen-
deak askoz hobeto azaltzen ditu 
gauzak. Txukunagoa gelditzen 
dela iruditzen zait”, dio.   
 
FOLKA, BLUESA ETA ROCKA 
Astirtitan “nahiko disko eklekti-
koa” gelditu zaiola onartu du bera-
tarrak. Izan ere, aire aski desber-
dinak dakartzate bost piezek. Egu-

Gaueko hotsak 
egunsentiko 
argirantz
Seigarren bakarkako lana kaleratu du Pettik eta 
‘Astirtitan’ izenburupean jaso ditu bluesa, rocka eta 
folka nahasten dituzten bost abesti berri

OLATZ PRAT

“Errazagoa 
zait besteen letrak 

hartu eta horri musika 
jartzea neu letrak 

idazten hastea baino (...) 
Txukunagoa gelditzen 

dela iruditzen 
zait” 
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Zazpi urte igaro dira Pettik kanta berrien bakarkako 
azken diskoa kaleratu zuenetik. AINARA GARCIA

nerok zabaltzen du diskoa, Petti-
ren gitarra erritmiko eta ahots 
melodikoz eta Aranzegiren perku-
sio minimalista eta zehatzarekin. 
Letrak itxaropena dakar gogora, 
goizeko argirantz bidea egiten 
saiatzen denaren pausoak marraz-
tu ditu Pettik letretan. Suerteren 
Bluesak jarraitzen dio, Harkaitz 
Canok idatzitako olerkien gainean 
folk amerikar itxurara egindako 
abestiak. Gauetan emakumez eta 
whiskiz inguratuta, kontzertuz 
kontzertu eta beti pobre dabilen 

musikari erraria da Suerte. Pertso-
naia horrekin zentzu askotan iden-
tifikatuta sentitzen da Petti, “niri 
bezala Euskal Herriko musikari 
askori gertatzen zaigu kontzertuak 
jo, asko jotzen ditugula, baina 
sakelak armiarmaz josiak ditugu-
la”. Hirugarren alea da Argiak, 
gaueko argiei idatzia, N-121ean 
ingurukoek maiz topatzen dituz-
ten polizien autoetako argiei hain 
zuzen. Hammondaren lastairan 
atseden hartzen du kantu bare eta 
lasai honek eta Pinatxoren ahots 

Aurkezpena: 
otsailean Kursaalean 

L agun bereziez inguraturik eta 

aparteko oholtzan aurkeztuko du 

Astirtitan diskoa Pettik, otsailaren 

21ean, Donostiako Kursaalean. Aur-

kezpen kontzertua izanik, musikari eta 

gonbidatu anitzekin igoko da taulara 

beratarra: Iñigo eta Igor Telletxea 

(baxua eta bateria), Joseba Irazoki 

(gitarra), Luis Mari Moreno (saxoa), 

Rafa Aceves (teklatuak) eta Estitxu 

Pinatxoren (koroak) babesa izango 

du. Gainera, bi gonbidatu berezi izan-

go ditu: Jon Zubiaga Osoron eta Xabi 

Garre, biak ere gitarraz. Sarrerak sal-

gai daude dagoeneko.

eman zidaten blog batean ikusiri-
ko bere abesti margotuek —
azaltzen du Pettik—, hala Erramu-
rik gabeko gaua marrazteko eska-
tu nion eta, horixe da azala, berak 
abesti hori entzutean ikusi duena”.  
 
UZTA OPAROA Hogei urte dara-
matza Pettik musika egiten, eta 
1999an argitaratu zuen Amets bat 
hartatik hona beste bost disko 
argitaratu ditu bakarka, Gaztelu-
peko Hotsak zigilupean ia denak: 
Arrazoiak (2001), Etxeko uzta 
(2002), On (2007), Awañak (2008) 
eta Astirtitan (Bonberenea, 2014), 
berriena. Baina, diskotik diskora-
ko tarteetan kolaborazio disko 
bikainak landu ditu beratarrak 
Euskal Herriko eta atzerriko hain-
bat artistekin: 2003an, esaterako, 
Anari kantautore azkoitiarrarekin 
kaleratu zuen Anari eta Petti 
(Metak-Pil pil sessions), lau kan-
tuko diskoa. 2006an, Gaztelupeko 
Hotsaken aterpean elkartu ziren 
Petti, Txuma Murugarren eta Rafa 
Rueda, Hauxe diskoa kaleratuz. 
2009an, Bera eta Boston elkartu 
zituen Gaztelupek Blody Hotsak 
atalean,  Barrence Whitfield soul 
eta blues musikari estatubatua-
rrak eta Pettik elkarrekin grabatu 
baitzuten Barrence Whitfield eta 
Petti & the Bloodyhotsak diskoa. 
Euskal Herrian zehar dozena erdi 
kontzertutan aurkeztu zuten lan 
hori elkarrekin. 2011n, Xabi Garro-
rekin (Señor No) Xabi eta Petti 

(Gaztelupeko Hotsak) diskoa 
kaleratu zuen eta, ordutik, 

Euskal Herriko hamaika 
txokotan aritu dira biak 

kontzertuak eskaintzen.  
 
Gaur egun, bakarlari 
moduan aritzeaz gain, 
bestelako proiektuetan 
ere badabil Petti; Sortuko 

Dira Besteak kolektiboa-
ren kantaldietan eta Lou 

Reeden omenezko diskoan 
entzun ahal izan da, esatera-

ko, azkenaldian. Duela urtebete 
pasatxotik, gainera, Balerdi Baler-
di taldean ere aritzen da Petti.

BERA

‘Astirtitan’ 
“gauez eta 

gauari” idatzitako 
diskoa dela dio Pettik, 
“orain arte gauez bizi 

izan naizelako 
egunez baino 

gehiago”

beltzak ematen dio, amaieran, 
intentsitatea.  
 
Aurrerapen kantu bezala aurkez-
tu zuen Erramurik gabeko gauak 
da laugarren abestia. Canoren hi-
tzak ditu honek ere, eta norbere 
onarpenaren inguruan dihardu, 
bakoitzaren malda leuntzeko bide 
bezala. Erritmo bizia eta errepika 
itsaskorra dituen kantu biribil eta 
sarkorra. Beñardo Goietxeren hi-
tzak daramatza diskoa ixten duen 
Hil arte edan abestiak, ostatuz osta-

tu, urrup eta klik hil arte ase ezinik 
dabilen baten istorioa kontatzen 
duenak. Blues gitarrak oinarri ditu 
abesti bizi bezain ilun honek, rock 
gitarrek eta Pettiren ahots sakonak 
oihuka hausten duelarik une batez.  
 
Azala Miren Karmele Gomez eli-
zondoarrak egin du. Gomezek 
sinestesia du, zentzumen desber-
dinen bitartez jasotako estimuluen 
nahasketa eragiten dion patologia 
bitxi bat. “Berak soinuak kolore 
bezala ikusten ditu, eta atentzioa 
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euskara

KKOLDO Artola donostiarra 
Superman baino egun bat 
gazteagoa da. Action 
Comics aldizkari estatuba-

tuarrak 1938ko ekainaren 20an ekin 
zion ozeanoaz haraindi superhe-
roiaren abenturak argitaratzeari, eta 
hurrengo egunean, udako solstizioa-
ren bezperan, Aranzadi Elkarteko 
etnologo sutsu eta saiatua jaio zen. 
Artola sortu zen ilberako astearte 
hartan, inongo Supermanen lagun-
tzarik gabe, Agirre Lehendakaria eta 
Euzkadiko Jaurlaritza, 50.000 
euskal errefuxiaturekin batera, Bar-
tzelona aldean finkatuta zeuden 
Kataluniako Generalitatearen esku-
zabaltasunari esker, Errepublikako 
Gobernua bezalaxe. 
 
Antonio Paguagua alkate frankista-
ren agintepeko Donostia hartan, 
euskara kaleko girotik eta egunero-
ko bizimodutik desagertua zen. 
Pepe Artola euskal idazle ezaguna-
ren ondorengoen etxean ere 
hizkuntzaren katea etenda zegoen. 
Baina ez betiko. Apaiz sartu zen 
anaia baten eraginez, Koldo Arto-
lak euskara ikasteari ekin zion sol-
daduskara joan baino lehen, eta 
70eko hamarkadaz geroztik, Nafa-
rroako euskararen mugetan barna 
ibili zen, galtzeko zorian zeuden 
jatorrizko euskalki eta mintzamol-
deetako azken euskaldunen ahotsak 
eta oroitzapenak biltzeko asmoz.  
 
Horrelaxe ezagutu zuen Fidela Ber-
nat, Erronkariko uskararen azken 
hiztuna, edota Espartza aldean, 
lagun batekin batera ehunka hi-
tzeko zerrenda osatu zuen Jacinto 
Ramirez zaraitzuarra. “Zoritxarrez, 
ezin izan nuen Itzaltzuko azken 
euskaldunarekin hitz egin, horren 
berri eman zidatenerako itsu eta 
gor baitzegoen”, gogoratu du Arto-
lak. Hizkuntzaren bidezidorretan 
zehar egindako urtetako ahalegin 
horren emaitza dugu berrikitan pla-
zaratu duen Ziorditik Uztarrozera-
ino. Nafarroan, euskararen hegoal-
deko mugetan barrena, 1983an izen-
buruko lan mardula, hiru liburukiz 
eta audio CD batez osatutakoa. 
 
IA-IA DESAGERTUTA “Gaur egun, 
Ultzamatik eta Aezkoatik behera, 
ia-ia desagertuta dago Bonapartek 
aipatzen zuen Hegoaldeko Goi-
Nafarrera esparru zabal handiko 
euskalki hura; badira dozena erdi 
bat herri, non zahar batzuek hitz 
egiten duten, baina horko mintza-
moldea azkenekoetan dagoela esan 
daiteke”, dio Artolak, Nafarroako 
jatorrizko euskararen egoera labur-
labur azaldu nahian. Euskararen 
garapena mendez mende eragotzi 
duten era askotako muga politiko, 

Etendako katea
Koldo Artola etnologo donostiarrak Nafarroa 
erdialdeko jatorrizko azken euskaldunen ahotsak eta 
oroitzapenak biltzen dituen lan mardula argitaratu 
berri du, Aranzadi Elkartearen eskutik

XABIER G. ARGÜELLO sozial eta kulturalen gainetik, “ibar 
horietan gertatutako despopulazio 
bortitza” nabarmendu du Artolak 
jatorrizko euskalki horien azken-
tzearen kausa nagusietakotzat. 
“Garralda aldean, hamabostean 
behin, gazteak inguru horretako 
adineko jendearekin biltzen dira 
horko mintzamoldea erabiltzeko, 
baina Abaurrepean, Ariben edo 
Garaioan, esaterako, aspaldi galdu 
zuten aukera hori”, adierazi du, 
euskalki horien azken oihartzunei 
eusteko egiten diren ahaleginak 
goraipatuz.  
 
Hala ere, Artolaren hitzetan, “arba-
soek erabiltzen zuten mintzamol-
dea berreskuratzea Arbizun, Etxa-
rri-Aranatzen, Ergoienan eta euska-
ra gogor samar dagoen zenbait 
lekutan baino ez da posible izango, 
eta hor ere neurri batean bakarrik, 
haurrak ikastolara joatearekin bate-
ra euskalkia batuarekin nahasten 
ari baita”, jakinarazi du. 
 
Hain justu, Irakaskuntza dugu, 
Artolaren iritziz, Nafarroako jato-
rrizko euskararen mugalde horre-
tan hizkuntzaren kateari eustea 
ahalbidetu duen faktore nagusia. 
“Seguraski, jatorrizko azken euskal-
dun haien ilobek edo birlobek 
euskara berreskuratu dute, gehie-
nak Iruñea inguruko herrietan bizi 
baitira, mendialdeko ibar hustu 
horietatik etorritako euskaldunekin 
batera”, ziurtatu du.  
 
Nafarroa erdialdeko jatorrizko 
azken euskaldun horiek ere begi 
onez ikusi omen zuten ikastolen eta 
euskara batuaren etorrera: “erabat 
sinetsita zeuden azkenak zirela eta 
haiena galtzera zihoala, eta kosta 
egiten zitzaien euskara batua ulert-
zea, baina orokorrean pozik zeuden 
euskara berreskuratzearekin, nahiz 
eta arbasoengandik jaso zuten 
euskara ez izan”.

Duela hiru hamarkada hasitako lanaren emaitza kaleratu du Koldo Artolak. AINARA GARCIA

Fidelaren harrotasuna 

O tsailaren 23an, 23 urte beteko dira Fidela Bernat hil eta 

Erronkariko uskararen azken oihartzunak behin betiko 

isildu zirela. Lerro hauen ondoko argazki zaharra, Koldo Arto-

laren lankide Fermin Leizaolak atera zuen 1976an, Fidela-

ren Uztarrozeko etxean. Erronkarieraren desagerpena dugu, 

seguru aski, behialako euskalkien azkentzearen eredurik 

garbiena, baina gaur egungo teknologia berriek aukera apar-

ta eskaintzen digute Fidelaren eta galdutako edo galtzeko 

zorian diren mintzamolde horietako jatorrizko azken euskal-

dunen ahotsak entzuteko. 

 

Nafarroako fonotekan makina bat grabazio entzun daitezke, 

traskripzio eta guzti, eta bilatzailean “Fidela Bernat erronka-

rieraz” idatziz gero, Erronkariko azken euskaldunaren bideo 

bat edo beste ere topa dezakegu. Bideo horietako batean, 

Fidelak erronkarierarekiko harrotasuna erakusten du: “Guziek 

erraitan dein eta nik ez diar entelegatan deus ere, eta hek 

entelegatan dein guzia enia. Nola da kori? Pues enia dion 

klaroago”. Hil aurretik, jaiotzear zegoen birlobari euskara ira-

kasteko eskatu omen zion Fidelak bere ilobari. Koldo Artola eta Fidela Bernat, Uztarrozen, 1976an. FERMIN LEIZAOLA

DONOSTIA
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artea

Txokolate gazi-gozoa
Rafael Chocolat lehenengo clown beltzaren figura 
berreskuratu du Bilboko Kalao arte galeriak    
Cheikhou Ba senegaldarraren erakusketarekin

BB IZIMODU gorabeheratsua izan zuen 
Rafael Chocolatek. Miseria gorrienetik 
abiatuta arrakastaren aparra ezagutu 
zuen eta, azkenenean, pobre hil zen. Izan 

ere, esklabo jaiotako mutil beltz batentzat, ez da 
erraza Pariseko artisten munduan lekua egitea. 
Frantziako lehenengo artista beltza izan bazen ere, 
haren figura erabat ahaztua dago. Kalao arte gale-
riak erakusketa eskaini dio, Rafaelek Bilbon egin 
baitzuen oholtza gaineko debuta, artean meatzee-
tako langile gaztea zela.  
 
Habanan jaio zen Rafael, 1868an, esklabo. Zortzi 
urterekin, Abantoko (Bizkaia) etxalde batera iritsi 
zen lanera. Ihes egitea lortu zuen, baina bizimodu 
askean aurkitu zuena ez zen izan paradisua. Bilbo-
ko meatzarien bizimodu latza ezagutu zuen, gau eta 
egun baldintzarik gogorrenetan lan eginaz. Bazuen 
talentua, ordea, “mutil bizia zen, akrobaziak egiteko 
gorpuzkera egokia zuen”, dio Jesus Ahedo Kalao 
galeriako arduradunak. Hala, Tony Grice ingelesak 
klown munduan lan egiteko aukera eskaini zion.  
 
Rafael Chocolati buruzko erakusketa prestatzeko 
dokumentazio lan sakona egin behar izan dute 

Kalao galeriakoek, pertsonaia ahaztua baita. 
“Claude Ribberen blogari esker izan genuen haren 
berri, eta frantsesez idatzitako biografia bat aurki-
tu genuen gero”, dio Ahedok. Rafaelek omenaldia 
merezi zuela erabaki zuten. “Kalaon, afrikarren 
eta haien ondorengoen kulturari artearen bidez 
balioa ematea dugu helburu”. Ikerketa lana amai-
tu gabe utzi dute, Bilboko historialariren batek 
lekukoa hartuko duelakoan. “Ez dakigu ia ezer 
Rafaelek Bilbon egin zituen ikuskizunez, badaki-
gu 1884.urte inguruan egin zuela debuta eta, agian, 
garai hartako egunkariren batean aipuren bat 
egongo da”. 
 
Debuta egin eta denbora laburrera, Londresera 
eraman zuen Tony Gricek Rafael eta, ondoren, 
Parisen egin zen famatu. Footit artista zuriarekin 
batera, klown ikuskizun arrakastatsu bateko pro-
tagonista izan zen, Chocolat ezizenarekin. “Kol-
peak hartzen zituen beltz tentelarena egiten zuen, 
hori zen orduko paristarrek atsegin zutena”. Mise-
rian hazitako Rafael, ospetsu eta dirudun bihurtu 
zen bat batean.  
 
Ironikoa badirudi ere, beltzen eskubideen aldeko 
ideiek errotik moztu zuten Rafaelen ibilbide arra-
kastatsua, 1910ean. Giza Eskubideen Hiriburu iza-
teko hautagai zen Paris, eta gizarteko intelektua-

lei iruditu zitzaien beltz bati barre egitea ez zela 
egokia. “Urte askoan Rafaelen ikuskizunarekin 
barrez lehertu ziren haiek beraiek erabaki zuten 
hura amaitu egin behar zela”, salatu du Ahedok. 
Harrezkero, nekez lortu zuen lan ziztrinen bat. 
Pobreziak itota, 1917an hil zen, Bordelen, eta hobi 
komun batean lurperatu zuten. “Frantziak ahaz-
tu egin zuen Rafael betiko; Footitek, aldiz, bere 
ibilbide arrakastatsuarekin jarraitu zuen”. 
 
Bihotz oneko gizona izan zen Rafael Chocolat, 
“ospitaleetako umeei bisitak egiteko ohitura asma-
tu zuen”. Astean bi aldiz joaten omen zen ospita-
lera, umeei barre eragitera. Ahedok azaldu due-
nez, “aberatsa zela hasi zen ospitaleetara joaten, 
baina pobreziara itzuli eta gero ere ez zuen ohi-
tura alde batera utzi”. Eskuzabala zen, “taberna-
rik taberna ibiltzen omen zen, han zeuden guz-
tiak gonbidatzen”, kontatu du.  
 
BERE BIZIPENAREN ISLA Kalao galerian apirile-
ra arte ikusgai egongo den erakusketarekin ezku-
tuan egon den historia plazaratu nahi dute. Hala, 
Cheikhou Ba senegaldarrak koadro eta eskultura 
sorta bat prestatu du. “Nire ustez, artistarik osoe-
na da, Rafaeli omenaldi duina egiteko ezagutzen 
dudan aproposena”, zehaztu du Ahedok. Rafae-
len bizitzako kontrasteak, une gozoak eta gaziak, 
uztartzen dira Baren artelanetan. “Kolore eder eta 
alaiak erabiltzen ditu, haiekin irudi tragiko eta bel-
durgarriak osatzeko. Azken finean, Rafaelen bizi-
penen isla da erakusketa”.  
 
Oraingoz Bilbon dagoen arren, erakusketa ibilta-
ria dela dio Ahedok eta lanean ari da beste hiri 
batzuetara ere eramateko. Era berean, Kalaokoek 
historiaren zirrikituetan arakatzen jarraitzen dute. 
Badakite, 1896 eta 1900.urteen artean, Lumiere 
anaiek zinemarako grabatu zituztela Footit eta 
Chocolaten ikuskizuneko hamar eszena. Haiek 
lortzeko ahaleginean ari dira, zinema jaialdiren 
batean erakusteko asmoz.

DABI PIEDRA

Abizenik ere ez 

R afaeli “El Rubio” ezizena jarri 

zioten Bilbon. Parisen ospe-

tsu egin zenean, “Chocolat” bihur-

tu zen. Benetako abizenik ez 

zuen, ordea. “Paperik gabe bizi 

izan zen beti”, dio Jesus Ahedok. 

Hil zenean, hobi komun batean 

lurperatu eta betiko desagertu zen 

haren arrastoa. Dena den, Ahe-

dok istorio polit baten berri izan 

du: “Rafaelek bazuen bikotekide 

bat, neska normandiar bat, zuria; 

ez ziren ezkondu baina maitemin-

duta zeuden eta, andre hura hil 

zenean, bere hilarrian Rafaelen 

alarguna zela ipintzeko eskatu 

zuen. Bere izena nonbaiten egon 

zedin nahi izan zuen”.  

Jesus Ahedo, Kalao galeriako arduraduna, Cheikhou Ba artistak erakusketarako eginiko lanen artean. JOSE MARI MARTINEZ

BILBO
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Zikloiak eta lehoi emeak

Datorren astean... 

Mikel A. Lertxundi

Idazlea

Caracaseko neonargiek ezkutatzen 
zutena bertatik bertara ezagutu 
zuen Irigoienek 1971 hartan. 

Joan Mari Irigoien

NN I neure garaiko mutila nintzen, 
heziketa ezin txarragoa jaso nue-
na, sexuaren ikuspegitik batez 
ere: heziketa txepela bezain 

belaxka (muxurik inoxenteena bekatu 
larria izan zitekeen) eta gogorra (geure 
jokaldi bakoitzean jokoan genuen zerua edo 
infernua). Nik kristau heziketa jaso nuen, 
beraz, baina erdi batean kristau, eta beste 
erdian pozoin huts… nik ez baitut heziketa 
hura baino zianuro pozointsuarik ezagutu, 
bekatua ez zena bekatutzat hartzera era-
man gintzakeena, edo zalantza eterno 
batean murgilduta bizi behar izatera, hau 
bekatu ote da, ez ote da… 
 
Ni, ondorioz, neurotiko handi bat izateko 
bidean nengoen, baina, hemezortzi-heme-

retzi urte nituela, ebanjelioa irakurtzeko 
erabakia neure kasa hartu, eta irakurketa 
hark guztiz aldatu ninduen… Hasteko, ez 
bainuen sexuari buruzko aipu bat bera ere 
aurkitu; eta Jesus hura, nik neure irakur-
keta haren bidez ezagutu nuena, ez bai-
tzen sanedrinaren inguruan zebiltzàn 
apaiz legezale estu eta garbizale horieta-
koa, poeta bizizale bat baizik, jenderik 
miserableenarekin elkartzeko (pobreak, 
gaixoak, putak… eta botereak baztertuak, 
oro har) batere problemarik ez zuena: ai-
tzitik, haiekin elkartzen zen noiznahi. 
 
Ni Caracaseko bazter-auzo batean bizi nin-
tzen, eta banekien, modu batean edo bes-
tean, zer ziren gauez hainbat tabernatara 
biltzen ziren mesonerak, bezeroen ehizan 

zebiltzanak, hauek tragu batera-edo gon-
bida zitzaten. Nik banekien mundu haren 
berri, bai, baina ez nekien zer zen putetxe 
bat, harik eta erabaki nuen arte —buruari 
mila buelta eman ondoren, hori bai—, 
putetxe bat ezagutu behar nuela. Eta hala, 
bada, gau batean —neonargiak hemen eta 
neonargiak han— haietako baterantz  abia-
tu nintzen, bakarrik… Sartu nintzen eta 
istantean hurbildu zitzaizkidan emakume 
batzuk, baita haien arteko lehian emaku-
me mulato bat nagusitu ere. 
 
Nik, garai hartan nuen lotura afektiboak era-
gotzita-edo, ez nuen ezer ere egiteko asmo-
rik. Horregatik, emakumeak ni gelara era-
man, biak ohe gainean etzan, eta hura eskua 
nire masailera eraman eta laztanka hasi zi-
tzaidanean, xamur baino xamurrago hasi 
ere; are gehiago: ikusi zuenean nik marmo-
lezko estatua batek bezala erreakzionatzen 
nuela, galdetu zidan: “¿Qué te pasa? ¿Es la 
primera vez…?”. Eta nik, aurretik prestatu-
tako erantzuna eman nion: “Mira, chica, es 
que he tenido un día muy jodido: un terri-
ble zaperoco con mi mamá, que me ha 
botao de casa… y no sé qué hacer”. Hori esan-
da gero, bere mugimenduei berrekin zion 
emakumeak, baina ikusi zuenean nik ber-
din segitzen nuela —esan ere esan nion biga-
rren aldiz: “He tenido un día muy jodido… 
pero que muy jodido, y no sé qué hacer”—, 
halaxe mintzatu zitzaidan hura, errespetu 
handiz betiere, hori bai: “O.K. Piénsatelo 
mejor, y si te decides, ya sabes”.  
 
Eta atera ginen gelatik, eta berriro hurbil-
du zitzaizkidan beste emakume batzuk; 
haien artean bazegoen bat, beltza bezain 
haragitsua, txolin xamarra zegoena eta 
protagonismoa berandu baino lehen har-
tu zuena: “¡Epa, flaco! ¿Te quieres venir con-
migo, que así sabrás lo que es un auténti-
co ciclón…?”. Eta nik orduan: “Mira, mujer: 
he tenido un día jodido… pero que muy 
jodido, y no sé qué hacer!”. Eta berak: “¿Que 
no sabes qué hacer, teniendo en la entre-
pierna un cañón así?”. Eta eskua potroeta-
ra eraman, estutu, eta barrez eta barrez 
hasi zen; ni, berriz, zikloiaren ezusteko era-
soaren erdian, emakumearen besoa erre-
tiratu, eta mihira etorri zitzaizkidan lehen 
hitzak jaurti nizkion: “¡Quieta, leona!”. 
Gero, ziztuan atera nintzen handik. Auska-
lo zikloitik ihesi atera ote nintzen edo lehoi 
emearengandik, gauza horiek, muturreko 
egoeretan, hain dira zailak bereizten!

Caracaseko bazter-auzo 
batean bizi nintzen,   
eta banekien zer ziren 
gauez hainbat  
tabernetara biltzen 
ziren mesonerak”
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